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Úvod do studia předmětu (anotace): 

Disciplína seznamuje studenty se základními teoriemi sociální a mediální komunikace. 

 

 

Cíle předmětu: 

Cílem disciplíny je seznámení studentů s dějinami i současným vývojem kulturálních a 

mediálních studií v anglo-americké oblasti i v současném kontextu tzv. de-westernizace 

mediálních studií. Výrazně mezioborový předmět čerpá z dějin kultury a národních identit, 

sociologie, psychologie, antropologie, politologie a sémiotiky. Jeho součástí je též kritická 

práce s mediálním textem a jeho významy, jakož i porozumění procesům mediální produkce 

a recepce. 

 

 

Osnova předmětu: 

-  

1. Základní pojmový aparát (třída, rasa, gender, hegemonie) a metodologie výzkumu 

(kvalitativních a kvantitativních) současných mediálních a kulturálních studií. 

2. Počátky myšlení o médiích a kultuře v poválečném euro-americkém společensko-vědním 

kontextu I: dějiny (průmyslová revoluce, masová kultura, Frankfurtská škola, propaganda: 

2. světová a studená válka; filmová věda: Cahiers du Cinema).  

3. Počátky myšlení o médiích a kultuře v poválečném euro-americkém společensko-vědním 

kontextu II: teorie a historiografie knižní kultury a tisku (masová tištěná média, tisk a 

revoluce, psaná a orální kultura).  

4. Metodologie analýzy textu I – Diskursivní analýza  

5. Metodologie analýzy textu II – recepce 

Analytické kategorie „čtenář“; „divák“; „posluchač“; „recipient“ 

6. Kritické biografie předních představitelů kulturálních a mediálních studií I - sociálně-

kulturní kontextualizace tzv. Britské školy.  

7. Kritické biografie předních představitelů kulturálních a mediálních studií II - ('otcové 

zakladatelé').  

8. Kritické biografie předních představitelů kulturálních a mediálních studií III (reformní 

marxismus; semiotický obrat; mediální konzum a technologický determinismus).  



9. Feministické impulsy k výzkumu mediální komunikace I (‚gender‘ jako analytická 

kategorie mediální analýzy).  

10. Feministické impulsy II (performativní teorie Judith Bulter).  

11. Současné ‚obraty‘ ve studiu kultury a médií: kulturální a vizuální; 21. století: ‚digitální‘, 

‚nehumánní‘; mediální ekologie.  

12. Shrnutí. Kontrola samostatné práce. 

 

Doporučená literatura a jiné zdroje: 

 

Základní literatura: 

 

Adorno, Theodor W (1997) Estetická teorie, přel. Dušan Prokop, Praha.  

Barthes, Roland (2004) Mytologie (výbor), přel. Josef Fulka. Praha.  

Baudrillard, J. (2001) Dokonalý zločin (včetně dosluvu: R. Brázda: Simulace, simulakra 

a reverzibilta:). Olomouc: Periplum.  

Sandra, M. L. - Ball-Rokeach, J.: Teorie masové komunikace. Praha: Karolinum, 1996. 

Edwards, T (ed.) Kulturální teorie: klasické a současné přístupy. Praha: Portál, 2010 

Fuller, M. (2005). Media Ecologies: Materialist Energies in Art and Technoculture. 

Cambridge MA: MIT Press. 

Hagen, L., Končelík, J., Reifová, I., Scherer, H., Schulz, W. (2011). Analýza obsahu 

mediálních sdělení. Praha: Karolinum.  

Hallin, D. C., Mancini, P. (2008). Systémy médií v postmoderním světě. Tři modely médií a 

politiky. Praha, Portál.  

Jirák, J., Köpplová, B.(2009). Masová média. Portál, Praha. 

Končelík, J., Orság, P., Večeřa, P. (2010). Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál. 

McLuhan, M., Jak rozumět médiím: extenze člověka. Přeložil Miloš Calda; doslov Jan Jirák. 

Praha: Mladá fronta, 2011. 

Williams, R. (1974) Television Technology and Cultural Form London. Fontana. DeFleur. 

 

 

 

 

 

 



Doporučená literatura 

Monografie a slovníky: 

 

10 let v českých médiích. Praha: Portál, 2005. 

Barker, Ch.: Slovník kulturálních studií. Praha: Portál 2006. 

Barthes, R.: Mytologie. Praha: Dokořán 2004. 

Bednařík, P., Jirák, J., Kopplová, B.: Dějiny českých médií. Od počátku do současnosti. 

Praha: Grada, 2011. 

Bourdieu, P.: O televizi. Brno: Doplněk, 2002. 

Burton, G. B., Jirák, J.: Úvod do studia médií. Praha: Barrister and Principal, 2001. 

Cejpek, J.: Informace, komunikace a myšlení. Úvod do informační vědy Praha: Karolinum, 

2006. 

Culler, J.: Krátký úvod do literární teorie. Brno, Host. 2002. 

Čmejrková, S.: Reklama v češtině, čeština v reklamě. Praha: LEDA, 2000. 

DeFleur, M. L., Sandra J. Ball-Rokeach, S.: Teorie masové komunikace. 

Praha: Karolinum, 1996 

Eagleton, T.: Idea kultury. Brno: Host. 2001. 

Eco, Humberto: Skeptikové a těšitelé. Argo. Praha, 2006. 

Fideluis, P.: Řeč komunistické moci. Praha: Triáda, 1998. 

Halada, J.: Člověk a kniha, Praha 1993. 

Hallin, D. C., Mancini, P.: Systémy médií v postmoderním světě. Tři modely médií a politiky. 

Praha, Portál 2008. 

Hvížďala, K.: Moc a nemoc médií. Rozhovory a eseje. Praha, Máj: Dokořán, 2005. 

Iłowiecki M. T., Žantovský, P.: Manipulace v médiích. Praha: Univerzita Jana Amose 

Komenského, 2008. 

James Bond a major Zeman. Ideologizující vzorce vyprávění.  

Příbram, Litomyšl: Paseka, Pistorius & Olšanská 2007. 

Janáček, P.: Literární brak: operace vyloučení, operace nahrazení, 1938-1951 . Brno: Host, 

2004. 

Jirák, J., Kopplová, B.: Masová média. Portál, Praha 2009. 

Jirák, J., Kopplová,B.: Média a společnost. Praha, Portál, 2003. 

Jost, F.: Realita/Fikce - říše klamu. Praha: Akademie múzických umění, 2006. 

Kapitoly z dějin a teorie médií. Praha: Akademie výtvarných umění, 2010. 

Končelík, J., Orság, P., Večeřa, P.: Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál 2010. 



Kraus, J.: Jazyk v proměnách komunikačních médií. Praha: Karolinum 2008. 

Kunczik, M.: Základy masové komunikace. Praha: Karolinum, 1995. 

McChesney, R.: Problémy médií, jak uvažovat o dnešních médiích. Grimmus, Všeň 2009. 

McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál 1999. 

McRobbie, A. Aktuální témata kulturálních studií. (The Uses of Cultural Studies). Praha: 

Portál 2007. 

Mičienka, M, Jirák, J. a kol.: Rozumět médiím. Partners Czech, 2006. 

Musil, J.: Elektronická média v informační společnosti. Praha: Votobia, 2003. 

Pouperová, O.: Regulace médií. Praha: Leges, 2010. 

Nejezchlebová, L.: Sex v reklamě. Liberec: Bor, 2010. 

Nekvapil, V., Vévoda, R. eds.: Média, kultura a náboženství. Praha: Vyšší odborná škola 

publicistiky, 2007. 

Ong, Walter J.: Technologizace slova. Mluvená a psaná řeč. Přel. Petr Fantys. Praha: 

Karolinum, 2006. 

Osvaldová, B. a kol.: Zpravodajství v médiích Praha: Karolinum, 2011. 

Osvaldová, B., Tejkalová, A.: Žurnalistika v informační společnosti - digitalizace a 

internetizace žurnalistiky. Praha: Karolinum 2009. 

Petrusek, M.: Sociologie a literatura, Praha 1990. 

Pistorius, V.: Jak se dělá kniha, Praha: Pistorius, 3.vyd. 2011. 

Postman, N: Ubavit se k smrti. Veřejná komunikace ve věku zábavy. Praha: Mladá fronta, 

1999. 

Prokop, D.: Boj o média. Dějiny nového kritického myšlení o médiích. Praha: Karolinum, 

2005.  

Ramonet, I.: Tyranie médií. Praha: Mladá fronta, 2003. 

Reifová, I.: Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. 

Roth, J: Mediální výchova v Čechách. Praha: Tutor, 2005. 

Suchý, A.: Mediální zlo – mýty a realita Souvislost mezi sledováním televize a agresivitou u 

dětí. Praha, Triton, 2007. 

Šámal, P.: Soustružníci lidských duší: lidové knihovny a jejich cenzura na počátku padesátých 

let 20. století: (s edicí seznamů zakázaných knih). Praha: Academia, 2009. 

Šmejkalová, J. (2000), Kniha (K nakladatelské teorii a praxi), Brno 2000. 

Thompson, J.: Média a modernita. Praha: Karolinum, 2004. 

Trampota, T., Vojtěchovská, M.: Metody výzkumu médií. Praha, Portál, 2010. 

Vlastník, J.: Televizní násilí a zákon Praha: Olomouc: Votobia, 2005. 



 

Hlavní texty British Cultural Studies – omezeně přístupné. 

Hoggart, R. (1992) The Uses of Literacy. London: Penguin.  

Thompson, E. P. (1991) Making of the English Working Class. London: Penguin.  

Williams, R. (1983) Keywords. London: Fontana. 

 

Jednotlivé doplňkové texty (internet): 

Balon, J., „Sociální teorie a kulturální studia: dva typy interdisciplinárního přístupu.“ 

Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2004, Vol. 40, No. 1–2: 49–66 

http://sreview.soc.cas.cz/uploads/0b2f0a2cc5bad53a214aa9c482be9f85ab3423d6_513_14balo

n24.pdf 

Williams, R. (1982)“Base and Superstructure in Marxist Cultural Theory.” 1973, New Left 

Review I. In http://www.newleftreview.org/?issue=81 

Hall, S. (2008) “The Life of Raymond Williams”, New Statesman, 21 February. In  

 http://www.newstatesman.com/society/2008/02/work- life-williams-english 

Nineham, Ch. (1996) “Raymond Williams: Revitalising the Left?”A review of F Inglis, 

Raymond Williams (Routledge, 1995), International Socialism, 71. In 

http://pubs.socialistreviewindex.org.uk/isj71/williams.htm 

Šmejkalová, J. (2004) “Cultural Studies, sociologie kultury a ’my’: úvaha mírně 

metodologická,“ [Cultural Studies, Sociology of Culture and “Us“: a Methodological Essay], 

Sociologický časopis [Czech Sociological Review] 40:1-2. In: 

http://sreview.soc.cas.cz/upl/archiv/files/515_16smej23.pdf 

Šmejkalová, J. (2007) “An Interview with Ann Gray”, Media Studies 1:4. http://syndikat-

novinaru.cz/medialni-studia/ 

Hall, S.: “Znovunalezení ‘ideologie’: návrat potlačeného zpět do mediálních studií”. Překlad 

Z. Havlíček, J. Macek, V. Štětka. (Obsahuje bibliografii a též: J. Macek: Stuart Hall - 

fragmentární, organický, kritický. In: Mediální studia. Roč. 2, č. 1 (2007), s. 68-78. In: 

http://medialnistudia.cz/ 

 

 

 

 

Časopisy a další odkazy (ČR): 

Konstrukt - Internetový časopis o kulturálních studiích. http://www.konstruktmag.cz/ 

http://sreview.soc.cas.cz/uploads/0b2f0a2cc5bad53a214aa9c482be9f85ab3423d6_513_14balon24.pdf
http://sreview.soc.cas.cz/uploads/0b2f0a2cc5bad53a214aa9c482be9f85ab3423d6_513_14balon24.pdf
http://www.newleftreview.org/?issue=81
http://www.newstatesman.com/society/2008/02/work-life-williams-english
http://pubs.socialistreviewindex.org.uk/isj71/williams.htm
http://sreview.soc.cas.cz/upl/archiv/files/515_16smej23.pdf
http://syndikat-novinaru.cz/medialni-studia/
http://syndikat-novinaru.cz/medialni-studia/
http://medialnistudia.cz/
http://www.konstruktmag.cz/


Centrum pro studium populární kultury (CSPK – viz zejména “Studie o populární kultuře”!): 

http://cspk.webnode.cz/ 

Marketing a média 

Revue pro média (Spolek přátel vydávání časopisu HOST): http://rpm.fss.muni.cz/ 

Mediální studia: http://medialnistudia.cz/ 

Česká média:  http://www.ceskamedia.cz/ 

Čtenář: http://ctenar.svkkl.cz/ 

NEWTON Media: http://www.newtonmedia.cz/ 

 

 

Jiné zdroje: 

Vybrané odkazy na odborné mezinárodní organizace a časopisy: 

The Cultural Studies Association (U.S.A.)  

ACS - Association For Cultural Studies [http://cultstud.org/] 

The International Journal of Cultural Studies  

(The Journal of) Cultural Studies  

The Need for Cultural Studies  

CLCWeb: Comparative Literature and Culture  

Theory, Culture & Society  

European Journal of Cultural Studies 

New Formations: A Journal of Culture / Theory / Politics  

Culture Machine  

 

 

 

 

 

 

 

Požadavky na ukončení předmětu: 

Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet bude udělen na základě aktivní účasti na výuce, 

kontroly samostatné práce, uplatnění znalostí z literatury a zdrojů získaných samostudiem a 

po úspěšném splnění závěrečného kontrolního testu (v termínu pro splnění zápočtu). 

http://cspk.webnode.cz/
http://rpm.fss.muni.cz/
http://medialnistudia.cz/
http://www.ceskamedia.cz/
http://ctenar.svkkl.cz/
http://www.newtonmedia.cz/
http://www.csaus.pitt.edu/frame_home.htm
http://cultstud.org/index.php?s=crossroads
http://www.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?prodId=Journal200946
http://www.tandf.co.uk/journals/routledge/09502386.html
http://theory.eserver.org/need.html
http://docs.lib.purdue.edu/clcweb
http://tcs.sagepub.com/
http://ecs.sagepub.com/
http://www.lwbooks.co.uk/journals/newformations/contents.html
http://www.culturemachine.net/index.php/cm


Kapitola č. 1 

 

Základní pojmový aparát a metodologie výzkumu současných mediálních a kulturálních 

studií. 

 

Cíle: 

Úvod do předmětu, organizace výuky, terminologie. 

 

Shrnutí a témata ke studiu: 

výklad: 

Moc 

 kulturní a mocenské výtahy, koncentrace vlastnictví (vliv, účinek, změna, způsoby 

ovládání lidí a zdrojů, hegemonie); politika v kultuře/politikum, vysoká/nízká kultura, pop-

kultura a masová kultura, lidová kultura, zábavná kultura/četba (P. Janáček) 

Identita 

 rasová, etnická, třídní, genderová, feministická kritika kultury a médií, Queer Theory, 

kulturní konstrukce sociální deviace 

Diference/rozdílnost 

 postkoloniální studia, etnicita, rasa, rasismus, migrace, diaspora, asimilace a integrace, 

globální kultura interkulturní komunikace, ‘Subaltern studies’  

Teorie reprezentace  

interpretace, naratologie, semiotika, jazyk a moc, text-kontext, veřejné mínění 

Metodologie výzkumu 

 mediální studia, TV studia, institucionální analýza médií, diskurzivní analýza 

mediálních textů, případové studie, etnografické metody, institucionální analýza recepce 

mediálních textů, mediální politika (policies) 

 

Doporučená literatura a jiné zdroje: 

Barker, Ch.: Slovník kulturálních studií. Praha: Portál 2006. 

Reifová, I.: Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. 

Williams, R. (1983) Keywords. London: Fontana. 

 

 



Otázky a úkoly 

S pomocí metodologie aplikované v následujícím textu proveďte obsahovou analýzu působení 

propagandy ve vybraném žánru současné televizní produkce. 

 

Ukázka odborného textu: 

Tomáš Čada Severní Čechy okem propagandy 

In Literárně-kulturní časopis H_aluze; http://www.h-aluze.cz/2012/04/20/severni-cechy-

okem-propagandy 

Hlavním tématem práce je zobrazení regionu v Dietlově seriálu Okres na severu. Práce si 

rovněž dává za cíl hrubě nastínit fungování propagandy v televizním provozu. 

Okres na severu spadá do kategorie normalizačních1 seriálů, měl sloužit jako tzv. seriál 

propagandistický2. Autor Jaroslav Dietl zasadil děj do fiktivního města Brod v severních 

Čechách. Hlavním tématem seriálu není zachycení naturelu tohoto regionu, přesto se region 

do díla promítá. Jaroslav Dietl je známý i laické veřejnosti, neboť je spojován s řadou 

populárních produktů televizní zábavy3. Zpracování Dietlova stručného životopisu je pro 

práci přínosné, přispívá totiž zamýšlené analýze. Nastínění základní příběhové linky seriálu je 

dle mého názoru naprosto nezbytné, neboť Okres na severu nepatří ke známým produktům 

televizní zábavy, tudíž by bez bližší specifikace mohlo dojít k neporozumění. 

 

Jaroslav Dietl, zakladatel české seriálové tvorby4 

Jaroslav Dietl se narodil v Záhřebu 22. 5. 1929. Rodina se z Jugoslávie přestěhovala do Brna, 

kde Dietl navštěvoval reálné gymnázium, později textilní průmyslovou školu. Krátce studoval 

psychiatrii na brněnské filozofické fakultě a od roku 1950 do roku 1955 scénáristiku na 

pražské FAMU. S Československou televizí spolupracoval od roku 1953 jako dramaturg. 

Roku 1973 byl z televize vyloučen a již nikdy se nestal jejím stálým zaměstnancem. Jeho 

druhá žena, Magdalena Dietlová, k tomu říká: „Perzekuován byl za své působení ve FITESU, 

za odmítnutí okupace, za nepodepsání ANTICHARTY, za poslední, okupační, díl Rudolfa 

(Píseň pro Rudolfa III – pozn. autora), za okupační tajné vysílání se Škutinou… To mu 

sečetli, když ho vyhazovali ze strany i z televize.“ [Szabó, 2007: 70] Ale Jaroslav Dietl 

v televizi neskončil definitivně, a krátce po této události s televizí opět úzce spolupracoval, 

působil na pozici externisty. 

Dietl je autorem řady televizních seriálů, číslo se blíží ke třiceti5. Prvním seriálovým počinem 

byla práce na příběhu „Babička tomu věří“, který byl odvysílán 16. 3. 1960 jako čtvrtý díl 

Rodiny Bláhovy, tedy vůbec prvního československého seriálu [Smetana, 2000: 22]. Dietl si 



postupně vypracoval nejen osobitý autorský styl, který prokázal i na scénářích televizních 

inscenací, ale získal především značné tvůrčí renomé. Na druhou stranu Dietlův talent přesně 

odpovídal formátu televizního vysílání. Smetana v jedné ze svých recenzí na Dietlovu 

divadelní hru například píše: „Jaroslav Dietl jako dramatik již ledasco umí. (…) Ale při jeho 

druhé hře se také objevují značná úskalí jeho tragikomického talentu. Hlavní nebezpečí vidím 

v tom, že nedokáže svůj příběh (…) dramaticky povznést do vyšší umělecké polohy a 

povážlivě zůstává u země, u doslovného opisu reality. Odtud ne zvlášť příjemný pocit 

žánrovosti, figurkaření, jakési nenáročné srozumitelnosti.“ [Smetana, 2000: 58] Pro divadlo se 

tyto vlastnosti příliš nehodily, televizní seriál je však přímo vyžadoval. Jak jednoduchost děje 

a postav, tak příklon k určitému žánru dělají seriál divácky srozumitelným. 

Nejproblematičtější na Dietlově tvorbě však není to, jak je vytvořena, ale kdy a kde vznikla. 

Československá televize plně podléhala komunistické straně a sloužila jako její ideologický 

hlas: „Celá televizní produkce a v první řadě seriálová tvorba byla pečlivě plánována a 

kontrolována. Vedení Československé televize připravovalo každoroční ideově-tematický 

plán, který předkládalo ke schválení ideologické komisi ÚV KSČ. Pořady byly natáčeny jako 

příspěvky k různým výročím či probíhajícím vnitropolitickým událostem (sjezdy KSČ, volby 

atd.)“ [Machek, 2010: 11] Nebylo tedy možné nespolupracovat s ideologickými požadavky 

KSČ. Řada Dietlových seriálů vznikala na zakázku [Bednařík, 2008: 219], byli obsazováni 

herci tzv. prorežimní6. To je případ i námi zkoumaného seriálu. 

 

Okres na severu, předvolební agitace  

Okres na severu vznikl v roce 1980 jako klasické televizní dílo na objednávku. Roku 1981 se 

konaly volby do Federálního shromáždění a zároveň se slavilo šedesát let od založení KSČ. 

Československá televize deklarovala Okres na severu jako příspěvek k oslavám tohoto výročí. 

Podobně jako předchozí Dietlův seriál Muž na radnici (1976) měl i tento upozornit na 

nadcházející volby a vylepšit obraz strany, sloužil tedy jako propaganda. [Bednařík, 2008: 

223] 

Hlavním hrdinou seriálu je tajemník KSČ Josef Pláteník (Jaroslav Moučka) ve fiktivním 

městě Brod, který se po celou dobu snaží na místo ředitele chemičky opětovně dosadit 

v prvním díle odvolaného Hanycha (Petr Haničinec). Vzhledem k tomu, že by to bylo na 

naplnění obvyklého třináctidílného penza málo, do popředí se dostávají i jiné postavy a 

problémy: partnerské peripetie Pláteníkovy dcery (Jarmila Švehlová), skrytá snaha náměstka 

Vejříka (Petr Oliva) stát se ředitelem chemičky či partnerské problémy Pláteníkovy sekretářky 

(Renáta Doležalová). 



Je třeba zmínit, že Okres na severu nepatří k Dietlovým nejvydařenějším autorským počinům. 

Seriál nebyl přijat zcela pozitivně ani v soudobém tisku, který stejně jako ČST podléhal 

dozoru KSČ. Vytýkána mu je neuvěřitelnost hlavní postavy, Josefa Pláteníka, který je 

vykreslen jako nechybující a nepochybující straník, i stereotyp užitý ve vyprávění: 

„Samozřejmě nemůžeme nepřipomenout ani Dietlovy notorické chyby – nebo spíš ústupky, 

které mnohdy oslabují tento žánr – přeceňování role jedince, někdy stereotypní schémata 

příběhu, i to, že se o většině dějů jenom mluví, místo aby se děly.“ [Holý, 1981: 5] 

K problematice stereotypu se hodí trefný popis, který jsem nalezl na blogu Jára M. píšící, 

bdící: „(…) cca polovinu seriálu tvoří několik málo scén, které se železně opakují: 

- řidič (p. Bláha) hovoří s Pláteníkem ve služební Volze; 

- Pláteník přichází do předsíně svého panelového bytu (…) Když zaklepe, zprava (vždy) (…) 

přibíhá jeho manželka (pí. Švorcová) v zástěře; 

- dlouhý pohled na chodbu na výboru, za prosklenými dveřmi prochází hustý proud lidí; 

- většina scén je uvozena pohledem na sekretariát. Sekretářka vyřizuje různé schůzky, 

Pláteník sahá po telefonu, dlouze vytáčí číslo, střih na jiný telefon, zvoní, někdo ho bere, 

„můžeš přijít“, „kdy?“, „hned“, otevírají se dveře, návštěva přichází k sekretářce, „tajemník je 

tam?“, „čeká vás“, „co si dáš? kafe nebo čaj“, „sodovku“, „posaď se“ atd. atd.“ [M., 2009] 

Seriál se soustředí především na jednání, které probíhá formou zmiňovaných telefonátů, 

krátkých schůzek v kanceláři, případně v jiném prostředí. Dalo by se říci, že seriál je postaven 

na „zařizování, jak něco zařídit“. Aktivita není zobrazována přímo, ale skrz rozhovory, které 

ji popisují, a to i v milostných vztazích. 

 

Prostor zobrazovaný popisem 

Stejně jako činnost, která není v Okresu na severu vykonávána, ale popisována, je prostředí, 

ve kterém se seriál odehrává, spíše verbalizováno, než že by jej bylo možné skutečně spatřit. 

To, že se reálné prostředí v seriálu příliš nevyskytuje, je dáno tematickým zaměřením, které se 

soustřeďuje především na politickou aktivitu hlavních postav, případně na jejich vztahové 

problémy, tudíž většina scén se odehrává v kancelářích a bytech – jiné prostory, případně 

exteriéry nejsou zapotřebí. Druhým důvodem, proč je volba kulis velmi repetativní a 

omezená, může být fakt, že seriál nedisponoval přílišným rozpočtem. K  tomuto tvrzení sice 

nemám žádné pramenné podklady, ale důkazy pro ně je možné vysledovat v samotném 

seriálu. Například veškeré příjezdy tajemníka a jeho řidiče se odehrávají ve studiu, kdy je na 

pozadí promítána předtočená ubíhající krajina, jednotlivé interiéry se od sebe liší minimálně a 

jejich vybavení se často opakuje atd. 



Zasazení do severních Čech je asi nejpregnantněji vysloveno v samotném názvu. Jinak 

umístění do konkrétního místa nehraje v samotném ději přílišnou roli. Na druhou stranu je 

místo seriálu neustále přítomno, neboť hlavní témata děje se váží k regionálním 

charakteristikám (chemický průmysl, těžba uhlí, paneláková výstavba, ale třeba i hokej). 

Region je v seriálu zobrazen jako průmyslový a jednotlivé charaktery jsou na průmysl svého 

regionu pyšné. Dokonce když v posledním díle (12. Řeka) dochází ke stěhování Pláteníkovy 

dcery a jejího manžela pryč z Brodu, odcházejí do rovněž průmyslového Třince. 

Celé pojetí průmyslové výroby v seriálu nenese žádná negativa (jediným rizikem je západní 

konkurence) – a to i přesto, že hlavním tématem celého díla je havárie s několika smrtelnými 

úrazy, na niž se navazuje propletenec událostí, které je nucen Pláteník řešit. Konkurence je 

v seriálu pojímána jako sportovní soutěž, kdy se hodnotí, kdo je lepší: kdo toho více vyrobí, 

kdo má výrobu lépe zorganizovanou. 

Chemická továrna hraje v celém seriálu zásadní roli. Přesto je zobrazena minimálně. 

V úvodním dílu (1. Důtka s výstrahou) je sice na začátku kvůli uvedení do děje zobrazena 

v panoramatickém záběru, ale po zbytek dílu se o ní jen mluví. Řeší se odstraňování škod a 

hledání viníka neštěstí, ovšem škody jsou opět popsány pouze slovně. Ve druhém dílu (2. 

Přelíčení) je nabídnuto několik záběrů chemických závodů. Pláteník se jede osobně přesvědčit 

na místo nehody, jak pokračují opravy. Naposledy je chemička zobrazena v pátém a šestém 

dílu (5. Náhoda, 6. Šachy). Tajemník se sice do chemičky ještě několikrát vrací, ale 

k nastínění jeho přítomnosti v závodě již stačí pouze budova ředitelství. 

Dalším důležitým znakem pro region severních Čech je přítomnost těžby hnědého uhlí. Těžba 

na rozdíl od chemické výroby nehraje v seriálu tak zásadní roli. Ve čtvrtém dílu (4. Případ) 

ředitel dolu Jan Soldán (Čestmír Řanda) zpronevěří značné peníze. Zločin je nekompromisně 

vyřešen Soldánovým odvoláním a následným odsouzením, pro samotný příběh nemá 

Soldánovo povolání ani prostředí dolů větší význam. Dokresluje pouze obraz okresních 

činitelů a ukazuje, že i vysoce postavený a prověřený komunista může pochybit. 

Dalšími místy, se kterými se v seriálu setkáme, jsou povětšinou velmi klasické prostory, jež 

bychom mohli zařadit do jakéhokoli kraje. Jedná se o školu, v níž pracuje Pláteníkova dcera, 

hudební klub SSM či hospodu. Dále se setkáváme s různými prostory, kde se odehrávají 

schůze, Pláteník za odpočinkem jezdí ke svému kamarádovi myslivci (Jiří Zahájský) na 

hájenku atd. Zajímavé je, že přestože se Pláteník nachází na hájence, příroda je zobrazována 

pouze schematicky. V žádném z dílů se nenaskytne pohled na nějaké přírodní panorama. Je 

faktem, že Sokolovského režie nabízí divákovi spíše divadelní pojetí s důrazem na polocelky 

a detaily, ale několika panoramatických záběrů se dočkáme, všechny však ilustrují situaci 



(příchod do školy, továrny, příjezd na sídliště ad.), nikdy neslouží k vykreslení atmosféry, tzn. 

veškeré exteriéry i interiéry slouží jako kulisy pro to podstatné, což jsou rozhovory. 

Nepřítomnost krajiny lze vysvětlit i tak, že na zdevastované severočeské krajině vlastně není 

co ukázat. Tím by totiž byla narušena iluze průmyslu jako pozitivního dárce blahobytu. 

Vzhledem k tomu, že seriál měl působit jako propagace okresního tajemníka, potažmo KSČ, 

byla vykreslena postava Josefa Pláteníka nanejvýš pozitivně. Je to muž, který má ve svých 

názorech jasno, nechybuje, a pokud chybuje, je ochoten chybu přiznat. Je čestný, řídí se tzv. 

zdravým selským rozumem, nad nikoho se nepovyšuje. K cestám do práce mu stačí stará 

služební Volha, na chalupu dojíždí v té době značně zastaralou Škodou 100. Stejně tak 

v bydlení není náročný. Společně s celou rodinou obývá panelákový sídlištní byt. Žije tedy 

jako každý průměrný občan. Oproti Muži na radnici, kde výstavba panelových domů byla 

stěžejním tématem, je v Okresu na severu panelové sídliště běžnou součástí života. Panelová 

výstavba též značí modernost města. O tom, že Brod je městem moderním a na vzestupu, 

vypovídá své i plánovaná stavba divadla. 

Kromě častého zobrazování typických panelákových sídlišť se setkáváme ještě s jedním 

prostorem, který je pro naturel regionu příznačný. Jedná se o hokejový klub, který v seriálu 

hraje jen okrajovou roli, ale dokresluje atmosféru města. Například ve druhém dílu se Pláteník 

dostává do šatny hokejistů, aby je povzbudil k lepšímu výkonu proti týmu Sparty. To, že má 

okresní město Brod hokejový klub, nepřímo vypovídá o jeho důležitosti. Hokej je v seriálu 

vyobrazen jako způsob odreagování se od práce, zároveň je to místo, kde se může projevit 

občanský patriotismus. Přítomností hokejového klubu a plánovanou stavbou divadla je jasně 

naznačeno, že občané Brodu kulturně nestrádají. Důležité však je, že i zábava má být k užitku, 

a tak výstava (12. Řeka) není výstavou uměleckých děl, ale různých plánů a postupů, jak 

zvelebit město. 

Význam Brodu je asi nejlépe vystižen v úvodní scéně šestého dílu, kdy Pláteník vychází spolu 

s ministrem (Bedřich Prokoš) a generálním ředitelem (Josef Bek) z Pražského hradu. Ministr 

Pláteníkovi říká: „Neměl jsi, soudruhu tajemníku, dojem, že váš Brod se stal hlavním městem 

republiky?“ Pláteník odpovídá: „No, to snad ne.“ A ministr dodává: „No, ale pozornost je na 

vás upřena značně.“ 

Dietlův Okres na severu vyobrazuje severočeské město s jeho typickými charakteristikami. 

Zasazení seriálu do tohoto prostředí mělo patrně za cíl vyzvednout důležitost průmyslové 

výroby a zároveň ukázat, že i v průmyslovém městě se může žít plnohodnotný a spokojený 

život. Vzhledem k zaměření díla je zobrazení naturelu kraje minimální, přesto je zde 

přítomen. Povětšinou jako kulisa, která dokresluje dění. 



 

Poznámky 

1 „Z hlediska datace má termín ‘normalizace‘ dva významy. Označuje období let 1968-1971, 

tedy proces postupného znovuobnovení vlády komunistické strany nad československou 

společností (pro tuto periodu se v dobovém tisku a projevech používal i výraz ‘konsolidace‘). 

V přeneseném významu se ‘normalizace‘ používá také pro druhou polovinu existence 

komunistického režimu, tedy léta 1968-1989, protože neexistuje jiný vhodný alternativní 

název“ [Doskočil, 2006: 27] 

2 „Propagandistický seriál v období normalizace si definujme jako uzavřený umělecký útvar o 

několika dílech (zpravidla 5-30), ve kterém je vyprávění podřízeno ideologickým 

normativům.“ [Szabó, 2007: 4] 

3 Patrně nejznámější je Nemocnice na kraji města, 13 dílů/1978, 7 dílů/1981. 

4 Biografické informace volně citovány dle stránek Slovník české literatury po roce 1945. 

5 Seznam seriálů například zde: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Dietl či zde: 

http://www.imdb.com/name/nm0226201/ 

6 Asi nejznámější je případ Ženy za pultem, kdy původně zamýšlenou Janu Hlaváčovou 

vystřídala v KSČ aktivně vystupující Jiřina Švorcová [Szabó, 2007: 68]. 
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Filmy a seriály 

Muž na radnici (Evžen Sokolovský, 1976) 

Okres na severu (Evžen Sokolovský, 1981) 

Výstraha (Miroslav Cikán, 1953) 
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Kapitola č. 2 

 

Počátky myšlení o médiích a kultuře v poválečném euro-americkém společensko-vědním 

kontextu I:  

 

Cíle: 

Dějiny kritiky ‘moderní’ kultury a kulturní ‘revoluce’; průmyslová revoluce, masová kultura, 

Frankfurtská škola, propaganda: 2.světová a studená válka; filmová věda: Cahiers du Cinema; 

současné rezonance překrývání diskurzů sociálních a mediálních teorií – Noam Chomski.   

 

Shrnutí a témata ke studiu: 

výklad: 

 

Průmyslová revoluce (the ‚long revolution‘ - Williams) - přelom 18. a 19. století v Anglii, 

Francii, Německu, USA; průmyslový rozvoj a proměny společnosti, rozvoj technologií (parní, 

elektrická energie); ekonomické změny a vlastnické vztahy; industrializace a urbanizace, 

příliv pracovních sil z venkova; vztah politických revolucí a rozvoj gramotnosti a tisku; 

moderní kapitalistická společnost. 

Masová kultura – vytváření a konzumace kulturních výtvorů pro masy lidí, potřeby a vkusu 

‚masového‘ publika; sdělování identických obsahů z malého počtu zdrojů velkému počtu 

příjemců, hry a zábava, oddechová literatura, rané formy masové komunikace. 

Frankfurtska škola – Max Horkheimer (kritika západní kultury a systému hodnot)  

Theodor Adorno, Erich Fromm, Wilhelm Reich; nástup fašismu; kulturní pesimismus, 

odcizení, manipulace, holocaust. 

Propaganda - Bílá propaganda; Šedá a Černá propaganda  

Filmová teorie - Cahiers du Cinema zal. 1951; přispěvatelé, kteří formovali výraznou část 

francouzské Nové Vlny (Godard; Truffaut).  

 

 

KULTURA 

 

Klíčová kategorie analýzy, ovšem existuje zásadní nejednoznačnost v používání a vymezení 

napříč vědními obory. 



 

Vyskytuje se: 

- jako součást určitého vědního paradigmatu 

- etabluje vlastní disciplínu (např. Sociologie kultury, kulturální studia/cultural studies, dějiny 

kultury, kulturní antropologie, tzv. ‘kulturulogie’, Kulturwissenschaften,…) podrobný rozbor 

definice; vztah pojmů enkulturace a socializace a efekt interiorizace; vzorce chování (normy a 

hodnoty), myšlení a vnímání (symboly, klasifikace reality a world view); behavioristické 

versus mentalistické pojetí kultury v antropologii (W. Goodenough) a jejich využití; tři 

úrovně (dimenze) studia kultury; vztah pojmu kultura k pojmu společnost, národ, kmen, 

civilizace a „rasa“. 

 

POPULÁRNÍ KULTURA 

 

John Storey: Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction (Prentice Hall; 2001) 

 

= Kultura, jež se líbí mnoha lidem. Jde o aplikaci tzv. ‘kvantitativního indexu’ (výše nákladu, 

prodej vstupenek atd.), jenž sice může být do značně míry zavádějící (zejména v centrálně 

řízených kulturních systémech), ale nelze jej podceňovat. 

= Kultura, jež je zacílena na masové publikum a je ve své podstatě komerčního charakteru.  

= Kultura, jež do jisté míry vychází z vkusu a zájmu lidí a není jim vnucena ‘ze shora’ 

autoritami a kulturními elitami (v dnešním kontextu vypracovaného marketingu spíše 

vzácné…).  

= Kultura, jež je doménou neustálých polemik mezi dominantními a podřízenými sociálními 

skupinami ohledně estetické kvality a hodnoty daných děl (otázky tzv. nízkého a vysokého 

vkusu) = v postmodernismu slova smyslu se střídají rozdíly mezi tzv. nízkou a vysokou 

kulturou (utopie či realita?). 

 

 

DEFINICE 

 

Kultura jako “systém sdílených společensky předávaných vzorců chování, myšlení a 

vnímání.“ [antropologie] Způsoby definic: 

- vymezování rozsahu pomocí třídy jevů, jež do pojmu kultura patří 

- kritická analýza jednotlivých definic 



- hledání (převažujícího, nepodmíněného) obsahu 

- dějiny pojmu a definic v rámci vývoje sociálních věd, v jejichž kontextu se tento pojem 

vyvíjel (R. Williams, 1963) 

 

 

DĚJINY POJMU 

 

Současné pojetí kultury se formuje přibližně na přelomu 17. a 18. století, kdy se termín 

„kultura“ osvobozuje od latinského významu a jeho genitivních atributů (Williams 1963: 16), 

ovšem stále zůstává důraz na ideu kultivace, zdokonalování, ‘vylepšování’ stávajícího stavu 

(Williams 1963: 16). Kromě toho se v jednotlivých pojetích kultury odráží překrývající 

vývojové linie, jež jsou propojeny s rozdílnými národními tradicemi filozofie, způsobu 

teoretizování kultury i každodenních kulturních praktik. 

 

Přibližně od 70. let dvacátého století v důsledku tzv. ‘cultural turn’ (kulturní obrat) 

ve společenských vědách se zdá, že se zmnožují jednotlivá pojetí pod úhrnným pojmem 

kultura, ale zůstávají zachovány jednotlivé teoretické tradice, jež vymezují, co se pod pojmem 

kultura rozumí a jak se aplikuje. Např. stále se často vyskytuje funkcionální pojetí kultury, jak 

bylo koncipováno v Parsonsovském chápání. 

 

Tradičně se rozlišují následující ÚROVNĚ chápání kultury: 

1.      Jako sektor umění, jako prostor určitých symbolických forem, významů a funkcí. Jedná 

se o sociální prostor se specifickými pravidly a zákony estetického působení a estetické 

recepce. Na straně produkce se často vyznačuje značnou dávkou sebevědomí a důrazem 

na svou vlastní jedinečnost (vázanou na viditelné a elitní postavení ve společenské hierarchii), 

což se týká kulturních institucí i jednotlivců, kteří se s nimi identifikují a jsou na nich 

ekonomicky závislí. Na straně recepce se též vyskytuje jistá dávka výjimečnosti, hovoříme 

o tzv. ‘kulturním chování’ (návštěvnost divadel, koncertů, velikost domácích knihoven atd., 

ovšem zůstává otevřená otázka charakteru/estetické kvality recipovaných textů…) 

2.      Jako kulturní dimenze sociálního bytí a světa. Každá oblast lidské činnosti obsahuje 

určité formy reprezentace, vyjádření, vystupování, opakovatelného a očekávaného chování 

(rituálů), které jsou nositeli symbolického významu. Tzv. ‘bezpříznakové’ chování v lidské 

společnosti neexistuje, každý akt je interpretovatelný a interpretován. Jde o pojetí kultury 

jakožto souboru určitých sociálních praxí recepce a produkce, jež nelze izolovat 



od celospolečenských procesů (např. TV, rozhlas, užívání internetu a sociálních sítí, ale 

i tzv. kultura mládeže, rituální a sankcionovatelné chování fanoušků fotbalových zápasů, 

atd.). Průkopníky analýz těchto praxí byli zastánci kulturálních studií. Částečně sem patří 

i francouzská tradice – P. Bourdieu (kategorie ‘distinction’, kulturního kapitálu apod.) 

3.      Jako obecný soubor prvků, jež reprezentují danou společnost jako celek. Teoretické 

tradice německé, též velmi vlivné v chápání českého národního obrození jakožto hnutí 

KULTURNÍHO (Herder). Jde o snahu definovat (národní) kultury jako holistické útvary a 

zkoumat jejich morfologii, tj. hledat spojující a integrující prvky, jež danou ‘kulturu’ 

konstituují (Anderson ‘imagined communities’, teorie nacionalismu; příklad role masového 

tisku v národních emancipačních procesech – Hroch ‘malé národy’). Na rozdíl od této tradice, 

jež hledá sjednocující momenty v rámci kultury daného společenství, anglosaská kulturální 

studia, a do jisté míry Bourdieu, identifikují a analyzují spíše heterogenní prvky 

v jednotlivých kulturách, často v závislosti na sociálních skupinách, jež je praktikují, to 

znamená, že jsou závislé na sociální diferenciaci a hierarchizaci daného společenského celku, 

zřízení atd. 
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Otázky a úkoly 

S pomocí následujícího textu vysvětlete základní principy Chomského přístupu 

k problematice modelu propagandy. Proveďte obsahovou analýzu mediálního pokrytí 

Chomského návštěvy v ČR v červnu 2014.  

Viz např.:Bartlová, Milena: Chomsky v zemi pomazánkového másla 



7. 6. 2014 

„Noam Chomsky neříkal při své návštěvě v Česku nic jiného, než co říká a píše už řadu let. 

Díky tomu, že do Olomouce a Prahy přijel osobně, se ale stal katalyzátorem našeho vlastního 

vnitřního sporu. Věřím, že je právě s tímto stavem věcí spokojen. Jak s vyhnisaným ložiskem 

českého myšlení o společnosti naložíme, je už jen na nás.“ 

In <http://a2larm.cz/2014/06/chomsky-v-zemi-pomazankoveho-masla/> 

 

Ukázka odborného textu: 

 

Noam Chomsky „výroba souhlasu“ 

 

Herman, Edward S.:  

The Propaganda Model: A Retrospective 

In: http://www.chomsky.info/onchomsky/20031209.htm 

 

Against All Reason, December 9, 2003 

 

In Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media, Noam Chomsky and I 

put forward a "propaganda model" as a framework for analysing and understanding how the 

mainstream U.S. media work and why they perform as they do (Herman and Chomsky 1988). 

We had long been impressed with the regularity with which the media operate on the basis of 

a set of ideological premises, depend heavily and uncritically on elite information sources, 

and participate in propaganda campaigns helpful to elite interests. In trying to explain why 

they do this we looked to structural factors as the only possible root of the systematic patterns 

of behavior and performance.  

 

Because the propaganda model challenges basic premises and suggests that the media serve 

antidemocratic ends, it is commonly excluded from mainstream debates on media bias. Such 

debates typically include conservatives, who criticize the media for excessive liberalism and 

an adversarial stance toward government and business, and centrists and liberals, who deny 

the charge of adversarialism and contend that the media behave fairly and responsibly. The 

exclusion of the propaganda model perspective is noteworthy, for one reason, because that 

perspective is consistent with long standing and widely held elite views that 'the masses are 

notoriously short-sighted' (Bailey 1948: 13) and are 'often poor judges of their own interests' 

http://www.chomsky.info/onchomsky/20031209.htm


(Lasswell 1933: 527), so that 'our statesmen must deceive them' (Bailey 1948: 13); and they 

'can be managed only by a specialized class whose personal interests reach beyond the 

locality' (Walter Lippmann 1921: 310). In Lippmann's view, the 'manufacture of consent' by 

an elite class had already become 'a self-conscious art and a regular organ of popular 

government' by the 1920s (Lippman 1921: 248).  

 

Clearly the manufacture of consent by a 'specialized class' that can override the short-sighted 

perspectives of the masses must entail media control by that class. Political scientist Thomas 

Ferguson contends that the major media, 'controlled by large profit-maximizing investors do 

not encourage the dissemination of news and analyses that are likely to lead to popular 

indignation and, perhaps, government action hostile to the interests of all large investors, 

themselves included' (Ferguson 1996: 400). And political scientist Ben Page provides 

evidence that there are common 'elite-mass gaps,' with 'ordinary citizens...considerably less 

enthusiastic than foreign policy elites about the use of force abroad, about economic or 

(especially) military aid or arms sales, and about free-trade agreements. The average 

American is much more concerned than foreign policy elites about jobs and income at home' 

(Page 1996: 118). Page notes that 'the problem for public deliberation is most severe when 

officials of both parties and most mainstream media take positions that are similar to each 

other and opposed to the public' (Page 1996: 119). The propaganda model explains the 'elite-

mass gaps,' and elite and mainstream media hostility to this mode of analysis, and refusal to 

allow it entry into the debate, is understandable given that the gaps are embarrassing and 

suggest that the media do serve a narrow elite interest.  

 

In this article I will briefly describe the propaganda model, address some of the criticisms that 

have been leveled against it, and discuss how the model holds up a decade or so after its 

publication. I will also provide some examples of how the propaganda model helps explain 

the nature of media coverage of important political topics at the turn of the century.  

 

The Propaganda Model  

 

What is the propaganda model and how does it work? Its crucial structural factors derive from 

the fact that the dominant media are firmly imbedded in the market system. They are profit-

seeking businesses, owned by very wealthy people (or other companies); and they are funded 

largely by advertisers who are also profit-seeking entities, and who want their ads to appear in 



a supportive selling environment. The media also lean heavily on government and major 

business firms as information sources, and both efficiency and political considerations, and, 

frequently, overlapping interests, cause a certain degree of solidarity to prevail among the 

government, major media, and other corporate businesses. Government and large nonmedia 

business firms are also best positioned (and sufficiently wealthy) to be able to pressure the 

media with threats of withdrawal of advertising or TV licenses, libel suits, and other direct 

and indirect modes of attack. The media are also constrained by the dominant ideology, which 

heavily featured anticommunism before and during the Cold War era, and was mobilized 

often to induce the media to support (or refrain from criticizing) U.S. attacks on small states 

that were labeled communist.  

 

These factors are linked together, reflecting the multileveled capability of government and 

powerful business entities and collectives (e.g., the Business Roundtable; the U.S. Chamber of 

Commerce; the vast number of well-heeled industry lobbies and front groups) to exert power 

over the flow of information. We noted that the five factors involved--ownership, advertising, 

sourcing, flak, and anticommunist ideology--work as 'filters' through which information must 

pass, and that individually and often in additive fashion they greatly influence media choices. 

We stressed that the filters work mainly by the independent action of many individuals and 

organizations; and these frequently, but not always, have a common view of issues and 

similar interests. In short, the propaganda model describes a decentralized and 

nonconspiratorial market system of control and processing, although at times the government 

or one or more private actors may take initiatives and mobilize coordinated elite handling of 

an issue.  

 

Propaganda campaigns can occur only when they are consistent with the interests of those 

controlling and managing the filters. For example, these managers all accepted the view that 

the Polish government's crackdown on the Solidarity union in 1980 and 1981 was extremely 

newsworthy and deserved severe condemnation; whereas the same interests did not find the 

Turkish military government's equally brutal crackdown on trade unions in Turkey at about 

the same time to be newsworthy or reprehensible. In the latter case the U.S. government and 

business community liked the military government's anticommunist stance and open door 

economic policy; the crackdown on Turkish unions had the merit of weakening the left and 

keeping wages down. In the Polish case, propaganda points could be scored against a Soviet-

supported government, and concern could be expressed for workers whose wages were not 



paid by Free World employers! The fit of this dichotomization to corporate interests and 

anticommunist ideology is obvious.  

 

We used the concepts of 'worthy' and 'unworthy' victims to describe this dichotomization, 

with a trace of irony as the varying treatment was clearly related to political and economic 

advantage rather than anything like actual worth. In fact, the Polish trade unionists quickly 

ceased to be worthy when communism was overthrown and the workers were struggling 

against a western-oriented neoliberal regime. The travails of today's Polish workers, like those 

of Turkish workers, don't pass through the propaganda model filters. Both groups are 

unworthy victims at this point.  

 

We never claimed that the propaganda model explained everything or that it shows media 

omnipotence and complete effectiveness in manufacturing consent. It is a model of media 

behavior and performance, not of media effects. We explicitly pointed to the existence of 

alternative media, grassroots information sources, and public scepticism about media 

truthfulness as important limits on media effectiveness in propaganda service, and we urged 

the support and more vigorous use of the existing alternatives. Both Chomsky and I have 

often pointed to the general public's persistent refusal to fall into line with the media and elite 

over the morality of the Vietnam War, the desirability of the assault on Nicaragua in the 

1980s, and the merits of the North American Free Trade Agreement in the 1990s, among 

other matters. The power of the U.S. propaganda system lies in its ability to mobilize an elite 

consensus, to give the appearance of democratic consent, and to create enough confusion, 

misunderstanding and apathy in the general population to allow elite programs to go forward. 

We also emphasized the fact that there are often differences within the elite that open up 

space for some debate and even occasional (but very rare) attacks on the intent as well as the 

tactical means of achieving elite ends.  

 

Although the propaganda model was generally well received on the left, some complained of 

an allegedly pessimistic thrust and implication of hopeless odds to be overcome. A closely 

related objection concerned its applicability to local conflicts where the possibility of 

effective resistance was often greater than in the case of national issues. But the propaganda 

model does not suggest that local and even larger victories are impossible, especially where 

the elites are divided or have limited interest in an issue. For example, coverage of issues like 

gun control, school prayer, and abortion rights may well receive more varied treatment than, 



say, global trade, taxation, and economic policy. Moreover, well-organized campaigns by 

labor, human rights, or environmental organizations that are fighting against abusive local 

businesses can sometimes elicit positive media coverage. In fact, we would like to think that 

the propaganda model can help activists understand where they might best deploy their efforts 

to influence mainstream media coverage of issues.  

 

The model does suggest that the mainstream media, as elite institutions, commonly frame 

news and allow debate only within the parameters of elite perspectives; and that when the 

elite is really concerned and unified, and/or when ordinary citizens are not aware of their own 

stake in an issue or are immobilized by effective propaganda, the media will serve elite 

interests uncompromisingly.  

 

Mainstream Liberal and Academic 'Left' Critiques  

 

Many liberals and some academic media analysts of the left did not like the propaganda 

model. Some asked rhetorically where we got the information used to condemn the 

mainstream media if not from the media themselves (a tired apologetic point that we 

answered at length in our preface). Many of these critics found repugnant a wholesale 

condemnation of a system they believed to be basically sound, its inequalities of access 

regrettable but tolerable, its pluralism and competition effectively responding to consumer 

demands. In the postmodernist mode, global analyses and global solutions are rejected and 

derided, and individual struggles and small victories are stressed, even by nominally left 

thinkers.  

 

Many of the critiques displayed a barely-concealed anger, and in most of them the propaganda 

model was dismissed with a few superficial clichés (conspiratorial, simplistic, etc.), without 

fair presentation or subjecting it to the test of evidence. Let me discuss briefly some of the 

main criticisms.  

 

Conspiracy theory. We explained in Manufacturing Consent that critical analyses like ours 

would inevitably elicit cries of conspiracy theory, and in a futile effort to prevent this we 

devoted several pages of the preface to an explicit rejection of conspiracy and an attempt to 

show that the propaganda model is best described as a 'guided market system.' Mainstream 

critics still made the charge, partly because they are too lazy to read a complex work, partly 



because they know that falsely accusing a radical critique of conspiracy theory won't cost 

them anything, and partly because of their superficial assumption that, as the media comprise 

thousands of 'independent' journalists and companies, any finding that they follow a 'party 

line' that serves the state must rest on an assumed conspiracy. (In fact, it can result from a 

widespread gullible acceptance of official handouts, common internalized beliefs, common 

policies established from above within the organizations based on ideology and/or interests, 

and fear of reprisal for critical analyses from within the organization or from the outside.) The 

apologists can't abide the notion that institutional factors can cause a 'free' media to act like 

lemmings in jointly disseminating false and even silly propaganda; such a charge must 

assume a conspiracy.  

 

Sometimes the critics latched on to a word or phrase that suggests a collective purpose or 

function, occasionally ironically, to make their case. Communications professor Robert 

Entman, for example, stated that we damaged our case by alleging that media coverage of the 

1973 Paris accord on Vietnam 'was consciously "designed by the loyal media to serve the 

needs of state power"...which comes close to endorsing a conspiracy theory, which the 

authors explicitly disavow early on' (Entman 1990: 126). The word 'consciously' was 

Entman's, and he neglected numerous statements about the media's treatment of the Paris 

accord that didn't fit his effort to bring us 'close to' a conspiracy theory. To say that we 

'disavow' a conspiracy theory is also misleading: we went to great pains to show that our view 

is closer to a free market model; we argued that the media comprise numerous independent 

entities that operate on the basis of common outlooks, incentives, and pressures from the 

market, government, and internal organizational forces.  

 

The propaganda model explains media behavior and performance in structural terms, and 

intent is an unmeasurable red herring. All we know is that the media and journalists often 

mislead in tandem--some no doubt internalize a propaganda line as true, some may know it is 

false, but the point is unknowable and unimportant.  

 

Chomskian linguistics. Some of the criticisms of the propaganda model have been laughable. 

Carlin Romano, in his review in Tikkun, located the weakness of the model in Chomskian 

linguistic theories that allegedly view everything as rooted in deep structures (Romano 1989). 

He was unaware that the rooting of corporate behavior and performance in structure is the 

core of modern industrial organization analysis, that I had already used it in a 1981 book,  



Corporate Control, Corporate Power, and that I was mainly responsible for the chapter in 

Manufacturing Consent that presented the propaganda model. Of course, whether traceable to 

Chomskian linguistics or industrial organization theory, the substantive issues are: Are the 

assumptions plausible? Does the model work? But showing a possible esoteric origin is a 

form of putdown that suggests remoteness from and lack of touch with real media people.  

 

Failure to touch base with reporters. Romano did in fact follow up with the admonition that 

we had failed to ask reporters why they did what they did. He implied, without offering any 

evidence, that the journalistic bias we criticized might have been revealed as for good cause, 

if we had only asked for an explanation. But, apart from the fact that we did speak with quite 

a few reporters, the criticism is inane. Are reporters even aware of the deeper sources of bias 

they may internalize? Won't they tend to rationalize their behavior? More important, if we 

find, for example, that in reporting on the Nicaraguan and Salvadoran elections of 1984, they 

asked different questions in the two elections in exact accord with the propaganda line of the 

U.S. government, would asking journalists what went on in their minds serve any useful 

purpose? This line of criticism, like the insistence on inquiry into reporter-proprietor 

intentions, is a diversionary ploy that essentially denies the legitimacy of a quantitative (or 

scientific) analysis of media performance.  

 

Failure to take account of media professionalism and objectivity. A more sophisticated 

version of the last argument, put forward by communications professor Daniel Hallin, is that 

we failed to take account of the maturing of journalist professionalism, which he claims to be 

'central to understanding how the media operate' (Hallin 1994: 13). Hallin also states that in 

protecting and rehabilitating the public sphere 'professionalism is surely part of the answer' 

(Hallin 1994: 4).  

 

But professionalism and objectivity rules are fuzzy and flexible concepts, and are not likely to 

override the claims and demands of deeper power and control relationships. Professionalism 

arose in journalism in the years when the newspaper business was becoming less competitive 

and more dependent on advertising. Professionalism was not an antagonistic movement by the 

workers against the press owners, but was actively encouraged by many of the latter. It gave a 

badge of legitimacy to journalism, ostensibly assuring readers that the news would not be 

influenced by the biases of owners, advertisers, or the journalists themselves. In certain 

circumstances it has provided a degree of autonomy, but professionalism has also internalized 



some of the commercial values that media owners hold most dear, like relying on inexpensive 

official sources as the credible news source. As Ben Bagdikian has noted, professionalism has 

made journalists oblivious to the compromises with authority they are constantly making 

(Bagdikian 1987: 180). And Hallin himself acknowledges that professional journalism can 

allow something close to complete government control through domination of sources (Hallin 

1994: 64, 70).  

 

Although Hallin claims that the propaganda model cannot explain the case of media coverage 

of the Central American wars of the 1980s, when there was considerable domestic hostility to 

the Reagan policies, in fact the model works extremely well there, whereas Hallin's focus on 

'professionalism' fares badly. Hallin acknowledges that 'the administration was able more 

often than not to prevail in the battle to determine the dominant frame of television coverage,' 

'the broad patterns in the framing the story can be accounted for almost entirely by the 

evolution of policy and elite debate in Washington,' and 'coherent statements of alternative 

visions of the world order and U.S. policy rarely appeared in the news' (Hallin 1994: 64, 74, 

77). This is exactly what the propaganda model would forecast. And if, as Hallin contends, a 

majority of the public opposed the elite view, what kind of 'professionalism' allows a virtually 

complete suppression of the issues as the majority perceives them?  

 

Hallin mentions a 'nascent alternative perspective' in reporting on El Salvador--a 'human 

rights' framework--that 'never caught hold.' The propaganda model can explain why it never 

took hold; Hallin doesn't. Even though 700 journalists were present at the Salvadoran election 

of 1982, allegedly 'often skeptical' of election integrity (Hallin 1994: 72), why did it yield a 

'public relations victory' for the administration and a major falsification of reality (as 

described in Manufacturing Consent)? Hallin doesn't explain this. He never mentions the 

Office of Public Diplomacy, the firing of New York Times reporter Raymond Bonner, or the 

work of the flak machines. He doesn't explain the failure of the media to report even a tiny 

fraction of the crimes of the contras in Nicaragua and the death machines in El Salvador and 

Guatemala, in contrast with media inflation of Sandinista misdeeds and the double standard in 

reporting on the Nicaraguan election of 1984. Given the elite divisions and public hostility to 

the Reagan policy, media subservience was phenomenal and arguably exceeded that which 

the propaganda model might have anticipated.  

 



Failure to explain continued opposition and resistance. Both Hallin and historian Walter 

LaFeber in a review in the New York Times (LaFeber 1988) pointed to the continued 

opposition to Reagan's Central America policy as somehow incompatible with the model. 

These critics failed to comprehend that the propaganda model is about how the media work, 

not how effective they are. Even the sophisticated and sympathetic Philip Schlesinger calls 

ours an 'effects' model, that 'assumes that dominant agendas are reproduced in public opinion,' 

but he immediately quotes our statement that the 'system is not all powerful... Government 

and the elite domination of the media have not succeeded in overcoming the Vietnam 

syndrome' (Schlesinger 1989: 301). Nowhere does he cite us saying anything like his 

summary of our alleged views on effects. We also stated explicitly with regard to Central 

America that the elite was sufficiently divided over tactics to allow space and considerable 

debate. We did stress, however, that the parameters of debate did not extend to fundamental 

challenges to the U.S. intervention (Herman and Chomsky 1988: xii-xiii).  

 

By the logic of this form of criticism of the propaganda model, the fact that many Soviet 

citizens did not swallow the lines put forward by Pravda demonstrates that Pravda was not 

serving a state propaganda function.  

 

Propaganda model is too mechanical and functionalist, and ignores the existence of space, 

contestation, and interaction. This set of criticisms is at the heart of the negative reactions of 

the serious left-of-center media analysts such as Philip Schlesinger, James Curran, Peter 

Golding, Graham Murdock, and John Eldridge, as well as that of Daniel Hallin. Of these 

critics, only Schlesinger both summarizes the elements of our model and discusses our 

evidence. He acknowledges that the case studies make telling points, but in the end he finds 

ours 'a highly deterministic vision of how the media operate coupled with a straightforward 

functionalist conception of ideology' (Schlesinger 1989: 297). Specifically, he claims that we 

failed to explain the weights to be given our five filters; we did not allow for external 

influences, nor did we offer a 'thoroughgoing analysis of the ways in which economic 

dynamics operate to structure both the range and form of press presentations' (quoting 

Graham Murdock); and although we put forward 'a powerful effects model' we admit that the 

system is not all powerful, which calls into question our determinism.  

 

The criticism of the propaganda model for being deterministic ignores several important 

considerations. Any model involves deterministic elements, so that this criticism is a straw 



person unless the critics also show that the system is not logically consistent, operates on false 

premises, or that the predictive power of the determining variables is poor. The critics often 

acknowledge that the case studies we present are powerful, but they don't show where the 

alleged determinism leads to error nor do they offer or point to alternative models that would 

do a better job.  

 

The propaganda model deals with extraordinarily complex sets of events, and only claims to 

offer a broad framework of analysis, a first approximation, that requires modification 

depending on local and special factors, and that may be entirely inapplicable in some cases. 

But if it offers insight in numerous important cases that have large effects and cumulative 

ideological force, it is arguably serviceable unless a better model is provided. Usually the 

critics stick to generalities and offer no critical detail or alternative model; when they do 

provide alternatives, the results are not impressive.  

 

The criticism of the propaganda model for functionalism is also dubious, and the critics 

sometimes seem to call for more functionalism. The model does describe a system in which 

the media serve the elite, but by complex processes incorporated into the model that involve 

mechanisms and policies whereby the powerful protect their interests naturally and without 

overt conspiracy. This would seem one of the model's merits; it shows a dynamic and self-

protecting system in operation. The same corporate community that influences the media 

through its power as owner, dominant funder (advertising) and major news source also 

underwrites the efforts of Accuracy in Media and the American Enterprise Institute to 

influence the media through harassment and the provision of right-thinking experts. Critics of 

propaganda model functionalism like Eldridge and Schlesinger contradictorily point to the 

merit of analyses that focus on 'how sources organize media strategies' to achieve their ends. 

Apparently it is admirable to analyse corporate micro strategies to influence the media, but to 

focus on global corporate efforts to influence the media is illegitimate functionalism!  

 

Golding and Murdock criticize the model for its focus on 'strategic interventions, 'that 

allegedly cause us to 'overlook the contradictions in the system. Owners, advertisers and key 

political personnel cannot always do as they wish.' Analyzing 'the nature and sources of these 

limits' is a 'key task' of critical political economy (Golding and Murdock 1991: 19). The 

Golding-Murdock claim that the propaganda model focuses on 'strategic interventions' is a 

surprising misreading, as the model's filters are built-in and operate mainly through the 



internalized recognition and enforcement of constraints and choices based on the structure of 

power. Strategic interventions certainly occur, but are of distinctly secondary importance.  

 

It is also untrue that the propaganda model implies no constraints on media owners and 

managers; we recognized and spelled out the circumstances under which the media will be 

relatively open--mainly, when there are elite disagreements and when other groups in society 

are interested in, informed about, and organized to fight about issues. But the propaganda 

model does start from the premise that a critical political economy will put front and center 

the analysis of the locus of media control and the mechanisms by which the powerful are able 

to dominate the flow of messages and limit the space of contesting parties. The limits on their 

power are certainly important, but why should these get first place, except as a means of 

minimizing the power of the dominant interests, inflating the elements of contestation, and 

pretending that the marginalized have more strength than they really possess?  

 

Enhanced Relevance of the Propaganda Model  

 

The dramatic changes in the economy, the communications industries, and politics over the 

past dozen years have tended on balance to enhance the applicability of the propaganda 

model. The first two filters--ownership and advertising--have become ever more important. 

The decline of public broadcasting, the increase in corporate power and global reach, and the 

mergers and centralization of the media, have made bottom-line considerations more 

influential both in the United States and abroad. The competition for advertisers has become 

more intense and the boundaries between editorial and advertising departments have 

weakened further. Newsrooms have been more thoroughly incorporated into transnational 

corporate empires, with budget cuts and even less management enthusiasm for investigative 

journalism that would challenge the structure of power (Herman and McChesney, 1997). In 

short, the professional autonomy of journalists has been reduced.  

 

Some argue that the Internet and the new communication technologies are breaking the 

corporate stranglehold on journalism and opening an unprecedented era of interactive 

democratic media. There is no evidence to support this view as regards journalism and mass 

communication. In fact, one could argue that the new technologies are exacerbating the 

problem. They permit media firms to shrink staff even as they achieve greater outputs, and 

they make possible global distribution systems that reduce the number of media entities. 



Although the new technologies have great potential for democratic communication, there is 

little reason to expect the Internet to serve democratic ends if it is left to the market (Herman 

and McChesney 1997: 117-35).  

 

The third and fourth filters--sourcing and flak--have also strengthened as mechanisms of elite 

influence. A reduction in the resources devoted to journalism means that those who subsidize 

the media by providing sources for copy gain greater leverage. Moreover, work by people like 

Alex Carey, John Stauber, and Sheldon Rampton has helped us see how the public relations 

industry has been able to manipulate press coverage of issues on behalf of corporate America 

(Carey 1995; Stauber and Rampton 1995). This industry understands how to utilize 

journalistic conventions to serve its own ends. Studies of news sources reveal that a 

significant proportion of news originates in public relations releases. There are, by one count, 

20,000 more public relations agents working to doctor the news today than there are 

journalists writing it (Dowie 1995: 3-4).  

 

The fifth filter--anticommunist ideology--is possibly weakened by the collapse of the Soviet 

Union and global socialism, but this is easily offset by the greater ideological force of the 

belief in the 'miracle of the market' (Reagan). There is now an almost religious faith in the 

market, at least among the elite, so that regardless of evidence, markets are assumed to be 

benevolent and nonmarket mechanisms are suspect. When the Soviet economy stagnated in 

the 1980s, it was attributed to the absence of markets; the disintegration of capitalist Russia in 

the 1990s is blamed on politicians and workers failing to let markets work their magic. 

Journalism has internalized this ideology. Adding it to the fifth filter in a world where the 

global power of market institutions makes nonmarket options seem utopian gives us an 

ideological package of immense strength.  

 

Further Applications  

 

The propaganda model fits exceedingly well the media's treatment of the passage of the North 

American Free Trade Agreement (NAFTA) and the subsequent Mexican crisis and meltdown 

of 1994-95. Once again there was a sharp split between the preferences of ordinary citizens 

and the elite and business community; polls consistently showed substantial majorities 

opposed to NAFTA--and to the bailout of investors in Mexican securities--but the elite in 

favor. Media news coverage, selection of 'experts,' and opinion columns were skewed 



accordingly; their judgment was that the benefits of NAFTA were obvious, were agreed to by 

all qualified authorities, and that only demagogues and 'special interests' were opposed. The 

effort of labor to influence the outcome of the NAFTA debates was harshly criticized in both 

the New York Times and the  Washington Post, with no comparable criticism of corporate or 

governmental (U.S. and Mexican) lobbying and propaganda. With the Mexican meltdown 

beginning in December 1994, the media were clear that NAFTA was not to blame, and in 

virtual lock-step they supported the Mexican (investor) bailout, despite poll reports of massive 

general public opposition. Experts and media repeatedly explained that the merit of NAFTA 

was that it had 'locked Mexico in' so that it couldn't resort to controls to protect itself from 

severe deflation and unemployment. They were oblivious to the profoundly undemocratic 

nature of this lock-in (Herman 1999: 183-86).  

 

As is suggested by the treatment of NAFTA and of labor's right to participate in its debates, 

the propaganda model applies to domestic as well as foreign policy issues. Labor has been 

under siege in the United States for the past several decades, but you would hardly know this 

from the mainstream media. A 1994 Business Week article noted that 'over the past dozen 

years...U.S. industry has conducted one of the most successful union wars ever,' helped by 

'illegally firing thousands of workers for exercising their right to organize,' with unlawful 

firings occurring in 'one-third of all representation elections in the late '80s' (Bernstein 1994: 

70). But this successful war was carried out quietly, with media cooperation. The 

decertification of unions, use of replacement workers, and long and debilitating strikes like 

that involving Caterpillar were treated in very low key, and in a notable illustration of the 

applicability of the propaganda model, the long Pittston miners strike was accorded much less 

attention than the strike of miners in the Soviet Union (Tasini 1994: 7-9). For years the media 

found the evidence that the majority of ordinary citizens were doing badly in the New World 

Economic Order of marginal interest; they discovered this issue only under the impetus of Pat 

Buchanan's right-wing populist outcries during the 1996 presidential election campaign.  

 

Another striking application of the propaganda model can be seen in the media's treatment of 

the chemical industry and its regulation (Herman 1999: 231-52). Because of the industry's 

power, as well as the media's receptivity to the demands of the business community, the 

media have normalized a system described by Rachel Carson in Silent Spring as 'deliberately 

poisoning us, then policing the results.' Industry is permitted to produce and sell chemicals 

(and now also bioengineered foods) without independent and prior proof of safety, and the 



'policing' by the Environmental Protection Agency has been badly compromised by 

underfunding and political limits on enforcement as well as testing. Although industry denials 

of harm from its products--from lead in gasoline to asbestos and Agent Orange--and 

fraudulent testing have been notorious for many years, the media still use the phrase 'junk 

science' to refer to the science employed by environmentalists and lawyers suing the industry 

on behalf of its victims, not that sponsored by industry. They have internalized industry usage, 

just as they have normalized a status quo of caveat emptor (buyer beware) rather than of 

safety first.  

 

In the health insurance controversy of 1992-1993, the media's refusal to take the single-payer 

option seriously, despite apparent widespread public support and the effectiveness of the 

system in Canada, served well the interests of the insurance and medical service complex 

(Canham-Clyne 1994). The uncritical media reporting and commentary on the alleged 

urgency of fiscal restraint and a balanced budget in the years 1992-1996 fit well the business 

community's desire to reduce the social budget and weaken regulation. The applicability of 

the propaganda model in these and other cases, including the 'drug wars,' seems clear 

(Chomsky 1991: 114-21).  

 

Final Note  

 

In retrospect, perhaps we should have made it clearer that the propaganda model was about 

media behavior and performance, with uncertain and variable effects. Maybe we should have 

spelled out in more detail the contesting forces both within and outside the media and the 

conditions under which these are likely to be influential. But we made these points, and it is 

quite possible that nothing we could have done would have prevented our being labeled 

conspiracy theorists, rigid determinists, and deniers of the possibility that people can resist 

(even as we called for resistance).  

 

The propaganda model remains a very workable framework for analysing and understanding 

the mainstream media--perhaps even more so than in 1988. As noted earlier in reference to 

Central America, the media's performance often surpassed expectations of media 

subservience to government propaganda. It did so, also, in their reporting on the Persian Gulf 

and Yugoslav wars of 1990 and 1999 respectively (Mowlana et al. 1992; Kellner 1992; 



Herman 1999: 161- 6; Chomsky 1999). And we are still waiting for our critics to provide a 

better model. 

 

___________________________ 
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Kapitola č. 3 

 

Počátky myšlení o médiích a kultuře v poválečném euroamerickém společenskovědním 

kontextu II:  

 

Cíle: 

Teorie a historiografie psaná, knižní kultura a tisk; masová tištěná média, tisk a revoluce. 

 

Rozdíly mezi slovem mluveným, ručně psaným a slovem tištěným, psaní proměňuje struktury 

lidského vědomí; „primární oralita“ předliterárních společností a tzv. „sekundární oralita“ 

(rozvoj podnícen novými elektronickými médii); počátky knihy; knihtisk v Evropě, 

v Čechách a na Moravě; revoluce, gramotnost a kniha. 

Dějiny knihy (book studies, book history) je interdisciplinární, ačkoli metodologicky ne zcela 

jednotný obo, zabývající se obecnými vzorci knižní produkce, distribuce a recepce v různých 

časových obdobích. Zkoumá sociální a kulturní fungování zejména knih s nejširší cirkulací, 

jež jsou určené širokým vrstvám čtenářů. K hlavním inspiračním zdrojům náleží francouzská 

škola Annales (zkoumání sociálních procesů založené na kvantitativních metodách), německá 

recepční studia [1] nebo britské dějiny tisku (printing history). Od dějin tištěné knihy 

(„histoire del̓ imprimé“) se postupně vyvíjí ke komplexním kulturně-historickým analýzám, 

jež zahrnují sociologii dějin čtení, výzkum hmotné stránky knihy, jakožto knižního obchodu, 

cenzury tisku, problematiky autorských práv, analýzy obsahu a významu veřejných knihoven, 

sociální rolí knižní kultury o období velkých politických převratů (Francouzská revoluce), 

komplexním vztahem mezi rukopisem a jeho vydáním atd., a nachází ohlasy i v českém 

kontextu.[2] K předním průkopníkům oboru náleží Elizabeth Eisenstein, Robert Darnton, a 

Roger Chartier.[3] 

Největší mezinárodní odbornou organizací sdružující badatele knižní kultury je The Society 

for the History of Authorship, Reading and Publishing < http://www.sharpweb.org/ > 

 

 

POZNÁMKY 

[1] Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické školy recepční estetiky. 

Brno, Host 2001. 

Recenze Jan Schneider „Výbor z kostnické recepční estetiky: více i méně“,  



In: http://aluze.cz/2002_01/ctenar.php 

[2] Jaroslava KAŠPAROVÁ, Lire pour vivre. French cultural history of reading and its 

reception in recent Czech historiography, Acta Comeniana 20 – 21, 2007, ss. 209– 235. 

Činnnost Oddělení pro výzkum literární kultury při Ústavu pro českou literaturu AV ČR 

http://www.ucl.cas.cz/cs/oddeleni/oddeleni-pro-vyzkum-literarni-kultury 

[3] Chartier, Roger. Inscrire et effacer : culture écrite et littérature (XIe-XVIIIe siècle). Paris: 

Gallimard: Le Seuil, 2005; Darnton, Robert, The great cat massacre and other episodes in 

French cultural history. Harmondsworth: Penguin,1985; Febvre, Lucien; and Henri-Jean 

Martin. The coming of the book: the impact of printing 1450-1800. London, 1997. 

 

 

Eisenstein, Elizabeth L. The Printing Revolution in Early Modern Europe, Cambridge, United 

Kingdom; Cambridge University Press, 1983. 

 

Způsob, jakým je kniha strukturována, pomáhá vytvářet lepší pochopení historických 

důsledků vývoje tisku. První část sleduje vývoj od rukopisu po tisk v západní Evropě a 

shrnuje hlavní charakteristiky zavedení tisku. Druhá část se týká komunikačního posunu 

od rukopisu pro tisk, jenž rozděluje na tři fáze historického vývoje: renesanční, protestantská 

reformace a vzestup moderního vědeckého myšlení. 

 

Eisenstein uvádí četné příklady historického vývoje, které vyvolal nebo ovlivnil rozvoj tisku 

v počátku 60. let patnáctého století. Patří mezi ně:  

- Zvýšení množství knih, jež jsou přístupny veřejnosti, a snížení počtu hodin potřebných 

k výrobě knih.  

- Změna ve způsobu výroby knih při současném dlouhodobějším zachování tištěného 

textu, změna vzhledu rukopisných knih. Nejenže se záhy tiskárny snaží co nejpřesněji 

kopírovat text rukopisu, ale také se snaží kopírovat vzhled rukopisů včetně rozložení stránky. 

Avšak zatímco kniha se snaží vypadat stejně, způsob její výroby se radikálně odlišuje.  

- Schopnost stejných slov a obrazů, které mají být reprodukovány, přizpůsobit se 

současnému prohlížení rozptýleného množství čtenářů.  

- Vývoj a propojování nových profesí a různých dovedností.  

- V nové tiskové kultuře mistr tiskárny zachází se strojem, edituje a překládá texty, 

uvádí výrobky na trh, a podporuje spisovatele a umělce. Ačkoli se tyto fáze výroby časem 

diferencují, celkový objem činností, které přináší tisk, je významný. 



- Rozvoj kultury osobností - celebrit v podobě autorů a tiskařů, vývoj literárních a 

autorských práv.  

- Vývoj nových tištěných produktů, včetně návodných “know-how” knih (tiskař může 

být technicky prvním spisovatelem), biblí aj. naboženských textů, kalendářů a map.  

 

 

V druhé části knihy věnuje pozornost uvedeným třem fázím historického vývoje za účelem 

poskytnutí určitých "nejistých závěrů týkajících se účinků (...), které mohly hrát strategickou 

roli při utváření moderního myšlení (s. 107)."  

Eisenstein naznačuje, že renesanci lze lépe pochopit při pohledu na události, které byly zcela 

specifické pouze pro 15. století. Dokazuje, jak tisk získal schopnost přinést "nejradikálnější 

transformaci v podmínkách intelektuálního života v dějinách západní civilizace ... jeho účinky 

byly dříve či později pociťovány v každé oblasti lidského života ." (s.115)  

V období protestantské reformace šlo podle Eisensteinové o "hnutí, které bylo od samého 

počátku formováno (a do značné míry předznamenáno) novými postupy v tisku (s.148)." 

Během pouhých tří let (1517 až 1520) se pravděpodobně prodalo více než 300 000 kopií textů 

Martina Luthera. To je významné číslo i ze současného hlediska. 

Ve třetím období historického vývoje, tj. období vzestupu moderního vědeckého myšlení, 

byly účinky tiskařského lisu na vědecké myšlení zcela odlišné, než účinky tiskařského lisu 

na náboženské myšlenky. Zatímco v období reformace tisk legitimizoval zprávu, 

v následujícím období, tisk podněcoval skepsi a inicioval lidi k tomu, aby hledali pravdu 

studiem přírodního světa a pomocí srovnávání znalostí v tištěných knihách. 

 

S vývojem tisku se take omezuje význam a potřeba učení zpaměti a "otrockého kopírování", 

zviditelňují se chyby a nesrovnalosti v textech, protože čtenáři byli schopni získat přístup 

k většímu množství knih, provádět srovnání a zpochybňovat učení starých mudrců a starých 

škol myšlení. Nový pohled na vědecké důkazy pomáhá vytvořit nové objevy a nápady. Dokud 

nebylo možno srovnat a zaznamnat data, věda nemohla být efektivně studována. 

 

Dalším významným momentem vlivu tisku na vědecké myšlení bylo umožnění "procesu 

zpětné vazby (s.200)." V období před tiskem neexistoval způsob, jak zaznamenat připomínky 

odborné veřejnosti ke všeobecně přijímáným pravdám. Po rozšíření tisku byla pozorování 

publikována a autor dostával zpětnou vazbu uvnitř vědecké komunity. Tak došlo ke sdílení 

informací. 



 

Je zajímavé, že Eisenstein napsala svou knihu v roce 1983, tj. dávno před tím než současná 

veřejná komunikace učinila přechod na elektronickou kulturu, a badatelka tudíž ještě neměla 

informace o těchto dramatických posunech ve vývoji. V některých ohledech jsou její postřehy 

o to cennější, neboť můžou být vodítkem pro pochopení účinků současných komunikačních 

změn, jež při přechodu na elektronickou kulturu nadále pokračují.  

 

 

Ukázka odborné recenze: 

 

Lukavec, Jan: Walter J. Ong: Technologizace slova. Mluvená a psaná řeč. Přel. Petr Fantys. 

Praha: Karolinum, 2006. 

29.9.2008, In: http://www.iliteratura.cz/Clanek/23145/ong-walter-j-technologizace-slova-

mluvena-a-psana-rec  

 

Zdá se, že nejrůznější teorie o tajných spiknutích a skrytých skupinách, které postupně a 

nenápadně obsazují strategické pozice a získávají kontrolu nad nejvýznamnějšími oblastmi 

vědy, hospodářství i politiky, aby se pak zmocnily vlády nad světem, nejsou podle některých 

interpretů daleko od pravdy. Jednou z takových skupin je Tovaryšstvo Ježíšovo, jehož 

členové jsou známi jako jezuité. Mezi jeho členy (nemluvě o těch tajných) jen ve dvacátém 

století patřili nejen teologové (to by jim snad nikdo nezazlíval), ale i zástupci mnoha dalších 

oborů, do nichž jezuité „lstivě pronikli”: paleontolog a evolucionista Pierre Teilhard de 

Chardin; přední západní odborník na zenovou meditaci Anthony de Mello; přední znalec 

ortodoxní spirituality Tomáš Špidlík; Timothy Healy, prezident New York Public Library; 

specialista na staré javánské jazyky Petrus Josephus Zoetmulder a další. Své pozice si 

vybudovali už i v oblasti kulturní historie, a to díky dvěma autorům: prvním z nich je česky 

zatím nevydaný Francouz Michel de Certeau, uznávaný kulturní kritik, historik náboženství 

v raném období modernity a náboženský myslitel, který ve svém díle spojoval, jak píše 

Wikipedie, „psychoanalýzu, filozofii a společenské vědy“; druhým je Američan Walter Ong 

(1912 – 2003). Ten zastával post profesora anglické literatury a prezidenta společnosti 

Modern Language Association of America, což je prý nejmasovější vědecká organizace světa, 

a v této řadě jmen Ong jistě není ten nejméně významný a vlivný. 

 



Ve své nejznámější knize “Technologizace slova. Mluvená a psaná řeč”, přeložené již do 11 

jazyků, poměrně srozumitelným a čtivým způsobem (v čemž ovšem podle pátračů po teoriích 

spiknutí může tkvít jeho proradnost) osvětluje rozdíl mezi slovem mluveným, slovem ručně 

psaným a slovem tištěným, a široce se věnuje i tomu, jak zásadně psaní mění strukturu 

lidského vědomí. Odvolává se přitom také na u nás známého ruského psychologa a fyziologa 

Alexandra Luriju. Ten ve svých experimentech ukázal, že negramotný dospělý člověk 

rozčlení skupinu předmětů, ze kterých má vybrat ty, které si jsou podobné, jinak, než člověk 

gramotný. Z obrázků kladiva, pily, polena a sekery, z nichž my bychom na základě 

abstraktních kategorií vyčlenili poleno, které jediné není pracovním nástrojem, ale materiálem 

na opracování, člověk nevládnoucí písmem a s tím spojeným sklonem k abstrakci uvažuje 

jinak. Pro něj je důležitější praktický přístup vázaný na konkrétní situaci, takže z daných 

předmětů vyřadí sekeru, a pilu použije na řezání polena, zatímco „se sekerou se tolik práce 

nenadělá“. Toto pojetí Ong rozvíjí: gramotnost podle něj podporuje objektivní odstup a 

přesnost (zvláště ve vědě). Ong přitom nezastírá, že je katolickým teologem, když zdůrazňuje, 

že „zvnitřňující síla mluveného slova se zvláštním způsobem vztahuje k sakrálnu, tedy k těm 

nejvyšším zájmům lidské existence. V teologii Boží Trojice je Slovo druhou osobou Boha a 

lidskou analogií pro slovo není lidské psané slovo, nýbrž lidské mluvené slovo“. Jeden 

z českých recenzentů na základě toho chce Onga demaskovat jako dogmatika, protože jeho 

spisy údajně prozrazují „silnou a zásadní ideologičnost“a jsou „pevně zasazeny 

v náboženském dogmatu“, jsou prý nesené „eschatologickou vizí původní, bezmála rajské 

komunikační pospolitosti, již naruší psané a tištěné texty (chápané jako nutné zlo), a „snahou 

o nalezení způsobu, jak Boží slovo znovu uslyšet“. Ongovi nepomáhá opakované 

zdůrazňování, že „technologie, u níž došlo k patřičnému zvnitřnění, neznehodnocuje lidský 

život, nýbrž naopak zvyšuje jeho úroveň“. Písmo chápe opravdu (stejně jako Derrida) 

ambivalentně: podle něj úzce souvisí se smrtí (viz biblický citát „Litera zabíjí, ale Duch dává 

život“), ovšem hlavně v tom slova smyslu, že text musí být nejprve odstraněn z lidského 

přirozeného světa, stát se neměnným a strnulým, aby se mohl stát věčným a mohl se „znovu 

probouzet do neomezeného množství živých kontextů“. Ong také připomíná, jak bylo písmo 

významné také pro intenzivní zkoumání sebe sama, ani křesťanská introspekce by bez něj 

nebyla možná a nevznikla by bez něj díla jako Vyznání svatého Augustina nebo Vlastní 

životopis sv. Terezie z Lisieux. To se ovšem netýká jen tzv. světců, Ong cituje svědectví, 

podle kterého si „téměř každý gramotný puritán vedl nějaký deník“. 

 



Pokud je ale někdo vzdělaný kněz a jezuita, a navíc nezatracuje protestanty, je pro mnoho lidí, 

zvláště v Čechách, ještě více podezřelý, než kdyby to byl kněz hloupý. Je možné Ongovi 

vyčítat, že jeho teze neplatí pro všechny kultury světa (jak to u nás udělal indolog L. 

Ondračka). Ovšem zaměňovat či spojovat Ongovu víru v katolická dogmata s dogmatičností a 

ideologičností vědeckou je krok, který bohužel je u některých věřících oprávněný, ale u Onga 

určitě neplatí, a spíše zavání vlastní nepřiznanou ideologičností onoho hrdého českého 

bojovníka proti „náboženskému dogmatu“. 

 

 

 

Doporučená literatura a jiné zdroje: 

Halada, J.: Člověk a kniha, Praha 1993 

Ong, Walter J.: Technologizace slova. Mluvená a psaná řeč. Přel. Petr Fantys. Praha: 

Karolinum, 2006. 

Šámal, P.: Soustružníci lidských duší: lidové knihovny a jejich cenzura na počátku padesátých 

let 20. století: (s edicí seznamů zakázaných knih). Praha: Academia, 2009. 

Šmejkalová, J. (2000), Kniha (K nakladatelské teorii a praxi), Brno 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitola č. 4 

 

Metodologie analýzy textu I – Diskursivní analýza.  

 

Cíle: 

 

Základní pojmy (diskurz, text, konverzace, řečové akty, komunikační, obsahová analýza) a 

jejich praktická aplikace v analýze mediálních textů. 

 

Diskurz 

„Diskurz je tedy to, co tvoří pozadí každé promluvy, která jej nutně „opakuje“, pohybuje se 

v prostoru jím vymezeném; je to zároveň to, co nám umožňuje mluvit, respektive co naše 

mluvení legitimizuje, a zároveň to, co nám týmž pohybem něco říct znemožňuje“.  

In J. Matonoha: „Literárněvědný text jako diskurz, velké vyprávění a výkon moci?“ Česká 

literatura 5/2003. 

 

Teoretické předpoklady: 

 

Jürgen Habermas definice v rámci „Diskurzivní etiky“ D = forma komunikace mimo 

kontext zkušenosti a jednání, její účastníci nejsou limitováni tématy ani příspěvky, jsou 

motivováni pouze kooperativním hledáním pravdy. 

 

„teorie komunikativního jednání“ (Theorie des kommunikativen Handelns): 

dva druhy jednání: 

* komunikativní – Jürgen Habermas rozpracovává podmínky pro žádoucí „přirozenou“ 

(srozumitelnou, důvěryhodnou atd.) komunikaci  

* instrumentální – média, reklama a politika (nežádoucí) 

 

Tzv. původní veřejná sféra (formovaná v období raného kapitalismu v 19. století) byla 

v současnosti „refeudalizovanou“, tj. zbavenou autonomie, kontrolovaná ekonomickou a 

politickou mocí, státním monopolem kapitálu. Následkem toho je odsunutí veřejnosti do role 

pouhých pozorovatelů legitimizujících rozdělení politické moci. Role médií - přebírají 

procesy příslušející veřejné sféře; jejich komerční logika transformovala veřejnou komunikaci 



do ‚public relations‘, reklamy a zábavy; veřejnost se fragmentizuje, ztrácí svou společenskou 

soudržnost a kritickou funkci. Je redukována na skupinu diváků s omezenou možností průniku 

do politických otázek. 

Média - komodifikace veřejnosti, tj. cílove skupiny, jež je předkládána inzertnímu trhu. 

 

DISKURZIVNÍ ANALÝZA  

 

= perspektiva, z níž lze zkoumat jazyk a diskurz, provádí se na jazykových jednotkách větších 

než slova a věty, tj. na textech, diskurzech, konverzacích, řečových aktech, komunikačních 

událostech apod.  

 

= sada metod a teorií pro zkoumání běžně používaného jazyka v sociálním kontextu; 

neomezuje se pouze na jazyk, ale spíše na analýzu významotvorných praktik, mezi něž patří 

verbální komunikace, obrazová/vizuální komunikace (internet, film, billboardy, plakáty) a 

neverbální komunikace. Předpoklad, že jazyk neexistuje mimo sociální kontext, hledá 

informaci o světě „za“ textem, o „mimotextovém světě“ 

 

Charakteristika současného světa = přítomnost binárních symbolických kódů; pravdivé a lživé 

výpovědi. Tyto binarity jsou přítomny ve sféře občanské společnosti, v národních státech 

provázány s národními ideologiemi.  

Analýzy reprezentace odkazují k základní binaritě v základu občanské společnosti = 

symbolické čistoty versus nečistoty. Společnost si vytváří příběh o „naší“ občanské 

společnosti, tj. o tom, kdo má být přijat a kdo vyloučen, tyto příběhy tvoří základ její 

existence. Ovšem symbolické hranice mezi těmito skupinami jsou předmětem dohody 

a vyjednávání, existuje prostor pro jejich nové/jiné definování. (J. C. Alexander, 2003). 

 

= analýza interakce mezi mluvčím a adresátem/publikem ve specifické komunikační situaci 

a kontextu, v rámci společenských a kulturních konvencí; nejde pouze o analýzu oddělených 

vět, ale větších celků (“performance data”) včetně neverbálních projevů (zaváhání, 

přeřeknutí, atd.) 

 

Otázka není jen ‘co říká?’ výpověď, ale i ‘co dá světu?’, jak volba výrazových prostředků 

užívaná mluvčím/vypravěčem ‘konstruuje’ sociální objekty, jak umožňuje působení ideologií 

a MOCI. Jde za/mimo jazyková data.  



 

DISKURZIVNÍ ANALÝZA se opírá o DVA předpoklady: 

 

1. Jednou ze základních funkcí jazyka je nejen popisovat věci, ale též DĚLAT věci na sociální 

úrovni, tj. nikoli pouze reprezentovat, ale konstituovat. Příklad = právo, ústava slova 

s konkrétním sociálním dopadem, prosazující zájmy určitého společenství skupin a nástroji 

realizace (soud …).  

 

2. Lidé používají ‘diskurzivních praktik’ nejen k tomu, aby reflektovali, ale dělali určité věci. 

Např. určitý soubor odkazu, metafor, rétorických stylů, systematizace poznání (knihy návodů, 

katechismy, průvodce atd.) konstituují společně určitý fenomén coby sociální objekt 

(např. ‘věda’, ‘patologie’, ‘homosexualita’, ‘muslim’ atd.). Ve všech těchto případech je 

‘sociální objekt’ konstruován pomocí diskurzivních voleb k jeho popisu a pomocí asociací, 

jež dané volby vyvolávají (tj. muslim, východ, fundamentalismus, terorismus, …).  

 

Různé roviny DISKURZIVNÍ ANALÝZY: 

 

1. Lingvistické prvky:  

 

Politický diskurz - používání neosobní rétoriky, upřednostňování jmen před slovesy a užívání 

spíše pasivních než aktivních slovesných vazeb. Tj. namísto “zprivatizujeme letiště” je 

užíváno “letiště se bude privatizovat”. Tím se zakryje skutečnost, že veřejné záležitosti 

přejdou do soukromých rukou, ovšem bez působení konkrétního ‘agenta – činitele’.   

 

2. Identifikace ‘repertoáru’: 

 

Identifikace skupinových zájmů v (mediálních) výpovědích /textech; pojem ‘repertoár’ 

odkazuje k víceméně koherentnímu způsobu, jakým mluvčí v textu popisuje předmět 

promluvy, tj. slova, výrazy, zobrazení atd.;  DISKURZIVNÍ ANALÝZA hledá 

variabilitu/rozkolísanost v tom, jak mluvčí (skupina mluvčích) vytváří určitou ‘skutečnost’.  

 

PŘÍKLAD – jazyk vědeckých pojednání se liší v závislosti na potencionálních adresátech 

těchto textů. V textech určených širší veřejnosti vědec vytváří obraz světa, který je empiricky 

poznatelný a obsahuje poznatelná a bezpečná fakta. Ve výpovědích určených k interní potřebě 



se vyskytuje svět, který je proměnlivý a fakta a data jsou lidským produktem. Tento repertoár 

je ‘nasazován’ zejména v případech, že něco nefunguje dle očekávání, tj. např. se nezdaří 

potvrdit hypotézu. Pak se používá repertoár výrazů odkazujících k nahodilosti, 

např. nedostatky v laboratorních procesech, nepozornost badatelů či přímo podvádění. Jinými 

slovy, nejde o ‘skutečnou vědu’. Hlavním účelem této variability je zachovat představu o vědě 

a obhájit princip poznatelnosti světa. ‘Chyba’ je výplodem lidského faktoru, ovšem 

k ‘faktům’ se dojde pomocí správné metody. (in: Nigerl Gilbert and Michael Mulkay, 

Opening Pandora's Box, 1990). 

 

3. Citlivost vůči kontextu 

 

Polemika s tím, že lidé mají jeden daný názor na určitou věc – výpovědi ohledně toho samého 

tématu jsou přizpůsobovány kontextu (viz prezentace té samé události v různých periodikách 

používajících různé ‘diskurzy’ a ‘repertoáry’ – ‘tabloizace’ denního ‘seriózního’ tisku).   

 

Doporučená literatura a jiné zdroje: 
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Kapitola č. 5 

 

Metodologie analýzy II – recepce. 

Analytické kategorie „čtenář“; „divák“; „posluchač“; „recipient“. 

 

Cíle: 

 

1. Teoretický vývoj kategorie čtenáře: 

 

Roland Barthes (1915 – 1980) ve stati Smrt autora (fr. la morte de l’auteur - amer. čas. 

Aspen: 1967) vyhlásil zánik autorského subjektu a instituce autorství.  

- reakce na Michela Foucaulta (1926 – 1984) v knize Slova a věci (Les mots et les choses, 

1966; slovensky Slová a veci. Archeológia humanitných vied. Bratislava: Pravda 1987; česky 

2007), který analyzuje roli kulturních kódů - epistém– nezávisle stojících nad člověkem a jeho 

dílech. Michel Foucault tematizuje problém kulturních a historických předpokladů uspořádání 

vědění: v základu každé kultury (nebo historické epochy) působí specifický pořádek významů 

(historické apriori), který je přenášen jednotlivými popisy světa (diskursy). Relativizuje 

tradiční privilegia (Rozum, Dějiny, Pravda, Subjekt atd.) coby nevěrohodné.  

Výzkum epistém  žádný pohled na svět není jediný a univerzálně platný, jde o dílčí 

a proměnlivý způsob výkladu světa.  

 

MF se snaží "odhalit epistemologické pole, epistémé, kde poznání nahlížené mimo jakékoli 

kritérium, odkazující na jeho racionální hodnotu nebo na jeho objektivní formy, prohloubí 

svou pozitivitu a odhalí tak dějiny, jež nejsou dějinami postupného zdokonalování poznatků, 

nýbrž spíše dějinami podmínek jejich možností." (upravený překlad podle: Dagmar Pichová: 

K českému překladu Slov a věcí) 

 

Barthes: text (promluva) není výsostně autorská záležitost, je střetem mnohých psaní 

z různorodých kulturních zdrojů, neexistuje původní, identicke psaní.  

Autor textu = produkt moderní, pozitivisticky orientované společnosti, jež vytvořila 

individuum a pojem lidské osobnosti.  



Čtenář (divák, posluchač) – určující pro osudy textu; on „udržuje pohromadě všechny stopy, 

které konstituují napsaný text.“ Z textu tedy nepromlouvá autor, nýbrž jazyk, čili kód.  

- vliv na interpretační strategie; demontáž autorství; důraz na perceptivní i receptivní 

angažovanosti. 

 

2. Oblasti výzkumu čtenářství: 

 

Zaměření na výzkum vzájemného propojení a prolínání dříve oddělených oblastí a témat, jež 

se snaží podrývat zavedené dichtomie (poznání – kontext; dovednosti – význam; formální 

struktury – komunikační funkce; osobní - společenské). 

Oblasti: 

Etnometodologie, interakční lingvistika 

Etnografie mluvení 

Sociohistorická psychologie (vliv Vygotského a Bachtina) 

Teorie kulturních modelů 

Kognitivní lingvistika 

Studium nových technologií 

Socio-kulturní/kritická gramotnost 

 

3. Kritická mediální gramotnost (Australský model) 

 

Zkoumá zapojení jedinců a soc. skupin do recepce masových médií a populární kult., včetně 

rozhlasu, TV, filmu, CD, internetu...   

 

Recepient je nahlížen z hlediska následujících, vzájemně propojených, rolí: 

 

- Code breaker (coding competence) 

Luštič kódu (kódovací kompetence)  

- Meaning maker (semantic competence)  

Tvůrce významu (sémantická kompetence) 

- Text user (pragmatic competence)  

Uživatel textu (pragmatická kompetence) 

- Text critic (critical competence)  

Kritik textu (kritická kompetence) 



 

Aspekty mediální gramotnosti 

 

Život ve světě přesyceném zprávami (message-saturated world) – otázka přístup versus čas. 

Děti jakožto specifické publikum. 

Ekonomické aspekty mediálního trhu. 

Mediální obsahy (zprávy, realita, zábava, reklama, interaktivní média). 

Mediální následky (proaktivní perspektiva).  

Řízení a vlastnictví médií (soukromí, pirátství, násilí, sport). 

Strategie k podpoře individuální i veřejné mediální gramotnosti.  

 

(viz Potter, W. J., 2012) 

 

 

 

Doporučená literatura a jiné zdroje: 
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Jiřina Šmejkalová:  Pojem čtenář v anglosaské kulturně-analytické tradici. Cultural 

Studies: možné spojnice, paralely a přesahy. 

 

Následující příspěvek se může na první pohled zdát ústřednímu tématu čtenářství 

v české kultuře poněkud vzdálený. Funkce pojmu čtenářství a čtení v kulturálních studiích, již 

zde hodlám nastínit, však nabízí – možná poněkud metodologicky problematickou, nicméně 

podle mého názoru pozoruhodnou – spojnici mezi danou tradicí anglosaskou a od ní, sice 

geopoliticky vzdálenou, ale časově a tematicky překvapivě spřízněnou tradicí tematizování  

a zkoumání čtenáře a čtení ve vybraných odborných kontextech „našich“ zemí, tj. bývalých 

tzv. socialistických. Tyto spojnice by bylo nutno doložit hlavně na příkladech ze studií 

sovětských a maďarských z let šedesátých až osmdesátých. Za všechny jmenujme např. 

výzkumy „Sovětského čtenáře“ v Knihovně V. I. Lenina v Moskvě, sovětské výzkumy čtení 

a knih v životě menších měst ze sedmdesátých let a práce Istvána Kamaráse a jeho týmu 

v Národní Széchényiho knihovně v letech osmdesátých, mezi něž patří např. velmi 

pozoruhodný výzkum recepce maďarského překladu Bulgakovova Mistra a Markétky. Tyto 

výzkumy se mimo jiné opíraly o z dnešního hlediska velkorysé množství respondentů a dat - 

např. „Sovětský čtenář“ z roku 1968 se realizoval ve 170 knihovnách pomocí 6 000 

dotazníků. Jeden z maďarských výzkumů čtenářských návyků venkovského obyvatelstva 

z roku 1971 pracoval se vzorkem 1 000 rodin a jejich 3 177 členů (Kantorovič 1976; Kamarás 

1985; Kamarás – Nagy 1981; Stelmakh 1975).  

Ačkoli výzkum čtenářství v kontextu českém je nepochybně předmětem příspěvků 

většiny autorů a autorek zastoupených v této publikaci, je třeba alespoň připomenout 

nezanedbatelnou badatelskou tradici domácí. Tato se sice nemůže pyšnit masivními počty 

respondentů srovnatelnými například se sovětskými projekty, ani škálou tematik 

rozpracovávaných polskými a maďarskými výzkumníky, nicméně i v očích zahraničních 

kolegů se jevila jako přinejmenším pozoruhodná. Pro oživení pohledu na domácí scénu lze 

uvést například práci polské badatelky Marie Walentynowiczové, která již v sedmdesátých 

letech odkazuje k výzkumu čtenářství v bývalém Československu jako k jednomu 

z nejrozvinutějších ve východním bloku. Vyzdvihuje jeho teoretickou propracovanost 

zejména na poli psychologie čtenářství, včetně pozornosti věnované specializovaným 

tématům, jako jsou např. četba dětí a mládeže, četba lidí nemocných či mentálně postižených. 

Oceňuje i dnes již zřídka zmiňované poválečné výzkumy čtení venkovského obyvatelstva 

na Slovensku inspirované „pomalejším tempem kulturní revoluce v této oblasti“ a 

na konkrétních příkladech z dostupných výzkumných zpráv demonstruje nadstandardní 



čtenářskou kulturu (co do kvality i kvantity četby) místní populace. Zároveň však uvádí 

neméně pozoruhodný seznam nedostatků domácí badatelské produkce k danému tématu, 

včetně jisté nevyrovnanosti mezi prostředím českým a slovenským (myšleno ve vztahu 

k výzkumu i k jeho předmětu), potřeby většího množství odborných periodik věnovaných 

dané tematice, nutnosti dalšího vývoje výzkumné metodologie a projektů komponovaných 

v širším celonárodním kontextu, zejména z hlediska sociální role knihoven. Mezi tyto slabiny 

pak podle polské kolegyně patřil především nedostatek syntézy projektů dosud realizovaných 

(Walentynowicz 1977: 99, 123; Nakonečný 1965–1966; Chaloupka 1971; Haman 1987; 

1991).  

Je však pozoruhodné, že právě odborné texty věnované problematice čtení v centrálně 

řízených společensko-kulturních kontextech a specifika čtení v těchto kontextech jako taková, 

jsou zpravidla zcela opomíjeny v publikacích vydávaných ve světových jazycích, které se 

zabývají oborem, který bychom mohli pro zjednodušení nazývat dějinami čtení. A to 

navzdory tomu, že někteří teoretici a historici totalitární literární komunikace, jako např. 

Jevgenij Dobrenko, razí (a dokládá na příkladu sovětském) podle mého poněkud 

problematickou, leč jistě pozoruhodnou tezi, že celý centrálně řízený systém textové produkce 

a recepce byl založen právě na kategorii čtenář (Dobrenko 1997). Marginalizaci těchto témat 

lze snadno vyčíst např. i z nedávno přeložené Manguelovy rozsáhlé studie, bez ohledu na její 

všeobjímající univerzalistický název (Manguel 2007).  

Vzhledem k tomu, že podrobnější přehled výzkumu „socialistického“ čtení by vskutku 

vyžadoval daleko větší prostor a věnuji se mu na jiném místě (Šmejkalová 2010), ve větší 

části tohoto příspěvku se hodlám věnovat analýzám čtení v kontextu americkém a britském 

s tím, že se pokusím v závěru naznačit právě ty z jeho charakteristik, jež by pro hledání 

spojnic s prostorem východoevropským mohly být obzvláště plodné.  

 

 

Nejprve bych tedy ráda připomněla to, co je nepochybně všeobecně známo, že je 

velmi obtížné definovat kulturální studia jakožto vnitřně konzistentní obor. Tradičně je tento 

termín, o jehož překladu do češtiny stále není zcela jasno, spojován s britskou poválečnou 

tradicí zkoumání literatury, kultury a společnosti a jeho počátky s pracemi Richarda Hoggarta, 

E. P. Thompsona a Raymonda Williamse, jež vesměs vycházely koncem padesátých a 

začátkem šedesátých let, a posléze pak se založením dnes již legendárního (a před sedmi lety 

úspěšně zrušeného) Centra současných kulturálních studií na Birminghamské univerzitě 

v roce 1964 (Storey 1996; Šmejkalová 2004). Přibližně od osmdesátých let minulého století 



se kulturální studia posunují daleko za hranice ostrovního domova a vytvářejí si své vlastní 

specifické podoby zejména v USA a především na západním pobřeží, v Austrálii, Kanadě, 

Latinské Americe, ale i např. v Rakousku, Německu a Skandinávii (Burns 1995; Curran – 

Park 2003; Forbes 1995; Graham – Labanyi 1995; Lutter – Musner 2003; Musner 2004). 

A dokonce např. v současné anglicky produkované sinologii narazíme na pojem čínská 

kulturální studia (Hartley – Keane 2006). Stručný seznam inspiračních teoretických zdrojů 

tohoto oboru by zahrnoval neomarxismus, strukturalismus, poststrukturalismus, 

psychoanalýzu a sémiotiku. Ještě stručnější seznam klíčových analytických kategorií, jež 

zastánci kulturních studií buď vyvinuli, anebo oprášili a dále rozpracovali, by jistě mimo jiné 

obsahoval pojmy jako kultura/subkultura, každodennost, diskurz, ideologie, identita, 

populární kultura, moc, hegemonie, reprezentace a text. Ke svým úvahám o kategorii čtení 

v britském kontextu však zahrnuji i studie vesměs vydané ve Spojených státech a založené 

na britském materiálu, který láká americké kolegy nejen evidentní jazykovou dostupností, ale 

i díky – pro britskou analytickou tradici i mé dnešní téma důležitým – poměrně dobře 

zdokumentovaným dějinám britské dělnické třídy, která o sobě ráda a nepochybně oprávněně 

prohlašuje, že náleží k nejstarším dělnickým třídám na světě.  

Jakou roli ovšem v dnes již téměř šedesátiletých dějinách kulturních studií hraje pojem 

čtenář či případně čtení? Zde bych si dovolila uvést drobnou badatelskou anekdotku – pokud 

bychom si chtěli usnadnit situaci a do úvodu tzv. vygooglovat základní poznatky pomocí 

hesel reading – reader – cultural studies, tak se nám na obrazovku vyhoupne několik desítek 

tisíc odkazů na různé čítanky kulturálních studií, případně několik desítek upoutávek 

na konference pořádané na University of Reading a s kulturou tak či onak související. Tudíž 

tudy cesta nevede a musíme se vydat do tištěných textů. Stojí snad za zmínku, že ani 

etablované encyklopedie, jako např. Key Concepts in Communication and Cultural Studies 

(O’Sullivan 1994), neobsahují heslo reader a ani poměrně zásadní studie v oboru, jako 

například Literary into Cultural Studies Antonyho Easthopea (Easthope 1991) či Researching 

Culture: Qualitative Method and Cultural Studies finského sociologa kultury Perttiho 

Alasuutariho (Alasuutari 1995) neuvádějí pojmy reading a reader ani v rejstříku.  

A přesto se dá téměř spolehlivě říci, že právě problematika čtení a čtenáře 

představovala jedno z ústředních témat raných prací otců zakladatelů britské kulturní školy, 

zejména pak The Uses of Literacy Richarda Hoggarta (Hoggart 1957), Williamsova The Long 

Revolution (Williams 1961) a studie britského čtenářství z pera amerického historika H. D. 

Alticka The English Common Reader: A Social History of the Mass Reading Public 1800–

1900 (Altick 1957). Mimo jiné i proto, že řada z nich se původně etablovala na poli anglistiky 



a literární vědy a odklon od textu k jeho recepčním aspektům právě pro jejich generaci 

představoval onen „revoluční“ a dodnes oceňovaný obrat.  

Než se však vnoříme do děl zmíněných autorů, učiňme malou odbočku a obraťme 

pozornost k legendární Engelsově brožurce Postavení dělnické třídy v Anglii, jak je 

nepochybně známo, napsané původně v němčině v době klasikova pobytu v Manchesteru 

v letech 1842–1844 a vydané v Lipsku roku 1845. V anglickém překladu se však objevuje 

teprve v roce 1887 v New Yorku, zatímco na ostrovy se vrací až v londýnském vydání z roku 

1891. Jen pro osvěžení paměti dodejme, že klasik zde shrnuje devastující dopad průmyslové 

revoluce na anglickou dělnickou třídu, který dokládá pomocí rozličných dat 

sociologickodemografického charakteru, včetně nepochybně otřesných statistik úmrtnosti, 

nemocnosti a zaměstnanosti dospělých a hlavně dětí (Engels 1993). Pro naše téma je 

podstatné, že jedním z klíčových důkazů, jimiž podporuje svůj ústřední argument, že v mnoha 

ohledech na tom bylo anglické venkovské obyvatelstvo lépe před tím, než je průmyslová 

revoluce vehnala do tenat městských aglomerací, je právě oblast čtení, gramotnosti a 

základního vzdělání dělnických dětí. Podle Engelse díky průmyslové revoluci a rozmachu 

levné dětské pracovní síly v továrnách právě tato oblast výrazně zaostala.  

Engels jde poměrně do detailu a cituje z rozličných vládních výnosů, včetně 

Továrního zákona z roku 1834, který nejenže „omezoval pracovní dobu devíti až 

třináctiletých dětí na 48 hodin týdně a čtrnácti až osmnáctileté mládeže na 69 hodin týdně“, 

ale nařizoval každodenní dvouhodinovou povinnou školní docházku pro zaměstnance továren 

mladších čtrnácti let. Engels barvitě líčí, jak samotné naplňování tohoto zákona v praxi bylo 

velmi problematické, neboť továrníci vesměs najímali za učitele „vysloužilé dělníky a jiné 

nezpůsobilé osoby, jež učily jen proto, aby si vydělaly na živobytí“ (ibid.: 121), a navíc 

vyčerpané děti zpravidla u výuky usínaly, neboť ta probíhala po dvanáctihodinovém 

pracovním dnu mezi osmou a desátou hodinou večerní. Engels dochází k závěru, že 

industrializace okradla nižší třídy, vržené do soukolí zbožní výroby, o jejich původní kulturu, 

aniž by za ni nabízela jakoukoli náhradu.  

Richard Hoggart ve své kanonické studii The Uses of Literacy – na rozdíl od Engelse 

– již existenci dělnické kultury předpokládá a dokládá, dokonce ji považuje v mnoha ohledech 

za autentickou. Přebírá ovšem Engelsovu tezi o postupující devastaci dělnické kultury 

prostřednictvím „pokroku“ zosobněného homogenizující masovou (rozuměj kapitalistickou) 

kulturou. Ačkoli Hoggart připouští, že „velká část dělnické třídy je na tom dnes lépe ve všech 

aspektech života“, dodává, že „související kulturní změny nejsou vždy vylepšením, ale  



v mnoha důležitých oblastech spíše zhoršením“ (Hoggart 1992: 318). Británie sice 

v padesátých letech patřila co do množství knižní produkce na hlavu ke světovým velmocím, 

leč kvalita této produkce byla podle Hoggarta velmi pochybná. „Stáváme se kulturně beztřídní 

společností,“ volá pohoršeně Hoggart. A s jistou dávkou naivní nepoučenosti o problematice 

centrálně řízené kulturní dynamiky, pro představitele britské kulturální školy mimochodem 

dosti symptomatickou, dodává, že míra svobody spolu s vysokou tolerancí, jíž se 

demokratické společnosti tak rády chlubí, „umožňuje nebezpečný vývoj nikoli nepodobný 

tomu, jenž nás šokuje v totalitních společnostech“ (ibid.: 345).  

Richard Altick ve zmíněné analýze knižní kultury a četby v Anglii 18. století připouští 

nebývalý rozmach periodik a knižní produkce v tomto období a přičítá jej mimo jiné 

rostoucímu hladu po četbě mezi stoupajícím počtem gramotných žen středostavovského 

původu. Tak kupříkladu v roce 1740, kdy měla Anglie přibližně šest až sedm milionů 

obyvatel a gramotná populace se odhadovala na osmdesát tisíc jedinců, Richardsonova 

Pamela vyšla a také se prodala v pěti vydáních (náklad ovšem neznáme). Nicméně, jak také 

důsledně upozorňuje, stále byly ceny knih mimo finanční možnosti „obyčejného člověka“. 

Raymond Williams v The Long Revolution dodává, že navzdory tomu, že lacinější látková 

vazba nahrazovala postupně drahé vazby kožené a gramotnost se rozmáhala mezi stále širšími 

vrstvami populace, ustálené čtenářské návyky („practice of book reading“) stále závisely 

na sociálním postavení a materiálním zajištění čtenářů. Tudíž přestože Altick ani Williams 

nepopírají pozitivní vazbu mezi tzv. modernizačním pokrokem, který mimo jiné zahrnuje 

rozmach středních tříd, všeobecný růst příjmu a rozvoj hospodářský, a růstem čtoucí 

populace, oba upozorňují na to, že na přelomu 18. a 19. století se tento růst přinejmenším 

zpomalil. Altick navíc zcela nekriticky přebírá Engelsovu depresivní koncepci dělnické třídy 

a její kultury, ba dokonce ji dále rozvíjí pomocí romantického obrazu vesničana, jenž 

(připomeňme, že na neplynofikovaném a neelektrifikovaném anglickém venkově) disponoval 

ustálenými „zvyky číst u krbu“ a „cenil si knih jakožto symbolu rodinné kontinuity“. Ovšem, 

jakmile byl „transformován v továrního dělníka žijícího v brlozích“, veškeré tyto návyky a 

tradice vzaly za své, neboť „masivní exodus venkovského obyvatelstva do měst znamenal 

krizi lidové kultury [popular culture]“ (Altick 1967: 95).  

K problematice devastujícího vlivu průmyslového rozvoje na čtenářské návyky 

hloubavých venkovanů je třeba dodat jeden drobný detail: o skutečném stavu gramotnosti 

obyvatelstva v období před průmyslovou revolucí víme velmi málo a sám proces konstrukce 

těchto poznatků je přinejmenším problematický. Pro kontext český tuto problematičnost 

definice a dějin gramotnosti velmi přesvědčivě osvětlila na příkladu četby „kacířských knih“ 



v 18. století např. Marie Elizabeth Ducreuxová (Ducreux 1989). Je však pozoruhodné a 

pro dané téma nejspíš i příznačné, jak jednotlivé odkazy na tatáž, vesměs ve své podstatě 

útržkovitá, data (řečeno s Jimem Cliffordem) „cestují“ z jedné studie do druhé (Clifford 

1992). Tak např. Harvey Graff ve své knize Labyrint gramotnosti (Graff 1987) odkazuje na 

„průkopnickou práci“ britské historičky Sylvie Thruppové The Merchant Class of Medieval 

London. 1300–1500 (Thrupp 1989), jež podle něho „doložila čtyřicetiprocentní gramotnost 

mezi zaměstnanými muži“ v Anglii 15. století. Altick dotyčnou britskou medievalistku ovšem 

přímo cituje, a tak se dozvídáme, že ze 116 svědeckých výpovědí u londýnského soudu 

v letech 1467–1476, jež Thruppová analyzovala, bylo „okolo čtyřiceti procent svědků 

uvedeno jako gramotných“ (Altick 1967: 15). Altick používá odkaz k Thruppové spíše 

k tomu, aby ukázal, jak neuspokojivé jsou drobečky důkazů, jež nám mají poskytovat jakékoli 

informace o čtení v dobách slavného průkopníka knihtisku, překladatele a dovozce 

zahraničních knih do Anglie Williama Caxtona (1422–1492). Toto konstatování mu ovšem 

nebrání v dalším rozpracovávání obrazu vášnivě čtoucích venkovanů a jejich, alespoň 

z hlediska čtenářských návyků, upadajících dělnických potomků.  

Altick dodává, že i pokud dělníci uměli číst, nečetli často díky nedostatku času, 

bídnému osvětlení příbytků a také z důvodu zkaženého zraku, k němuž jim dopomohla dřina 

v továrních halách. Na jedné straně tedy Altick zdůrazňuje, že bylo v zájmu vyšších tříd 

udržovat příslušníky těch nižších v negramotnosti a tím jim zabraňovat v sociální mobilitě, ale 

zejména v 19. století se podle něho vzdělání širších lidových vrstev již považuje za nástroj 

„imunizace proti nákazám typu radikalismus, ateismus, a rouhačství“ (ibid.: 90) 

a pochopitelně proti případným ozvěnám myšlenek Francouzské revoluce. V tomto případě 

jdou Altickovy vývody poněkud proti hlavnímu názorovému proudu řady teoretiků a historiků 

tištěných médií, podle nichž rozmach gramotnosti a masové tištěné textové produkce úzce 

souvisí právě s šířením liberálních a decentralizačních idejí k Francouzské revoluci posléze 

směřujících (Darnton 1989). Jak ovšem zdůrazňoval již Adam Smith, k němuž se Altick 

odvolává, lidé vyčerpaní celodenní prací „inklinují ke ztrátě duševní pružnosti“ a stávají se 

tak snadnější obětí podvratné propagandy. Co je na těchto nezřídka protikladných názorech 

na funkci čtení v životě „lidu“ možná nejdůležitější, je skutečnost, že čtení, a potažmo 

vzdělání a gramotnost, je vždy považováno za nástroj něčeho jiného než čtení samotného. 

Podle Altickova scénáře, tedy toho jak přetvořit příslušníky nižších tříd na jedince vyznačující 

se dobrými mravy, spořádaností a úctou ke stávajícímu řádu.  

Altick pak jde ještě dále a tvrdí – a zde je jeho teoretickofilozofická (a tudíž ne nutně 

historicky a empiricky podložená) inspirace obzvláště průhledná –, že nejhorším následkem 



zpřetrhání uvedených tradičních vazeb byla „ztráta osobnosti“ a „nepřekonatelný pocit 

osamocení, jež jednotlivý muž a žena pociťovali uprostřed davu“ (Altick.: 1967: 95). To pak 

pochopitelně vedlo k tomu, že i když si tito „fyzicky a duchovně uvěznění“ jedinci vytvořili 

čtenářské návyky, četli s cílem se z tohoto vězení vymanit, a ocitli se v další pasti – tzv. 

„únikové četby“ (escapist reading [ibid.: 97]). Williams pak hovoří o „snadné droze čtení“ a 

zároveň nepomine příležitost, aby nepřipomněl, že rozmach této „drogy“ souvisí s daleko 

širšími společenskými procesy, jež sahají daleko za oblast knižní produkce a čtenářské 

recepce a jakékoli zlepšení situace lze očekávat pouze ve společnosti „založené na 

přiměřenějších principech, než je pouze rychlý zisk“ (Williams 1992: 172).  

Nezbývá než nabídnout pár závěrečných shrnutí, či spíše pouze heslovitý seznam 

základních charakteristik, jimiž se definice čtení a čtenářství v britské kulturální tradici 

vyznačuje a umožňuje případně nalézt komparativní náměty pro další zkoumání analýz 

kontextů centrálně řízených. Pro obě oblasti bádání je symptomatické, že podíváme-li se na ně 

jako na dva soubory textů, ačkoli se vyvíjely v téměř stejném období a navzájem vůbec 

nekomunikovaly (souvislosti této nekomunikace však nelze vysvětlovat pouze očividnými 

bariérami danými politicko-intelektuálními dějinami studenoválečné Evropy), přesto mezi 

nimi existuje řada spojnic, zejména v rovině metodologické a námětové.  

Je to především výrazná metodologická inspirace a zároveň zátěž marxismu, jež 

ovšem, mimo jiné, generuje metodologicky podnětný zájem o tzv. mimotextové (tj. sociálně-

ekonomické) aspekty textové komunikace. Dalším podstatným momentem je snaha definovat 

a posléze kriticky narušovat privilegované postavení tzv. elitní kultury/textu coby předmětu 

bádání; tj. přehodnotit po staletí ustálené hierarchie ve vymezování výzkumných témat 

v oblasti literární a kulturní analýzy. Z toho vyplývá, že analytické nástroje původně 

rezervované pro zkoumání oné elitní kultury a tzv. klasických (literárních) textů 

(Shakespeare) se aplikují na výzkum produktu kultury každodenní, masové (dělnické) a 

zábavné. Dochází též k rehabilitaci neelitního čtenáře, tzv. common reader, tj. čtenáře 

běžného, lidového, masového a potažmo dělnického a jeho kulturních a recepčních praktik a 

potřeb, např. ve formě zkoumání kulturní recepce mládeže a dělnických subkultur. Prosazuje 

se snaha hledat, případně vytyčovat (ať již jakkoli problematické) spojnice mezi pojmy čtení, 

čtenář a potažmo gramotnost a sociálním (ekonomickým, průmyslovým atd.) pokrokem. S ní 

dále souvisí (opět marxismem inspirovaná) potřeba zasahovat do stávající reality každodenní 

kulturní praxe, když ničím jiným, tak alespoň návody na změnu stávajících (vesměs 

neutěšených) pořádků. Vyskytuje se zde de facto paradoxní (pokud tedy bereme vážně výše 

zmíněný postulát narušení hranic mezi elitní a masovou kulturou) poněkud moralizující 



přístup k poznávací činnosti i poznávané realitě jako takové – cílem poznání není pouhá 

analýza skutečnosti, ale poznání slouží zároveň jako zdroj a nástroj sociální a kulturní kritiky. 

Pokud bychom to poněkud zbagatelizovali, to, co lze vyčíst mezi řádky u řady klasiků 

kulturalistiky a co se v jisté míře vyskytovalo v řadě dostupných výzkumných zpráv 

zabývajících se čtenáři sovětskými, českými či maďarskými, zní následovně: Lidé nám 

nečtou, a pokud už nám čtou, zpravidla nečtou to, co bychom si představovali, aby četli, 

a když už i čtou, to co my si představujeme, aby četli, stejně si z toho ne vždy odnesou to, co 

by – podle nás – měli.  

Co se mi tedy zdá nejpodstatnější na koncepci čtení v dílech raných britských 

kulturalistů a jejich amerických kolegů, kteří vycházeli z britských dat, a co můžeme 

vystopovat i v teoriích a praktikách centrálně řízeného čtení v duchu výstižného hesla „knihy 

do rukou lidu“, je mimo jiné obrovská sociální zátěž, již na kategorii čtení navalují. Ta se 

projevuje zejména (často nereálným) sociálním očekáváním, jež se s touto kategorií spojuje – 

čtení se může podle potřeby stát zprostředkovatelem sociálního pokroku, nástrojem podrývání 

dominantního politického systému, ale i prostředkem úniku z nelidských (rozuměj 

kapitalismem nastolených) sociálních poměrů, a tudíž spoluviníkem v podporování politické 

zaslepenosti utlačené (dělnické) části populace.  

Závěrem bych ještě ráda upozornila na jednu skutečnost, kterou nám práce britských 

kulturalistů připomínají poměrně důrazně. Kategorie čtení a čtenář patří ke kategoriím 

nejkřehčím a nejzranitelnějším právě proto, že je nejsnáze korumpovatelným. Často je čtení 

považováno nikoli za kategorii analytickou, ale axiologickou, anebo přinejmenším 

axiologicky svůdnou. Známá průpovídka „řekni mi, co čteš…“ může v kontextu dějin čtení a 

jeho analýz posloužit jako drobná metaforka ilustrující tyto vlastnosti zde sledované 

kategorie. Jinými slovy, čtení neprovokuje jen potřebu analyzovat, ale nezřídka i ordinovat.  
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Resumé  

 

This article is concerned with readership and reading, a key theme in the work of the founding  

fathers of British Cultural studies, like Hoggart, thompson, and Williams, and related 

American scholars, such as Altick. The article offers links with research areas related to this 

tradition in terms of time and concerns, that is, analyses of the centrally controlled readership 

in the ‘socialist’ countries. In addition to a Marxist orientation, the common features include 

an attempt to critically challenge the privileged position of the ‘elite culture/text’ as an object 

of enquiry, the rehabilitation of the non-elite (common) reader, as well as a search for 

the relation between the phenomena of reading, the reader, and literacy on the one hand and 

socio-economic progress on the other. In both traditions, reading is burdened with enormous 

social expectations and tends to be transformed from an analytical category into 

a prescriptive, axiological one.  
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Kapitola č. 6 

 

Kritické biografie předních představitelů kulturálních a mediálních studií I. 

 

Cíle:   

Sociálně-kulturní kontextualizace tzv. Britské školy.  

 

Cultural Studies 

 

Na rozdíl od teorií Frankfurtské školy chápou cultural studies populární a masovou kulturu 

jakožto potencionální zdroj progresivních, inovativních, subversivních a tudíž 

demokratických a demokratizačních impulzů. 

 

Zastánci cultural studies osvobodili výzkum kultury od normativního a elitistického přístupu a 

nahradili ho nenormativním pojetím kultury jakožto konkrétního životního způsobu. Williams 

definuje kulturu jako „a whole way of life, material, intelectual and spiritual“ [1963: XVI]. 

O zahrnutí rozličných kulturních projevů do předmětu zkoumání se snažila již francouzská 

historická škola Annales, ale Williams jako zakladatel cultural studies si vytyčil cestu 

propojení analýzy literárního textu s tzv. mimoliterárními, tj. širšími společenskými jevy. 

Zároveň použil metody běžné pro historická zkoumání pro výzkum současné, geopoliticky 

jasně vymezené společnosti (‘location’), a propojil (inspirován marxismem) vědecký výzkum 

a společenskou angažovanost (‘social good’ – společenské dobro) a hlavně pomocí 

zpochybnění čistého, tj. na kulturním idealismu založeného výzkumu zkoumání artefaktů 

vysoké kultury. Jinými slovy, televizní seriál je z hlediska heuristického předmětem zkoumání 

rovnocenným s nejnovějším představením Shakespearova dramatu. 

 

Cultural studies si od svých počátků na univerzitě v Birminghamu kladly za cíl kritickou 

analýzu společnosti a její sociální praxe, jejímž podstatným komponentem je kultura a 

zejména pak mocenské vztahy mezi kulturními praktikami (tj. kulturní a uměleckou tvorbou i 

recepcí) na straně jedné, a ekonomickými a politickými institucemi na straně druhé.  Cultural 

studies od počátku polemizovaly s ‘vědou pro vědu’ a zdůrazňovaly, že studium populární 

kultury není samoúčelné, ale má odhalovat vesměs skryté boje mezi strategiemi ‘silných’ a 

‘slabých’, kteří jsou vesměs nuceni používat ‘guerila’ taktiky boje. Zkoumání konkrétní 



historické podoby vztahu kultury a společnosti vyplývá z premisy, že kulturní jevy a procesy 

mají vždy kontextuální charakter. (Fiske) 

 

Snad to jediné, na čem se zastánci cultural studies, kteří dnes vycházejí z velmi rozličného 

teoretického zázemí, disciplinárního základu (tj. např. sociologie, literární věda, antropologie, 

ale i filmová a divadelní věda) a intelektuálních kořenů a působí prakticky po celém světě 

v rozličných kulturně-sociálních kontextech, shodnou, je to, že neexistuje žádná závazná ani 

konzistentní teorie (případně ‘grand narrative’), jež by je spojovala. Co je spojuje, je spíše 

soubor sdílených premis, způsoby tázání a výzkumné priority. 

 

Především chápou kulturu v její nejvšeobecnější podobě, a zajímá je komplexní vztah mezi 

mocí a kulturou a to, jak se podílí na reprodukcích společenských vztahů. 

 

Zejména ve druhé fázi svého vývoje, tj. od konce 60. a v průběhu 70. let, měl na rozvoj 

teoretické základny oboru značný vliv italský levicový myslitel a jeden ze spoluzakladatelů 

italské komunistické strany Antonio Gramsci (1891-1937). Se zájmy představitelů cultural 

studies rezonoval jeho důraz na široký koncept kultury a každodenní život současné 

společnosti a velmi inspirativní byla zejména metafora kulturní hegemonie, s jejíž pomocí 

dále rozvíjí marxistickou tezi politické a ekonomické dominance vládnoucích tříd a rozšiřuje 

ji dále a tudíž hlouběji do oblasti dominancí intelektuálních a morálních. Princip této 

nadvlády jedné třídy nad druhou spočívá v tom, že vládnoucí třída/skupina získává do jisté 

míry souhlas skupiny podřízené s daným mocenským systémem a tudíž je účinnější než moc 

získaná pomocí přímého užití síly. Pojem hegemonie se tedy užívá buď v širším slova smyslu 

jakožto jakýkoli druh dominance, ale i v užším smyslu jakožto specificky kulturní (tj. nikoli 

vojenskou silou) dosazená dominance. Stát je v Gramsciho pojetí “a mixture of coercion and 

hegemony” (spojení nátlaku a hegemonie). 

 

Hegemonie se tudíž zakládá na sociálněpolitické moci, jež umožňuje “spontánní” populace 

pomocí intelektuálního a morálního vedení autorit, jež jsou najímány státem. Jde tedy o moc 

získanou především pomocí ‘coercion and consent’ (souhlas a nátlak) spíše než pomocí násilí, 

o procesy uplatňování moci spíše sofistikované a často skryté, ovšem nikoli přímo viditelné. 

Někdy se též hovoří o tzv. ‘kulturní hegemonii’, ovšem tím se poněkud stírá podstata 

Gramsciho příspěvku do analýzy komplexního fungování mocenských sil v (post)moderní 

společnosti. 



 

Cultural studies se, i když nikoliv výhradně, zabývají celou moderní a současnou kulturou 

(‘moderní’ ve smyslu kultury průmyslových, vesměs euroamerických společností 

od 19. století do současnosti) a jejich hlavním předmětem zkoumání je tzv. populární kultura, 

jež konceptuálně zásadně odlišují od tzv. masové kultury. 

 

Pokud termín masová kultura používají velmi zřídka, a pokud vůbec, odkazuje zpravidla 

k souboru kulturních forem a produktů, jež jsou veřejností přijímány pasivně a nekriticky 

(ovšem pozor na problematickou kategorii ‘pasivní’ a ‘aktivní’ recepce!). Cultural studies 

předpokládá v případě populární kultury schopnost některých sociálních vrstev, zejména 

marginalizovaných, tzv. „nižších“, „okrajových“, a utlačovaných kritické recepce a následné 

sociální akce. Populární kultura tedy není primárně cílem úniku od krušné reality či 

odváděním pozornosti nižších sociálních vrstev od skutečného rozložení mocenských sil, ale 

může se stát iniciátorem sociální subverze. 

 

K dvěma základním příspěvkům cultural studies do kulturního výzkumu patří umístění tématu 

populární kultury do centra badatelské pozornosti, do té doby ‘okupovaného’ vysokou 

kulturou a zaměření výzkumu kultury na recepční část (tj. čtenář, divák, uživatel medií) 

kulturního života společnosti. Jinými slovy, opírá se o premisu, že není primárně důležité, CO 

(“co tím chtěl básník říci?”), ale JAK sdělení v textu obsažená  recipujeme/čteme/sledujeme. 

 

Cultural studies vnáší do kulturního výzkumu významný demokratizační prvek, jež se stává 

jejich impulsem, motivací i cílem. Ovšem je třeba též brát v úvahu specifickou situaci britské 

poválečné společnosti, z níž cultural studies vyšly a na niž primárně reagovaly, a jež se 

vyznačovala (a do jisté míry stále vyznačuje) významnou mírou sociální segregace. Hluboké 

třídní rozdíly se odrážejí nejen v odlišných praktikách kulturní participace jednotlivých 

společenských vrstev (dané i ekonomicky podmíněným, či přímo střeženým přístupem 

ke kulturní produkci, např. cenami vstupenek do divadla), ale jsou podmíněny výrazně 

odlišným způsobem výchovy a vzdělání od útlého mladí, jenž se promítá do tak primárních a 

viditelných znaků, jako je přízvuk či držení těla. To se pak výrazně uplatňuje i ve vývoji 

způsobu sebevnímaní, definice vlastních ambicí, životních strategiích a jeho/jejich 

představách o tom, kam až v dané struktuře sociálních hierarchií (ne)může dojít, kam a kudy 

se prosadit, do jakých kulturních a životazpůsobových praktik se zapojit atd. (i. e. „tohle není 

pro lidi mého/našeho typu“). Snahy demokratizovat pojetí kultury a rehabilitovat dosud 



opomíjené kulturní sféry tedy představovaly hlavní motivaci výzkumu raných představitelů 

cultural studies. Zejména ve svých počátcích se (občas i poněkud sebestředně a odděleně 

od kontextu mezinárodního, jenž do diskurzu cultural studies vstupuje až o mnoho později) 

prohlašovali za téměř výlučné nositele jistého ‘poslání’, jehož náplní bylo upozornit na 

mnohost kultur v rámci jedné, tj. britské, společnosti, a následně napomoci k prosazení této 

mnohosti, nikoli jakožto jevu esteticky a následně sociálně patologického, narušujícího 

kulturní integritu danou stávajícím estetickým, uměleckým atd. kanonem, ale jakožto 

charakterizující a formativní prvek kulturního života CELÉ (tj. nikoli pouze elitní) 

společnosti. K poznání této mnohosti, jejímu porozumění a následného předávání tohoto 

poznání dalším generacím v pedagogické praxi pak bylo třeba vědeckého uznání tzv. nízké 

kultury jakožto relevantního předmětu výzkumu. Vymezili se tím proti zúžené orientaci pouze 

na vysokou kulturu, z níž obviňovali např. Frankfurtskou školu, tak i tou dobou dominantním 

trendům v literární vědě zaměřené na literární kanon a jeho analýzy. 

 

 

Doporučená literatura a jiné zdroje: 
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http://sreview.soc.cas.cz/uploads/0b2f0a2cc5bad53a214aa9c482be9f85ab3423d6_513_14balo

n24.pdf 

Šmejkalová, J. (2004) “Cultural Studies, sociologie kultury a ’my’: úvaha mírně 

metodologická,“, Sociologický časopis [Czech Sociological Review] 40:1-2. In: 
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Kapitola č. 7 

 

Kritické biografie předních představitelů kulturálních a mediálních studií II. 

 

Cíle:   

Intelektuální profily ‘otců zakladatelů’. 

 

Shrnutí a témata ke studiu: 

výklad: 

 

Analytická kategorie kultura = ‚jedno z nejsložitějších slov v angličtině‘ (Williams, 1976) 

- to, co se uctívá 

- (zemědělství) a proces kultivace 

- obecné rozvíjení schopností, zvyků a poznatků sdílených lidským společenstvím 

 

Hodnotící význam kultury: co je v lidském konání ceněné (‚kulturní‘ či ‚kultivovaný‘ člověk), 

odkaz k veškerému životu společnosti na všech rovinách. 

 

Kultura = prostředí, v němž jedinci získávají představu o tom, jaký význam mají přisoudit 

vlastní zkušenosti = návody k interpretaci podnětů.  

- podněty se jedinci nabízejí prostřednictvím kódů (verbálních i neverbálních), které se v jeho 

kultuře užívají (‚pravicová orientace‘ = pozitivní – v tradici rodinné, sociální atd.) 

- lidé spolu sdílejí svět společných významů, které berou jako samozřejmost, dávno předtím, 

než k formulaci nějakého sdělení dojde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Herbert Richard Hoggart (1918)  

 

Narodil se a dodnes žije v Leedsu, účastnil se bojů ve 2. světové válce, po níž působil jako 

lektor na univerzitách v Hallu a Leicesteru. Mimo jiné vešel ve známost veřejnosti v r. 1960 

jako odborný svědek v soudní kauze královská jurisdikce versus Penguin Books, tj. nakladatel 

slavného románu od D. H. Lawrence Milenec Lady Chatterleyové. Svým prohlášením, že jde 

de facto o moralizující a puritánské dílo, přispěl k rozhodnutí soudu o zrušení zákazu vydání 

tehdy ještě skandálně erotického románu. 

V roce 1962 přechází na Universitu v Birminghamu, aby zde posléze v r. 1964 založil 

legendární Centre for Contemporary Cultural Studies, jež vedl do r. 1973. Hoggartova kariéra 

pokračovala ve vysoké funkci zástupce generálního ředitele UNESCO a vyvrcholila v pozici 

na Goldsmith College Londýnské univerzity (1976-84). 

Jeho nejznámější prací je částečně autobiografická kniha The Uses of Literacy (1957), v níž 

se zabývá otázkami jazykové kultury v populárních časopisech, bulvárních novinách a filmu a 

zkoumá v nich negativní aspekty (převážně importované a amerikanizované) masové kultury, 

jež se podle něj vyvíjí na úkor tzv. autentické populární kultury. Termín ‚literacy‘, 

tj. gramotnost v názvu užívání v textu s ironickým nádechem  - potřebují vůbec ke čtení této, 

tj. masové kultury, lidé být gramotní?   

 

 

 

 



 

 

 

Raymond Henry Williams (1921 – 1988) 

  

 

Pocházel z dělnické rodiny ve Walesu a jeho ‘velšská identita’ byla vždy významnou a 

tematizovanou součástí jeho díla. Považuje se za významného představitele britské tzv. ‚nové 

levice‘ a jeho dílo věnované tématům politiky, kultury, literatury a médiím se řadí k předním 

proudům poválečné marxistické kritiky kultury a umění. Jeho publikace se staly doslova 

bestsellery s celkovým nákladem téměř ¾ milionu prodaných výtisků v UK. Patří k předním 

zakladatelům kulturálních studií a tzv. kulturního materialismu. 

Studoval na věhlasné Trinity College Cambridgske univerzity, kde vstoupil do Komunistické 

strany Velké Británie, ovšem studium přerušil v roce 1941 a vstoupil do armády, ačkoli to 

bylo v rozporu s tehdejší politickou linií strany. Účastnil se vyloďování v Normandii a 

následných bojů ve Francii, Belgii a Německu. Po válce ukončil magisterské studium 

v Cambridge a působil v kurzech vzdělávání dospělých na universitě v Oxfordu, což mělo 



značný vliv na jeho budoucí práci a jen podpořilo jeho pocity nedostatku sounáležitosti 

se společností těchto elitních škol. 

K jeho k prvním úspěšným dílům patří Culture and Society (1958) a The Long Revolution 

(1961) a díky ohlasu těchto knih se vrátil v r. 1961 na Cambridge jako řádný profesor. Z jeho 

hostujícího pobytu na Stanfordu v roce 1973 vznikla studie Television: Technology and 

Cultural Form (1974). K dalším významným pracím patří Marxism and Literature (1977) 

psaná jako svého druhu marxistická reakce (již nazývá ‚kulturním materialismem‘) na bující 

strukturalismus v literární vědě, a Culture (1982/3), která pomocí jazyka dostupnějšího širší 

veřejnosti hojně čerpá z myšlenek Antonia Gramsciho. V závěru svého tvůrčího období 

se věnoval též psaní románu. Tematicky se jeho dílo pohybuje na hranici mezi literární vědou, 

dějinami kultury a sociálními dějinami. Překvapivě kriticky se vyjadřoval např. k myšlenkám 

George Orwella, ale i Marshalla McLuhana a George Steinera, v 80. letech psal i o tématech 

feministického a mírového hnutí a ekologie a zároveň se vymanil z úzce vymezených 

marxistických pozic. 

 

 

Doporučená literatura a jiné zdroje: 

 

Williams, R. (1982)“Base and Superstructure in Marxist Cultural Theory.” 1973, New Left 
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http://pubs.socialistreviewindex.org.uk/isj71/williams.htm 
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Kapitola č. 8  

 

Kritické biografie předních představitelů kulturálních a mediálních studií III. 

 

Cíle: 

Reformní marxismus; semiotický obrat; mediální konzum a technologický determinismus. 

 

Sociální skupiny - (pod)skupiny vnášejí do procesu mediální komunikace vlastní sdílenou 

zkušenost. 

  

Mediovaná sdělení přenášejí dominantní ideologii dané společnosti a jsou do nich 

zabudovány mocenské vztahy, charakteristické pro danou společnost; publikum je schopno 

tuto ideologii ve sděleních identifikovat a ‚přečíst‘ zakódování sdělení 

vysilatelem/producentem, že není totožné s dekódováním adresáta.  

 

 

Stuart Hall (1932) 

 

 

Pochází ze středostavovské rodiny z Jamajky, ale od r. 1951 působí ve Velké Británii, kde 

vystudoval Oxfordskou univerzitu a posléze se spolu s Williamsem a Hoggartem stal předním 

představitelem tzv. Britské školy kulturní teorie. Spolu s E. P. Thompsonem a Hoggartem se 

též podílel na založení časopisu New Left Review, jenž vyjadřoval nutnost hledání 



alternativních levicových pozic. Z velké části šlo o reakci na sovětskou invazi do Maďarska, 

jež znamenala vystřízlivění z ortodoxního marxismu a často nekritického obdivu 

k tzv. sovětskému modelu a následně v podstatě zapříčinila rozpad Britské komunistické 

strany.  

V letech 1995-97 též působil jako prezident Britské sociologické asociace.  

 

 

Hall přišel do Birminghamu na pozvání Hoggarta v r. 1964 a vedl Centrum po jeho odchodu 

téměř deset let (1968-1979), aby se posléze stal profesorem sociologie na Open University. 

V době působení v Birminghamu vydal své zásadní práce, mezi jinými Situating Marx: 

Evaluations and Departures (1972) a Encoding and Decoding in the Television Discourse 

(1973) a podílel se na knize Policing the Crisis (1978). Do období jeho působení na Open 

University spadá vydání The Hard Road to Renewal (1988), Formations of Modernity (1992), 

Questions of Cultural Identity (1996) a Cultural Representations and Signifying Practices 

(1997). Významně se zasloužil o tematické rozšíření výzkumných záměrů Centra od 

zkoumání otázek třídních směrem k rasové a genderové problematice a též – díky 

vycházejícím překladům - o podporu orientace na současnou francouzskou filozofii.  

 

 

Hall vymezuje kulturu nikoli pouze jako předmět výzkumu, ale jakožto “kritický prostor pro 

sociální aktivity a intervence, kde se ustavují i potencionálně vyhrocují mocenské vztahy.” 

Rozpracovává pojem ‘hegomie’ z tzv. post-gramsciovské pozice. Jazyk pro Halla vždy působí 

v rámci institucionálních, mocenských a politickoekonomických vztahů. Konkrétní jedinci, tj. 

účastníci těchto vztahů, jsou zároveň producenty a konzumenty kultury.  

Hall je považován za jednoho z průkopníků recepční teorie, konkrétně teorie tzv. kódování a 

dekódování:  

- média jako ideologické a hegemonizující instituce 

- média a ‚populární kultura‘ poskytuje prostor pro zájmy marginalizovaných a pomíjených 

skupin 

 

 

 

 

 



Tři teoretické možnosti reakce na ideologii:  

- dominantní: ideologie obsažená v konkrétním sdělení = pohled uživatele na svět. Skrytá 

ideologie – jeví se jako přirozený či samozřejmý pohled na svět, publikum podlehne 

dominanci textu.  

- dohadovaná - publikum si je vědomo ideologie - význam ‚vyjednává‘ 

- odmítavá - publikum si je vědomo dominantní ideologie, která odmítá.  

 

(případová studie - The Nationwide Project – BBC, David Morley, 1978: manažeři, studenti a 

členové odboru – rozdílné způsoby interpretace a vnímání zakódovaného sdělení) 

  

Shrnutí Hallovy teorie: 

- Význam zakódovaný do sdělení jeho výrobci není totožný s významem dekódovaným jeho 

uživateli. 

- Publikum není pasivním příjemcem, ale je interpretačně aktivní. 

- Existuje více možností interpretace sdělení a různí členové publika recipuji daný text 

odlišně. 

 

Tento přístup k analýze (mediálního) textu se zaměřuje na schopnost publika vyjednávat a 

odmítat určité významy obsažené v textu. Divák či čtenář pak nevnímá pouze pasivně obsah 

textu, ale každý jednotlivec vyjednává jeho význam v závislosti na svém kulturním zázemí. 

Význam se tedy pohybuje v prostoru mezi výrobcem daného mediálního sdělení a jeho 

příjemcem: zatímco výrobce zakóduje text jistým způsobem, příjemce ho rozkódovává 

zpravidla jinak. Hall používá termín ‚okraj porozumění‘ (margin of understanding). 

 

 

Doporučená literatura a jiné zdroje: 

 

Hall, S.: “Znovunalezení ‘ideologie’: návrat potlačeného zpět do mediálních studií”. Překlad 

Z. Havlíček, J. Macek, V. Štětka. (Obsahuje bibliografii a též: J. Macek: Stuart Hall - 

fragmentární, organický, kritický. In: Mediální studia. Roč. 2, č. 1 (2007), s. 68-78. In: 

http://medialnistudia.cz/ 
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Ukázka odborného textu: 

 

LACHMANN, Filip. Stuart Hall: kulturální studia, kultura a politika [online]. Sociální 

teorie, 16. Leden 2014. [Cit. 10. 07. 2014]. Dostupné online: <http://socialniteorie.cz/stuart-

hall-kulturalni-studia-kultura-a-politika/>. ISSN 1805-6245. 

 

Blízkost slov kultura a společnost, tak jak je vnímá laik jako jejich běžný čtenář či uživatel, je 

i pro sociologa pozoruhodná a musí se jí zabývat. Kultura je pro něj ale těžko uchopitelná 

améba plná komplexních procesů, časových sousledností, vysvětlení, jazyka, kolektivní 

reprezentace, mýtů a tradic. Mění se pozvolna či radikálně skokem, zcela jistě ale je 

výsledkem určitého sdíleného úsilí. Je stále reprodukována jednotlivými aktéry za pomoci 

hmotných artefaktů, které slouží jako evidence. Podstatný je zároveň ustálený znakový 

systém, jelikož kultura potřebuje prostředek ke svému přenosu. Pokusů o uchopení všech 

těchto elementů zná sociální a literární věda mnoho. Řada z nich byla výsledkem krize 

sociologie v 60. letech minulého století, kdy dochází k jejímu postupnému rozkladu, 

rozmělňování do dalších oborů společenských věd a reflexi postupů jiných disciplin. 

Dekonstrukce sociologie jako profesionální vědy se vyznačuje kritickým postojem 

k dosavadnímu konsensuálnímu přístupu ke studiu společnosti, což akcentují sociologové 

na obou stranách Atlantiku. 

 

Zájem o kulturu se projevuje v mnoha rovinách a v prostředí mnoha skupin a škol. Jeden 

ze směrů se rodí v úsilí několika sociologů působících na půdě birminghamské univerzity. 

Mluvíme o něm jako o kulturálních studiích, která Andrew Milner v úvodu knihy 

Contemporery Cultural Theory situuje mezi dřívější britskou tradici literární kulturní kritiky, 

francouzský strukturalismus a kontinentální západní marxistické tradice. Na tomto podloží 

v roce 1964 v Birminghamu vzniká Centrum pro současná kulturální studia (CCCS) pod 

záštitou tří jmen – Richarda Hoggarda, Raymonda Williamse a Stuarta Halla, o jehož odkazu 

pojednává tento text. Ten ve studiu kultury obrací svoji pozornost k ideologii, tvorbě kulturní 

identity, subkulturám, populární a masové kultuře, mocenským vztahům či přenosu informace 

od jejího kódování tvůrcem po dekódování příjemci. V letech 1968 až 1979 se stává ředitelem 

institutu. Zpracovává Gramsciho koncepty hegemonie a ideologie, které se stávají jedním 

ze zdrojů touhy (Halla i kulturálních studií obecně) „odkrývat a demaskovat politické a 



mocenské praktiky, ideologické vlivy a zkreslení přítomné v každodenním životě“ (Balon, 

2004: 59). 

 

Program kulturálních studií je angažovaný a politický, nedůvěřivý vůči dominanci moci, 

obezřetný vůči produkci a cirkulaci vědění v kapitalistickém systému západní společnosti 

(z dobového hlediska je součástí státní politiky ve Velké Británii, když odkazuje k britskému 

křídlu Nové levice). Hall si vyvíjí svůj specifický pohled na svět odvolávající se k marxismu a 

podobně jako další strukturalisté a poststrukturalisté se obrací k jazyku a sémiotice (Saussure, 

Lévi-Strauss, Foucault, Eco, Bachtin, Derrida…). Jeho kulturalismus má zmenšit propast 

mezi „aktivním vědomím a relativně ‚danými‘ determinujícími podmínkami“ (Milner, 1994: 

2), strukturalismus pak uznat přítomnost omezujících vztahů struktury. V roce 1980 Hall 

formuluje základní paradigmata kulturálních studií. Při definici kultury jako takové vychází 

z Williamsova dvojího pojetí kultury obsaženým v jeho práci Long Revolution: v tom prvním 

ji autor definuje jako „sumu dostupných popisů, skrze které společnosti dávají smysl a 

reflektují své běžné zkušenosti“ (Hall, 1980a); v tom druhém se kultura vztahuje k „sociálním 

praktikám…, kultura je celý způsob života“ (Hall, 1980a), a to ne v tom smyslu, že by kultura 

měla být jen praktikou nebo souborem více častých způsobů chování – kultura „souvisí 

se všemi sociálními praktikami a je sumou jejich vzájemných vztahů“ (Hall, 1980a). 

 

Z analýzy kultury tak nejde vynechat ani ty sociální praktiky, které leží mimo náš zorný úhel, 

a její studium nutně musí být odhalováním skutečného uspořádání mající vliv na tyto praktiky 

(strukturální hledisko). Kultura tak není nutně jen to, co za ni většinou považujeme: umění, 

tradice, folklor, společenské chování, politika, výroba; rozkrýt její podobu ale můžeme 

za pomoci zkoumání řádu mezi těmito jednotlivými prvky. „Cílem těchto analýz je uchopit, 

jak jsou interakce mezi těmito praktikami a vzorky žité a zažívané jako celek, v jakékoliv 

dané době.“ (Hall, 1980a) 

 

Pro Stuarta Halla je významný především způsob, jakým jsou lidem předkládány informace 

prostřednictvím médií. Zajímá ho, jakým způsobem je divák čte a jaký k nim zaujímá postoj. 

Poukazuje na to, že divák může chápat sdělení doslovně a zároveň si být vědom diskursivně 

dané konotace, a přesto sdělení dekódovat celkově opačně, jelikož informace může vstřebávat 

v určitém alternativním referenčním rámci a číst události opozičním způsobem („To je případ 

diváka/divačky, jenž naslouchá diskusi o potřebě omezit platy, avšak jakoukoli zmínku 

o ‚národním zájmu‘ čte jako zmínku o ‚zájmu třídním‘.“ Hall, Kódování / dekódování, Teorie 



vědy). Subjektem Hallova zájmu je masová kultura konzumního kapitalismu, kterou 

kulturální studia vnímají jako „arénu souhlasu a odporu v boji o kulturní významy“ (Barker, 

2004: 148). Můžeme tedy mluvit o politické koncepci populární kultury jako arény, ve které 

je zachovávána či naopak zpochybňována kulturní hegemonie. Z toho vyplývá, že populární 

kultura není záležitostí estetických hodnot, ale otázkou klasifikace a moci. Kulturálního vědce 

tak musí zajímat „žitá“ kultura ve smyslu vědění a jeho každodennosti, mimo jeho zájem stojí 

„vysoké umění“, tedy pokud se nejedná o způsob, jak je takové umění elitami předkládáno 

masám. 

 

Hall je obvykle považován za nejvýraznější postavu kulturálních studií uvnitř i vně Velké 

Británie, ačkoliv sám trvá na tom, že birminghamský projekt kulturálních studií byl od svého 

počátku především výsledkem skupinového úsilí. Značnou měrou se ale o jeho rozvoj zasadil 

zejména díky vedoucí funkci zmíněného institutu, když zde za jeho působení ve funkci 

ředitele a vedoucího výzkumu došlo k největšímu rozmachu kulturálních studií. 

 

Otázka kulturní identity 

 

V úvodu jsme si řekli něco o pozadí Hallových kulturálních studií, pokud ale chceme 

porozumět jeho teoriím hlouběji, je třeba podrobněji rozkrýt, jakým způsobem jsou jím 

jednotlivé směry a inspirace uchopeny. To dobře ilustruje jeho práce The Question Of 

Cultural Identity, která nám poslouží i jako nástroj k dalšímu čtení. Jejím centrálním pojmem 

je nová forma individualismu moderní doby stojící na „nové koncepci individuálního subjektu 

a jeho identity“ (Hall, 1992b: 1). Hall netvrdí, že by individualismus nebyl běžnou skutečností 

už v předmoderní době, mluví ale o vytržení individua ze stabilních struktur a tradic. Zmiňuje 

tu velký řetěz bytí jako božskou danost věcí zakrývající smysl toho, že každý je 

ve skutečnosti suverénním individuem. Skutečné „objevení“ individuální osoby tak musel 

nastartovat vznik do té doby nových hnutí a koncepcí (v západním myšlení) jako 

protestantství (oproštění individuálního vědění od církevních institucí), renesanční 

humanismus, vědecké revoluce a zejména pak osvícenství (člověk jako racionální bytost, 

oproštěná od dogmat). 

 

V době pozdní modernity však stojíme před novými koncepcemi moderního subjektu. Jeho 

fragmentace podle Halla není věcí odcizení, ale dislokace. V tomto ohledu můžeme mluvit 

o pěti sociálních teoriích (vychází přitom z Marxe, Freuda, Foucaulta, de Saussura a 



feminismu), jejichž důsledkem může být snaha o konečnou decentraci subjektu newtonovsko-

karteziánské vědy, zároveň – a především – se pak jedná o poměrně pohodlné proniknutí 

pod povrch kulturálích studií, protože ty mnohé z následujících poznatků považují za své 

předpoklady, přestože se jedná o poměrně široký záběr několika odlišných směrů. Některými 

jsou proto kulturální studia považována za antidisciplínu, které jde na prvním místě o jediné: 

zaměřit se na politické aspekty masové kultury. 

 

V první řadě je třeba hovořit o tradici marxistického myšlení. V centru Hallova zájmu se ocitá 

zejména tvrzení, že „člověk vytváří historii, avšak jen na základě podmínek, které sám 

nevytvořil“ (Hall, 1992: 2). Marx se tu totiž podle strukturního marxistického myslitele 

Louise Althussera vyhýbá otázce individuálního působení člověka, když namísto jeho 

umístění do středu svého teoretického systému raději směřuje svou pozornost na způsoby 

produkce nebo cirkulaci kapitálu. Tím se vyhýbá dvěma klíčovým a neoddělitelným 

předpokladům moderní filosofie, a sice že „je tady univerzální esence člověka“ a že „tato 

esence je atributem‚ každého jednotlivého individua‘, který je jeho opravdovým předmětem“ 

(Hall, 1992a: 2). Zamítnutím esence člověka na teoretické úrovni tak Marx vytvořil své 

filosofické kategorie z oblastí (politické ekonomie, historie, etiky), kterým měly být 

nadřazené. Hall tu mluví o Althusserově teoretickém antihumanismu [1], který se – aniž 

bychom diskutovali o jeho správnosti – stal inspirací pro moderní myšlení a tedy i pro 

Hallovu konstrukci identity. 

 

Freudovo pojetí nevědomí. Podobně jako spatřujeme v Cooleyho teorii looking glass self 

proces učení se vlastního já ve vztahu k jiným, můžeme u Freuda nalézt koncept, který říká, 

že naše identita či tužby (tedy součásti stejného já) jsou něčím, čemu se dítě postupně učí, 

ovšem na úrovni nevědomí. Hall tu navazuje na čtení Jacquese Lacana a jeho zrcadlovou fázi 

vývoje, kdy dítě spatřuje svoji celou osobu buď doslova v zrcadle, nebo obrazně v „zrcadle“ 

pohledů ostatních. Opět Freudovy myšlenky našly mnoho svých pokračovatelů, kterým Hall 

zůstává otevřený, když podobně jako oni považuje nevědomí v souvislosti s tvorbou identity 

za samozřejmost. 

 

Strukturální lingvistika. Ferdinand de Saussure dle Hallova výkladu tvrdí, že „nejsme 

v jakémkoliv absolutním smyslu ‚autory‘ tvrzení, které pronášíme nebo významu, který 

chceme vyjádřit jazykem“ (Hall, 1992a: 4). To nás dostává do jisté pasti, kdy se musíme 

podřídit pravidlům a významům naší kultury, jelikož „jazyk je sociální, nikoliv individuální 



systém“ (Hall, 1992a: 5), který nás předchází jako systém podobností a odlišností, což má 

však spojitost s identitou: jsem tím, kým jsem, protože nejsem někým jiným. Identita tedy 

může být strukturovaná podobně jako jazyk a stejně jako jím není možné nikdy vyjádřit 

přesný smysl, ani identitu není možné určit ve své celistvosti. „Význam je inherentně 

nestabilní: cílí po uzavření (identitě), ale je konstantně narušený (rozdílností).“ (Hall, 

1992a:5) Stejně tak je lingvistika v kulturálních studiích důležitá pro konstrukci mínění či 

tvorbu mýtů, v čemž nacházíme styčnou plochu s teoriemi francouzského sémiotika Rolanda 

Barthese. 

 

Foucaultův odkaz. Michel Foucault se jako jeden z nejvlivnějších filosofů 20. století objevuje 

i v pracích Stuarta Halla, kterého zajímá především jeho „genealogie moderního subjektu“ 

vycházející z konceptu disciplinární moci zaměřené na ovládání těla jednotlivce. V systému 

využívajícím tuto moc podle Foucaulta klesá individualizace, když díky shromažďování 

dokumentace o jednotlivcích je možné vytvářet popisy a charakteristiky skupin a rozdíly mezi 

jednotlivými členy, dosahovat efektivnější organizace, z čehož plyne paradox, že „čím více 

kolektivní a organizovaná je přirozenost pozdně-moderních institucí, tím větší je izolace, 

dohled a individuace individuálního subjektu“ (Hall, 1992a: 6). 

 

Feminismus jako sociální hnutí i teoretická kritika. Feminismu je téma identity vlastní – jako 

hnutí je možné ho chápat jako základ politiky zaměřené obecně řečeno na nerovnováhu moci, 

ať už jde o postavení ženy či člena etnické či jiné menšiny. Po teoretické stránce otevírá 

mnohá, do určité doby okrajová témata, stejně jako se zajímá o proces utváření genderové 

identity či o fungování diskursivních praktik, čemuž se budeme věnovat ještě v další části 

tetxu. 

 

Nyní si můžeme položit otázku: jaký je tedy subjekt pozdně-moderní společnosti a jaká je 

jeho kulturní identita? Subjekt sám o sobě nemizí, ani není nenávratně zničen, pouze ztrácí 

pevnost své identity, která je fragmentovaná, nedokončená a rozporná. V jistém ohledu je 

podobný i přístup Halla k sociální teorii jako takové – jeho klíčovými předpoklady jsou 

otevřenost subjektu a citlivost ke struktuře, samotný pojem kulturní identity se tak objevuje 

v četných Hallových pracích. Když v článku Cultural Identity and Diaspora pracuje s 

identitou, chápe ji jako nikdy nedokončenou „produkci“ vytvářenou v rámci její reprezentace. 

Lze ji vnímat dvěma způsoby: buď jako určité kolektivně sdílené já, které je však definováno 

více vnějškově a uměle jako výsledek běžné historické zkušenosti a neměnných významů 



(nejspíš to, čím bychom běžně popsali „českost“, kdybychom byli znenadání osloveni na 

ulici), nebo jako soubor významných odlišností, které definují to, kým doopravdy jsme nebo – 

jak Hall zdůrazňuje – kým se stáváme souhrou historie, moci a kultury. Kulturní identity tedy 

nejsou něčím, co bychom měli najít a uchovat, jsou to „jména, která dáváme rozdílným 

způsobům, kterými jsme umístěni a která nás umísťují do narativu minulosti“ (Hall, 1990: 

225). 

 

Jinými slovy nejde o „neměnný původ, ke kterému bychom mohli udělat konečný a absolutní 

Obrat“ (Hall, 1990: 226). Místo abychom mluvili o esenci svého já, mluvíme o jeho umístění 

do určité polohy. Když se Hall snaží popsat, co dělá z karibského lidu karibský lid, hovoří 

o trojí přítomnosti v jeho reprezentaci [2]: africké, evropské a americké. Ve velmi 

zjednodušené formě to lze vysvětlit jako prolnutí společných afrických kořenů, dopadů 

evropské vyvlastňující moci a skutečnosti přemístění původních a z celého světa nově 

příchozích obyvatel na území amerického kontinentu, v tomto případě na karibské ostrovy. 

Jen ze znalosti těchto střípků, z nasměrování různými dějinnými skutečnostmi lze pochopit 

identitu diaspory [3]. 

 

Odkaz Stuarta Halla a kulturálních studií 

 

Přestože by se zdálo, že výklad dílčích teorií nebo pojmů je na tomto místě přebytečný, má 

účel pro utvoření obrazu o kulturálních studiích jako celku. Ta pochopitelně jako všechny 

ostatní sociálně vědní disciplíny procházela postupným vývojem, který je možné vystopovat 

i skrze Hallovu definici kulturní identity. Naštěstí ale nemusíme chodit daleko, a už vůbec ne 

do sekundární literatury, abychom si toho všimli i na jiném místě, Hall totiž v roce 1990 

na konferenci o kulturálních studiích na University of Illinois přednáší svůj text Cultural 

Studies: Some Theoretical Legacies a o dva roky později publikuje článek na obdobné téma: 

Cultural Studies and Its Theoretical Legacies. V něm se vrací zpět v čase a prostupuje historií 

oboru, kterému pomohl vdechnout téměř o třicet let dříve život. 

 

Pokud se čtenáři kulturální studia zdají rozmanitá a v jistých ohledech rozpačitá, není daleko 

od pravdy, zvláště když samotný Hall popisuje snahu CCCS nikoliv jako teoretickou práci, 

nýbrž jako „teoretický hluk“. Od svého základu jsou kulturální studia diskursivní praktikou, 

ke které však musela urazit značnou cestu. Nejprve bylo nutné svést souboj s marxismem, 

vytěžit z něj co možná nejvíce a přitom s ním nesplynout; použít zejména jeho doktrinální 



charakter, uchopit ho jako metanarativ pro studium toho, čím se samotný Marx ani přímo 

nezabýval: vnitřní stavbou ideologie, kultury nebo komunikace. Hall si také dává záležet 

na tom, abychom nevnímali setkání s marxismem jako zakládající moment kulturácích studií, 

přestože přiznává, že v určitém období mnohá z jejich základních východisek položilo dílo 

Antonia Gramsciho, a to zejména v otázkách kulturní hegemonie a ideologie, Halla však 

zaujalo zásadní měrou také Gramsciho pojednání o „produkci organických intelektuálů“, kteří 

musí být napřed před tradičními intelektuály [4], musí se pohybovat v předních liniích 

intelektuální práce, za kterou musí nést zodpovědnost a uvědomovat si její politický dopad. 

To teoretickou práci předurčuje, aby byla otevřená novým otázkám a lépe vstřebávala aktuální 

témata, chce-li zůstat věrná svému ideálu. Kulturální studia v souladu s tím tak 

v sedmdesátých letech odpovídají na dvě zásadní výzvy: otázku rasy a feminismu. 

 

Hall to označuje jako „vpád feminismu“, když se kulturální studia naplno otevírají tématům 

genderu a sexuality ve vztahu k moci, subjektivity či spojení sociální teorie a psychoanalýzy. 

To, stejně jako posun ve vnímání individuálního jako navýsost politického, vede k postupné 

proměně předmětu discipliny. Nejdůležitějším mezníkem je v tomto ohledu rok 1978, kdy 

doposud z větší části „mužské“ CCCS vydává časopis s titulem Woman Take Issue. 

S pocitem „dobrých, transformovaných mužů“ dává prostor dobrým feministickým pracím, 

které zároveň oživují akceschopnost oboru. Ve stejném roce vychází i slavná publikace 

Policing the Crisis: Mugging, the State and Law and Order, zabývající se fenoménem 

tzv. muggingu, vytvářením morální paniky [5] ve spojitosti s rasovým původem pachatelů 

přepadení. I zde je podstatná role médií a analýza jejich působení na tvorbu mínění a úlohu 

ve veřejném diskursu. 

 

Samotné objevení diskursivity a textuality patří mezi další klíčové součásti rozvoje 

kulturálních studií. To, co bychom mohli nazvat jako lingvistický obrat, využití poznatků 

sémiotiky, strukturalismu a poststrukturalismu, kulturálním studiím přineslo změnu pohledu 

na kulturu ve smyslu důrazu na její symboličnost a proměnlivost. „Na médiu kultury je vždy 

něco decentrovaného, na jazyce, textualitě a signifikaci, která pokaždé utíká a vyhýbá se 

pokusu o své zachycení, přímo a okamžitě, ostatními strukturami.“ (Hall, 1992a: 10) Můžeme 

sledovat jen částečnou stopu kultury, „číst“ různé formy jejích projevů, nikdy ji však 

nemůžeme vidět v celé její plnosti, ani v neměnném a „jasném“ významu. Tím kulturální 

studia dostávají další rozsáhlou škálu nástrojů pro svoji činnost, zároveň se však dostávají 



do nebezpečí – které zmiňuje Hall, vedle hrozby přílišné institucionalizace americké větve své 

disciplíny [6]  – že se ztratí právě v přemíře textuality. 

 

Je zřejmé, že pokud Hall zastává ideál „organického intelektuála“, nemohl zůstat stranou 

veřejného života, politických komentářů a analýz mediálních textů či filmů – nakonec třeba 

zrovna výše zmíněná práce Cultural Identity and Diaspora vychází především z Hallovy 

reflexe karibské filmové tvorby. Proto v jeho bibliografii nalezneme několik desítek publikací 

obracejících se k palčivým problémům sociálního života. Hallův profesní život je tak vlastně 

zároveň hledáním pravdy, odhalováním vnitřních procesů útlaku a bojem proti rasismu a 

diskriminaci. Významný je i jeho podíl na studiu subkultur mládeže, který s výše zmíněným 

úzce souvisí. CCCS se ve svých výzkumech díky poměrně bohaté teoretické výbavě mohlo 

začít zabývat i symboly, které dnes řada studentů humanitních věd běžně analyzuje ve svých 

seminárních či diplomových pracích – např. módou nebo volnočasovými aktivitami a vyjádřit 

jejich prostřednictvím vztahy kultury a identity, kultury a vzpoury proti hegemonii. 

 

Práce kulturálních vědců tak v mnohém připomíná Rolanda Barthese a jeho demaskování 

mýtů kapitalistické společnosti – díky strukturálně-lingvistickému přístupu je možné 

analyzovat cokoliv, jak formu, tak obsah sdělení, jelikož cokoliv co nás obklopuje, teoreticky 

lze naplnit jakýmkoliv významem. CCCS tedy uskutečňuje mnoho terénních výzkumů, 

jejichž výsledky se stávají oblíbeným zdrojem jedinečného vědění, mimo jiné 

o mládežnických subkulturách (např. v roce 1976 vychází publikace Resistance through 

Rituals: Youth Subcultures in Post-War Britain [7]). Stále je třeba mít na paměti, že kulturální 

studia působí jako kritická teorie masové společnosti a v tomto směru disponuje 

nezpochybnitelnými výsledky. Současná situace však napovídá, že podobně jako jiné směry 

v sociální vědě ztrácí v postmoderní době svůj kritický náboj, i současná kulturální studia čelí 

nebezpečí, že se stanou jen běžnou interpretační metodou (viz také Hallova poznámka k 

institucionalizaci americké větve). „Současná postmoderní – jak se dnes často označují – 

kulturální studia dominantní ideologii a kulturu spíše oslavují, než kritizují.“ (Balon, 2004:63) 

 

 

Kódování/dekódování 

 

Vrátíme-li se zpět k Hallově tvorbě teorie, je třeba se ještě zmínit o jeho stěžejním 

sémiotickém konceptu přenosu sdělení v rámci masové komunikace, který se poprvé objevuje 



v práci Encoding and Decoding in the Media Discourse roku 1973. V něm Hall vychází 

z předpokladu, že divák není jen pasivním příjemcem předložené informace a naopak se 

na jejím konečném významu spolupodílí, což zároveň znamená, že si ji každý může vyložit 

jiným způsobem. Hall chce nejprve užitím sémiotického paradigmatu odstranit behaviorální 

přístup ke komunikační situaci: „Třebaže jsme si vědomi, že televizní program není 

behaviorálním vstupem, jakým je poklepání na koleno, přesto se dlouhou dobu zdálo, že je 

pro tradiční výzkumníky prakticky nemožné komunikační proces konceptualizovat a neupadat 

přitom do té či oné varianty otřepaného behaviorismu.“ (Hall, 2005: 47) Dále je třeba si 

uvědomit, že realita našeho světa existuje prostřednictvím jazyka, jehož užití je vždy 

ukotveno v tom či onom diskursu. Sdělení je tedy určitým způsobem zakódováno, vedle 

denotativního významu však může implikovat řadu na první pohled zamlčených předpokladů. 

 

Tato konotativní rovina je náchylná být nositelem mnohoznačnosti, čehož konec konců 

televizní přenosy často využívají. Velkou měrou závisí na kulturním a společenském pozadí 

komunikace, protože je to právě společnost, která může vnucovat své politické či kulturní 

klasifikace tvořící dominantní kulturní řád. To však neznamená, že by nemohlo dojít k jeho 

změně, není neměnný, „jen“ zpravidla určuje současnou podobu a fungování sociální 

struktury, přesvědčení a praktik. Významy jsou tak zasazeny do rámce konkrétní kultury, 

v níž jsou náchylné podlehnout dominantně preferovaným výkladům, což bezezbytku 

vysvětluje situaci, kdy převzatý televizní pořad nenachází patřičnou odezvu u obecenstva, 

pro které nebyl původně určen. Nic však nemůže zaručit a určit, do jaké míry bude 

obecenstvem význam správně dekódován, divák k němu totiž může zaujmout různé postoje, 

které Hall pojmenovává jako postoj dominantně-hegemonický, postoj vyjednaného kódu a 

postoj opozičního kódu. 

 

V případě prvního typu příjemce sdělení akceptuje ideologii a čte ho preferovaným 

způsobem; ve druhém divák rozumí tomu, co je předmětem dominantního označení, zaujímá 

vůči němu však vlastní, relativně autonomní postoj; a konečně v případě opozičního čtení je 

preferovaný kód zamítnut a nahrazen vlastním významem. S tím vším se člověk může setkat 

snadno i na vlastní kůži, dotknout se tak přímo Hallovy teorie a stát se tím pádem svědkem 

diskursivního zápasu, kdy informace obecenstvem začínají být čteny opozičním způsobem. 

Tehdy je nejvyšší čas k tomu, aby došlo ke změně – buď v dominantním řádu, nebo ve výběru 

jiné, „vhodnější“ formy sdělení. 
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[1] Dějiny nejsou tvořeny člověkem, ale strukturou. 

 [2] Hall v tomto textu vychází mimo jiné z reprezentace karibské kultury prostřednictvím 

karibské kinematografie a britských „black cinemas“. 

 [3] V Hallově pojetí je diaspora chápána jako etnicita. 

 [4] „Tradiční intelektuál“, jak ho chápe Gramsci, vidí sám sebe vně společnosti, vně jejích 

probíhajících procesů. 

 [5] Pojem morální panika původně definoval Stanley Cohen jako situaci, při které je určitá 

sociální skupina, např. etnická menšina, označena za deviantní a v tomto světle se stává 

(mnohdy umělou) hrozbou pro společnost. 

 [6] Přílišná institucionalizace kulturálních studií se může projevit nepřípustnou formalizací 

otázek politiky a moci, což by mohlo uvrhnout do neschopnosti plnit funkci angažované a 

kritické vědy. Americkými kulturálními studii se však dále Hall nezabývá. 

 [7] Je rovněž důležité se seznámit s faktem, že závěry tohoto výzkumu se setkaly s četnými 

kritikami. Přehledně je mapuje Josef Smolík v knize Subkultury mládeže, kap. 3.2 

Birminghamská škola, CCCS, str. 78-80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitola č. 9 

 

Feministické impulsy k výzkumu mediální komunikace I (kategorie pohlaví a gender, 

femininita a maskulinita).  

 

Ve svém provokativním, ve své době až manifestačním a dnes kanonickém článku „Gender: 

užitečná kategorie historické analýzy“, který vyšel v prestižním časopise amerických historiků 

The American Historical Review již v roce 1986, Joan Wallach Scott - přední badatelka 

v oblasti dějin žen (se specializací na dějiny francouzských dělnických žen v 19. století) - 

zkoumá používání analytického pojmu „gender“, jeho historický vznik jakožto analytické 

kategorie, jeho význam, přínos a případné slabé stránky. Scott popisuje způsob, jakým 

feministické teoretičky a teoretici začali používat termín gender (jenž původně sloužil jako 

kategorie gramatická, podobně jako český „rod“) jako klíčový pojem pro popis a analýzu 

historických procesů a současných sociálních vztahů mezi muži a ženami, chápanými jako 

sociální a kulturní kategorie. 

Kategorie gender byla poprvé uvedena v odborných publikacích amerických feministických 

autorek a autorů, kteří poukázali na sociální původ charakteristik mužství versus ženství a 

zdůraznili konstruktivní a normativní povahu těchto rozdílů. Scott tvrdí, že použití pojmu 

gender a vytvoření teoretického rámce analýzy této kategorie umožnilo komplexnější 

zkoumání historie a porozumění různým obdobím a společnostem. Aplikace termínu gender 

nabídla příležitost odhalit a zviditelnit mocenské struktury, které vytvářejí nejen hierarchii 

mezi muži a ženami, ale i odůvodnění sociální struktury, jež ji umožňuje. 

Scott kritizuje některé předchozí definice pojmu gender a nabízí svou vlastní definici genderu 

jakožto organizačního principu sociálních vztahů, které jsou založeny „na rozdílech mezi 

pohlavími “ (sex differences). Tento organizační princip je převážně používán k označení 

mocenských vztahů. 

Scott ve svém článku představuje metodologický rámec pro sledování, popis a pochopení 

rovnosti žen a mužů a procesů, které je vytvářejí a udržují. Rozlišuje mezi třemi parametry: 

mezi dostupnými kulturními symboly a šířením někdy protichůdných reprezentací rozdílů 

mezi pohlavími; normativním vnímáním, které určuje pochopení těchto symbolů; a konečně 

utvářením genderových identit. Scott tvrdí, že zásadní otázkou, kterou si musíme položit, je 

jaké vztahy tyto tři parametry udržují.  

Uzavírá svůj text s tím, že historie bude bohatší, pokud zahrne gender jako analytický nástroj, 

protože poskytne nové pohledy na staré otázky a obnovoví staré otázky v nových kontextech 



tak, aby ženy byly vidět jako aktivní účastníce historických procesů a byl vytvořen analytický 

odstup mezi v jazyce zdánlivě stabilně zakotvenou minulostí a naší současnou terminologií. 

 

 

 

Otázky a úkoly:  

Vysvětlete definici a vývoj kategorie gender, její teoretické zdroje a její možnou aplikaci 

na analýzu dějin českých médií. 

 

Citáty z odborného textu J.W. Scott, jenž shrnuje vývoj kategorie ‚gender‘ v anglosaském 

vědeckém kontextu: 

 

Scott, Joan W.: Gender: A Useful Category of Historical Analysis. The American Historical 

Review, 91:5 (1986), ss. 1053-1075. Vydavatel: American Historical Association. 

"Throughout the ages, people have made figurative allusions by employing grammatical terms 

to evoke traits of character or sexuality…Most recently…feminists have in a more literal and 

serious vein begun to use 'gender' as a way of referring to the social organization of the 

relationship between the sexes."  

"In grammar, gender is understood to be a way of classifying phenomena, a socially agreed 

upon system of distinctions rather than an objective description of inherent traits.  In addition, 

classifications suggest a relationship among categories that makes distinctions or separate 

groupings possible."  

"'[G]ender' seems to have first appeared among American feminists who wanted to insist on 

the fundamentally social quality of distinctions based on sex.  The word denoted a rejection of 

the biological determinism implicit in the use of such terms as 'sex' or 'sexual difference'.  

'Gender' also stressed the relational aspect of normative definitions of femininity." 

"'[G]ender' was a term offered by those who claimed that women's scholarship would 

fundamentally transform disciplinary paradigms." 

"An interest in class, race, and gender signaled, first, a scholar's commitment to a history that 

included stories of the oppressed."  

Scott argues that feminist historians are looking to find coherence in studies about gender for 

two reasons: 

1. "the proliferation of case studies in women's history seems to call for some synthesizing 

perspective that can explain continuities and discontinuities." 



2. "the discrepancy between the high quality of recent work in women's history and its 

continuing marginal status in the field as a whole…points up the limits of descriptive 

approaches that do not address dominant disciplinary concepts." 

"The challenge posed by these responses is, in the end, a theoretical one.  It requires analysis 

not only of the relationship between male and female experience in the past but also of the 

connection between past history and current historical practice.  How does gender work in 

human social relationships? How does gender give meaning to the organization and 

perception of historical knowledge? The answer depend on gender as an analytic category."  

"Whereas the term 'women's history' proclaims its politics by asserting (contrary to customary 

practice) that women are valid historical subjects, 'gender' included, but does not name 

women, and seems to pose no critical threat." 

"This usage rejects the interpretive utility of the idea of separate sphere, maintaining that to 

study women in isolation perpetuates the fiction that one sphere, the experience of one sex, 

has little or nothing to do with the other.  In addition, gender is also used to designate social 

relations between the sexes.  Its use explicitly rejects biological explanations."  

"[G]ender becomes a way of denoting 'cultural constructions'—the entirely social creation of 

ideas about appropriate roles for women and men.  It is a way of referring to the exclusively 

social origins of the subjective identities of men and women.  Gender is, in this definition, a 

social category imposed on a sexed body." 

Scott suggests to consider the theories that have been used to theoretize gender: Patriarchy, 

Marxism and psychoanalysis. 

1. Patriarchy as the study of the historical subjection of women by men. According to 

Catherine MacKinnon "although  sexual relations are defined…as social, there is nothing 

except the inherent inequality of the sexual relation itself to explain why the system of power 

operates as it does."  

2. Marxism—"(Joan Kelly's) commitment to remain within a Marxist framework led her to 

emphasize the causal role of economic factors even in the determination of the gender systém 

(…) she tended to emphasize the social rather than the sexual nature of that reality, and, most 

often, 'social,' in her usage, was conceived in terms of economic relations of production." 

"within Marxism, the concept of gender has long been treated as the by-product of changing 

economic structures; gender has had no independent analytic status of its own." 

3. Psychoanalysis (Nancy Chodorow, Carol Gilligan) 

 "How can we account within this theory for persistent associations of masculinity with 

power, for the higher value placed on manhood than on womanhood, for the way children 



seem to learn these associations and evaluations even when they live outside nuclear 

households where parenting is equally divided between husband and wife?…Without 

meaning, there is no experience; without processes of signification, there is no meaning."  

Post-structuralist theory focuses on language but not "words but systems of meaning—

symbolic orders—that precede the actual  mastery of speech, reading, and writing" "through 

language, gendered identity is constructed."  

Lacanian psychoanalytic theory: "the child's relationship to the law (the dominant parent) 

depends on sexual difference, on its imaginative (or fantastic) identification with masculinity 

or femininity. (…) the outcome for historians is a reductive reading of evidence from the 

past…it does not permit the introduction of a notion of historical specificity and variability."  

 

DEFINITION & RESEARCH METHOD:  

 

"The term 'gender' is part of the attempt by contemporary feminists to stake claim to a certain 

definitional ground, to insist on the inadequacy of existing bodies of theory for explaining 

persistent inequalities between women and men".  

"It seems to me significant that the use of the word 'gender' has emerged at a moment of great 

epistemological turmoil that takes the form…of debates about theory between those who 

assert the transparency of facts and those who insist that all reality is construed as constructed, 

between those who defend and those who question the idea that 'man' is the rational master of 

his own destiny". 

"I do not think that we should quit the archives or abandon the study of the past, but we do 

have to change some of the ways we've gone about working, some of the questions we have 

asked.  We need to scrutinize our methods of analysis, clarify our operative assumptions, and 

explain how we think change occurs.  Instead of a search for single origins, we have to 

conceive of processes so interconnected they cannot be disentangled…It is the processes we 

must continually keep in mind.  We must ask more often how things happened in order to find 

out why they happened." 

"we need to deal with the individual subject as well as social organization and to articulate the 

nature of their interrelationships, for both are crucial to understanding how gender works, how 

change occurs."  

"we need to replace the notion that social power is unified, coherent, and centralized with 

something like Michel Foucault's concept of power as dispersed constellations of unequal 

relationships, discursively constituted in social 'fields of force'." 



"My definition of gender has two parts and several subsets…The core of the definition rests 

on an integral connection between two propositions: gender is a constitutive element of social 

relationships based on perceived differences between the sexes [part 1], and gender is a 

primary way of signifying relations of power [part 2]." 

"Gender, then, provides a way to decode meaning and to understand the complex connections 

among various forms of human interaction…[historians] develop insight into the particular 

and contextually specific ways in which politics constructs gender and gender constructs 

politics." 

"…emergent rules have legitimized domination, strength, central authority, and ruling power 

as masculine (enemies, outsiders, subversives, weakness, as feminine) and made that code 

literal in laws (forbidding women's political participation, outlawing abortion, prohibiting 

wage-earning by mothers, imposing female dress codes) that put women in their place." 

"In different ways… the democratic regimes of the twentieth century have also constructed 

their political ideologies with gendered concepts and translated them into policy." 

"attention to gender is often not explicit, but it is nonetheless a crucial part of the organization 

of equality or inequality."   

"Gender is one of the recurrent references by which political power has been conceived, 

legitimated, and criticized. It refers to but also establishes the meaning of the male/female 

opposition.  To vindicate political power, the reference must seem sure and fixed, outside 

human construction, part of the natural or divine order." 

"If we treat the opposition between male and female as problematic rather than known, as 

something contextually defined, repeatedly constructed, then we must constantly ask not only 

what is at stake in proclamations or debates that invoke gender to explain or justify their 

positions but also how implicit understandings of gender are being invoked and reinscribed." 

If we include gender as an analytical tool history will be richer for it "will provide new 

perspectives on old questions…, redefine the old questions in new terms…, make women 

visible as active participants, and create analytic distance between the seemingly fixed 

language of the past and our own terminology."   

 

 

 

 

 

 



Gender a feminismus – současné české tituly:  

 

Bahenská, Marie, Libuše Heczková a Dana Musilová: Iluze spásy. 

České feministické myšlení 19. a 20. století. Veduta, 2013.  

Cidlinská, Kateřina, Alice Červinková, Marcela Linková, Hana Tenglerová, Marta 

Vohlídalová:  Nejisté vyhlídky. Proměny vědecké profese z genderové perspektivy.  

SLON, 2013.  

Hanáková, Petra, Libuše Heczková, Eva Kalivodová, Kateřina Svatoňová: Volání rodu  

Akropolis, 2014.  

Malínská, Jana: My byly, jsme a budeme. NLN - Nakladatelství Lidové noviny, 2013.  

Nečasová, Denisa: Buduj vlast - posílíš mír! Ženské hnutí v českých zemích 1945–1955. 

Matice moravská, 2011.  

Nečasová, Denisa: DĚJINY ŽEN ČI GENDER HISTORY? MOŽNOSTI, LIMITY, 

VÝCHODISKA. In Dějiny - Teorie – Kritika, 1-2008,  

<http://dejinyteoriekritika.cz/DesktopDefault.aspx?TabIndex=1&TabId=2&Jid=8&Aid=89&

Mid=12> 

Pachmanová, Martina: Zrození umělkyně z pěny limonády. Genderové kontexty české 

moderní teorie a kritiky umění. VŠUP, 2014. 

Putna, Martin C.: Homosexualita v dějinách české kultury. Academia, 2013. 

 

 

Internetové zdroje: 

 

http://www.aspekt.sk/ 

http://www.feminismus.cz/ 

http://www.pen.cz/ 

http://www.zenyamedia.cz/ 

 

 

 

Otázky a úkoly:  

 

Na vybraných příkladech současných mediálních produktů analyzujte obrazy otcovství a 

jejich případné proměny v minulých dvou desetiletích. 

http://www.aspekt.sk/
http://www.feminismus.cz/
http://www.pen.cz/
http://www.zenyamedia.cz/


 

Ukázky odborných textů – kategorie maskulinity: 

    

 

Jiřina Šmejkalová  

MOŽNOSTI VYUŽITÍ GENDEROVÉ PERSPEKTIVY VE VÝZKUMU 

OTCOVSTVÍ VE STŘEDNÍ EVROPĚ 

 

In: Filipowicz, Marcin a Joanna Królak, Alena Zachová (eds.), Od patriarchy k tatínkovi. 

Západoslovanské modely otcovství. Univerzita Hradec králové, Hradec Králové 2008, pp. 

12 – 22. 

 

Ráda bych se zde pokusila o stručnou úvahu na téma, k čemu nám dnes a tady, to 

znamená ve středoevropském a zejména českém intelektuálním kontextu počátku 21. století, 

může sloužit analytická kategorie gender, a potažmo maskulinita. Začala bych drobným 

aforismem. Vyčetla jsem ho z knihy amerického sociologa Ralpha La Rossy The 

Modernization of Fatherhood: A Social and Political History (Modernizace otcovství - 

sociální a politické dějiny). Autor zde zmiňuje jev, který nazývá nepřítomností užitelné 

minulosti (the absence of a usable past).1 Můžeme se snad shodnout na tom, že ženám byla 

po desetiletí odpírána znalost jejich vlastních dějin a tudíž každá žena musí často znovu 

sama za sebe podniknout zápas o svou identitu, jako kdyby před ní žádná jiná žena o ničem 

podobném nepřemýšlela, nic na toto téma neřekla ani nenapsala. Něco obdobného se dá říci 

o dějinách otcovství, jež se ještě donedávna vyznačovaly dlouhou historií téměř 

bez historiků.2 Předně, existuje řada mýtů o necitlivých a nestarajících se otcích 

v předchozích generacích, mýtů, jež jsou často úspěšně užívány k oslavám současné podoby 

pečujících otců, kteří se nezřídka považují za první generaci tohoto typu v dějinách lidstva. 

Podobně jako feministky v 70. a 80. letech minulého století musely znovu "objevovat 

Ameriku" a velmi často opakovat to, co bylo řečeno nejméně o sto let dříve, pokud 

současný muž usedne ke stroji a začne hrdě sdělovat své "unikátní zážitky" ze samostatné 

péče o děti v době, kdy se manželka náhodou vyskytovala mimo domov, zřídka si 

                                                 
1
 R. LaRossa, The Modernization of Fatherhood: a Social and Political History, Chicago 1997, s. 3. 

2
 LaRossa zde cituje amerického historika Johna Demonse, který ještě v roce 1982 tvrdil, že otcovství mělo 

velmi dlouhou historii, ale skoro žádné historiky. Srov . J. Demons, The Changing Faces of Fatherhood: A New 

Exploration in Family History, in: Father and Child: Developmental and Clinical Perspectives, ed. S. Cath, 

A. Gurwitt a J. M. Ross, Boston 1982, p. 425, za: ibidem, s. 3.  

 



uvědomuje, že není zdaleka první, kdo se v takové roli ocitl. Kromě toho lze s úspěchem 

pochybovat o tom, že takový článek by byl napsán, pokud by ke zmíněnému stroji usedla 

žena. Tato bílá místa v dějinách otcovství mají dopad i na ženy: stěžují-li si na to, že 

na jejich bedrech leží většina rutinní péče o domácnost, často se dozví od svých partnerů, že 

mají být vděčné za to, co jsou oni ochotni, "na rozdíl od předchozích generací mužů", 

poskytnout.  

LaRossa takto uvádí své čtenáře do problematiky moderních modelů otcovství, jež 

považuje za jisté variace již ozkoušeného vzorce, a nikoli pouze za unikátní historickou 

událost. Alespoň co se týče dějin Spojených států, pokládá za klíčové období pro vývoj 

otcovství ve dvacátém století tzv. Machine Age, tj. období zásadní transformace 

severoamerického kontinentu, který se konečně stává zemí se svou vlastní kulturou, životním 

stylem a identitou. Hnacím motorem tohoto období jsou sociální a kulturní směry a jevy 

známé pod pojmem moderna, modernizace a modernismus, ovládané diktátem přítomnosti a 

okamžiku, posedlostí tím, co je tady a pokud možno teď hned. Patří k nim i zaujetí 

mikroanalýzami, prosazuje a popularizuje se kognitivní a klinická psychologie s důrazem 

na úlohu řeči a jazyka ve fungování psychiky, jež vede k další americké posedlosti 

terapeutickými a svépomocnými (self-help) institucemi. Věda a technologie se ztotožňují 

s pojmem pravdy a společnými silami na ni získávají monopol. Panuje důvěra ke zkušenosti 

jakožto klíčovému zdroji poznání v duchu hesla "vím to, neboť už jsem to dělal". Toto období 

mimo jiné dává zrod "novému přístupu k otcovství", jehož novost (například ve srovnání 

s viktoriánskou érou druhé poloviny 19. století) lze stručně charakterizovat tím, že daleko 

méně polarizuje vztah mezi maskulinitou a femininitou. Projevuje se například zavedením 

"Dne otců", který se ve Spojených státech prožívá spíše jako svátek rodinný, a explozí článků 

o otcovství v tištěných médiích. Návody na péči o dítě, založené na "vědeckých poznatcích" 

předkládaných "odborníky", nahrazují "intuitivní" mateřskou výchovu. Obzvláště důležité 

jsou změny ve veřejném diskurzu, kde se prosazuje přesvědčení sdílené většinou dobových 

autorů, v těchto tématech kovaných, že "současný" otec je daleko více zapojen do výchovy 

dětí než jeho předchůdci.3  

Období mezi světovými válkami je tedy podle LaRossy klíčové pro pochopení 

transformace moderního otcovství ve Spojených státech. Kromě jiného, v tomto období 

přestává být pojem "otcovství" jakousi přirozenou daností, začíná se veřejně artikulovat jako 

problém, stává se tématem k diskusi a nikoli jen schématem, hotovým k přijetí. Klíčovým 
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problémem ale zůstává, jak toto otcovství nově definovat a sociálně naplnit, aniž by 

se podrývaly stávající pozice a privilegia matek. I toto meziválečné období má ovšem 

ve vztahu k otcovství svou vlastní vnitřní dynamiku. Ve 20. letech se kultura otcovství 

dokonce transformuje v kulturu tatínkovství (culture of fatherhood - culture of daddyhood)4. 

Lze hovořit o posunu k tzv. domestikované maskulinitě (domesticated masculinity)5, v jejímž 

rámci by otec měl být dětem neautoritativním společníkem, víceméně přizpůsobeným úrovni 

dítěte. Její odvrácenou stránkou byla de facto devalvace tradičního autoritativního otcovství 

na kámoše dětí. Tato role ovšem měla tu výhodu, že v ničem nezasahovala do teritoria 

"pečujících" matek. Ve 30. letech, tj. v době hospodářské krize, miliony mužů ztrácí práci a ti, 

kdo ji mají, žijí neustále v hrůze, že ji ztratí. To znamená, že řada mužů selhává v roli živitele 

ve sféře veřejné, ale o to více usiluje o zachování své role v rodině, a model pohodového 

společníka a kamaráda je nadále neudržitelný. Nastupuje model maskulinní domesticity 

(masculine domesticity)6, který naopak utvrzuje klíčovou úlohu tradičněji chápaného 

mužského vzoru v rodině ve smyslu vůdčí osobnosti pro syny i dcery. Prosazuje se tedy 

model aktivně přítomného rodiče, který si ovšem vymezuje své vlastní silové pole působnosti. 

Řečeno poněkud v psychoanalytickém duchu, otec vyvažuje předpokládanou emotivně 

laděnou a tudíž potencionálně destruktivní roli matky. 

LaRossa uvádí nepochybně pozoruhodnou definici otcovství, jež by se podle něj mělo 

konceptualizovat jako sociální role a sociálně-dějinná instituce obsahující následující 

komponenty:  

- normy, jejichž plnění se očekává od těch, kdo se snaží hrát roli otců; postoje a city, 

jež ostatní chovají vůči otcům,  

- poznání a vědomosti o tom, co otcové dělali v minulosti a co dělají dnes,  

- rituály a obřady určené k oslavě či marginalizaci otců,  

- a konečně rutinní činnosti, jež muži vykonávají, když se hodlají chovat "otcovsky".7  

  Z této poměrně rozsáhlé studie problematiky otcovství ve Spojených státech první 

poloviny minulého století lze vyvodit nejméně tři podstatné metodologické inspirace, jež 

se sice mohou jevit jako samozřejmé, ale jež není vždy jednoduché v konkrétní výzkumné 

praxi udržet pod kontrolou. Předně v jakýchkoli genderových analýzách je třeba brát v úvahu 

vzájemné působení ekonomických a kulturních faktorů a nikoli jen přímočaře vysvětlovat 

jedny z druhých. Dále je třeba se vyvarovat slučování kategorií otcovství s kategorií 
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 Ibidem, s. 31-36. 

6
 Ibidem , s. 31-36 a 39-40. 

7
 Ibidem , s. 10-11. 

 



maskulinity. A také je nutno analyticky odlišovat problematiku mateřství a otcovství, jež jsou 

sice v biologické perspektivě odlišitelné, ale z hlediska sociálního značně splývají, a dokonce 

je ve skutečnosti pojí více podobností než odlišností.8 Nejsou však konstruovány náhodně, ale 

motivovány "politicky". Pojem "politikum" je v daném kontextu třeba chápat jako určité 

střetávání mocenských sil. Jinými slovy, v různých společnostech se tradičně dělily mocenské 

pozice, status, přístup k (nejen) finančním zdrojům, atd., mimo jiné, podél genderových linií. 

A ze zcela pochopitelných důvodů muži, kteří většinou řídili definice maskulinity a 

femininity, tak činili ve svůj prospěch. Lze si položit otázku, proč je rozlišování otcovství a 

mateřství historicky věnováno tolik pozornosti. Protože ve finále jednotlivci mohou získat a 

ztrácet v závislosti na tom, kudy se vede dělící čára mezi těmito dvěma kategoriemi. Obecně 

řečeno, muži si vytvořili sociální systém tak, aby vyhovoval především jim, a ve většině 

případů pasovali sami sebe do pozic odborníků a všeobecně respektovaných členů 

společnosti. Jenomže v rodičovské stratifikaci se mocenská struktura často obrací - matky 

jsou považovány za nositelky kompetencí a otcové často za neinformované ignoranty. I tento 

systém stereotypů a často i (z hlediska maskulinity devalvujících) sociálních praxí mohou 

muži využít ke svému prospěchu. Muži vytvořili kulturní rámec, jímž legitimují představu o 

ženských rolích jakožto primárně mateřských.9 Díky tomuto sociálně imperativnímu 

vyloučení z rodičovské role si tak muži uvolňují ruce k tomu, aby se plně věnovali činnostem 

lukrativnějším a namnoze i zábavnějším, než je péče o děti. 

  Dodejme, že není možné na toto značně zjednodušené schéma v žádném případě 

pohlížet jako na prostou hru mezi póly mužské dominance a útlaku žen.10 Jako každý, svého 

druhu totalitní, systém, má i tento původně nepředpokládané trhliny. Otcové často trpěli 

nedostatkem pozornosti rodiny a dětí. Kromě toho mateřství nikdy nebylo jen ubohou obětí 

otcovství, jež nastavovalo pravidla hry, ale právě matky byly vždy do jeho reprodukce aktivně 

zapojeny, hájily si své prostory a privilegia.  

Možnou inspirativní cestu k teoretickému komplikování prostého protikladu mezi 

                                                 
8
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9
 K dějinám mateřství je možno doporučit následující práce: N. Wolf, Misconceptions: Truth, Lies, and  
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London - New York 1992; Maternity and Gender Policies: Women and the Rise of the European Welfare States, 

1880s-1950s, ed. G. Bock a P. Thane, London 1994. 
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 Názornou a nepříliš vzdálenou ukázkou podceňování složité dynamiky mezi těmito dvěma póly je "západní" 

feministická interpretace války v Kosovu , již řada feministických kritiček a právniček (Catharine A. 

MacKinnon) v zásadě zúžila na problém znásilňování muslimských žen Srby. Zejména na blozích lze nalézt 

odkazy na otřesné případy sexuálně zaměřeného týrání mužů v internačních táborech v Kosovu. Viz např. "Rape 

during the Balkan Conflict" in: www.feministcritics.orglblog/2007/02/11/rape-during-the-balkan-

conf1ict/(navštíveno 20. října 2008). 
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utlačující maskulinitou a utlačenou femininitou můžeme hledat v dnes již klasické stati 

americké historičky Joan Scott. Její studie Gender: A Useful Category for Historical Analysis 

(Gender - užitečná kategorie dějinné analýzy) vyšla v klíčovém odborném časopise 

amerických historiků "American Historical Review" již před více než dvaceti lety, 

tj. v roce 1986. Šlo o jeden z historicky prvních pokusů o definování analytické kategorie, jež 

se v průběhu sedmdesátých let začala postupně prosazovat ve feministicky orientovaném 

společensko-vědním výzkumu vůči bádání femininity a ženy obecně, tj. kategoriím, jež 

dominovaly ranému stádiu vývoje ženských studií (women's studies) jakožto akademického 

oboru (zejména pak ve Spojených státech a částečně ve Velké Británii) zhruba od 60. let 

minulého století. Scott si klade v podstatě jednoduchou a zároveň zapeklitou otázku: co se 

stane se sociální, historickou, kulturní atd. problematikou, když ji "přeřízneme" kategorií 

genderu?11 To znamená, že se netáže pouze, kde a jak se ve stávajících systémech nalézají 

ženy, o nichž se předpokládá, že byly v průběhu století potlačené a utišené pomocí 

symbolických, politických, sociálních a kulturních praktik a tudíž je jejich viditelnost v 

dějinách značně omezena. Spíše ji zajímá, jakým způsobem genderové systémy a na ně 

navázané symbolické řády konstruují "ženy" a "muže", případně pojmy femininity a 

maskulinity, a jak se tyto konstrukty projevují nejen v prostředí sféry soukromé a domácí, ale 

zejména ve sféře veřejné, tj. na pracovním trhu, v politické hierarchii, v mediálních 

diskurzech, v národním prostředí atd. Scott také zdůrazňuje vývojovou povahu genderu 

jakožto kategorie analytické. Podobně jako český pojem rod, představoval anglický pojem 

gender v angličtině až do 60. let výhradně kategorii gramatickou, ale právě prostřednictvím 

teoretických diskuzí se od počátku let 70. etabloval jako kategorie, jež umožňuje klasifikaci 

sociálních fenoménů a způsobů organizace společnosti, založené na pohlavních rozdílech. 

Nechápeme pak výzkum femininity a maskulinity jakožto popis souborů vrozených a tudíž 

neměnných charakteristik, ale jako analýzu jistých souborů vesměs arbitrárních, tj. 

nahodilých a konvenčních rozlišovacích znaků, jež jsou kodifikovány ve společenských 

smlouvách v určitém konkrétním sociálně-kulturním kontextu. Scott nastiňuje tři základní 

intelektuální zdroje teoretického rozpracování kategorie gender. Zaprvé jde o hledání 

podstaty patriarchátu, jež je disciplinárně zakotvena především v oblasti politické filozofie. 

Dalším podstatným inspiračním zdrojem genderového zkoumání byl a dosud je marxismus, 

jenž se, stručně řečeno, snaží vykládat nerovnost mezi muži a ženami z příčin ekonomických. 

Třetím zdrojem genderového bádání je psychoanalýza, usilující o výklad identity jedince. 

                                                 
11

 J. W. Scott, Gender: A Useful Category for Historical Analysis, "American Historical Review", č. 91/1986, 

s. 1053-1075. Viz také 1. W. Scott, Gender and the Politics of History, New York 1999. 



K těmto "třem zdrojům a součástem" se ještě vrátím. V tomto okamžiku snad ještě 

připomenu, že Scott nabízí definici kategorie gender, již lze myslím dodnes považovat 

za přijatelnou. Gender je podle ní konstitutivním prvkem sociálních vztahů, založených 

na vnímání rozdílů mezi pohlavími, a zároveň primárním způsobem označování mocenských 

vztahů. Tudíž lze říci, že tyto dvě funkce, konstitutivně-sociální a mocenská, jsou základem 

fungování genderu jakožto součásti sociální reality. Takto chápán zahrnuje gender čtyři 

vzájemně propojené podstatné součásti: 

- kulturně dostupné symboly, z nichž se odvíjí zmnožené reprezentace; 

- normativní pojmy, jež strukturují významy symbolu; 

- společenské instituce a organizace existující mimo rodinné vztahy, jež jsou, mimo 

jiné, genderově strukturované; 

- subjektivní identity povětšině zkoumatelné v rámci psychoanalýzy.12 

Ze závěru jejího článku lze odvodit i následující možné cesty užitečné při zkoumání 

maskulinity a posléze i otcovství: 

- genderové role a autoritativní postoje, 

- rodinné a rodové vztahy jako metafory umožňující uzavírání sociálních kontraktů,  

- podstata sociálního státu a jeho vztah ke genderové politice, 

- stereotypizace maskulinity pomocí metafor síly, rozumu atd. 

Z perspektivy intelektuálních dějin je třeba si znovu připomenout onu naznačenou 

vývojovou souvislost. Pojem gender nastupuje opravdu teprve v druhé půlce 70. let, kdy se 

de facto přidává k analytickému pojmu žena, aniž by jej ovšem zcela nahradil. Kategorie 

maskulinity se zcela logicky odvozuje od pojmu gender a studie věnované této kategorii 

se objevují (alespoň tedy v anglosaské odborné literatuře) sporadicky v letech osmdesátých a 

bují zejména pak v letech devadesátých a počátkem nového milénia.13 Není také náhodou, že 

prestižní odborný časopis "Psychology of Men & Masculinity", vydávaný Americkou 
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of Masculinity, in: The Masculinities. Reader, ed. idem, Cambridge 2001, s. 1-26. 

 



psychologickou asociací, je teď ve svém devátém ročníku, což znamená, že vychází 

od roku 2000.  

Troufala bych si také říci, že zejména v euro-americkém kontextu zvýšený zájem 

o pojem maskulinita souvisel s koncem studené války, jenž umožnil tematizaci a kritický 

pohled na tzv. studeno-válečný diskurz a s ním související pojem tzv. studeno-válečných 

maskulinit.14 Otázku studeno-válečných maskulinit (v našem prostředí spíše označovaných 

jako totalitní a post-totalitní) ale nelze redukovat na popis projevů chování konkrétních mužů, 

jejich postavení ve společnosti a mužských vzorů totalitárních zkušeností, konstruovaných a 

posléze reprodukovaných. Musí jít i hlouběji, právě do roviny lingvistické a sémantické 

analýzy, včetně zkoumání diskurzivního. Pojmový a významový aparát Studené války, včetně 

například dichotomie měkkého a silného postoje, užívaný ve veřejném studeno-válečném 

diskurzu, takříkajíc napříč mediálním světem na tzv. Východě a Západě, byl do značné míry 

založen na genderově symbolické zátěži, jež dávala takovým obrazům smysl a zajišťovala 

příslušný ohlas. Tato symbolická politika dichotomie do jisté míry závisela na pohlavně 

nasycených dualismech, z nichž se zrodila a z nichž čerpala. Příklady by jistě šlo velmi 

snadno vyhledat v dobovém tisku. Patří mezi ně nejen dvojice měkkého/tvrdého, 

přímého/úhybného, zásadového/ústupného, ale například i oblíbená plíživá ideologická 

diverze, jíž nebylo snadné se chlapsky postavit tváří v tvář, byla, koneckonců, rodu ženského. 

Bizarní rétorika často nahrazovala jakékoli diskuze o podstatných věcech a v politické aréně 

nabývala velmi často až fantaskních podob, k nimž patřil i sám amorfní a rozbředlý pojem 

komunismu, imperialismu, oportunismu atd. Je třeba se vrátit ke kultuře a politice 40. a 50. 

let, kdy se na obou březích studenoválečné řeky tyto diskurzy formovaly, abychom mohli 

začít odkrývat možné odpovědi na otázku, jak se vyhrocený kult maskulinní tvrdosti a 

chlapáctví, vesměs zakořeněný ve všemi respektovaných dichotomiích 2. světové války, 

odrážel a postupně transformoval v politické kultuře počátku války studené. 

Je zde ale další okruh otázek, mezi jinými, jakým způsobem události pozdních let 60. 

(ať již ve formě studentských revolucí "dětí květin", či například agresivním militantním 

potlačením nezávislé politicko-kulturní subjektivity v Československu) nahlodaly 

nejextrémnější projevy daného dichotomního diskurzu a jak přeskupily politickou krajinu. 
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Domnívám se, že dosud značně výzkumně podceňovaný posun v symbolické definici a 

sociální náplni maskulinity, a genderových identit vůbec, v průběhu tzv. normalizace je třeba 

do jisté míry vnímat právě v kontextu evropských socio-kulturních procesů v příslušném 

období, jakkoli se tento na první pohled jeví jako s domácím prostředím nesrovnatelný. 

Chtěla bych se na závěr vrátit k onomu zmíněnému triu "zdrojů a součástí" 

teoretického výzkumu kategorie genderu, jež vytyčila Scott před více než dvaceti lety. Do 

onoho vějíře - patriarchát, marxismus, psychoanalýza - bych snad ještě dodala dva směry 

teoretického bádání, jež se v době vydání slavné studie teprve etablovaly, a to post-

strukturalismus a myšlení dekonstruktivistické. Tato vlna teoretických přístupů plnou silou 

zasáhla genderový výzkum zejména v devadesátých letech (za všechny uveďme Gender 

Trouble Judith Butler)15, a připomeňme, že de facto paralelně s počátky rozmachu výzkumu 

maskulinity. Do počátku devadesátých let také sahají první krůčky řekněme post-totalitního či 

post-studenoválečného "feminismu" a zájmu o genderové záležitosti v České republice, 

na Slovensku a dalších zemích tzv. východního bloku, snad s výjimkou bývalé Jugoslávie, 

neboť zejména slovinský a chorvatský feminismus ožil v rovině aktivistické i akademické již 

v letech osmdesátých. Tento příběh hledání nových genderových identit byl zejména v České 

republice odstartován obskurními mediálními útoky na, z větší části vykonstruovaný, 

ahistorický pojem "feminismus" (v čísle jednotném) ještě v době, kdy o něčem takovém 

v místním kontextu, teoreticky ani prakticky téměř nemohlo být řeči.16 

Jednou z prvních otázek, jež jsem si v tu dobu kladla, byla následující: kde se vzala 

v místním kontextu tak agresivní averze vůči této, stále víceméně ještě nenaplněné, 

"nálepce"? Averze o to překvapující, uvážíme-li tradici relativně (a zdůrazňuji: relativně!) 

smířlivého vztahu mezi českým feminismem předkomunistického období a mužskou částí 

domácí veřejně činné elity.17 Právě ignorance či dokonce nenávist vůči čemukoli, co zavánělo 
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 Srov. J. Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, New York 1990. Tato zásadní 

monografie je zatím dostupná pouze ve slovenském vynikajícím překladu Jany Juráňové: J. Butler, Trampoty 

s rodom. Feminizmus a podrývanie identity, Bratislava 2003. Viz také má recenze J. Šmejkalová, Potíže s 

rodem: drobné poznámky k jedné knize, "Filosofický časopis", č. 5/1992, s. 819-824. 
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 V čele této kampaně stál pověstný článeček Josefa Škvoreckého s názvem Je možný sex bez znásilnění? 

Dobrodružství amerického feminismu a byl otištěn v tribuně nové, alternativní a investigativní žurnalistiky – 

časopise "Respekt". Nešlo jen o to, co pan profesor pod pojmem feminismus prezentoval, ale také i o to, že 

do svého mediálního poselství chtě nechtě vkládal sociální a politický kapitál hrdinného bojovníka za pravdu a 

svobodu, odpůrce dogmatických klišé a také autoritu někoho, kdo je nositelem kompetencí tou dobou pro většinu 

publika nedostupných - tj. letitou zkušenost s "životem jinde". Škvoreckým spatlaná sémanticko-lexikáln í 

zpotvořenina "harašení", jež se pak šířila jazykem českým silou blesku , jen smutně dokreslovala příběh 

o kamenité cestě genderového diskurzu k místní veřejnosti. Srov. J. Škvorecký, Je možný sex bez znásilnění? 

Dobrodružství amerického feminismu, "Respekt" č. 32/1992, s. 10, uveden také vB. Osvaldová, Česká média a 

feminismus, Praha 2004, s. 123-126. 
17

 K nejpozoruhodnějším pracím zabývajících se tématem komplexního vztahu mezi českým feminismem a 

nacionalismem, jež byly pro danou problematiku určující, náleží studie Jitky Malečkové, viz: J. Malečková, The 



genderovou identitou, bylo snad to jediné, na čem se shodly akademické a intelektuální 

kruhy, bez ohledu na to, zda před Listopadem patřily do sféry oficiální, opoziční, či 

undergroundové. Je třeba ovšem zdůraznit jednu metodologickou skutečnost - ignorování, 

znevažování a zesměšňování jakéhokoli pokusu o konceptualizaci genderové identity mělo 

tristní následky také pro pojetí maskulinity a v neposledním řadě i otcovství, zejména pak ve 

smyslu zamrzání jejich tzv. bezproblémové a samozřejmé nezpochybnitelnosti. Ohrožení 

"genderových jistot", jak to lze také nazvat, bylo tedy vskutku za hranicemi představivosti 

všech, bez ohledu na to, v jakém vztahu k vládnoucímu režimu se nalézali. 

Já sama jsem se na problém místní nesnášenlivosti vůči genderové perspektivě 

počátkem devadesátých let snažila pohlížet z poněkud jiného úhlu. Došla jsem k závěru, že 

udivující dávka nepochopení feministických a genderově orientovaných textů souvisí 

do značné míry s pojmovým aparátem, jímž tyto operují, a tudíž i s teoretickými směry, 

z nichž vycházejí.18 Podíváme-li se blíže na ony výše naznačené "zdroje a součásti", snadno 

zjistíme, že jejich osud v českém, a potažmo i slovenském, intelektuálním kontextu druhé 

poloviny dvacátého století byl značně kontroverzní. Poslední překlad z Freuda před rokem 

1989 vyšel v roce 1969, zdogmatizované a odintelektualizované formy oficiálního marxismu 

snad není třeba připomínat, a vlna dekonstrukce či post-strukturalismu zde nezasáhla, až 

na čestné výjimky19, téměř nikoho z kruhu oficiálních ani alternativních, neboť dekonstrukce 

pojmů "pravda" a "lež" byla prostě v dané situaci v zásadě nemožná, a to jak na straně 

zmíněného oficiálního marxismu, tak i na straně v podstatě fenomenologicky orientovaného 

disentu. Obdobně vyloučena byla kritika patriarchátu, neboť převedení stávajícího ústředního 

mocenského konfliktu "pro-a-proti establishmentu" na problematiku genderovou by bylo 

znamenalo oslabit existující křehký, ale nepochybně účelný "genderový kontrakt", což si 

v dané situaci nemohl dovolit nikdo, bez ohledu na pohlaví či společenské zařazení. Lze tedy 

říci, že to, čím se vyznačoval domácí intelektuální kontext počátku devadesátých let, byla 

                                                                                                                                                         
Emancipation of Women for the Benefit of the Nation: The Czech Women's Movement, in: Women's 

Emancipation Movements in the 19th Century: A European Perspective, ed. S. Paletschek a B. Pietrow-Ennker, 

Stanford 2004, s. 167-188 a J. Malečková, Nationalizing Women and Engendering the Nation: the Czech 

National Movement, in: Gendered Nations. Nationalism and Gender Order In the Long Nineteenth Century, ed. 

I. Blom, K. Hagemann a C. Hall, Oxford - New York 2000, s. 293-310.  
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religionistiky FF UK, Miroslav Petříček. Viz např. jeho Hermeneutika a dekonstrukce, "Filosofický časopis", 

č. 5/1998, str. 731-740. 



de facto násilně přerušená tradice psychoanalytická, deformovaná tradice marxistická a 

víceméně absentující směry dekonstruktivistické a post-strukturalistické. Jinými slovy, právě 

ty teoretické směry, jež tvořily základ pojmové a metodologické výbavy genderových teorií 

sklonku dvacátého století, představovaly, kvůli svému odlišnému vývoji v místním kontextu, 

zásadní bariéry v uchopení a pochopení genderově založených textů. 

Dovolila bych si tedy říci závěrem, že když se nyní, po téměř dvaceti letech, začíná 

v českém akademickém prostředí rozvíjet výzkumný zájem o kategorii maskulinity a potažmo 

i o otcovství, je třeba tento posun vidět jako další krok ke skutečnému rozpracovávání 

kategorie genderu jakožto plnohodnotné analytické kategorie (v duchu definice Joan Scott) a 

nikoli již pouze krycí. Možná toto časování dvaceti let není ale úplně přesné, neboť 

kupříkladu odborné pracovnice oddělení Gender a sociologie Sociologického ústavu České 

akademie věd tento zájem projevily již ve druhé polovině 90. let a pokračují v něm i nadále.20 

A tento posun, i dejme tomu trend, v tematizování výzkumné problematiky, 

ke strukturovanější kategorii rodu, maskulinity a následně i otcovství začíná být přinejmenším 

viditelnější, zejména u mladší generace badatelů a badatelek.21 

Samozřejmě posun a následně výlučná pozornost k maskulinitě v sobě skrývá další 

metodologické pasti, a to hlavně opomíjení právě vývojového vztahu kategorií maskulinity 

a gender a jednostranné zaujetí konstrukcí maskulinity ve vztahu k jejím, víceméně 

biologicky definovaným nositelům. To znamená, že je tu vážné nebezpečí důrazu na kategorii 

maskulinity nikoli jako pojmu vztahového, ale esencialistického. Je třeba říci, že zejména 

jistá část sociologie, z poměrně pochopitelných důvodů, k takovému přístupu často 

inklinuje.22 Nicméně si myslím, že právě problematizace kategorie maskulinity v našem 

kontextu může velmi podnětně přispět, řekněme, k rovnoprávné integraci tzv. 

středoevropských témat do tzv. "mainstreamové" současné genderové teorie. Tato se, jak 

známo, do značné míry vyvíjela na základě empirických odkazů vztahujících se vesměs 
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Viz S. M. Whitehead a F. Barrett, The Sociology ... , op. cit., s. 10-12.  



ke kontextu anglo-americkému (okrajově pak francouzskému a ještě okrajověji německému). 

Tyto reálie do značné míry inspirovaly teoretické, často dichotomní definice feminismu 

(tj. tzv. radikálního, liberálního či participativního atd.), ženského hnutí 

(agresivního/smířlivého), ženy (aktivní/pasivní) i muže (autoritativní/submisivní) a 

koneckonců i genderových vztahů jako takových. Tato geopolitická normativní dominance 

pak coby vedlejší produkt zplodila například naprosto ahistorické teze o "zaostalém" 

středoevropském ženském hnutí i vědomí, jež bujely v anglosaské feministické literatuře 

zejména počátkem devadesátých let minulého století.23 

Navzdory dnes již téměř dvacetiletému úsilí mnoha badatelů a badatelek z obou břehů 

bývalé studenoválečné řeky, je třeba říci, že se snaha přistupovat k lokální (a to nejen 

tzv. východoevropské, ale i, řekněme, latinsko-americké) genderové problematice zevnitř její 

specifické jinakosti, a nikoli pouze posuzovat, do jaké míry se přibližuje či vzdaluje jakémusi 

pomyslnému "jinde" definovanému modelu, prosazuje velmi zvolna. Jinými slovy, dnes již 

není možno se jen ptát, co všechno se můžeme naučit z vůdčích proudů v současné 

feministické a genderové teorii, ale spíše čím důkladnější průzkum genderových lokálních 

specifik tento "mainstream" obohatí, případně pozmění v něm pohodlně ustálená explanační 

schémata. A nezbývá než doufat, že výzkum problematiky otcovství v západoslovanském 

kontextu může zde nabídnout alespoň částečnou odpověď.  

 

 

 

Otázky a úkoly:  

 

Pomocí analytických metod užívaných v následujících textech vyberte a anlyzujte mediální 

produkt z období normalizace a pokuste se identifikovat jeho diskurzivní rezonance v 

mediálních textech počátku 21. století.  
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Genderová analýza mediálního textu - dějiny českého filmu v mediální recepci 

 

Susanne Sklepek-Hatton: Hra o hysteričnost. Genderové aspekty dobových recenzí filmů 

Věry Chytilové v období normalizace. In Ondřej, Daniel - Kavka Tomáš - Machek Jakub eds.: 

Populární kultura v českém prostoru. Karolinum 2013.  

 

Abstrakt: Článek se soustředí na aspekt mediální normalizační reprezentace třech 

celovečerních hraných filmů Věry Chytilové, se zaměřením na časopisy a noviny. V těchto 

recenzích a článcích mě zajímá zejména otázka diskursu genderového typu a jeho souvislost 

s diskursem socialistické cenzury.  Jaké jsou konkrétní reakce na ‘fiktivní’ filmové ženské 

role a jak souvisí s diskursem osoby samotné režisérky? Jako teoretický základ používám 

koncept „ideologie“ Slavoje Žižeka, teorii, která naznačuje, že je zapotřebí ideologické 

závislosti, aby se skryla realita a tedy základ ideologie, která vylučuje to, na čem je ideologie 

sama o sobě založena, na systému hluboce genderově specifickém. V jeho centru něco chybí, 

v tomto případě obraz hysterické ženy. Tím, že čtenář z cenzury vnímá jen její stranický 

charakter, si nevšímá toho, že cenzura sama o sobě je již postavena na určitém vnímaní 

ženského rodu.    

Klíčová slova: gender, normalizace, hysterie, Věra Chytilová, mediální reprezentace   

Abstrakt: This article focuses on the media responses (magazines and newspapers) to three of 

Věra Chytilovás feature films of the normalization period with a particular focus on the 

relationship between gender and state socialist (censorship) discourse. What were the concrete 

reactions to the ‘fictional‘ female characters in her films and how do they relate to the 

personality of the director herself? Based on Slavoj Žižek’s concept, that for the functioning 

of the individual’s entanglement in Ideology its founding element has to be foreclosed and 

ostracized – in this case the fact that the system has depends on a very specific gender 

contract, missing something in its centre (the hysterical, irrational woman). The reader is most 

likely to only be aware of the party-biased character of the review, and not notice a second, 

hidden element of censorship, namely that based on a very particular, limited perception of 

womanhood.    

Keywords: gender, normalization, hysteria, Věra Chytilová, media representation   

V následujícím textu navrhuji četbu třech vybraných normalizačních filmů (Hra o Jablko a 

Panelstory, Kalamita) režisérky Věry Chytilové z hlediska mediálních reakcí - tedy z článků 

z vybraných československých novin a časopisů, které vycházely po premiérách v (převážně)  



pražských kinech. Můj argument je, s použitím materiálu Pauliny Bren (The Greengrocer and 

his TV, 2010) a Slavoje Žižeka (Mluvil tu někdo o totalitarismu 2007), že řešení genderové 

otázky se v době normalizace spoléhalo na vyloučení a strach z hysterické ženy, tedy opaku, 

dle argumentů Pauliny Bren, ženy klidné, vyrovnané, která byla zodpovědná za zaručení 

dojmu normality normalizace. Aby dominantní systém poslední fáze socialismu mohl 

existovat, musel, podle Slavoje Žižeka, vyloučit hysterii, která ho nabourávala. Zároveň je 

téma hysterie (a kritika této povahy) zmíněná skoro v každé kritice či recenzi filmů Věry 

Chytilové. Týká se buď jí samotné anebo jejích postav, občas dokonce formy, tedy střihu, 

kamery atd. Konotace jsou bez výjimky negativní.   

V kapitole, která se týká normalizačního seriálu Jaroslava Dietla Žena za Pultem, Paulina 

Bren popisuje roli normativně ideální, normalizační ženy, na příkladě Anny, hlavní hrdinky 

seriálu. Podle ní je Anna (uvádím ve vlastním překladu) „superwoman normalizace, protože 

je schopna napasovat do dne mnohem více minut a hodin, než je v lidských silách. Je 

svobodnou matkou syna potřebujícího péči a náročné dospívající dcery; práci za pultem 

začíná o půl šesté ráno, aby se mohl obchod v šest otevřít. Stane se taky ‘matkou‘ všem 

zaměstnancům samoobsluhy, řeší jejich problémy a vytváří pořádek a klid tam, kde dosud 

nebyl. Anna je neúnavná, přestože má spoustu osobních problémů; tím pádem je to ideální 

žena normalizace. Je socialistická hrdinka doby po roce 1968 ... Není k přijetí tradičně ženské 

role odsouzena, je jí to odměnou“(Bren, 2010, s.164).    

To, co je zde výrazné, je tedy důraz na roli ženy jako tvůrce klidu a to, že se nedá ničím 

vyvést z míry. Jedná se o ideální roli hrdinky, která zvládá vše bez jakýchkoli omezení. Tohle 

je samozřejmě jen jeden drobný příklad, asociace ‘super-ženy’ lze najít ve všech typech médií 

normalizace, stejně jako dominují v retrospektivních rozhovorech - i když se zajímavými 

mezerami - o době normalizace například ve sbírkách Ústavu Soudobých Dějin a projektu 

Paměť žen, obecně prospěšné společnosti  Gender Studies.   

Kvůli opaku této interpretace bych se ráda obrátila k příkladu hrdinek a hrdinů 

normalizačních filmů Věry Chytilové. To co je v tomto případě nápadné, je pojem ‘hysterie’, 

který nacházíme v charakterizaci režisérky samotné stejně jako i její filmové tvorby. 

V rozhovoru s Robertem Bucharem v publikaci Sametová kocovina (2001)  se Chytilová 

vyjadřuje k problematice všemocného, režimem propagovaného,  altruismu a nesobecké  

morálky diktované komunistickou stranou (Buchar, 2001, s.52). Zajímavé je, že se filmy Věry 

Chytilové (jak konstatuje sama v mnoha rozhovorech) zabývají morálkou, ale neinterpretují ji 

z pohledu imperativu přizpůsobení se, nýbrž ji tematizují z hlediska jejího nedostatku v 

normalizační současnosti. V rozhovoru s Bucharem se o tom vyjadřuje takto: “Já souhlasím, 



že člověk má být mravnej, ale nedodržuje se to. My tedy upozorňujeme na to, jak se to 

nedodržuje“ (Buchar, 2001, s.52). Tím pádem je Chytilová do určité míry chráněná, ale taky, 

podle Slavoje Žižeka, systému nebezpečná. Bere ideologii doslova. V knize Mluvil tu někdo o 

totalitarismu (2007), píše Žižek následující: “V průběhu české ‘normalizace’ [...] se režim 

postaral o to, aby se většina lidí tím nebo oním způsobem mravně diskreditovala, aby 

překročila své vlastní mravní zásady [...]. Máme tu tedy režim, který aktivně nedbal mravního 

úpadku lidí, ba opíral se o něj“    (Žižek, 2007, s.91). Dále píše, “že to, co režim opravdu 

chce, je cynický postoj k oficiální ideologii - pro režim by bylo největší katastrofou, kdyby se 

jeho ideologie brala vážně a kdyby ji lidé opravdu uskutečnili” “ (Žižek, 2007, s.92). Přesně 

tady se nachází dílo Věry Chytilové. Bere systém doslova, ale ukazuje morální záležitosti jako 

zkreslené, komické, panické situace, jako základ nemožnosti ztraceného člověka zvládat 

mravní imperativ své doby. Tento imperativ je sám o sobě ukázán jako pokrytectví. Filmy 

Věry Chytilové jsou významné tím, jakou formou tak činí. Jsou hlasité, hektické, přitahují 

na sebe, stejně jako ona sama, pozornost. To, co se systém pokouší utajit (mocenské vztahy a 

hegemonii komunismu), aby přítomnost komunistické strany začala občanům připadat 

normální, (a to, za co má zodpovědnost normalizační žena typu Anny, o které píše Paulina 

Bren), formuluje Žižek, že “se samotná existence strany a struktura jejího vedení prezentovala 

jako největší tajemství” (Žižek, 2007, s.97-98). Nejde o tajemství jako takové, tedy ve smyslu, 

že se o prezenci strany nevědělo (naopak, byla všude), ale ve smyslu toho, že se prezence a 

všemocnost komunistické strany měla brát jako přirozená. Sem zapadá symptom Chytilové - 

to, že na sebe přitahuje pozornost a její hysterické záchvaty samy o sobě odhalují normalitu 

normalizace jako nenormální a konstruovanou. Svůj přístup popisuje Chytilová Bucharovi 

následující formou: “pochopila jsem, že když budu křičet, nebude se jim to hodit. Tudíž jsem 

skandalizovala. Já jsem prostě nahlas řekla támhleto do novin nebo jsem to zatelefonovala 

ven” (Buchar, 2001, p.53). A dále vysvětluje: „Ale to byly opravdu záchvaty běsnění. Takový 

záchvaty, když mně bylo úplně všecko fuk. Řvala jsem na ně ‘Mně nemůžete nic udělat! Já 

jsem ochotna lízat dlaždičky! Nemůžete mně nic udělat! A jestli mě popravíte, tak půjdete 

se mnou!‘; tak jsem jim vyhrožovala a viděla jsem, že se mě bojí. A byla jsem spokojená.” 

(Buchar, 2001, p.61). Spoléhala na falešnost morálního imperativu doby, brala ideologii 

doslova (když ona tak i oni), a nahlas hlásila porážku jejich (oficiálně mravních) principů. 

Byla to její zbraň. Odhalovala s tím také, jak moc systém spoléhal na kooperaci žen 

na projektu normalizace, na klidný vyrovnaný přístup. Ženská hysterie nepřipadala v úvahu, 

byla, v žižekovské teorii, systému symptomatická. V časopise Kino píše Jiří Tvrzník o filmu 

Hra o Jablko a popisuje Annu, hlavní osobu ztvárněnou Dagmar Bláhovou, takto: “Její 



(Chytilové – pozn. aut.) Anna zdánlivě nemá předsudky, je exponovaná s rysy 

nezodpovědného člověka, ale ve chvíli rozhodování ví přesně, co chce a co je dobře udělat. 

Žádná nerozhodnost, žádné kompromisy, žádná unáhlenost…“. Rozdílně autor charakterizuje 

postavu “hystericky prokrvené, trochu zhýčkané, trochu znuděně paničky Evelyny 

Steimarové. Logicky zapadá do zdeformovaných vztahů...” (Tvrzník, 1978, s.6). Autor tu 

zdůrazňuje, že i když je Anna poněkud ztracená co se týče jejích morálních principů, stává se 

situace na konci jednoznačnou. Anna je lepším, nekompromisním člověkem, ženou, která má 

morální autoritu nad ztraceným mužem. Naopak její kolegyně je vnímána opovržlivě, je a 

zůstane ‘hysterkou‘ a tím pádem není považována za plnohodnotnou lidskou bytost, jen 

za ‘paničku‘, které se lze jen smát. Miroslav Zůna píše o filmu v časopise Film a Doba o pár 

let později, že “kromě hrdinky je už většina ženských rolí vlastně parodií na nepříliš dobré 

ženské vlastnosti, jako ‘nelogičnost, hysteričnost, nedostatek vzdělání a vkusu‘“ (Zůna, 1982, 

s. 266-267). Ve stejném čísle časopisu píše Vladimír Solecký o problematice trochu jinak, a 

sice, že “mužského diváka šokuje často ještě víc její nemilosrdný pohled na příslušnice 

vlastního pohlaví, na jejich sobectví, prázdnotu, neschopnost postavit se na vlastní nohy. Tady 

jde často dál, než se kdy odváží kterýkoliv mužský autor, protože ten vždy jaksi podvědomě 

respektuje určitý gentlemanský kodex ohledu k ‚slabšímu‘pohlaví” (Solecký, 1982, p. 268-

271). Autor vlastně zdůrazňuje, že žena musí prokázat jakousi povznesenost nad iracionalitou 

a ‚neschopností‘ (tedy nezvládáním života). To, že by ji muž takto nezobrazil, není nikoli 

otázka respektu, ale odmítání akceptovat roli ženy jako hysterické, tedy pro něj a společnost 

‚nepoužitelné‘. Jan Kliment situaci ‚zachraňuje‘ tím, že vidí v příspěvku v časopisu Záběr 

film jako “zřetelně socialistický, který při všech svých dobrých výbojích i slabších místech a 

schválnostech přitakává zdravému životu, straní dobré hrdince” (Kliment, 1978, s. 1). 

Soustředí se tedy, stejně jako předchozí příspěvek, na schematické zjednodušení povídky, kde 

dobro (ve formě ženy) vyhraje nad zlem.  Vidím zde dvě úrovně kritiky. Články se soustředí 

na to, jestli film dostatečně prezentuje socialistické normy (většina článků zdůrazňuje jeho 

‚morální‘ vlastnosti, že se žena nakonec rozhodně chránit dítě proti sobeckému jednání atd.). 

Zároveň ale vidíme na příkladech, o kterých jsem se teď zmiňovala, že jde také o určitou 

kritiku ženství, jaké je a není akceptované. Tahle kritika se v článcích nachází jakoby 

mimochodem, ale je centrální pro pochopení, na který stereotyp ženy se symbolický řád 

normalizace spoléhá a hlavně co vylučuje a zesměšňuje (a proto nebere vážně) hysterickou 

ženu, v případě Hry o Jablko role ztvárněné Evelynou Steimarovou. V recenzi filmu Kalamita 

(1981) je situace ženské hysterie popsána podobně hanlivým tónem. Když si kritik Oldřich 

Knitl klade otázku o čem vlastně film je, zmíní mezi ostatními elementy „psychicky invalidní 



dívenky ženoucí se k pochybnému vrcholu, kdy pojedou tak rychle, že se jim odkrví mozek, 

takže budou úplně bez sebe‘” (Knitl, 1982, s.4). V recenzi na film Panelstory aneb Jak se rodí 

sídliště (1979) je, kromě generální socialistické kritiky ohledně krutého pohledu na slabosti 

lidí, charakterizace žen opět jednoznačná. Vyjmenovává ženské postavy, „přesčasy utahaný 

šofér Vondráček, smýkaný svou hysterickou ženou nebo obézní domovní důvěrník Novák, 

využívaný frivolní partnerkou… a z nouze emancipovaná intelektuálka Marie” (Fiala, 1987, 

s. 6). Autor od nás očekává soucit s trpícími muži, zatímco hysteričnost jejich žen je opět 

hrubě odsouzena. Jediná žena, která ve filmu ztělesňuje ženskou emancipaci, je podle něj 

emancipovaná jen z nouze. Zajímavý a pro mě nejvýraznější je pohled Karla Martínka, který 

popsal filmový svět Věry Chytilové v časopise Film a Doba. Píše o práci Chytilové jako 

patřící „spíše k ‚mužské‘ režii: její rukopis nezastírá drsné stránky, vyhledává všechno 

kontrastní, nestraní se hysterie, vypjatého sexu - který je pro ni zřejmě neoddělitelnou součástí 

života v jeho impulzivním vnímání...“ a dále, v samém článku píše o tom, že „ její ‚mužské 

slovo‘ představuje v rámci soudobé tvorby zjevné oživení” (Martínek, 1982, s.141-147). 

Jedinou možností, jak může akceptovat kontroverzní dílo Chytilové jako dobré, je ho přiřadit 

do mužské sféry. Tím pádem zapírá režisérce její ženství, které je nemožné spojit 

s vyjmenovanými charakteristikami. Sám se ale prozradí tím, že vlastně doopravdy špatně 

snáší „stěží stravitelnou dávku hysteričnosti”, kterou ve filmu Panelstory nachází, a konečně ji 

kompletně shodí i jako ‚ženu’; komentářem, že si nemůže „odpustit ryze ‚mužskou’ 

poznámku“ a sice tu, že „emancipační představy Věry Chytilové [...] nápadně připomínají 

hnutí sufražetek poutajících se řetězy ke kanálům s hesly ‘Volební právo ženám’“ (Martínek, 

1982, s.141-147). I když kritika filmu je dohromady pozitivní, činí tak jen s podmínkou, že 

režisérku zařadí k vlastnímu pohlaví, jako ženu ji ale nemůže brát vážně.  Princip vyloučení 

hysteričnosti u kritiky filmů Věry Chytilové je nápadný ve všech článcích, které se týkají její 

tvorby z období normalizace. Na oficiální kritické úrovni se případně chválí její angažovanost 

pro socialistické záležitosti, její ženský anebo lidský soucit, například pochopení pro slabosti 

lidí, kritika ‚měšťáctví‘ atd. Tedy vlastně to, čím se režisérka přizpůsobuje ideálnímu 

symbolickému řádu doktríny socialismu, o kterém jsem se zmínila výše, který by se rád 

prezentoval jako mravný, ale v realitě se mu to nedařilo. Takováto kritika byla běžná a 

bezpečná, přestože se v ní nachází nepřímé trasy podvědomého předpokladu, že soucit a 

porozumění jsou kvality ženské. Na stejné úrovni je režisérka často kritizována, že má 

nedostatečné pochopení pro lidské slabosti. Tyto body jsou sice všechny do určité míry 

argumentačně zdůvodněné, nicméně vychází z genderových stereotypů. Jediná hysteričnost, 

jako nekontrolovaná energie, Lacanovská jouissance, která podvrací symbolicky režim doby 



pozdního socialismu, a proto musí zůstat vyloučena z falogocentrického hegemonického 

systému, zůstává iracionálně zesměšňována anebo agresivně napadána.    
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Genderová analýza mediální produkce – televizní seriál pozdního socialismu 

 

Machek, Jakub: Muži na radnici a ženy za pultem. Konstrukce maskulinních identit. In   

Slabáková, Radmila (et al.): Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti, Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny, 2013, ss. 176-184. 

 

Pokud sledujeme českou seriálovou tvorbu sedmdesátých a osmdesátých let, ať už 

v televizích seriálech pozdního socialismu z nostalgie, zvědavosti či jiných důvodů, může nás 

zaujmout poněkud paradoxní  rozdělení rolí mužů a žen, které příliš neodpovídá tomu, jak je 

deklarováno v názvech zkoumaných Dietlových seriálů. Pro pochopení tohoto paradoxu si 

vezmeme na pomoc koncept hegemonního mužství (hegemonic masculinity), zatímco 

pro porozumění fenoménu, který v normalizační společnosti představovaly televizní seriály, 

bude využito poznatků kulturních studií.  

 



Hegemonní mužství 

 

R. W. Connell popisuje mužství (maskulinitu) jako konfiguraci praktik v systému 

genderových vztahů. Maskulinita je  tedy nedělitelně provázána s ženstvím (feminitou) a 

abychom jim mohli porozumět, musíme nejdříve poznat historický vývoj genderového řádu. 

Connell doporučuje studovat maskulinitu jako strukturu společenských zvyklostí, která je 

reprodukována v rámci každodenního jednání v jisté historické situaci. Přičemž existují 

samozřejmě mnohočetné maskulinity, které ale nejsou v sociální síti rovnocenně mocné ani 

hodnocené a mohou stát navzájem proti sobě. Connell zároveň ve svých studiích vysvětluje, 

že v dané společenské a historické situaci je jedna z  maskulinit uznávána za hlavní, 

hegemonní. Ostatní maskulinity, podle hierarchie vztahů mezi muži, jsou pak ve společnosti 

vnímány jako podřízené či marginalizované.24   

Hegemonické mužství definuje R. W. Connell jako konfiguraci genderových praktik, 

které ztělesňují dobově akceptovanou odpověď na problém legitimity patriarchátu  a které 

umožňují pokračovat v mužské dominanci.25 Základem konceptu je tedy kombinace plurality 

a hierarchie maskulinit, přičemž tato hierarchie je založená na hegemonii, nikoliv 

na dominanci silou. Ve společnosti cirkulují různé modely maskulinit, vytvářené převážně 

státem, masovými médii či církvemi a ideální podoba maskulinity se vytváří ve společenském 

procesu.26 Typ mužství, který v dané době a společnosti okupuje hegemonickou pozici 

v aktuálním schématu genderových vztahů, není tudíž pevně daný a neměnný, ale tato pozice 

je výsledkem neustálé soutěže různých typů maskulinit.27 V důsledku dočasného kulturního 

souhlasu s hegemonií jistého typu maskulinity je tato institucionalizována a ostatní, 

alternativní maskulinity, jsou ve společnosti marginalizovány či delegitimizovány.28 

Praktiky ustanovující hierarchii mezi muži, stejně jako jejich nadvládu nad ženami, 

jsou generovány z kolektivních kulturních šablon, ze společně sdílených obrazů či modelů 

maskulinity.29 Hegemonie je ustavena, jen pokud existuje korespondence mezi kulturním 

ideálem a institucionální mocí. Proto špičky armády, byznysu a vlády poskytují společensky 

přesvědčivý projev maskulinity, ač v soukromém životě mohou být tomuto ideálu na hony 
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vzdálení. Obraz dobově akceptované strategie mužství potom většině společnosti 

zprostředkovávají produkty populární kultury jako populární herci a zpěváci či fantazijní 

postavy.30 

Nároky hegemonického mužství je tak schopná naplnit pouze menšina mužů, pro 

ostatní zůstává normativním způsobem, jak se stát oceňovaným mužem. Ostatní muži jsou 

tudíž nuceni se vůči hegemonickému mužství nějakým způsobem vymezit.31 Hegemonní 

mužství tak není a ani nemůže být každodenním životním vzorem, ale funguje spíš jako 

produkce vzorů chování, symbolů, které jsou považovány za autoritativní, ač je většina 

mužské společnosti plně nenásleduje.32 

Hegemonické modely odrážejí široce sdílené ideály, fantazie a touhy, poskytují model 

vztahů s ženami a řešení genderových problémů. Volně artikulují maskulinitu jako způsob 

života v  místních poměrech a přispívají k hegemonii genderového pořádku ve společnosti.33 

 

 

Pozdní socialismus 

 

Československou společnost sedmdesátých a osmdesátých let je tak možné popsat za pomoci 

Gramsciho konceptu hegemonie. V Gramsciho pojetí existuje v každé kultuře proud 

dominantních významů, které v určitém okamžiku usilují o nadvládu. Hegemonii definuje 

jako proces tvorby, údržby a reprodukce autoritativních významů, ideologií a praktik. 

Hegemonie je vždy dočasná, průběžně vyjednávaná dohoda, vznikající stmelením mnoha 

rozptýlených přání a cílů do společného pojetí světa, na jehož základě se vytváří společenský 

souhlas s vládnoucím režimem.34  

Podle Gramsciho lze každý stát popsat jako diktaturu plus hegemonii, tedy jako 

situaci, kdy vládnoucí třídy udržují svou moc kombinací jak dominance dosahované 

nátlakem, tak jsou úspěšné i v aktivním získávání souhlasu ovládaných – v hegemonii. Každý 

stát potom může být analyzován v termínech vyvažování sociální kontroly mezi represivní 

dominancí a konsensuální hegemonií.35 Takovémuto  popisu odpovídají nejen západní 

pluralitní politické systémy, ale i státy reálného socialismu včetně normalizačního 
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Československa. K zajištění dominance jednostranné ideologie komunistického režimu bylo 

ovšem nutné mnohem silnější nasazení represivního aparátu v porovnání s  více pluralitními 

systémy.  

 Moc držela v rukou úzká skupinka – pouze deset procent populace se hlásilo k podílu 

na rozhodovacím procesu (a pouze čtvrtina členů Strany), přičemž podle výzkumu z roku 

1967 většina obyvatel vnímala společnost rozdělenou na elity a masu místo oficiálního dělení 

na vládnoucí třídy dělníků, rolníků a pracující inteligence.36 Tato představa duálně rozdělené 

společnosti se odrážela i v televizních seriálech, jak uvidíme dále. 

Posrpnové autority tak byly nuceny hledat kompromis mezi obnovenou dominantní 

ideologií své nadvlády a hodnotami a přesvědčeními podřízených mas. Revoluční étos rychlé 

cesty ke komunismu se vytratil, státní teror byl omezen (či odsunut z obzoru všedního dne) a 

pro každodenní snažení se stal základem výměnný obchod soukromých výhod 

za manifestovanou loajalitu.37 Místo veřejného života byla občanům nabídnuta jako 

kompenzace seberealizace v soukromí, které se stalo ústředním bodem jejich životů. 

Všeobecný útěk do soukromí spojený s konzumem znamenal kapitulaci snahy o vybudování 

proletářské společnosti, která byla nahrazena ideálem středostavovského konzumního 

života.38 Zvyšující se životní standard spojený s jistotami poklidného života byl představován 

jako výdobytek socialismu, který by v dravé kapitalistické společnosti plné nebezpečí nebyl, 

alespoň pro většinu, možný.  

 

 

 

Televizní seriál a jeho diváci 

 

Do pravidelného koloběhu života v pozdním socialismu vedle víkendového útěku do chat a 

chalup patřily se stejnou železnou pravidelností i televizní seriály. Jejich premiéry byly 

doprovázeny prázdnými restauracemi i ulicemi, sledovanost dosahovala občas i 80–90 

procent.39  
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Podle kulturních studií je populární kultura ústředním dějištěm ideologického zápasu, 

vyznačujícího se na jedné straně rezistencí vůči dominantním významům i jejich 

akceptováním na straně druhé. Ve střetech mezi ideologií dominantní třídy a názory a 

hodnotami podřízených vrstev je průběžně vyjednáván společenský konsenzus.40 V procesu 

tvorby, údržby a reprodukce těchto významů se stmelením mnoha rozptýlených přání a cílů 

formuje jistá kulturně sociální jednota společnosti. Slovy Johna Fiskeho: „Popularita je 

měřítkem toho, jestli příslušná podoba kultury dokáže vyhovět požadavkům svých 

spotřebitelů. […] Má-li se nějaký kulturní produkt stát populárním, musí být schopen vyjít 

vstříc současně nejroztodivnějším zájmům lidí, mezi nimiž se stane populárním, i zájmům jeho 

výrobců.“41 

Mezi možnými způsoby „čtení“ ideologie obsažené v textech podle rozdělení Stuarta 

Halla se většina diváků rozhoduje pro dohodnuté (negotiated) čtení významů, které odpovídá 

jejich společné interpretaci světa, kompromisu mezi propagovanou ideologií dominantní 

skupiny tvůrců a hodnotami každodenního života obyčejných lidí. Diváci tak rozumějí 

dominantní definici zakódované ve vysílání, ale modifikují si ji podle své sociální situace a 

podle svých aktuálních potřeb. Akceptují tedy povšechně zakódovanou dominantní ideologii, 

ale jejich dekódování obsahuje i směs adaptivních a opoziční prvků.42 

Pokud dominantní médium čelí minimální konkurenci médií s alternativními 

ideologiemi (jako Československá televize za socialismu), je podle Wulfa Kansteinera možné 

usuzovat, že komplexita a rafinovanost významů zakódovaných do televizních programů 

může mít silný vliv a důsledné a vytrvalé mezery a jednostrannosti v prezentování každodenní 

reality mohou být diváky jen obtížně samostatně rozeznatelné a mohou si tak najít snadno 

cestu do jejich způsobu myšlení.43 Dominantní definice tak získává privilegované postavení a 

směs adaptivních a opozičních prvků, většinou nesouvislých a navzájem si odporujících, tak 

ve výsledku spíše pomáhá utvářet unifikovanou sadu významů, které udržují, legitimizují a 

naturalizují stávající hegemonii.44  

Také producenti normalizačních televizních seriálů vycházeli z představy, že masová 

média mají moc normativně konstruovat sociální realitu podle pokynů vedoucích orgánů 

Strany a státu. Televizní seriál se měl stát nejefektivnějším nástrojem socializace občanů-
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diváků na požadované normy, hodnoty a sankce života v posrpnovém reálném socialismu.45 

I z těchto důvodů se seriálová tvorba naplno rozvinula až v sedmdesátých letech, kdy  

ÚV KSČ, vědomo si jejich významu a potřebnosti, začalo jejich tvorbu pečlivě plánovat a 

kontrolovat.46 Seriály byly natáčeny k různým výročím a celospolečenským akcím jako volby 

či stranické sjezdy a jejich lokace pokrývaly všechna možná prostředí od zemědělství 

po armádu, od základních škol po absolventy technik, aby, jak si všímá Reifová, požadované 

normy konformismu bylo možné názorně aplikovat na co nejvíce sociálních sektorech.47  

A televizní seriály tak skutečně divákům, vedle úniku z všednodenního života 

v deformované společnosti do utopického světa materiální hojnosti, naplněných mezilidských 

vztahů i komplexně fungující společnosti, nabízely každodenní návod, jak rozumět okolnímu 

světu. Při diváky pečlivě sledovaných a následně hromadně diskutovaných premiérách a 

reprízách na modelových situacích ukazovaly vzory a prototypy jednání vhodného 

k bezproblémovému životu v reálném socialismu. Tvůrci seriálů tak pomáhali naturalizovat 

požadované významy a hodnotový systém, i když diváci nemuseli nutně důvěřovat  

znázorňovanému obsahu ani zakódované ideologii. Stačilo, když jim v pravidelných dávkách 

byly předváděny příklady žádaného chování a úspěšných strategií, které společnost odměňuje, 

stejně jako příklady chování, které jsou společností sankcionovány.  

Televizní seriály sedmdesátých a osmdesátých let se tak díky své popularitě staly 

důležitým nástrojem ve vytváření společenského konsenzu. Populární kultura je územím 

konfliktu a zápasu o významy a její produkty tak v sobě odráží vyjednanou hegemonii jako 

jistý druh ne úplně vědomého kompromisu, na němž je postaven souhlas většiny společnosti 

s panujícím režimem. Jejich výzkumem získáme nejen náhled na životní strategie a 

každodenní praktiky života v pozdně socialistické společnosti, i když deformovaný optikou 

tvůrců. Ale analýza seriálů nám může i pomoci zkoumat kompromis, na němž byla založena 

poměrná stabilita normalizačního režimu.  
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Ideální socialistický muž 

 

Seriály Jaroslava Dietla Muž na radnici (1976, režie Evžen Sokolovský) a zvláště následující 

Žena za pultem (1977, režie Jaroslav Dudek) definitivně upevnily výjimečnou roli tohoto 

žánru v české kultuře a společnosti. Jedním z důvodů jejich popularity byla Dietlova inspirace 

žánrem takzvané soap opery, zaměřené na vztahy. Jejich budování a udržování je v narativu 

důležitějším hybatelem děje než fyzická akce, podstatným činitelem v zápletce je také 

verbální (v případě Dietlových hrdinů spíše nonverbální) vyjádření pocitů, stejně jako 

porozumění emoční oblasti a získání kontroly nad ní.48  

Tyto dva seriály se komplementárně doplňují, když celé vyprávění budují okolo 

postavy, která má sloužit jako vzor ideálního socialistického muže či ženy. Hlavní hrdinové 

obou seriálů se angažují zároveň ve veřejném i soukromém životě a jako samoživitelé jsou 

nuceni sloučit pracovní kariéru s péčí o rodinu. Děj obou seriálů je (po vzoru soap oper) více 

než na vývoj děje zaměřen na postavy a vztahy mezi nimi. Jsou proto šikovným materiálem, 

na němž je možné zkoumat dobově preferovanou představu o mužských rolích, ať už jsou 

muži postaveni do středu či na okraj seriálového světa. 

Jak si povšimla Libora Oates-Indruchová, ideologové kontrolující kulturní produkci 

sedmdesátých a osmdesátých let adaptovali jako vzor pro ideálního socialistického hrdinu 

takzvaný středostavovský typ maskulinity, zatímco „macho“ variantu spojovanou tradičně 

s dělnickou třídou odsuzovali jako nevhodnou pro socialistického občana. Socialistický hrdina 

je charakteristický svým důrazem na práci, úspěch a vůdcovství.49 Propagovaný typ ideálního 

mužství, které bylo v souladu s dominantní ideologií státu i s patriarchálním řádem, můžeme 

proto v  souhlasu s Ivanem Vodochodským vnímat jako  hegemoniální mužství 

normalizačního období.50 K jeho přijatelnosti pro dobové diváky se ještě dostaneme. 

V seriálech jsou jako protipól předváděny i méně úspěšné a neúspěšné, negativní formy 

maskulinity.  

 Ústředním hrdinou Muže na radnici je František Bavor. Z předáka v továrně se 

vyšvihne na místo poslance a posléze se ujme funkce předsedy městského národního výboru, 

aby rozpadající se, zanedbané město radikálně přestavěl do podoby panelového sídliště. Seriál 

byl natočen jako příspěvek Československé televize k volbám do zastupitelských sborů a 
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divákům nabídl pohled do světa lokálních mocenských struktur, které jsou ovládány plně 

muži, a v němž se v rámci přísné mocenské hierarchie vyskytují ojedinělé ženy pouze jako 

nezbytný doplněk, bez projevů vlastní iniciativy a praktického vlivu (jediná příslušnice rady 

MěNV se v celém seriálu aktivně projeví pouze při cestě do krajského města, kde prosí 

Bavora, aby jí šel pomoct s výběrem bot). Postava kladného socialistického předsedy je 

doplněna tradičním moudrým starším soudruhem, několika chybujícími muži, a potom 

příklady machistického residuálního mužství záporných postav. 

 

 

Otcové, bojovníci a milenci versus otcové, funkcionáři a nesmělí nápadníci 

 

Příkladné hegemonní mužství Františka Bavora i dalších kladných mužských postav 

v seriálech sedmdesátých let lze rozložit do tří tradičních maskulinních rolí – Otce, Bojovníka 

a Milence (podobně jako je v českých a polských filmech druhé poloviny 20. století hledala 

Ewa Mazierska).51  

Otcovství je integrální a nevyhnutelnou součástí mužské identity studovaného období, 

a to identity kladné i záporné. Otcovství je vnímáno jako zcela přirozená role, které se žádný 

muž nemůže vyhnout, pouze ji nemusí umět zvládnout. V tom případě dospívá k tomu, že se 

jedná o největší selhání v jeho životě. Při výkonu otcovské role je ovšem důležitá pouze 

mužova přítomnost v rodině a zájem o problémy svých dětí. Pro péči o rodinu je nezbytná 

manželka, která zvládá všechny domácí práce i výchovu a řeší všechny problémy. 

V okamžiku, kdy Bavorovi zemře manželka, zastoupí ji okamžitě dcera. Zatímco ideální 

socialistická žena zvládá péči o rodinu a domácnost naprosto sama a dovede ji i skloubit 

s prací, ideální socialistický muž bez ženy ve výchově dětí i ve vedení domácnosti částečně 

selhává. Hegemonní mužství je tedy pro-rodinně orientováno, ale nezbytným doplňkem 

pro uspokojivý výkon této role je žena, bez které ideální otcovství nemůže existovat. Ostatní 

muži po rodině alespoň touží, zatímco záporní hrdinové jsou nezodpovědní a často rodinu 

opouštějí (bývalý Annin manžel v Ženě za pultem, nápadník Bavorovy dcery v Muži na 

radnici), ale posléze zjišťují, že jim rodina chybí a chtějí se vrátit, ovšem negativními 

zkušenostmi poučené ženy je odmítnou. 
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Jak konstatuje Mazierska, české kultuře nejsou blízké postavy hrdinných bojovníků a 

v českém filmu je nahrazují postavy mučedníků (viz Fučíkův kult).52  Roli bojovníka přebírá 

v realitě pozdního socialismu muž budující si kariéru v mocenských či ekonomických 

strukturách. Tyto struktury jsou přísně hierarchizovány. Podle svého postavení mají postavy 

kromě řešení pracovních problémů též právo a schopnost vstupovat do soukromí podřízených 

a řešit jejich vztahové a rodinné problémy (v zápletkách seriálů je soukromí důležitější než 

veřejná sféra). Podstatnou součástí hegemonního mužství je tedy postavení v mocenské 

hierarchii, včetně otcovské role vůči podřízeným. Tím pádem naopak níže postavené osoby 

nemají právo či schopnost pomáhat osobám postaveným výše. Anna Holubová pomáhá a radí 

všem na pracovišti, s jedinou výjimkou vedoucího prodejny, kterému musí poradit jinak se jen 

epizodicky vyskytující starší nadřízený. Také Františku Bavorovi v nesnázích přichází 

na pomoc starší zkušený a chápající stranický nadřízený. Tato scénaristy oblíbená postava je 

zcela bez rodiny, či alespoň její rodina není v seriálu nijak tematizována. Do normalizačních 

seriálů se dostala patrně ze stalinistického socialistického realismu. Jak zmiňuje  Ewa 

Mazierska, hlavní kategorií mužství v sorele byl mentor, muž se stalinskými rysy, který 

v malém výseku zpodobňované společnosti jakoby Stalina zastupoval. Díky své vedoucí 

funkci představoval pro podřízené jejich náhradního (surrogate) otce.53 Takovýto náhradní 

otec je potom důležitější než otec biologický, protože na rozdíl od něj stojí výše ve stranické 

struktuře (Bavorovi radí a pomáhá předseda okresního výboru KSČ Brandejs, zatímco 

Bavorův vlastní otec se stává spíše objektem synovy péče.) Z estetického systému sorely 

padesátých let se tedy do posrpnové organizace společnosti dostává rigidně vertikální, 

patriarchální představa stratifikace společnosti.  

Na rozdíl od angažmá na pracovišti je vzorový socialistický muž v milostných 

vztazích ukázkově nesmělý a neprůbojný. Ve svých milostných citech se nevyzná či je raději 

skrývá. Pozice nesmělého milence má demonstrovat opravdovost jeho citů. Socialistický 

hrdina neflirtuje, vztahy navazuje s vážnými úmysly. I díky svému staršímu věku hledá vztah 

dvou rovnocenných partnerů, nechce dominovat a projevuje chápavost vůči partnerce a její 

situaci. Pokud Bavor přeci jen začne partnerku omezovat (samozřejmě v kariéře, péče 

o domácnost a rodinu není do rovnocennosti partnerů zahrnuta), činí tak z idealistických 

důvodů (aby to nevypadalo jako protekce) a svou chybu následně uznává. 

Toto pojetí je do jisté míry ovlivněno nejen Dietlovým tíhnutím k charakterizování 

kladnosti či zápornosti postav podle jejich vztahu k vnějškovosti. Jak upozorňuje Irena 
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Reifová, zatímco negativní postavy si zakládají na vnějších atributech (vzhled, bohatství, 

postavení, celková okázalost), pozitivní postavy, tedy včetně vzorových mužů, jsou vedeny 

svým dobrým nitrem, které se občas jen s obtížemi projevuje navenek.54 Zmoudření 

vedlejších postav se pak projevuje právě v přesunu jejich zájmu z vnějšku na vnitřní kvality. 

Jedna z prodavaček v Ženě za pultem, zakládající si díky vlivu maloburžoazních rodičů na své 

atraktivnosti, dá nakonec přednost staršímu profesorovi před afektovaným motorkářem, 

Bavorův syn odhodí své pozérství a založí nenápadnou rodinu, stejně jako Bavorova dcera dá 

nakonec přednost nesmělému architektovi před šviháckým a vypočítavým automechanikem. 

Vrcholem nesmělosti jsou potom milostné scény vzorové socialistické ženy Anny i vzorového 

muže Bavora. Oba cítí odpovědnost za svou rodinu, případně celé (rozbourané) město a 

dlouho se zdráhají vyhovět hlasu svého srdce. 

Naopak negativní mužské postavy slouží jako příklady residuálního, machisticky 

průbojného, okázalého mužství, které se ukazuje jakožto zcela scestné. Ve vztahu projevují 

nadřazenost, nestálost a zvláště sobeckou vypočítavost. Jejich další charakteristiky odpovídají 

tomu, co je dobově považováno za typicky ženské negativní vlastnosti – hysterie, pošetilost, 

hašteřivost, nestálost a již zmíněný důraz na vnější atributy. Tyto postavy, které jsou jasným 

protipólem ideálního hegemonního mužství, jsou představovány jako neúspěšné modely 

maskulinity. Nositelé těchto negativních vlastností díky nim přicházejí nejen o své vysněné 

partnerky, ale hroutí se i jejich ostatní životní plány (pokud se jim nepodaří zmoudřet). 

 

 

Socialistické ženy a ostatní muži 

 

Pandánem ideálního socialistického muže je ideální socialistická žena, ač se (nejméně 

ze scénáristických důvodů) v žádném seriálu nepotkávají a protějšky ideálního muže i ženy se 

stávají postavy, které ideálu nedosahují. Vzorem socialistické ženy se jednoznačně stala Anna 

Holubová ze Ženy za pultem. Přebírá všechny zmíněné charakteristiky hegemonního mužství 

– angažovanost ve vlastní rodině, angažovanost na pracovišti, mateřskou péči o kolegy a 

podřízené, nesmělost. Zásadní výjimkou je ovšem její primární zaměření na rodinu. Kvůli 

dětem se po rozvodu vzdává kariéry ztělesněné pozicí vedoucí prodejny a přechází jako 

řadová prodavačka do samoobsluhy bližší svému domovu. Na rozdíl od Bavora tedy pro ni 

není důležitý úspěch ve veřejném prostoru, protože si na rozdíl od ideálních mužů nemůže 

jako žena dovolit neúspěch v rámci rodinných povinností. Díky tomu ale nepotřebuje vedle 
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sebe partnera a je hrdá, že zvládne všechno sama, pouze s výpomocí socialistických institucí. 

Potenciální partner má pro ni pouze emocionální význam a přibírá ho, jako naprosto 

nesamostatného, do své péče. Podobně jako ideální muž se stává pro podřízené náhradním 

otcem, Anna přebírá do své náruče náhradní matky i všechny své kolegy na pracovišti. Tato 

její role ovšem není dána jejím nadřízeným postavením vůči kolegům jako v případě 

náhradního otce, ale přirozenou autoritou zkušené a angažované ženy. Proto ovšem její 

pečovatelská a poradenská moc nedosahuje na muže jí nadřazené, okupující pozice 

v mocenských strukturách, kam ženy nemají přístup (protože by svými přednostmi ideální 

ženy nebyla schopná vykonávat patriarchální nadvládu, jaká se v těchto strukturách 

předpokládá?). 

Zatímco Anniným partnerem se stává níže zmíněný nesamostatný muž, zajímavější je 

vývoj u Bavora – od první, společensky angažované ženy, která by možná mohla splňovat 

nároky ideální socialistické ženy, ale záhy umírá, se přes druhou ženu, obdařenou negativními 

vlastnostmi jako je důraz na vnějškovost, vypočítavost a hysterická emocionalita, dostává 

v závěru seriálu k třetí partnerce, mnohem mladší, nemluvné a nijak se neprojevující, která je 

ideálu socialistické ženy na hony vzdálená. Slouží spíše jako odměna za dobře vykonanou 

práci (zbourané historické jádro), než vzorová, identifikační postava. Tím větší zvědavost 

budí otázka, jaké by mohly být nikdy nezmiňované manželky oněch starých zasloužilých 

stalinistických funkcionářů. 

Vzorová hegemonní maskulinita Františka Bavora i vzorové socialistické ženství 

Anny Holubové je doplněno dalšími typy méně úspěšných maskulinit (a samozřejmě i 

alternativních ženských rolí). Je možné je pomocně rozdělit do tří charakteristických kategorií 

– muži neúplní, muži nesamostatní a muži nadřízení. Názorně jsou vidět v kolektivu prodejny 

Ženy za pultem, kde je epizodním postavám věnována větší pozornost, než v monotematičtěji 

zaměřeném Muži na radnici, i když i v něm lze tyto základní typy, ač méně výrazné, najít. 

Neúplnými muži jsou postavy, které v patriarchálním mikrosystému prodejny 

nedosahují plnoprávné mužské pozice. Ať už jde o mladého pracovníka či pracujícího 

důchodce, obsazují predominantně ženské pozice prodavaček v ženském prostředí prodejny a 

nejsou tudíž vnímáni jako samostatní muži. Je to dáno pravděpodobně jejich přechodnou, 

neplnoprávnou pozicí v patriarchálním systému založeném na otcích, živitelích rodin, do 

kterého mladý prodavač, podobně jako studující šéfův syn, teprve vstupují, zatímco důchodce 

už z něj vystoupil. Právě u šéfova syna je přímo tematizováno, že dokud samostatně 

nevydělává a není schopen uživit rodinu, nemůže si svobodně podle svého vybírat nevěstu. 

Podobně pracující důchodce je závislý na svých nezdárných dětech a mladý pracovník si 



nemůže vzít svoji vyvolenou bez souhlasu jejích rodičů. Neúplní muži, stejně jako ostatní 

ženy pracující v prodejně, se stávají objektem mateřské péče, což lze chápat jako jistý výraz 

Anniny nadřazenosti nad nimi (ve sféře privátních vztahů). Plní mužové se v mikrokosmu 

prodejny nalézají pouze ve vedoucích pozicích a zůstávají tak mimo dosah Anniny pečující 

moci. 

Nesamostatní muži jsou typem plnoprávných mužů, kteří ovšem neobsazují vyšší 

pozice v mocenské hierarchii, což je spojeno s jejich jistou nesamostatností. Mají problémy 

vést úspěšně svou domácnost a ke spokojenému životu potřebují ženu jako pečovatelku. 

Jejich role je parazitující, protože žena je pro vedení domácnosti a starost o rodinu 

nepotřebuje a udržuje si je pouze z emociálních důvodů. V Ženě za pultem se stávají 

Anninými nápadníky.  

Nadřízení mužové představují svět podnikové a stranické hierarchie, do něhož má 

Anna sice přístup (sama je ve straně a byla i vedoucí prodejny), ale nemá nad nimi žádnou 

moc. Pouze muži z této kategorie dokáží uniknout parazitující roli nepotřebných mužů a 

mohou se stát nositeli hegemonního pozdně socialistického mužství, spojeného 

s angažovaností a možností podílet se na rozhodovacích procesech. Protože hegemonní 

maskulinita je silně spojená s otcovstvím, v situaci, kdy jejich děti opustí v dospělosti rodinu, 

nejpíše přecházejí do role již výše zmíněného stalinistického náhradního otcovství. 

Monolitní hegemonní mužství Muže na radnici (podobně ztvárněné i v Třiceti 

případech Majora Zemana a dalších seriálech), doplněné o panoptikum vedlejších mužských 

rolí v Ženě za pultem, je dále rozvedeno v Dietlově následující Inženýrské odysee (1979, režie 

Evžen Sokolovský). V ní se diváci dostali do exkluzivního světa zahraničního obchodu a 

dobově prestižní technické inteligence. Hlavní hrdinové jsou tentokrát tři a představují různé 

varianty úspěšného hegemonního mužství s různými odchylkami od ideálu vykresleného 

v Muži na radnici, a nabízejí tudíž plastičtější verzi hegemonního ideálu a zároveň větší 

možnosti pro identifikace diváků. 

 

 

Seriálový hrdina jako akceptovaný vzor mužství? 

 

Postava ztělesňující hegemonní maskulinitu v nejpopulárnějším žánru pozdního socialismu je 

v rodině pasivním otcem, na pracovišti angažovaným funkcionářem zastávajícím vyšší pozice 

v mocenské či podnikové hierarchii a nesmělým milencem v osobním životě. Zůstává 



otázkou, jak moc se mohl stát oním společensky přesvědčivým, a tudíž vzorovým projevem 

maskulinity. 

Bohužel nemáme už dnes autentickou možnost pomocí dotazníků či řízených 

rozhovorů zjistit, jakým způsobem tehdy diváci sledované seriály reflektovali, co 

odfiltrovávali jako součást povinného ideologického nátěru a co naopak přijímali jako 

inspirativní pro svůj každodenní život. Je opodstatněné se domnívat, že pokud bychom 

takovýto výzkum uskutečnili dnes, vzpomínky účastníků by byly silně ovlivněné 

polistopadovým vývojem a překreslené vlivem současné hegemonní či opoziční ideologie. 

Ale můžeme se inspirovat již zmíněnými poznatky kulturních studií ohledně přístupu 

recipientů k úspěšným produktům populární kultury a vztáhnout je na společnost pozdního 

socialismu, v níž populární kultura plnila obdobnou roli jako v pluralitních společnostech, jak 

bylo ukázáno výše. 

Obecně platí, že aby produkty populární kultury mohly být mezi recipienty úspěšné, 

musejí do jisté míry zahrnovat hodnoty a přesvědčení blízké většině společnosti. Lidé si pak 

z nich vybírají, co se jim hodí pro každodenní život a po svém si to přetvářejí. Bez toho by 

neměli důvod televizní seriály vůbec sledovat, stejně jako například neprojevovali (nejen) 

v sedmdesátých letech zájem o budovatelskou tvorbu předchozí fáze socialismu. 

Jak popisuje John Fiske, textura významových vztahů populárního produktu závisí 

spíše na sociálním než na textovém prostoru. Tyto významy nejsou konstruovány autorem 

v textu, ale čtenářem v procesu čtení, kdy se sociální vztahy čtenáře potkávají s diskursivní 

strukturou textu. Čtenář si tak v souladu se svou sociální situací během čtení či sledování 

televize na text flexibilně navěšuje své významy. Populární produkt a každodenní život jsou 

neustále propojovány do smysluplného kontaktu.55 

Také maskulinita je utvářena v sociálním kontextu, muži se učí své roli od okolí, 

v čemž představuje důležitý moment jak každodenní zažívaná zkušenost, tak v moderní době i 

zkušenost zprostředkovaná populárními médii. Ta jsou sice ve zkoumané době vnímaná jako 

do jisté míry nedůvěryhodná, ale kompromisní dohodnuté čtení jejich významů umožňuje 

divákům si z nich vybírat. V diskuzích s okolím, přáteli a kolegy v práci se rodily nové 

významy, souhlasné i rezistentí, a probíraly se vhodné strategie užitečné pro každodenní život 

v reálném socialismu. A můžeme předpokládat, že oblíbené seriály divákům nabízely právě 

způsoby, jak se socializovat v panujících poměrech, jak být úspěšný a co je v řízené 

společnosti oceňováno. 
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 Hegemonní mužství je z definice v souladu s panujícím patriarchálním řádem. Jak už 

bylo zmíněno, jeho hegemonie je ustavena, pokud existuje korespondence mezi kulturním 

ideálem a institucionální mocí. Ivan Vodochodský vysvětluje, že „vztah mezi obrazy 

hegemonického mužství a hegemonickou pozicí určitých skupin mužů v rámci socialistické 

společnosti je možné chápat tak, že vládnoucí muži měli moc tyto obrazy vytvářet a 

prosazovat, a ty jim naopak pomáhaly v udržení jejich hegemonického postavení.“56 

Hegemonní mužství mužům nabízí jedinou oficiální možnost, jak uniknout z marginalizace 

obyčejného muže ve společnosti i v rodině, z pozice podřízených, parazitických mužů – 

kariérou v mocenských strukturách strany a státu, či kariérou ve strukturách ekonomických, 

které ovšem s předchozími úzce souvisejí. O skutečné úspěšnosti strategií propagovaných 

v televizních seriálech může svědčit i skutečnost, že mnozí pracovníci bývalých podniků 

zahraničního obchodu, které ukazuje Inženýrská odysea, zaujímají silné pozice v české 

hospodářsko-politické sféře dodnes, a tak se tento model maskulinity ukazuje úspěšným 

bez ohledu na změny režimu. 

 Možné alternativní či opoziční modely mužství jsou potom mocenským aparátem 

potlačovány, protože by mohly ohrozit společenskou patriarchální dominanci vládnoucí 

skupiny. Jak dále uvádí Vodochodský, na této pozici se dokázali vládcové shodnout 

s většinou mužů, pro které „tento stav přece jenom znamenal určité výhody, kterých si patrně 

byli vědomi. Že pro ně bylo výhodnější trvat na tradičním rozdělení rolí ve veřejné a 

soukromé sféře a spolupracovat v politice a v řízení podniků a dalších institucí spíše 

s ostatními muži než se ženami.“57 

Ideál socialistického muže, propagovaný v seriálové tvorbě pozdního socialismu, 

představoval obecně akceptovaný model úspěšného mužství, který umožňoval jak únik 

z podřízeného postavení běžného občana pozdně socialistického státu, tak způsob, jak přes 

obecnou marginalizaci mužů v rámci rodin udržovat a legitimizovat stávající patriarchální 

genderový řád. 
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Kapitola č. 10 

 

Feministické impulsy II  - Performativní teorie gender.  

 

Judith Butler: Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (1990) 

 

Ve své nejvlivnější a svým způsobem přelomové knize v současných dějinách 

feministického myšlení Butler argumentuje, že feminismus udělal chybu, když se snažil 

tvrdit, „ženy“ jsou skupinou se společnými či dokonce univerzálními vlastnostmi a zájmy. 

Tento přístup vyústil v bezděčnou regulaci a konkretizaci genderových vztahů posilující 

binární pohled na vztahy mezi pohlavími, ve kterém jsou lidské bytosti rozděleny do dvou 

vyhraněných skupin na „muže“ a „ženy“. Spíše, než aby otevíraly možnosti k tomu, aby si 

člověk tvořil a vybral svou vlastní individuální identitu, značná část feministických přístupů 

tyto možnosti de facto uzavřela. 

 

V návaznosti na myšlení M. Foucaulta a J. Derridy performativní teorie Judith Butler 

nabízí dekonstruktivistické pojetí genderu, jehož následkem je zásadní nabourání 

genderových identit. Butler polemizuje s představami o existenci stabilní (tj. vrozené či 

sociálně naučené) femininní či maskulinní identity – podle ní neexistuje danost typu „muž“ a 

„žena“. Gender Butler charakterizuje jako kulturně podmíněnou kategorii, utvářenou v čase a 

prostoru prostřednictvím „stylizovaného opakování aktů“ (Butler, 2003: 192). 

 

            Butler aplikuje pojem performativ inspirovaný pracemi J. L. Austina, jehož dílo uvedl 

v širší povědomí zejména J. Derrida. Podle Austina performativní výpovědi (nebo 

performativy) jsou definovány jako věty, které nepopisují jen pasivně danou skutečnost, ale 

mění (sociální) realitu, k níž odkazují. U performativních vět nelze určovat pravdivostní 

hodnotu, nýbrž pouze to, zda daný akt je či není platný. Performativ je typem výpovědi, jenž 

není pouze popisný, ale s jehož pomocí jsou fakta vytvářena a přetvářena. V návaznosti 

na tuto lingvistickou teorii, genderová diferenciace je potom proces, jenž má „charakter 

performativních aktů, konstruujících a interpelujících jedince jako rodově diferenciované 

tělo” (Fulka: 45). Nepředpokládá tedy existenci jakékoliv tělesnosti existující mimo, či před 

praktikami diskursivními, tato tělesnost je pro ni pouze fikcí vytvořenou samotným 



diskursem. Tělo může existovat pouze v rámci performativních aktů, již samotná představa 

„vnitřku“, anebo primární nebo původní genderové identity, je utvářena působením 

performativních aktů.  

 

„Účinek gender (rodu) se tvoří stylizací těla, je třeba ho tudíž chápat jako běžný 

způsob, jakým rozmanitá tělesná gesta, pohyby, styly vytvářejí iluzi pevného, genderově 

(rodově) určeného Já“ (Butler, 2003: 192).  Genderové role nejsou arbitrární, mají normativní 

povahu; jejich obsahy jsou konstituovány prostřednictvím diskursivních praktik, jenž jsou 

úzce propojeny se vztahy mocenskými. Genderová identita „je povinným příkazem pro tělo, 

které se má stát kulturním znakem a poslušně se materializovat v historicky vymezené 

možnosti … jako soustavný a opakovaný tělesný projekt (Butler, 2003: 191). 

 

Tím, jak jednotlivci a skupiny dodržují předepsané genderové normy, jež jsou jim 

vštěpovány, postulují svou „přirozenost“ a „normalitu“. Realizace genderu prostřednictvím 

opakované performance je „opětovným nařízením a opětovným zakoušením souboru 

významů, které už byly sociálně etablovány: je to každodenní a ritualizovaná podoba jejich 

legitimizace“ (Butler, 2003: 192). Genderový řád, jenž se internalizujeme v průběhu 

socializace od dětství, nelze jednoduše odmítnout nebo změnit. Vybočení z daných 

„normalizovaných“ rituálů ovšem není otázkou osobní volby, role nelze hrát podle libosti, 

každé „ nesprávné“ či „neposlušné“ genderové chování je tvrdě společensky sankcionováno. 

 

Butler nabízí východisko a navrhuje způsob, jak struktury převládajícího diskursu 

narušit. Je ovšem třeba si uvědomit, že její rešení je podmíněno existencí společnosti, jež 

respektuje základní práva na svobodu projevu a disponuje jistou mírou sociální tolerance, jež 

pochopitelně není vlastní např. totalitním režimům, ale ani některým oblastem Spojených 

států, např. na poměrně konzervativním a puritánském středozápadě. Dá se říci, že její cesta 

z „genderového vězení“ (pojem JŠ) je nicméně do značné míry ovlivněna její vlastní 

zkušeností se značně liberální kulturou Kalifornie a zejména oblasti San Franciského zálivu a 

univerzitních kampusů v Berkeley a Santa Cruz. Butler vidí možný způsob nabouravání 

daných genderových řádů v kulturních praktikách „cross-dressing“ a v lesbických stylizacích 

na „butch“ a „femme“, jež podle ní mají potenci odhalovat diskursivní charakter genderu.  

 

Jde o parodické genderové praktiky, jejichž cílem není imitovat originál, ale zažité 

představy o originálech. „Rodová parodie odhaluje, že původní identita, podle které se tvarují 



gendery, je imitací bez původu. Přesněji řečeno, je to produkce, která se ve svých důsledcích 

jeví jako imitace (Butler 2003: 189). Butler tvrdí, že my všichni nějakým způsobem hrajeme 

genderové role, ať už tradiční, nebo nikoli, tudíž nejde o to, zda se účastníme genderových 

performancí, ale jakou formou se tyto performance realizují. Pokud se rozhodneme k vlastní 

odlišnosti, můžeme se podílet na změně genderových norem a binárního chápání mužství a 

ženství. Genderová performance se tak může stát subverzivním jednáním, jež destabilizuje 

diskursivní zvyklosti a naturalizované genderové významy, prostřednictvím parodie a 

překračování mantinelů vytyčených dominantním diskursem. Je ovšem třeba připomenout, že 

subverzivní praxe (podobně jako každý disent) je často určována dynamikou toho, co se 

pokouší podrývat.   
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Následky genderové teorie preformativity pro mediální a komunikační studia:  

 

Poukaz na problémy s rovností žen a mužů má zjevné mediální dopady, neboť masová média 

jsou potencionálně hlavním prostředkem šíření ustálených, ale potažmo i alternativních 

genderových obrazů. Média jsou tedy arénou, na které se tato "sémiotické válka" (tj. válka 

symbolů a způsobů, jakými se věci, identity atd. (re)prezentují) koná. Např. Madonna je 

pokládána za jednu z mediálních ikon, kterou lze interpretovat jako pokus o přenos ‘queer’ 

teorie k masovému publiku. 

 

 

 



 

Otázky a úkoly:  

 

Vyberte ukázky utvrzování a subverze genderových stereotypů ve vybraných žánrech 

současné české mediální produkce (např. v televizních seriálech) a proveďte  jejich analýzu 

pomocí přístupů a pojmového aparátu uvedeném v následujícím textu. Jakou funkci může mít 

medializované nabourávání genderových stereotypů a jejich tematizace (ale také případná 

absence této tematizace!) ve veřejném prostoru v posttotalitních společnostech? 

 

 

 

 

Ukázka odborného textu:  

Butler, J., Trampoty s rodom. Bratislava: Aspekt, 2003. Překlad Jana Juráňová. 

 

Slovenský překlad používá pro kategorii „gender” pojem „rod”, rodově zde znamená 

genderově, atd. Nejednotná terminologie je dána dodnes neuzavřenými diskusemi, jež mají 

svůj počátek již v prvé polovině devadesátých let, kdy se začaly současné feministické texty 

do slovenštiny a češtiny překládat. 

 

První kapitola: 

„Subjekty pohlavia/rodu/túžby“ 

 

Ženou sa nik nerodí: stáva sa ňou.* 

Simone de Beauvoir 

Striktne vzaté, nedá sa povedať, že existuje čosi ako „ženy“. 

Julia Kristeva 

Žena nemá pohlavie. 

Luce Irigaray 

Rozvinutie sexuality... podnietilo takéto chápanie pohlavia. 

Michel Foucault 

Kategória pohlavia je politickou kategóriou, je predpokladom heterosexuálnej spoločnosti. 

Monique Wittig 

 



 

i. „Ženy“ ako subjekt feminizmu 

 

Veľká časť feministickej teórie zaujíma taký postoj, ako keby existovala identita, ktorú 

možno odvodiť od kategórie žien, a ako keby táto identita nielenže v rámci diskurzu uvádzala 

do pohybu feministické záujmy, ale aj konštituovala subjekt, ktorý by sa mal politicky 

reprezentovať politická reprezentácia. Lenže politika a reprezentácia sú kontroverzné 

termíny. Na jednej strane je reprezentácia akýmsi operatívnym termínom, ktorý môže 

poslúžiť v rámci politického procesu, keď ide o snahu zviditeľniť a legitimizovať ženy ako 

politické subjekty; na druhej strane je reprezentácia normatívnou funkciou jazyka, o ktorej sa 

predpokladá, že pomáha odhaľovať alebo deformovať to, čo sa vo vzťahu ku kategórii žien 

považuje za pravdivé. Zdá sa, že feministická teória pokladá rozvíjanie jazyka, ktorý by úplne 

alebo adekvátne reprezentoval ženy, za nevyhnutné, aby sa tak podporila politická viditeľnosť 

žien. To je veľmi dôležité vzhľadom na všeobecné kultúrne podmienky, v ktorých boli životy 

žien buď nevýrazne reprezentované, alebo neboli reprezentované vôbec. 

Nedávno sa táto všeobecne rozšírená koncepcia vzťahu medzi feministickou teóriu a politikou 

začala spochybňovať, a to práve zvnútra feministického diskurzu. Samotný subjekt „ženy“ sa 

už nechápe v rámci stabilných alebo pretrvávajúcich termínov. Existuje nielen množstvo 

materiálu, ktorý spochybňuje životaschopnosť tohto „subjektu“ ako definitívneho kandidáta 

na reprezentáciu či skôr oslobodenie, ale je aj veľmi málo zhody v tom, čo vlastne 

konštituuje, alebo by malo konštituovať kategóriu žien. Politická a jazyková „reprezentácia“ 

už vopred stanovuje kritérium, ktoré formuje samotné subjekty, v dôsledku čoho sa 

reprezentácia týka len toho, čo možno považovať za subjekt. Inými slovami, najprv treba 

získať potrebnú kvalifikáciu na to, aby sa niečo mohlo stať subjektom – reprezentácia môže 

nasledovať až potom. 

Foucault upozorňuje, že právne systémy moci produkujú také subjekty, ktoré potom tieto 

systémy aj reprezentujú. Právne chápanie moci akoby regulovalo politický život len v 

negatívnom zmysle, čiže obmedzovaním, zakazovaním, regulovaním, kontrolou, dokonca aj 

„ochranou“ jednotlivcov, ktorí sú s konkrétnou politickou štruktúrou v nejakom vzťahu cez 

náhodný akt výberu. Lenže subjekty regulované takýmito štruktúrami sú týmto štruktúram 

nielen podrobené, ale ich aj formujú, určujú a reprodukujú v súlade s požiadavkami týchto 

štruktúr. Ak je táto analýza správna, potom je právna formácia jazyka a politiky, ktorá 

reprezentuje ženy ako „subjekt“ feminizmu, sama osebe diskurzívnou formáciou a je efektom 

tejto verzie reprezentačnej politiky. Ukazuje sa, že feministický subjekt je diskurzívne 



konštituovaný práve tým politickým systémom, ktorý by mal pomáhať jeho emancipácii. To 

je potom politicky problematické, ak sa ukáže, že takýto systém produkuje rodovo určené 

subjekty pozdĺž diferenčnej osy nadvlády, alebo že produkuje subjekty, o ktorých sa 

predpokladá, že sú mužské. V takom prípade bude požiadavka emancipácie „žien“, teda 

požiadavka, ktorá sa na takýto systém nekriticky kladie, celkom jasne kontraproduktívna. 

Otázka „subjektu“ je podstatná pre politiku, najmä pre feministickú politiku, lebo subjekty 

práva sa vždy tvoria určitými vylučovacími praktikami, ktoré však nie sú dostatočne 

„viditeľné“ v situácii, keď už je právna štruktúra politicky ustanovená. Inými slovami, subjekt 

sa politicky konštruuje s ohľadom na isté legitimizačné a vylučovacie ciele, pričom sa tieto 

politické operácie efektívne utajujú, a zároveň aj naturalizujú prostredníctvom politických 

analýz, ktoré sú založené práve na právnych štruktúrach. Právna moc nevyhnutne „produkuje“ 

to, o čom tvrdí, že to len reprezentuje; politika sa preto musí zaoberať touto duálnou funkciou 

moci: právnou a produktívnou. Výsledkom je, že zákon produkuje predstavu o „subjekte pred 

zákonom“, no následne ho zatajuje, aby vznikol dojem diskurzívnej formácie ako prirodzenej 

základnej premisy, ktorá potom legitimizuje regulačnú hegemóniu samotného zákona. Nestačí 

skúmať spôsoby, ako by ženy mohli byť viac zastúpené v jazyku a v politike. Aj feministická 

kritika by mala pochopiť, že kategória „ženy“ - tento subjekt feminizmu - je produkovaná 

štruktúrami moci, ktoré ju zároveň obmedzujú, takže aj samotná emancipácia existuje len 

v rámci týchto štruktúr moci. 

Skutočne, pri skúmaní problematiky žien ako subjektu feminizmu nemožno vylúčiť ani 

možnosť, že subjekt, ktorý by bol ešte „pred“ zákonom a ktorý si robí nárok na reprezentáciu 

v rámci zákona alebo podľa zákona, nejestvuje. Je možné, že subjekt, rovnako ako aj 

uplatňovanie časového „pred“ v zmysle „skôr než“, sa konštituuje zákonom ako fiktívnym 

základom svojej vlastnej požiadavky na legitimitu. Hlavný predpoklad ontologickej integrity 

subjektu „pred“ zákonom možno chápať ako stopu, ktorá nám tu dnes zostala po štádiu 

hypotézy prirodzenosti, teda tej fundacionalistickej fikcie, ktorá je súčasťou právnych štruktúr 

klasického liberalizmu. Performatívna invokácia nehistorického „pred“ sa stáva základnou 

premisou, ktorá garantuje predsociálnu ontológiu osôb, ktoré slobodne súhlasili s tým, že 

budú ovládané, a tak konštituovali legitimitu sociálnej zmluvy. 

Odhliadnuc od toho, že fundacionalistické fikcie obsahujú konkrétnu predstavu o subjekte, 

feminizmus má aj politický problém, ak predpokladá, že termín ženy označuje spoločnú 

identitu. Toto slovo sa nielenže nestalo stabilným signifikátorom, na ktorom by sa zhodli 

subjekty, ktoré má feminizmus opisovať a reprezentovať, teda ženy, ale dokonca aj v pluráli je 

problematickým termínom, akýmsi miestom bojov a dôvodom pre úzkosť a obavy. Ako 



evokuje aj titul, ktorý dala Denise Riley svojej práci Am I That Name? (Som ja to meno?), je 

to otázka, ktorá vzniká práve pre mnohoraké možné označenia tohto mena. Ak niekto „je“ 

ženou, určite to nie je všetko, čím je; tento termín nemôže byť vyčerpávajúci, a to nie preto, 

že predrodová „osoba“ transcenduje špecifickú výbavu svojho rodu, ale preto, že v rôznych 

historických kontextoch rod nie je zakaždým koherentne alebo konzistentne konštituovaný, a 

ešte preto, že rod sa prelína a križuje s rasovými, triednymi, etnickými, pohlavnými a 

regionálnymi modalitami diskurzívne konštituovaných identít. V dôsledku toho nie je možné 

oddeliť „rod“ od politických a kultúrnych priesečníkov, v ktorých sa spravidla nemenne 

produkuje a zachováva. 

Politický predpoklad, že musí jestvovať nejaký univerzálny základ feminizmu, základ, ktorý 

sa musí dať nájsť v identite, o ktorej sa predpokladá, že existuje naprieč kultúrami, často 

sprevádza vedomie, že útlak žien má nejakú konkrétnu podobu, ktorá sa dá v univerzálnej 

alebo hegemonickej štruktúre patriarchátu alebo mužskej nadvlády rozpoznať. Pojem 

univerzálny patriarchát sa v nedávnej minulosti kritizoval ako pojem, ktorý nemôže vysvetliť 

všetky spôsoby rodového útlaku v konkrétnych kultúrnych kontextoch, v ktorých sa 

vyskytuje. Tam, kde sa v rámci týchto teórií hovorilo o podobných kontextoch, bolo treba 

nájsť „príklady“ alebo „ilustrácie“ univerzálneho princípu, o ktorom sa predpokladá, že tu je 

od počiatku. Práve takáto podoba feministického teoretizovania sa stala terčom kritiky, jednak 

kvôli snahe kolonizovať a podmaňovať si nezápadné kultúry, a vyzdvihovať tak výsostne 

západné chápanie útlaku, ale aj preto, že takéto teoretizovanie malo tendenciu konštruovať 

„tretí svet“, či dokonca „orient“, pričom sa v rámci neho rodový útlak veľmi rafinovane 

vysvetľoval ako niečo, čo je typické pre naozajstné, teda nie západné barbarstvo. Naliehavá 

potreba feminizmu vytvoriť univerzálny status patriarchátu, len aby sa tvrdenia feminizmu 

posilnili a stali reprezentatívnymi, viedla občas skratovito k apriórnej alebo fiktívnej 

univerzalite štruktúry nadvlády, ktorá sa potom prezentovala ako niečo, čo zapríčiňuje 

všeobecnú ženskú skúsenosť podrobenia. 

Aj keď sa už tvrdenie o univerzálnosti patriarchátu neteší takej dôveryhodnosti ako kedysi, 

s odstraňovaním jednotnej a všeobecne prijímanej koncepcie pojmu „ženy“ (koncepcie, ktorá 

je logickým dôsledkom rámca, kde tento pojem existuje) je to ešte stále veľmi problematické. 

Iste, prebehlo množstvo diskusií: Existuje niečo, čo majú všetky „ženy“ spoločné, niečo, čo 

existovalo skôr než ich útlak? Spája „ženy“ práve hĺbka tohto útlaku? Sú kultúry žien 

špecifické aj niečím, čo nesúvisí s ich podriadenosťou hegemónnym maskulinistickým 

kultúram? Je zvláštnosť a integrita ženských kultúrnych či rečových praktík určovaná vždy 

proti niečomu, čiže v rámci dominantnejšej kultúrnej formácie? Jestvuje oblasť „špecificky 



ženského“, vyčlenená zo všeobecne mužského, rozpoznateľná vo svojej odlišnosti na základe 

neoznačenej, a teda vopred predpokladanej univerzality „žien“? Binárnosť mužské/ženské 

nielenže vytvára výlučný a vylučujúci rámec, v ktorom sa táto špecifickosť dá rozpoznať, ale 

pri všetkých spôsoboch, akými sa „špecifickosť“ ženského môže prejaviť, je práve táto 

špecifickosť absolútne dekontextualizovaná, je analyticky a politicky oddelená od 

konštituovania triedy, rasy, etnicity a iných osí mocenských vzťahov, ktoré tvoria „identitu“ a 

súčasne sa podieľajú na tom, že samotný pojem identita je vlastne nevhodným označením. 

Domnievam sa, že predpokladaná univerzálnosť a jednota subjektu feminizmu sa účinne 

narušuje práve obmedzeniami danými reprezentačným diskurzom, v ktorom tento subjekt 

existuje a pôsobí. Ak feminizmus bude trvať na svojom nemennom subjekte, pod ktorým sa 

bude rozumieť jednoliata kategória žien, výsledkom bude, že táto kategória nebude 

akceptovaná, ale bude hromadne odmietaná. Práve v tomto akte vylúčenia sa prejavujú 

dôsledky donucovania a regulácie, ktoré táto konštrukcia so sebou prináša napriek tomu, že 

ide o konštrukciu, ktorá vznikla v záujme emancipácie. Rozdrobenosť vo vnútri feminizmu i 

paradoxná opozícia „žien“ voči feminizmu, tých žien, ktoré feminizmus podľa svojho 

tvrdenia reprezentuje, naznačuje, že politika identity so sebou nutne prináša isté obmedzenia. 

Odporúčanie, aby si feminizmus hľadal širšie reprezentovaný subjekt, než aký sám vytvára, 

má ironický dôsledok, totiž, že feministické úsilie môže skrachovať práve preto, že 

feminizmus odmieta vziať do úvahy konštitutívnu moc svojich vlastných reprezentačných 

nárokov. Tento problém sa nevyrieši tým, že sa zo „strategických“ dôvodov bude ktokoľvek 

odvolávať na kategóriu žien, pretože význam stratégií vždy prevyšuje ciele, pre ktoré boli 

stratégie vyvinuté. V tomto prípade môže byť takýmto nechceným, aj keď konzekventným 

dôsledkom vylúčenie. Tým, že sa feminizmus prispôsobuje požiadavke politiky reprezentácie, 

tomu, aby artikuloval stabilný subjekt, sa vydáva napospas možnosti totálnej dezinterpretácie. 

Je jasné, že politickou úlohou nie je odmietnuť politiku reprezentácie, napokon, to sa ani 

nedá. Súčasnú oblasť moci vytvárajú právne štruktúry jazyka a politiky, preto neexistuje 

pozícia, ktorá by stála mimo tejto oblasti. Je možná iba kritická genealógia jej vlastných 

praktík legitimizácie. Možným východiskom je, ako to formuluje Marx, historická 

prítomnosť. A úlohou v takto konštituovanom rámci je formulovať kritiku kategórií identity, 

ktorú vytvorili, naturalizovali, a zároveň znehybnili súčasné štruktúry práva. 

Možno práve dnes, v priesečníku rôznych kultúrnych stratégií v období, ktoré sa občas nazýva 

„postfeministickým“, máme šancu reflektovať z pohľadu feminizmu imperatív skonštruovať 

subjekt feminizmu. Aby bolo možné formulovať politiku reprezentácie, ktorá by mohla oživiť 

feminizmus na iných základoch, treba v rámci feministickej politickej praxe radikálne 



premyslieť ontologické konštrukcie identity. A možno práve teraz je vhodný čas rozohrať 

radikálnu kritiku, ktorá by sa pokúsila oslobodiť feministickú teóriu od úlohy skonštruovať 

jediný alebo záväzný základ, ustavične spochybňovaný takými pozíciami identít alebo 

antiidentít, ktoré táto kritika nepripúšťa, ba ich vylučuje. Otázka stojí tak, či praktiky 

vylučovania, ktoré sú základom feministickej teórie poznania „žien“ ako subjektu, v snahe 

rozšíriť svoje požiadavky „reprezentácie“ paradoxne nepodkopávajú feministické ciele. 

Problém je možno ešte závažnejší. Je konštrukcia kategórie žien ako koherentného a 

stabilného subjektu mimovoľnou reguláciou a zhmotnením, skonkrétnením rodových 

vzťahov? A nie je takéto zhmotnenie presným opakom feministických cieľov? Do akej miery 

nadobúda kategória žien svoju stabilitu a koherenciu výlučne v kontexte heterosexuálnej 

matrice? Ak sa ukáže, že stabilné vedomie rodu už nie je základnou premisou feministickej 

politiky, potom by bol možno žiaduci nový druh feministickej politiky, ktorý by 

spochybňoval samotné skonkrétnenie rodu a identity, čiže politiky, ktorá bude brať 

premenlivú konštrukciu identity ako nutný metodologický a normatívny predpoklad, či 

dokonca politický cieľ. 

Úlohou feministickej genealógie kategórie „ženy“ je vystopovať politické operácie, ktoré 

produkujú, a zároveň skrývajú to, čo sa kvalifikuje ako právny subjekt feminizmu. Pri 

spochybňovaní kategórie „ženy“ ako subjektu feminizmu môže byť práve bezproblémové 

odvolávanie sa na túto kategóriu dôkazom toho, že feminizmus nemá možnosť prejavovať sa 

ako spôsob politickej reprezentácie. Aký význam má rozširovať reprezentáciu na subjekty 

konštruované pomocou vylučovania tých, ktoré a ktorí nemôžu vyhovieť nevysloveným 

normatívnym požiadavkám kladeným na takýto subjekt? Aké vzťahy nadvlády a vylúčenia sa 

zachovávajú, ak sa jediným cieľom politiky stáva výlučne reprezentácia? Základom 

feministickej politiky by nemala byť identita subjektu feminizmu, ak sa takýto subjekt 

formuje v mocenských vzťahoch, ustavične zakrývaných práve prostredníctvom 

potvrdzovania tohto základu. Možno sa paradoxne ukáže, že „reprezentácia“ má pre 

feminizmus zmysel len vtedy, keď vôbec neráta so subjektom „ženy“. 

 

ii. Povinný poriadok: pohlavie/rod/túžba 

 

Aj keď sa v záujme vytvorenia a prezentovania solidarity identity často vyvoláva dojem 

bezproblémovej jednoty „žien“, tým, že sa rozlišuje medzi pohlavím a rodom, sa subjekt 

feminizmu láme. Hoci pôvodným zámerom tohto rozlíšenia bolo spochybniť formuláciu 

„biológia je osud“, ukázalo sa, že rozlišovanie medzi pohlavím a rodom prináša argument, že 



nech už je pohlavie biologicky akokoľvek nemenné, rod je kultúrne konštruovaný - a tak rod 

nie je ani kauzálny dôsledok pohlavia, ani nie je tak fixovaný, ako sa nám javí. Už toto 

rozlíšenie, ktoré pripúšťa, že rod je mnohoraká interpretácia pohlavia, potenciálne 

spochybňuje jednotu subjektu.  

Ak je rod súborom kultúrnych významov, ktoré si pohlavné telo osobuje, nedá sa povedať, že 

by rod nejakým, akýmkoľvek, čo i len jediným spôsobom vyplýval z pohlavia. Ak to 

dotiahneme do logických dôsledkov, rozlišovanie medzi pohlavím a rodom podnecuje 

radikálnu diskontinuitu medzi pohlavnými telami a kultúrne konštruovanými rodmi. Ak by 

sme aj pre túto chvíľu predpokladali stabilitu dvojpohlavnosti, neznamená to, že konštrukcia 

„mužov“ sa bude vzťahovať výlučne na mužské telá, alebo že konštrukcia „žien“ bude 

vysvetľovať iba ženské telá. Ba čo viac, ak by aj vysvitlo, že pohlavia sú vo svojej morfológii 

a konštitúcii bezproblémovo dve (čo je však otázne), niet dôvodu predpokladať, že rody by 

tiež mali byť práve dva. Predpoklad binárneho rodového systému implicitne zachováva vieru 

v mimetický vzťah rodu k pohlaviu, pričom rod odzrkadľuje pohlavie, alebo je ním nejako 

inak určovaný. V situácii, keď sa o konštruovanosti statusu rodu uvažuje teoreticky ako o 

radikálne nezávislom na pohlaví, stáva sa rod úplne nezávislým a voľne poletujúcim 

vynaliezavým trikom, ktorý vyúsťuje do takých situácií, že muž a mužské môže rovnako 

ľahko označovať ženské aj mužské telo, a zasa žena a ženské môže rovnako ľahko označovať 

mužské aj ženské telo. 

Toto radikálne rozdvojenie rodovo určeného subjektu prináša so sebou ďalšie problémy. Je 

vôbec možné hovoriť o „danom“ pohlaví alebo o „danom“ rode bez predchádzajúceho 

skúmania toho, ako a akými prostriedkami je pohlavie a/alebo rod daný? Napokon, čo je to 

vlastne „pohlavie“? Je to čosi prirodzené, anatomické, chromozomálne alebo hormonálne? A 

ako má feministická kritička posúdiť vedecké diskurzy, ktoré si nárokujú nastoľovať nám 

tieto „fakty“? Má pohlavie nejakú históriu? Má každé pohlavie inú históriu alebo histórie? 

Existuje história toho, ako sa vytvorila dualita pohlaví, existuje genealógia, ktorá by mohla 

odhaliť túto binárnu možnosť ako premenlivú konštrukciu? Sú zdanlivo prirodzené fakty o 

pohlaví diskurzívne produkované rôznymi vedeckými diskurzami v službách či už 

politických, alebo sociálnych záujmov? Ak sa spochybní nemenný charakter pohlavia, možno 

sa napokon ukáže aj to, že konštrukt nazývaný „pohlavie“ je rovnako kultúrne skonštruovaný 

ako rod. Možno pohlavie vždy aj bolo rodom a ukáže sa, že vlastne vôbec nejestvuje rozdiel 

medzi pohlavím a rodom. 

Ak by už samotné pohlavie bolo rodovou kategóriou, nemalo by zmysel definovať rod ako 

kultúrnu interpretáciu pohlavia. Rod by sa nemal chápať len ako kultúrny zápis istého 



významu na vopred danom pohlaví (čo by bola právna koncepcia); pojem rod musí zároveň 

označovať samotný aparát, pomocou ktorého sa pohlavia ustanovujú. Výsledkom je, že rod 

nie je v takom istom vzťahu ku kultúre, v akom je pohlavie k prírode. Rod predstavuje aj 

diskurzívne/kultúrne prostriedky, ktorými sa produkuje a ustanovuje „pohlavná prirodzenosť“ 

alebo „prirodzené pohlavie“ ako „preddiskurzívne“, čiže také, ktoré bolo skôr ako kultúra, 

ustanovuje sa ako politicky neutrálny povrch, na ktorom sa koná kultúra. Tejto radikálne 

nekonštruovanej konštrukcii „pohlavia“ sa budeme venovať v druhej kapitole v súvislosti s 

Lévi-Straussom a štrukturalizmom. V tomto bode je už jasné, že spôsobom, ako účinne 

nastoliť vnútornú stabilitu a binárny rámec pre pohlavie, je aj formulovanie duality pohlavia 

ešte v preddiskurzívnej sfére. Takúto produkciu pohlavia ako čohosi preddiskurzívneho treba 

však chápať ako účinok kultúrneho konštruovania označeného pojmom rod. Ako teda treba 

nanovo preformulovať rod tak, aby obsiahol mocenské vzťahy, ktoré produkujú efekt 

preddiskurzívneho pohlavia, a zároveň toto diskurzívne produkovanie zakrývajú? 

 

iii. Rod: rozvláčny zánik súčasnej diskusie  

 

Existuje „akýsi“ rod, ktorý človek „má“, alebo je rod esenciálnym atribútom, čímsi, čím 

človek vraj „je“. Aký je spôsob alebo mechanizmus konštruovania rodu, ak feministické 

teoretičky tvrdia, že rod je kultúrna interpretácia pohlavia, alebo že je kultúrne konštruovaný? 

Ak je rod naozaj konštruovaný, dá sa skonštruovať hocijako inak, alebo konštruovateľnosť so 

sebou nesie istú formu sociálneho determinizmu, vopred uzatvárajúceho možnosť konania a 

zmeny? Znamená vari „konštruovanie“, že určité zákony spôsobujú rodové rozdiely pozdĺž 

univerzálnych osí pohlavnej diferencie? Ako a kde dochádza ku konštruovaniu rodu? Aký 

zmysel môže mať pre nás konštrukcia, pri ktorej nemôžeme predpokladať ľudského 

konštruktéra, predchádzajúceho samotný konštrukt? Podľa niektorých prístupov poznanie, že 

rod je konštruovaný, naznačuje istý determinizmus rodových významov, vpísaných do 

anatomicky diferencovaných tiel, ktoré sa chápu ako pasívni recipienti neúprosného 

kultúrneho zákona. Ak sa relevantná „kultúra“, ktorá „konštruuje“ rod, chápe v podmienkach 

takéhoto zákona alebo súboru zákonov, potom to vyznieva tak, že rod je determinovaný a 

fixovaný, čo by znamenalo, že biológia je osud, ibaže sa osudom nestáva biológia, ale kultúra. 

Simone de Beauvoir v knihe Druhé pohlavie naznačuje, že „ženou sa nik nerodí: stáva sa 

ňou“. Pre Beauvoir je rod „konštruovaný“, ale v jej formulácii je zahrnutý aj činiteľ, agens, 

cogito, ktoré na seba berie tento rod, prípadne si tento rod privlastňuje a v princípe môže na 

seba vziať aj nejaký iný rod. Je rod taký variabilný a voliteľný, ako to vyznieva z vysvetlenia 



Beauvoir? Môže byť „konštruovanie“ v takomto prípade zredukované na formu výberu? 

Beauvoir jasne hovorí, že osoba „sa stáva“ ženou, ale že sa ňou vždy stáva z donútenia 

kultúry. Pritom je jasné, že toto donucovanie nevyplýva z „pohlavia“. V jej tvrdení nie je nič 

také, čo by zaručovalo, že „niekto“, kto sa stáva ženou, musí byť nutne ženského pohlavia. 

Ak „telo je situácia“, ako tvrdí Beauvoir, potom neexistuje telo, ktoré už odjakživa nebolo 

interpretované kultúrnymi významami; pohlavie teda nemožno kvalifikovať ako 

preddiskurzívnu anatomickú skutočnosť. Z definície vyplýva, že pohlavie po celý ten čas už 

bolo rodom. 

Zdá sa, že spor o význam konštruovania uviazol v konvenčnej filozofickej polarite medzi 

slobodnou vôľou a determinizmom. V dôsledku toho možno oprávnene predpokladať, že 

určité jazykové obmedzenie myslenia nielen formuje, ale aj limituje podmienky diskusie. 

V rámci týchto podmienok sa „telo“ javí ako pasívne médium, do ktorého sa vpisujú kultúrne 

významy, alebo ako nástroj, ktorému nejaká konkrétna a interpretujúca vôľa dáva kultúrny 

význam. V každom prípade, telo tu figuruje výlučne ako nástroj alebo ako médium, na ktoré 

sa súbor kultúrnych významov vzťahuje iba zvonka. No „telo“ je samo osebe konštrukciou, 

tak ako ňou je aj nespočetné množstvo „tiel“, ktoré vytvárajú oblasť rodových subjektov. O 

telách sa nedá povedať, že by mali signifikovateľné bytie, ktoré existovalo už pred určením 

rodu, takže sa naskytuje otázka: Do akej miery telo vzniká v rámci označenia rodu a 

prostredníctvom neho? Akým spôsobom si v myšlienkach osvojujeme a formulujeme telo, 

ktoré už teraz nie je pasívnym médiom alebo nástrojom očakávajúcim oživujúcu schopnosť 

zreteľne nehmotnej vôle? 

To, či sú rod a pohlavie nemenné, alebo či sú otvorené a voľne k dispozícii, určuje diskurz, 

ktorý, ako to neskôr vyplynie z tejto diskusie, sa pokúša nastoliť isté limity analýzy alebo 

ustrážiť isté princípy humanizmu, ktoré sú predpokladom každej analýzy rodu. Nepoddajnosť 

„pohlavia“ alebo „rodu“ či samotného významu „konštruovania“ vlastne naznačuje, aké 

kultúrne formy sa pri ďalšej analýze dajú, resp. nedajú mobilizovať. Limity diskurzívnej 

analýzy rodu predpokladajú isté formy predstaviteľných a realizovateľných rodových 

konfigurácií v rámci kultúry. Neznamená to, že by všetky rodové eventuality boli otvorené, 

ale že hranice analýzy naznačujú limity diskurzívne podmienenej skúsenosti. Tieto limity sú 

vždy nastavené v rámci podmienok prevládajúceho kultúrneho diskurzu, ktorý sa zakladá na 

binárnych štruktúrach, prejavujúcich sa ako jazyk univerzálnej racionality. Donucovanie sa 

tak stáva štruktúrou toho, čo tento jazyk vytvára ako predstaviteľnú doménu možného rodu. 

 



Aj keď predstavitelia a predstaviteľky spoločenských vied hovoria o rode ako o „faktore“ 

alebo o „dimenzii“ analýzy, rod sa stelesňuje aj v konkrétnych ľuďoch ako „označenie“ 

biologickej, jazykovej a/alebo kultúrnej diferencie. V takýchto prípadoch sa rod dá chápať 

ako význam, ktorý (už) pohlavne diferencované telo prijíma, ale iba vtedy, ak takéto 

označenie existuje vo vzťahu k inému, opačnému označeniu. Niektoré feministické teoretičky 

tvrdia, že rod je „vzťah“, presnejšie, súbor vzťahov, a nie individuálny atribút. Iné teoretičky, 

vychádzajúc z Beauvoir tvrdia, že len ženský rod je príznakový, kým univerzálny človek a 

mužský rod sú totožné, takže ženy sú definované prostredníctvom svojho pohlavia, kým muži 

sú velebení ako nositelia univerzálneho človečenstva, transcendujúceho konkrétnu telesnosť. 

Ak postúpime v úvahách ešte ďalej, diskusia sa skomplikuje, pretože, ako tvrdí Luce Irigaray, 

ženy v rámci diskurzu o svojej identite predstavujú paradox, ak nie priamo protirečenie. Ženy 

sú „pohlavie“, ktoré nie je „jedno“. V rámci jazyka presiaknutého maskulinizmom, vo 

falologocentristickom jazyku, ženy tvoria to, čo je nereprezentovateľné. Inými slovami, ženy 

stelesňujú pohlavie, o ktorom sa nedá premýšľať, sú v jazyku neprítomné a 

neinterpretovateľné. V rámci jazyka, ktorý sa opiera o jednovýznamové označovanie, ženské 

pohlavie nemožno vymedziť ani určiť. V tomto zmysle ženy predstavujú pohlavie, ktoré nie 

je „jedno“, ale je mnohotvárne. Irigaray - v opozícii voči Beauvoir, pre ktorú sú ženy určené 

ako Druhé - tvrdí, že tak subjekt, ako aj Iné sú maskulínnymi piliermi uzatvorenej 

falologocentrickej označovacej ekonómie, ktorá svoj totalizujúci cieľ dosahuje 

prostredníctvom úplného vylúčenia ženského. Beauvoir podľa nej chápe ženy ako negatívny 

náprotivok mužov, ako nedostatok, oproti ktorému sa vyčleňuje mužská identita; pre Irigaray 

je zasa partikulárnou dialektikou taký systém, ktorý vylučuje celú oblasť odlišnej označovacej 

ekonómie. V rámci sartrovského systému - označovateľ-subjekt a označovaná-objekt - ženy 

nielenže sú falošne reprezentované, ale táto falošnosť odhaľuje štruktúru celej tejto 

neadekvátnej reprezentácie. Pohlavie, ktoré nie je jedno, potom predstavuje východiskový 

bod kritiky vládnucej západnej reprezentácie a kritiky metafyziky substancie, ktorá sama 

štruktúruje pojem subjektu. 

Čo je to metafyzika substancie a ako inšpiruje myslenie o kategóriách pohlavia? V prvom 

rade, humanistické koncepcie subjektu majú tendenciu predpokladať existenciu substantívnej 

osoby, ktorá je nositeľkou rôznych esenciálnych a neesenciálnych atribútov. Z humanistickej 

feministickej pozície možno rod chápať ako atribút osoby, ktorá je esenciálne 

charakterizovaná ako predrodová substancia alebo „jadro“, nazvané osoba, a tento atribút je 

vlastne označením univerzálnej schopnosti disponovať intelektom, rozlišovať medzi tým čo je 

a čo nie je morálne a schopnosti disponovať jazykom. Univerzálna koncepcia osoby sa však 



prostredníctvom historických a antropologických pozícií, ktoré chápu rod ako vzťah medzi 

sociálne konštituovanými subjektmi v presne stanovených kontextoch, stáva východiskovým 

bodom sociálnej teórie o rode. Toto vzťahové alebo kontextuálne východisko naznačuje, že 

to, čím osoba „je“, a samozrejme aj to, čím „je“ rod, je voči konštruovaným vzťahom, 

v ktorých je východisko definované, vždy relatívne. Keďže rod je pohyblivý a kontextuálny 

jav, neoznačuje podstatu bytia, ale relatívny bod zbližovania medzi kultúrne a historicky 

podmienenými súbormi vzťahov.   

Irigaray by namietla, že ženské „pohlavie“ je miestom neprítomnosti v jazyku, že predstavuje 

nemožnosť gramaticky denotovanej substancie, takže je to východiskový bod, ktorý odhaľuje 

túto substanciu ako trvalú a základnú ilúziu maskulinistického diskurzu. Táto absencia nie je 

v rámci mužskej označujúcej ekonómie príznaková - a to prevracia argument Beauvoir (aj 

Wittig), ktorá tvrdí, že ženské pohlavie je príznakové, kým mužské pohlavie nie je. Podľa 

Irigaray nie je ženské pohlavie „nedostatkom“, alebo „Iným“, ktoré imanentne a negatívne 

definuje subjekt v jeho mužskosti. Naopak, ženské pohlavie sa vzpiera samotným nárokom na 

reprezentáciu, lebo žena nie je ani „Iná“, ani „nedostatočná“ (kategórie, ktoré sa vzťahujú k 

sartrovskému subjektu, imanentnému falologocentrickej schéme). Takže podľa Irigaray 

ženské nikdy nemôže byť príznakom nejakého subjektu, ako tvrdí Beauvoir. O ženskom sa 

navyše nedá teoreticky uvažovať v podmienkach určitého vzťahu medzi mužským a ženským, 

v rámci vopred daného diskurzu, lebo diskurz tu nie je relevantnou predstavou. Diskurzy 

dokonca aj vo svojej rozmanitosti tvoria len množinu modalít falologocentrického jazyka. 

Ženské pohlavie je preto navyše subjektom, ktorý nie je jedným. Vzťah medzi mužským a 

ženským nemôže byť reprezentovaný v takej označujúcej ekonómii, v ktorej mužské vytvára 

uzatvorený kruh označujúceho a označovaného. Je paradoxné, že Beauvoir vytvorila 

v Druhom pohlaví predobraz tejto nemožnosti, keď tvrdila, že muži nemôžu nastoliť „otázku 

žien“, lebo by fungovali ako sudcovia a a zároveň ako súdení. 

Rozdiely medzi pozíciami, o ktorých sa tu hovorilo, spolu navzájom súvisia; každé z týchto 

východísk možno chápať ako problematizovanie lokalizácie a významu tak „subjektu“, ako aj 

„rodu“, a to v rámci kontextu sociálne inštitucionalizovanej rodovej asymetrie. Interpretačné 

možnosti rodu nie sú v žiadnom prípade vyčerpané tými alternatívami, o ktorých sa hovorilo 

doteraz. Problematická uzavretosť v kruhu feministického skúmania rodu len podčiarkuje 

prítomnosť pozícií predpokladajúcich, že rod je sekundárna vlastnosť osôb, a pozícií, ktoré 

tvrdia, že samotná predstava osoby, ktorá sa v jazyku situuje ako „subjekt“, je 

maskulinistickou konštrukciou a znamená privilégium, ktoré veľmi účinne vylučuje 

štrukturálnu a sémantickú možnosť ženského rodu. V dôsledku týchto výrazných nezhôd pri 



chápaní významu rodu (či je rod vôbec termínom, o ktorom treba diskutovať, alebo či je 

podstatnejšou diskurzívna konštrukcia pohlavia, prípadne, či je takouto konštrukciou 

označenie ženy, alebo žena a/alebo muži a muž) je potrebné nanovo radikálne premyslieť 

kategórie identity v kontexte vzťahov vyhrotenej rodovej asymetrie. 

Pre Beauvoir je „subjekt“ v rámci existenciálne a analyticky chápanej mizogýnie vždy 

mužský a totožný s univerzálnym subjektom, pričom sa líši od ženského „Iného“, ktoré je 

mimo univerzalizovaných noriem osobnosti, je beznádejne „konkrétne“, telesné, odsúdené na 

imanenciu. A aj keď sa dielo Beauvoir často chápe ako výzva za práva žien, čiže výzva, aby 

sa ženy stali existenciálnymi subjektmi, a tak boli zahrnuté do podmienok abstraktnej 

univerzality, jej pozícia zahŕňa aj zásadnú kritiku samotného odtelesnenia abstraktného 

mužského epistemologického subjektu. Tento subjekt je abstraktný v tom zmysle, že popiera 

sociálnu príznakovosť svojho stelesnenia a premieta túto odmietnutú a zneváženú telesnosť 

do ženskej oblasti, takže účinne premenúva telo tým, že ho označuje ako ženské telo. Toto 

spojenie tela a ženského funguje vo vzťahu magickej reciprocity, v ktorom sa ženské pohlavie 

obmedzuje na svoje telo, kým mužské telo, úplne odtelesnené, sa paradoxne stáva netelesným 

nástrojom údajne radikálnej slobody. Analýza, ktorú robí Beauvoir, implicitne nastoľuje 

otázku: Prostredníctvom akého aktu odmietania a vytvárania odstupu sa maskulínne 

predvádza ako netelesná univerzalita a feminínne je to, čo je konštruované ako odmietnutá 

telesnosť? Dialektika pán a otrok, ktorá sa tu reinterpretuje v nerecipročných podmienkach 

rodovej asymetrie, je predzvesťou toho, čo Irigaray neskôr opíše ako mužskú označovaciu 

ekonómiu, obsahujúcu tak existenciálny subjekt, ako aj jeho Iné. 

Beauvoir navrhuje, aby ženské telo bolo situáciou a inštrumentalitou ženskej slobody, a nie 

definujúcou a obmedzujúcou esenciou. Teória stelesnenia, vpísaná do analýzy Beauvoir, je 

celkom zreteľne ohraničená tým, že nekriticky reprodukuje karteziánske rozlišovanie medzi 

slobodou a telom. Napriek tomu, že som sa kedysi usilovala dokázať opak, zdá sa, že 

Beauvoir zachováva dualizmus mysle a tela, a to dokonca aj keď proklamuje syntézu týchto 

pojmov. Zachovanie tohto rozlíšenia možno interpretovať ako príznačné práve pre samotný 

falologocentrizmus, ktorý Beauvoir podceňuje. Vo filozofickej tradícii, ktorá sa začína 

Platónom a pokračuje Descartom, Husserlom a Sartrom, ontologické rozlíšenie medzi dušou 

(vedomím, mysľou) a telom ustavične podporuje vzťahy politickej a psychickej subordinácie 

a hierarchie. Myseľ si nielenže podriaďuje telo, ale príležitostne rozohráva fantazijné 

predstavy o úplnom úniku z telesnosti. Kultúrne asociovanie mysle s mužskosťou a tela so 

ženskosťou je dobre dokumentované v oblasti filozofie a feminizmu. Preto by sa malo 

akékoľvek nekritické opakovanie rozdelenia myseľ/telo nanovo premyslieť, a to práve kvôli 



implicitnej rodovej hierarchii, ktorú takéto rozdelenie konvenčne vyprodukovalo a naďalej 

udržiava a racionalizuje. 

Diskurzívna konštrukcia „tela“ a oddelenie tela od „slobody“ u Beauvoir nevystihuje 

rozlíšenie myseľ-telo pozdĺž rodovej osi, to rozlíšenie, o ktorom sa predpokladá, že osvetľuje 

trvácnosť rodovej asymetrie. Oficiálne Beauvoir tvrdí, že ženské telo je v rámci 

maskulinistického diskurzu príznakové, kým mužské telo vo svojej jednote s univerzálnym 

zostáva nepríznakové. Irigaray jasne naznačuje, že tak označovateľ, ako aj označovaná 

fungujú v rámci maskulinistického spôsobu označovania, v ktorom je ženské telo 

„vyčiarknuté“, tak ako bolo vyčiarknuté z oblasti označiteľného. V postheglovských pojmoch 

je žena „zrušená“, nie je zachovaná. Podľa Irigaray sa tvrdenie Beauvoir, že žena „je 

pohlavie“, obracia, takže jeho význam sa mení tak, že žena nie je pohlavím, ktoré jej bolo 

dané, ale je encore (a en corps) mužského pohlavia, a toto encore tu defiluje prezlečené za 

inakosť. Podľa Irigaray tento falologocentrický spôsob označovania ženského pohlavia 

sústavne reprodukuje fantazmy o svojej sebazveličujúcej túžbe. Namiesto sebalimitujúceho 

jazykového gesta, ktoré by priznalo ženám inakosť alebo diferenciu, falologocentrizmus 

prichádza s pomenovaním, ktoré zatieňuje ženskosť a zaujíma jej miesto. 

 

iv. Teoretizovanie o binárnom, jednote a ich narúšaní 

 

Beauvoir a Irigaray sa zreteľne líšia v chápaní základných štruktúr, prostredníctvom ktorých 

sa reprodukuje rodová asymetria; Beauvoir si všíma zlyhanie reciprocity asymetrickej 

dialektiky, kým Irigaray naznačuje, že samotná dialektika je monologickým rozpracovaním 

maskulinistickej označujúcej ekonómie. Aj keď Irigaray zreteľne rozširuje rámec 

feministickej kritiky tým, že odhaľuje epistemologické, ontologické a logické štruktúry 

maskulinistickej označujúcej ekonómie, silu jej analýzy spochybňuje práve jej snaha 

globalizovať. Možno vôbec identifikovať monolitickú, a zároveň aj monologickú 

maskulinistickú ekonómiu, prekračujúcu rámec kultúrnych a historických kontextov, 

v ktorých sa uskutočňuje diferencia pohlaví? Je neschopnosť rozpoznávať špecifické kultúrne 

procesy rodového útlaku istým druhom epistemologického imperializmu, ktorý sa nedá 

zmierniť jednoducho tým, že sa kultúrne rozdiely rozpracujú ako „príklady“ toho istého 

falologocentrizmu? Úsilie včleniť „Iné“ kultúry ako spestrenie a rozšírenie globálneho 

falologocentrizmu je samo osebe privlastňujúcim aktom a hrozí, že sa len opäť zopakuje 

sebazveličujúce gesto falologocentrizmu, ktorý pod rúškom rovnakosti kolonizuje rozdiely, 

ktoré by inak mohli spochybniť a narušiť totalizujúci koncept. 



Feministické kritičky by mali preskúmať totalizujúce požiadavky maskulinistickej 

označujúcej ekonómie, a zároveň zostať sebakritické voči totalizujúcim gestám feminizmu. 

Snaha identifikovať nepriateľa ako jediného a konkrétneho je prevráteným diskurzom, ktorým 

sa nekriticky kopíruje stratégia utláčateľa, namiesto toho, aby sa ponúkli iné podmienky. Fakt, 

že táto taktika môže veľmi podobným spôsobom fungovať tak vo feministických, ako aj v 

anifeministických kontextoch, poukazuje na to, že kolonizujúce gesto nemusí byť primárne a 

výlučne maskulinistické. Môže mať účinok aj v iných vzťahoch, ktoré sa týkajú rasovej, 

triednej a heterosexistickej subordinácie, čo je len niekoľko príkladov. Je jasné, že ak 

začneme vymenovávať rozmanité druhy útlaku, automaticky predpokladáme, že existujú 

samostatne, jeden po druhom pozdĺž horizontálnej osi, a neberieme do úvahy ich 

konvergenciu v sociálnej oblasti. Podobne nedostatočný je aj vertikálny model: Rôzne druhy 

útlaku nemožno zhrnúť a zoradiť, uviesť do kauzálnych vzťahov a rozložiť ich podľa 

„originality“ a „odvodenosti“. Oblasť moci, ktorá je sčasti štruktúrovaná cez imperializujúce 

gesto dialektického privlastnenia, prekračuje a zároveň zahŕňa os pohlavnej diferencie, 

pričom ponúka zmapovanie pretínajúcich sa rozdielov, ktoré nemožno vyčerpávajúco 

hierarchizovať ani v rámci falologocentrizmu, ani v rámci iného kandidáta na pozíciu 

„primárnej podmienky pre útlak“. Dialektické privlastnenie a potlačenie Iného nemusí byť 

výlučnou taktikou maskulinistickej označujúcej ekonómie, ale môže byť skôr jednou 

z mnohých taktík rozvíjaných predovšetkým, no nie výlučne, v službách expandujúcej a 

racionalizujúcej maskulinistickej oblasti. 

Súčasné feministické diskusie o esencializme nastoľujú otázku univerzality ženskej identity a 

maskulinistického útlaku inými spôsobmi. Univerzalistické požiadavky vychádzajú zo 

spoločného alebo spoločne zdieľaného epistemologického stanoviska, chápaného ako 

artikulované vedomie či spoločné štruktúry útlaku, alebo ako zdanlivo transkultúrne štruktúry 

ženskosti, materstva, sexuality a/alebo écriture feminine. V úvode tejto kapitoly tvrdím, že 

toto globalizujúce gesto vyprovokovalo mnoho kritických odoziev žien, ktoré zastávajú názor, 

že kategória „ženy“ je normatívna a vylučujúca, zaťažená nečitateľnými dimenziami triednej 

a rasovej privilegovanosti. Inými slovami, tým, že sa nástojilo na koherentnosti a jednote 

kategórie ženy, sa zároveň odmietla mnohorakosť kultúrnych, sociálnych a politických 

priesečníkov, v ktorých sa konštruuje konkrétna množina „ženy“. 

Došlo aj k istým pokusom formulovať koaličnú politiku, ktorá by vopred nestanovila, aký má 

mať kategória „ženy“ obsah. Pri týchto pokusoch sa navrhovalo uskutočniť viacero 

dialogických stretnutí, v ktorých by ženy v rozličných pozíciách - nezávisle na sebe a v rámci 

vznikajúcej koalície - artikulovali svoje identity. Je jasné, že význam koaličnej politiky 



nemožno podceňovať, ale samotnú formu koalície, vytváranie a nepredvídateľné 

zoskupovanie rozličných pozícií nemožno vopred plánovať. Napriek tomu, že tvorba koalícií 

je motivovaná snahou o demokratizáciu, teoretička, ktorá skúma vytváranie koalícií, môže 

neúmyselne nadobudnúť nadvládu v tomto procese tým, že sa už vopred pokúsi presadzovať 

akúsi ideálnu podobu koaličných štruktúr, ktorá zaručí jednotu ako východisko pre všetky 

dohovory. Takéto úsilie určovať, čo je a čo nie je správnou podobou dialógu a čo vytvára 

subjektovú pozíciu, ba - ešte dôležitejšie - kedy sa dosiahla „jednota“, môže brzdiť proces 

formovania samotnej koalície i dynamiku jej vnútorného sebaobmedzovania, ktorá pôsobí 

zvnútra ako korektív. 

Trvať vopred na „jednote“ koalície znamená, že solidarita, nech už je jej cena akákoľvek, je 

pre politickú akciu bezpodmienečne nutná. Lenže aká je to politická akcia, ktorá vyžaduje, 

aby sa za zhodu vopred zaplatila takáto cena? Je možné, že koalícia si vyžaduje, aby 

jednotlivé jej zložky spoznali svoje vlastné protirečenia a podnikali kroky, aby sa tieto 

vnútorné protirečenia nezrušili. Možno, že súčasťou toho, čo treba k dialogickému 

porozumeniu, je aj akceptácia rozdielnosti, nejednoty, roztrieštenia a fragmentácie, pretože to 

patrí k často krivolakému procesu demokratizácie. Samotný pojem „dialóg“ je kultúrne 

špecifický a je viazaný na daný historický kontext, takže jedna strana dialógu môže mať pocit, 

že sa dialóg uskutočňuje, kým druhá môže zastávať názor, že nijaký dialóg neprebieha. 

V prvom rade treba preskúmať mocenské vzťahy, ktoré podmieňujú a ohraničujú možnosti 

dialógu. Inak hrozí, že dialogický model znovu upadne do liberálneho modelu, v ktorom sa 

automaticky predpokladá, že všetky strany zaujímajú rovnakú mocenskú pozíciu a pri 

vyjadrovaní vychádzajú z rovnakých postulátov o „zhode“ a „jednote“ a, samozrejme, aj o 

cieľoch, ktoré by mali mať pred sebou. Bolo by nesprávne vopred predpokladať, že jestvuje 

nejaká kategória „ženy“, ktorú, aby sa stala úplnou, treba len jednoducho naplniť rozličnými 

zložkami rasy, triedy, veku, etnicity a sexuality. Predpoklad, že táto kategória je esenciálne 

nekompletná, umožňuje, aby slúžila ako permanentne dostupné miesto pre vzájomne 

protirečivé významy. Definičná nekompletnosť takejto kategórie môže poslúžiť ako 

normatívny ideál zbavený dominujúcej sily. 

Je „jednota“ nutná pre účinnú politickú akciu? Spôsobuje predčasné nástojenie na jednote 

dokonca ešte výraznejšiu fragmentáciu medzi zúčastnenými? Isté formy vedomej 

fragmentácie môžu zabezpečiť akcieschopnosť koalície práve preto, že „jednota“ kategórie 

žien sa ani nepredpokladá, ani nie je vítaná. Vytvára vari „jednota“ exkluzionistickú normu 

solidarity na úrovni identity, ktorá bráni akým činom, ktoré by narušili hranice chápania 

identity, alebo ktoré by mohli viesť k rozvratu ako k explicitnému politickému cieľu? Bez 



predpokladu „jednoty“ alebo „jednoty“ ako cieľa, ktorý je v každom prípade vždy nastolený v 

rovine pojmov, sa dočasné zhody môžu objaviť v kontexte konkrétnych akcií, ktoré mali za 

cieľ niečo iné ako artikuláciu identity. Bez vynúteného očakávania, že feministické akcie 

musia vznikať na niečom stabilnom, jednotnom, ako aj na konsenze o identite, sa môžu tieto 

akcie rozbehnúť rýchlejšie a môžu sa javiť primeranejšie ženám, pre ktoré je význam tejto 

kategórie stále ešte problematický. 

Tento antifundacionalistický prístup ku koaličnej politike vychádza z predpokladu, že 

„identita“ nie je premisa, a že ani forma či obsah koaličného zoskupenia nemôžu byť známe 

predtým, ako sa niečo dosiahne. Pretože v rámci dostupných kultúrnych podmienok možno 

identitu vyjadriť len definíciou, ktorá už vopred vylučuje možnosť vzniku nových konceptov 

identity prostredníctvom politicky angažovaných činov, normatívnym cieľom 

fundacionalistickej taktiky nemôže byť premena alebo rozšírenie existujúcich konceptov 

identity. Navyše ak identity alebo komunikačné štruktúry, o ktorých existuje zhoda a 

prostredníctvom ktorých jestvujúce identity komunikujú, už nie sú témou či subjektom 

politiky, môžu identity vznikať a zanikať v závislosti od konkrétnej praxe, v ktorej vznikli. 

Isté politické praktiky určujú identity náhodne, aby dosiahli svoje aktuálne ciele. Koaličná 

politika si nevyžaduje ani rozšírenú kategóriu „ženy“, ani vnútorne rozmanité ja s celou jeho 

komplexnosťou. 

Rod je zložitá kategória, ktorej celistvosť je stále odsúvaná, nikdy, v žiadnom priesečníku 

času nie je tým, čím je. Otvorená koalícia teda môže potvrdiť identity, ktoré sa raz 

inštitucionalizujú, inokedy zavrhujú, a to v závislosti od aktuálnych cieľov; takáto koalícia 

bude otvoreným zhromaždením, ktoré umožňuje mnohorakosť konvergencií a divergencií, 

bez podriadenosti normatívnemu telos definičného zákazu. 

 

v. Identita, pohlavie a metafyzika substancie 

 

Čo teda možno chápať pod „identitou“ a čo je základom predpokladu, že identity sú 

sebaidentické, že pretrvávajú v čase ako stále rovnaké, zjednotené a vnútorne koherentné? A 

ešte dôležitejšia otázka: Akú informáciu prenášajú tieto predpoklady do diskurzov o „rodovej 

identite“? Bolo by nesprávne myslieť si, že diskusia o „identite“ má predchádzať diskusii o 

rodovej identite, a to jednoducho preto, lebo „osoby“ sa stávajú poznateľnými iba vtedy, ak sú 

rodovo určené v súlade s rozpoznateľnými štandardami rodovej poznateľnosti. V 

sociologických diskusiách išlo zvyčajne o snahu pochopiť pojem osoby v termínoch takého 

konania, ktoré pripisuje ontologickú prioritu rôznym rolám a funkciám, prostredníctvom 



ktorých sa predpokladá sociálna viditeľnosť a význam pojmu osoby. V rámci samotného 

filozofického diskurzu bol pojem „osoba“ analyticky rozpracovaný na základe predpokladu, 

že nech už osoba existuje „vo vnútri“ akéhokoľvek sociálneho kontextu, vždy sa nejakým 

spôsobom – či už cez vedomie, schopnosť jazyka alebo morálne uvažovanie – vonkajškovo 

vzťahuje k definičnej štruktúre bytia osobou. Aj keď tento druh literatúry nie je predmetom 

tohto skúmania, predsa len je jeden predpoklad takýchto výskumov ohniskom kritického 

skúmania a inverzie. Kým otázka toho, čo konštituuje „osobnú identitu“ v rámci filozofického 

uvažovania, sa vždy sústreďuje na problém, aké vnútorné črty vytvárajú kontinuitu alebo 

sebaidentitu osoby v čase, v tomto prípade bude otázka znieť nasledovne: Do akej miery 

vytvárajú identitu, čiže vlastne vnútornú koherenciu subjektu a sebaidentifikačný status 

osoby, regulačné praktiky utvárania rodu a rodového rozdelenia? Do akej miery je „identita“ 

skôr normatívnym ideálom než deskriptívnym momentom skúsenosti? A ako regulačné 

praktiky, ktoré určujú rod, ovládajú aj kultúrne poznateľné pojmy identity? Inými slovami, 

„koherencia“ a „kontinuita“ „osoby“ nie sú logickými alebo analytickými črtami bytia 

osobou, ale sú skôr sociálne zavedenými a udržovanými normami poznateľnosti. Vzhľadom 

na to, že „identita“ sa potvrdzuje prostredníctvom stabilizácie pojmov pohlavia, rodu a 

sexuality, samotný pojem „osoby“ je spochybnený tým, že existujú aj rodovo „nekoherentné“ 

alebo „diskontinuitné“ rodové bytosti, ktoré sú síce osobami, ale nevyhovujú rodovo 

predurčeným normám kultúrnej poznateľnosti, prostredníctvom ktorých sa osoby definujú. 

„Poznateľné“ sú tie rody, ktoré v istom zmysle vytvárajú a udržujú vzťahy koherencie a 

kontinuity medzi pohlavím, rodom, sexuálnymi praktikami a túžbou. Inými slovami, spektrá 

diskontinuity a nekoherentnosti, ktoré si ako také vieme predstaviť iba vo vzťahu 

k existujúcim normám kontinuity a koherencie, sú ustavične zakazované a produkované tými 

istými zákonmi, aké sa pokúšajú vytvoriť príčinné alebo výrazové väzby medzi biologickým 

pohlavím, kultúrne konštituovanými rodmi a „prejavom“ či „účinkom“ jedného i druhého pri 

sexuálnej túžbe, prejavovanej cez sexuálne praktiky. 

Predstava, že môže existovať nejaká „pravda“ o pohlaví, ako to ironicky hovorí Foucault, 

vzniká práve v dôsledku regulačných praktík, ktoré - prostredníctvom matrice koherentných 

rodových noriem - generujú koherentné identity. Heterosexualizácia túžby si vyžaduje a 

ustanovuje tvorbu nespojitých a asymetrických opozícií medzi „ženským“ a „mužským“, 

pričom tieto opozície sú chápané ako výrazové atribúty „muža“ a „ženy“. Kultúrna matrica, 

prostredníctvom ktorej sa rodová identita stáva poznateľnou, si vyžaduje, aby niektoré 

„identity“ „neexistovali“, konkrétne tie, pri ktorých rod nevyplýva z pohlavia a praktiky túžby 

„nevyplývajú“ ani z pohlavia, ani z rodu. Slovo „vyplývať“ v tomto kontexte znamená 



politický dôsledok kultúrnych pravidiel, ktoré vytvárajú a regulujú podobu a význam 

sexuality. A naozaj, práve preto, že niektoré druhy „rodových identít“ nevyhovujú týmto 

normám kultúrnej zrozumiteľnosti, objavujú sa potom v tejto sfére iba ako vývojové chyby 

alebo logické nemožnosti. Ich nástojčivý výskyt a rýchle rozširovanie však zároveň poskytuje 

príležitosť kriticky odhaľovať obmedzenia, ako aj snahy regulovať túto oblasť 

zrozumiteľnosti, takže zároveň umožňujú v podmienkach tejto matrice zrozumiteľnosti 

vytvárať aj konkurenčné a subverzívne matrice narúšania rodového poriadku. 

No skôr než začneme uvažovať o takýchto praktikách narúšania rodového poriadku, je veľmi 

dôležité pochopiť „matricu poznateľnosti“. Je táto matrica niečím mimoriadna? Z čoho 

pozostáva? Čo je to za zvláštnu alianciu, o ktorej sa predpokladá, že existuje medzi systémom 

povinnej heterosexuality a diskurzívnymi kategóriami, tvoriacimi pojmy identity pohlavia? 

Ak je „identita“ účinkom diskurzívnych praktík, do akej miery je potom rodová identita, 

konštruovaná ako vzťah medzi pohlavím, rodom, sexuálnou praxou a túžbou, výsledkom 

regulačnej praktiky, ktorú možno identifikovať ako povinnú heterosexualitu? Vráti nás vari 

toto vysvetlenie ešte k inému totalizujúcemu rámcu, v ktorom povinná heterosexualita 

jednoducho preberá miesto falologocentrizmu ako monolitnej príčiny rodového útlaku? 

V širokom spektre francúzskej feministickej a postštrukturalistickej teórie sú aj veľmi 

rozdielne režimy moci chápané ako čosi, čo tvorí koncept identity pohlavia. Zvážme 

rozdielnosť takých pozícií, ako je napríklad pozícia Irigaray, ktorá tvrdí, že existuje iba jedno 

pohlavie, mužské, ktoré sa samo podrobne rozpracováva vo vytváraní „Iného“ a jeho 

prostredníctvom, a pozícií ako napríklad Foucaultova, ktorá predpokladá, že kategória 

pohlavia, či už mužského alebo ženského, je produktom difúzneho systému regulácie 

sexuality. Zvážme tiež argument Wittig, že v podmienkach povinnej heterosexuality je 

kategória pohlavia vždy ženská (lebo mužská zostáva neoznačená, a teda synonymická k 

„univerzálnemu“). Wittig však paradoxne súhlasí s Foucaultom v tom, že keby sa 

heterosexuálna hegemónia rozpadla a bola premiestnená, kategória pohlavia by ako taká 

zmizla, vlastne by sa rozptýlila. 

Tieto rozličné modely výkladu naznačujú veľmi rozmanité spôsoby chápania kategórie 

pohlavia, v závislosti od toho, ako je artikulovaná oblasť moci. Je možné obsiahnuť zložitosť 

týchto oblastí moci, a zároveň zakomponovať do myslenia aj ich produktívne kapacity? Na 

jednej strane teória sexuálnej diferencie Luce Irigaray naznačuje, že v kontexte konvenčných 

reprezentačných systémov západnej kultúry ženy nikdy nebudú môcť byť chápané v rámci 

modelu „subjektu“, a to práve preto, že konštituujú fetiš reprezentácie, a teda sú ako také 

nereprezentovateľné. Ženy - podľa tejto ontológie substancie - nikdy nemôžu „byť“, a to 



preto, že sú vzťahom odlišnosti, diferencie, sú tie, vylúčením ktorých sa táto oblasť vlastne 

definuje. Ženy sú tiež „odlišnosťou“, ktorá sa v porovnaní so subjektom, teraz už vždy 

mužským, nedá chápať ako jednoduchá negácia alebo ako „Iné“. Ako už bolo povedané, nie 

sú ani subjektom, ani Iným tohto subjektu, ale sú tým, čo sa líši od ekonómie binárnej 

opozície, ktorá je sama osebe trikom pre monologické rozpracovanie mužského. 

V centre každého z týchto názorov však tkvie predstava, že pohlavie sa v rámci 

hegemonického jazyka javí ako substancia, ako, povedané metafyzicky, sebaidentické bytie. 

To, že sa pohlavie javí práve takto, sa dosahuje cez performatívne prekrútenie jazyka a/alebo 

diskurzu, v ktorom sa ukrýva práve ten fakt, že „byť“ pohlavím alebo rodom je v zásade 

nemožné. Pre Irigaray nikdy nemôže byť pravdivým ukazovateľom rodových vzťahov 

gramatika, a to práve preto, že podporuje onen substanciálny model rodu ako binárneho 

vzťahu medzi dvoma pozitívnymi a reprezentovateľnými termínmi. Podľa Irigaray 

substantívna gramatika rodu, ktorá predpokladá mužov a ženy, rovnako ako aj ich atribúty 

mužského a ženského, je príkladom pre binárnosť, ktorá účinne maskuje jednovýznamový a 

hegemonický diskurz mužského, teda falologocentrizmu, a umlčiava ženské ako miesto 

subverzívnej mnohorakosti. Podľa Foucaulta substantívna gramatika pohlaví spôsobuje umelý 

binárny vzťah medzi pohlaviami, ako aj umelú vnútornú koherenciu vo vnútri každého pojmu 

tejto binárnosti. Binárna regulácia sexuality potláča subverzívnu mnohorakosť sexuality, ktorá 

narúša heterosexuálne, reprodukčné, medicínske i právne hegemónie. 

Podľa Wittig binárna reštrikcia pohlavia slúži v systéme povinnej heterosexuality 

reprodukčným cieľom; Wittig sa nevyhýba tvrdeniu, že zvrhnutie povinnej heterosexuality 

bude zároveň slávnostným začiatkom skutočného humanizmu „osoby“, oslobodenej z okov 

pohlavia. V iných kontextoch zasa naznačuje, že hojnosť a široké rozšírenie 

nefalologocentrickej erotickej ekonómie rozptýli ilúzie o pohlaví, rode a identite. 

Z niektorých iných textových momentov možno usudzovať, že „lesba“ sa tu objavuje ako tretí 

rod, ktorý poskytuje nádej na transcendenciu binárnej reštrikcie, ktorú na pohlavie uvalil 

práve systém povinnej heterosexuality. Keď Wittig obraňuje „kognitívny subjekt“, ukazuje sa, 

že nie je v žiadnom metafyzickom spore s hegemónnymi spôsobmi signifikácie alebo 

reprezentácie; vskutku, subjekt so svojím atribútom sebaurčenia je vlastne rehabilitáciou 

agensa existenciálnej voľby menom lesba: „...príchod individuálnych subjektov si vyžaduje 

v prvom rade zničenie kategórií pohlavia... lesba je jediný koncept z tých, čo poznám, ktorý je 

mimo kategórií pohlavia.“ Wittig nekritizuje „konkrétny subjekt“ ako čosi, čo je v súlade 

s pravidlami nevyhnutne patriarchálneho symbolického poriadku nemenne mužské, ale 



navrhuje nahradiť tento subjekt ekvivalentným lesbickým subjektom, ktorý sa stane 

používateľom jazyka. 

Identifikácia žien s „pohlavím“ je u Beauvoir aj u Wittig spojením kategórie žien 

s ostentatívne sexualizovanými črtami ich tiel, a je to teda vlastne odmietnutie udeliť slobodu 

a autonómiu ženám v takej miere, v akej ju využívajú muži. Deštrukcia kategórie pohlavia 

bude teda zároveň deštrukciou atribútu, pohlavia, ktoré prostredníctvom mizogýnneho gesta 

synekdochy zabralo miesto osoby, čiže sebaurčujúceho cogito. Inými slovami, len muži sú 

„osobami“ a jediný rod, ktorý existuje, je ženský: „Rod je jazykový ukazovateľ politickej 

opozície medzi pohlaviami. Rod je tu použitý v  jednotnom čísle, pretože v  skutočnosti 

neexistujú dva rody. Existuje len jeden: ženský rod, kým ten ‘mužský’ nie je rodom. Pretože 

mužský nie je mužský, ale všeobecný.“ 

Preto Wittig vyzýva k deštrukcii „pohlavia“, aby tak ženy mohli prijať status univerzálneho 

subjektu. Cestou k tejto deštrukcii „ženy“ musia prijať tak partikulárne, ako aj univerzálne 

hľadisko. Lesba v prácach Wittig (ako subjekt, ktorý môže realizovať konkrétnu univerzalitu 

prostredníctvom slobody) skôr potvrdzuje než spochybňuje normatívny záväzok 

humanistických ideálov vychádzajúcich z metafyziky substancie. V tomto ohľade sa Wittig 

líši od Irigaray, a to nielen pokiaľ ide o podmienky teraz už známej opozície medzi 

esencializmom a materializmom, ale aj v podmienkach vernosti metafyzike substancie, ktorá 

potvrdzuje normatívny model humanizmu ako rámec pre feminizmus. Wittig sa podľa 

všetkého upísala radikálnemu projektu lesbickej emancipácie a presadzuje rozlíšenia medzi 

„lesbou“ a „ženou“, a to prostredníctvom obrany predrodovej „osoby“, ktorú charakterizuje 

ako slobodnú. Tento pohyb nielenže potvrdzuje predsociálny status ľudskej slobody, ale 

podporuje tú metafyziku substancie, ktorá je zodpovedná za produkciu a naturalizáciu 

kategórie pohlavia. 

Metafyzika substancie je slovné spojenie súvisiace s Nietzchem, a to v rámci súčasnej kritiky 

filozofického diskurzu. Michel Haar v komentári k Nietzschemu tvrdí, že viacero 

filozofických ontológií sa dostalo do pasce kvôli istým ilúziám o „Bytí“ a „Substancii“, 

živeným vierou, že gramatická formulácia subjektu a predikátu odráža prvšiu ontologickú 

skutočnosť substancie a atribútu. Ako tvrdí Haar, tieto konštrukcie vytvárajú umelé 

filozofické prostriedky, ktorými sa efektívne zavádzajú jednoduchosť, poriadok a identita. 

V žiadnom zmysle však neodhaľujú pravdu o veciach ani ju nereprezentujú. Pre naše ciele je 

nietzscheovský kriticizmus inštruktívny v prípade, že sa aplikuje na psychologické kategórie, 

ktoré ovládajú bežné aj teoretické myslenie o rodovej identite. Podľa Haara kritika 

metafyziky substancie zahŕňa kritiku samotného chápania psychologickej osoby ako 



substantívnej veci: „Deštrukcia logiky pomocou jej vlastnej genealógie prináša so sebou 

zároveň zničenie psychologických kategórií založených na tejto logike. Všetky psychologické 

kategórie (ego, indivíduum, osoba) sa odvodzujú od ilúzie substanciálnej identity. No táto 

ilúzia sa v zásade vracia k povere, ktorá klame nielen zdravý rozum, ale aj filozofov - najmä 

vieru v jazyk, presnejšie, vieru v  pravdu gramatických kategórií. Bola to gramatika (subjekt-

predikátová štruktúra), z ktorej vychádzala Descartova istota, že ‘ja’ je subjektom ‘myslenia’, 

kým myšlienky sú skôr tie, ktoré prichádzajú ku ‘mne’; vlastne viera v  gramatiku jednoducho 

vyjadruje vôľu byť ‘príčinou’ myšlienok človeka. Subjekt, ja, indivíduum, to sú iba mnohé 

falošné koncepty, pretože sa transformujú do fiktívnych celkov substancií, ktoré v  začiatkoch 

disponujú iba jazykovou realitou.“ 

Wittig ponúka alternatívnu kritiku tohto konceptu, keď ukazuje, že osoba nemôže byť 

označená v rámci jazyka bez toho, aby nebola označená v rode. Ponúka politickú analýzu 

gramatiky rodu vo francúzštine. Podľa Wittig rod nielenže dezignuje osoby, „kvalifikuje“ ich, 

ale konštituuje aj konceptuálnu epistému, prostredníctvom ktorej sa binárny rod 

zovšeobecňuje. A hoci francúzština prisudzuje rod všetkým druhom podstatných mien, nielen 

osobám, Wittig tvrdí, že jej analýza má dôsledky aj pre angličtinu. Na začiatku svojho diela 

The Mark of Gender (Znak rodu), (1984) píše: „Označenie rodu sa podľa lingvistov týka 

substantív. Rozprávajú o ňom ako o funkcii. Ak spochybňujú význam rodového označenia, 

robia si z neho žarty a nazývajú rod ‘fiktívne pohlavie’. ... čo sa týka kategórie osoby, oba 

jazyky [angličtina aj francúzština] sú v rovnakej miere nositeľmi rodu. V oboch sa vyskytuje 

primitívny ontologický koncept, ktorý si v  jazyku vynucuje rozdelenie bytostí na dve 

pohlavia... Rod ako ontologický koncept, ktorý sa zaoberá prirodzenosťou Bytia, spolu s celou 

hmlovinou iných primitívnych konceptov patriacich do tej istej línie uvažovania, patrí 

primárne do filozofie.“  

Podľa Wittig to, že rod „patrí do filozofie“, znamená, že patrí k „tomu súboru samozrejmých 

konceptov, o ktorých sú filozofi presvedčení, že bez nich nemôžu rozvíjať líniu uvažovania a 

ktoré sa rozumejú samo sebou, pretože existujú ešte skôr než akákoľvek myšlienka, akýkoľvek 

sociálny poriadok, existujú v prirodzenosti“. Potvrdením názorov Wittig je aj populárny 

diskurz o rodovej identite, ktorý tak nekriticky a pružne prisudzuje „bytie“ rôznym rodom a 

„sexualitám“. Symptomatický je pre túto metafyziku rodových substancií neproblematický 

nárok „byť“ ženou a „byť“ heterosexuálnou. V prípade „mužov“ i „žien“ má tento nárok 

tendenciu podraďovať pojem rodu pojmu identity, čo vedie k záveru, že osoba je rod, a to 

vďaka jeho alebo jej pohlaviu, psychickému významu Ja a rôznym prejavom psychického Ja, 

pričom z týchto prejavov je najvýraznejšou sexuálna túžba. V takomto predfeministickom 



kontexte sa (skôr naivne než kriticky) nerozlišuje medzi rodom a pohlavím, takže rod tu slúži 

ako zjednocujúci princíp stelesneného Ja a udržiava túto jednotu v opozícii voči „opačnému 

pohlaviu“, o štruktúre ktorého sa predpokladá, že udržiava paralelnú, alebo opačnú vnútornú 

koherenciu medzi pohlavím, rodom a túžbou. Vyjadrenie ženy „cítim sa ženou“, alebo 

vyjadrenie muža „cítim sa mužom“ predpokladá, že ani v jednom z týchto prípadov nie je toto 

tvrdenie nezmyselne redundantné. A hoci byť anatómiou, ktorá je daná, sa môže javiť ako 

bezproblémové (hoci pri ďalších úvahách sa ukáže, že aj toto tvrdenie je mimoriadne 

problematické), skúsenosť rodovej psychickej dispozície alebo rodovej kultúrnej identity sa 

považuje za úspech. Preto výrok „cítim sa ženou“ je pravdivý do tej miery, do akej 

predpokladáme, že je pravdivý výrok Arethy Franklin, ktorá definuje Iné takto: „Vďaka tebe 

som skutočnou ženou.“ Aby sa takéto niečo dalo dosiahnuť, treba sa najprv odlíšiť od 

opačného rodu. Znamená to, že človek má rod, ktorý mu prináleží do tej miery, do akej nie je 

iným rodom, čo je formulácia, ktorá v rámci takéhoto binárneho páru predpokladá, a zároveň 

zvýrazňuje obmedzenie rodu. 

Rod môže označovať jednotu skúsenosti, pohlavia, rodu a túžby iba vtedy, ak pohlavie možno 

chápať tak, že je v istom zmysle nutným predpokladom rodu - ak rod je psychické a/alebo 

kultúrne označenie seba a túžby, ak túžba je heterosexuálna, čiže poznateľná len cez vzťah 

k opačnému, inému rodu, po ktorom túži. Vnútorná koherencia alebo jednota jedného aj 

druhého rodu, muža alebo ženy, si teda vyžaduje rovnako stabilnú, opozične založenú 

heterosexualitu. Takáto inštitucionalizovaná heterosexualita vyžaduje, no zároveň i produkuje 

jednovýznamovosť každého z rodových termínov, a táto jednovýznamovosť potom vytvára 

obmedzenie rodových možností v rámci opozičného, binárneho rodového systému. Takáto 

koncepcia rodu predpokladá nielen kauzálny vzťah medzi pohlavím, rodom a túžbou, ale 

zároveň jasne naznačuje, že túžba odráža alebo vyjadruje rod a že rod odráža alebo vyjadruje 

túžbu. Predpokladá sa, že metafyzická jednota všetkých troch pojmov je dobre známa a jasne 

vyjadrená v diferencujúcej túžbe po opačnom rode - čiže vo forme heterosexuality -, či už ako 

naturalistická paradigma, tvoriaca kauzálnu kontinuitu medzi pohlavím, rodom a túžbou, 

alebo ako autentická výrazová paradigma, v ktorej sa v pohlaví, rode a túžbe, či už simultánne 

alebo sukcesívne, údajne prejavuje isté pravdivé Ja, pričom sa tu predpokladá, konkretizuje a 

racionalizuje „starý sen o symetrii“, ako to nazvala Irigaray. 

Tento hrubý náčrt rodu nám poskytuje záchytný bod k pochopeniu politických príčin 

substancionalizujúceho pohľadu na rod. Inštitúcia povinnej a naturalizovanej heterosexuality 

si vyžaduje rod ako binárny vzťah, a zároveň rod aj reguluje ako binárny vzťah, v ktorom je 

mužský termín odlíšený od ženského termínu, pričom sa toto rozlíšenie uskutočňuje cez 



praktiky heterosexuálnej túžby. Akt rozlíšenia týchto dvoch protikladných momentov binárnej 

opozície má za následok upevnenie každého z nich, patričnú vnútornú koherenciu pohlavia, 

rodu a túžby. 

Strategické premiestnenie takéhoto binárneho vzťahu a metafyzika substancie, na ktorej tento 

vzťah spočíva, predpokladá, že aj kategórie ženského a mužského, kategórie ženy a muža sa 

produkujú v binárnom rámci. Foucault sa pod takéto vysvetlenie implicitne podpisuje. 

V záverečnej kapitole prvého zväzku Dejín sexuality (La volonté de savoir [Histoire de la 

sexualité, tome I]) a vo svojom stručnom, ale príznačnom úvode k Herculine Barbin, dite 

Alexina B. presenté par Michel Foucault, Foucault naznačuje, že kategória pohlavia, ktorá 

predchádza akejkoľvek kategorizácii pohlavnej diferencie, je sama osebe skonštruovaná 

prostredníctvom historicky špecifického modusu sexuality. Taktická produkcia diskrétnej a 

binárnej kategorizácie skrýva strategické ciele samotného aparátu produkcie tým, že postuluje 

„pohlavie“ ako „príčinu“ pohlavnej skúsenosti, správania a túžby. Foucaultovo genealogické 

skúmanie odhaľuje túto zdanlivú „príčinu“ ako „účinok“, ako produkciu daného režimu 

sexuality, ktorý sa pokúša regulovať sexuálnu skúsenosť tým, že dosadzuje diskrétne 

kategórie pohlavia ako základné a kauzálne funkcie v rámci každého diskurzívneho 

vysvetlenia sexuality. 

Foucaultov úvod k denníkom hermafrodita Herculina Barbina naznačuje, že genealogická 

kritika týchto skonkretizovaných kategórií pohlavia je nechceným dôsledkom sexuálnych 

praktík, ktoré sa nedajú vysvetliť v rámci medicínsko-právneho diskurzu, teda v rámci 

diskurzu založeného na naturalizovanej heterosexualite. Herculine nie je „identitou“, ale 

pohlavnou nemožnosťou identity. Hlavným dôvodom škandálu nie je to, že v tomto a na 

tomto tele sú rozmiestnené zároveň mužské a ženské anatomické prvky. Jazykové konvencie 

ako predpoklad poznateľnosti rodovo určeného Ja, teda osoby, zrazu narážajú na vlastné 

limity v osobe nazvanej Herculine práve preto, že ona/on vyvoláva konvergenciu a 

dezorganizáciu pravidiel, ktoré určujú pohlavie/rod/túžbu. Herculine nanovo rozmiestňuje a 

iným spôsobom distribuuje termíny binárneho systému, no práve toto nové rozmiestnenie 

narúša a rozširuje termíny, ktoré sú mimo samotnej binárnosti. Podľa Foucaulta sa Herculine 

nedá kategorizovať v rámci stanovenej rodovej binárnosti; jeho/jej anatomická diskontinuita 

len zdanlivo vyvoláva znepokojujúcu konvergenciu heterosexuality a homosexuality 

v jej/jeho osobe, no nikdy nie je jej skutočnou príčinou. Foucaultovo uchopenie Herculina je 

podozrivé, no jeho analýza obsahuje zaujímavé presvedčenie, že pohlavná heterogenita 

(paradoxne vopred vylúčená naturalizovanou „hetero“-sexualitou), tým, že preniká do 

identitárskych kategórií pohlavia, obsahuje kritiku metafyziky substancie. Foucault si 



predstavuje skúsenosť Herculina/Herculiny ako „svet slasti, v ktorom sa smejeme bez 

pošteklenia“. Úsmevy, šťastie, rozkoš a túžby sú tu zobrazené ako vlastnosti bez trvalej 

substancie, o ktorej by sa dalo povedať, že k nej tieto prejavy patria. Keďže ide o voľne 

poletujúce atribúty, je tu možnosť takej rodovej skúsenosti, ktorú nemožno uchopiť 

prostredníctvom substancializujúcej a hierarchizujúcej gramatiky podstatných mien (res 

extensa) a adjektív (atribútov, či už podstatných, alebo náhodných). Foucault vo svojom 

zbežnom výklade Herculiny/Herculina navrhuje ontológiu náhodných atribútov, a tak 

vychádza najavo, že identita sa chápe ako kultúrne jasne vymedzený princíp poriadku a 

hierarchie, čiže ako akási regulačná fikcia. 

Ak možno hovoriť o „mužovi“ s mužským atribútom a chápať tento atribút ako správnu, aj 

keď náhodnú črtu daného muža, potom je rovnako dobre možné hovoriť o „mužovi“ so 

ženským atribútom, nech už sú tie atribúty akékoľvek, a pritom zachovávať integritu 

mužského rodu. No keď už nebudeme trvať na pojmoch „muž“ a „žena“ ako na trvalých 

substanciách, nebude viac možné podriadiť im disonantné rodové črty, ktorých je zrazu 

mnoho a ktoré sú druhotnými a náhodnými charakteristikami rodovej ontológie, vo svojom 

základe neporušenej. Ak je vedomie trvalej substancie fiktívnou konštrukciou, vytvorenou 

prostredníctvom povinného radenia atribútov do koherentných rodových sekvencií, potom to 

vyzerá tak, že disonantná hra atribútov, ktoré nemôžu vyhovovať postupným alebo 

kauzálnym modelom poznateľnosti, spochybňuje rod ako substanciu, životaschopnosť muža a 

ženy ako podstatných mien. 

Existencia trvalej substancie alebo rodovo určeného Ja, o čom psychiater Robert Stoller 

hovorí ako o „rodovom jadre“, sa teda vytvára reguláciou atribútov pozdĺž kultúrne tvorených 

línií koherencie. V dôsledku toho možno túto fiktívnu produkciu odhaliť len cez neregulovanú 

hru atribútov, ktorá odoláva asimilácii vo vopred daných rámcoch primárnych podstatných 

mien a podradených prídavných mien. Samozrejme, vždy sa dá namietnuť, že disonantné 

adjektíva môžu mať retroaktívnu pôsobnosť, takže môžu nanovo definovať substantívne 

identity, ktoré už predtým modifikovali, a tak rozšíriť substantívne kategórie rodu, do ktorých 

sa začlenia aj možnosti, ktoré boli predtým vylúčené. No ak tieto substancie nie sú ničím 

iným než súvislosťami, náhodne utvorenými prostredníctvom regulácie atribútov, potom 

samotná ontológia substancií nie je len umelým efektom, ale je aj zásadne nadbytočná. 

V tomto zmysle rod nie je podstatné meno, nie je to ani súbor voľne plávajúcich atribútov, 

lebo, ako sme už videli, substantívny účinok rodu sa produkuje performatívne a je vynútený 

regulačnými praktikami rodovej koherencie. Z toho vyplýva, že v rámci zdedeného diskurzu 

metafyziky substancie sa ukáže, že rod je performatívny, čiže konštituuje tú identitu, ktorou 



sa sám chce stať. V tomto zmysle je rod vždy činnosťou, hoci nie činnosťou subjektu, ktorý 

takpovediac existoval skôr než čin. Ak sa majú rodové kategórie nanovo premyslieť, a to 

mimo metafyziky substancie, treba zvážiť relevantnosť Nietzscheho výroku z jeho diela O 

genealógii morálky, kde tvrdí, že „...za aktivitou, pôsobením, konaním niet ‘bytia’; ‘aktér’ je 

k aktivite iba pribásnený – aktivita je všetkým“. Ak tento výrok aplikujeme spôsobom, ktorý 

Nietzsche určite nepredpokladal a ani by s ním nesúhlasil, môžeme tvrdiť nasledovný korolár, 

teda logicky vyplývajúci dôsledok povedaného: Neexistuje žiadna rodová identita, ktorá by sa 

skrývala za prejavmi rodu; takáto identita je performatívne konštituovaná práve tými 

„prejavmi“, o ktorých sa tvrdí, že sú jej výsledkami. 

 

vi. Jazyk, moc a stratégie dislokácie  

 

Veľká časť feministickej teórie a literatúry predpokladá, že existuje „agens“, konateľ, ktorý 

stojí za skutkom. Tvrdí, že bez agensa niet konania, a teda niet ani potenciálu začať 

transformáciu vzťahov nadvlády v spoločnosti. Radikálna feministická teória Monique Wittig 

zaujíma v toku feministických teórií, ktoré skúmajú otázku subjektu, dvojznačnú pozíciu. 

Wittig na jednej strane spochybňuje metafyziku substancie, na druhej stane uchováva ľudský 

subjekt, indivíduum, ako metafyzické miesto konania. Kým jej humanizmus jasne 

predpokladá za skutkom nejakého konateľa, jej teória zreteľne načrtáva performatívnu 

konštrukciu rodu v rámci materiálnych praktík kultúry, a tak sa dostáva do sporu 

s temporalitou v tých výkladoch, ktoré zamieňajú „príčinu“ s „následkom“. Wittig v úryvku 

naznačujúcom intertextový priestor, ktorý ju spája s Foucaultom (a ktorý odhaľuje stopy 

marxistického prístupu v teóriách ich oboch), píše: „Prístup materialistických feministiek 

ukazuje, že to, čo považujeme za príčinu alebo pôvod útlaku, je v  skutočnosti iba znakom, 

ktorý používa utláčateľ; ide o ‘mýtus ženy’ spolu s materiálnymi dôsledkami tohto mýtu a s 

jeho prejavmi v privlastnenom/odcudzenom vedomí a telách žien. To znamená, že tento znak 

neexistoval skôr ako útlak... pohlavie sa chápe ako ‘bezprostredne dané’, ako ‘zmyslami 

vnímateľne dané’, ako ‘fyzické črty’, ktoré patria do prirodzeného poriadku. Lenže to, o čom 

sme presvedčení a presvedčené, že je fyzikálne a priamo vnímané, je iba sofistikovaná a 

mýtická konštrukcia, je to ‘imaginárna stavba’.“ 

Podľa Wittig vzhľadom na to, že k produkcii „prirodzeného“ dochádza v súlade s diktátom 

povinnej heterosexuality, homosexuálna túžba transcenduje kategóriu pohlavia: „Keby sa 

túžba mohla oslobodiť sama od seba, nemala by už nič spoločné so spôsobom, akým bola 

doteraz prostredníctvom pohlavia označovaná.“ 



Wittig hovorí o „pohlaví“ ako o znaku, ktorý sa nejakým spôsobom týka inštitucionalizovanej 

heterosexuality a ktorý sa dá praktikami, účinne napádajúcimi túto inštitúciu, zotrieť alebo 

otupiť. Samozrejme, jej pohľad sa radikálne líši od názorov Irigaray. Irigaray chápe tento 

„znak“ rodu ako súčasť mužskej hegemonickej označujúcej ekonómie, fungujúcej cez 

sebarozvíjajúce sa mechanizmy specularizácie, ktoré v rámci západnej filozofickej tradície 

virtuálne určili oblasť ontológie. Podľa Wittig je jazyk nástroj, ktorého štruktúry nie sú 

mizogýnne, no ktorý sa používa mizogýnnym spôsobom. Podľa Irigaray jedinou možnosťou, 

ako uniknúť „znaku“ rodu (ktorý nie je pre ženy ničím iným ako falologocentrickým 

vymazaním ženského pohlavia), je možnosť iného jazyka alebo označujúcej ekonómie. Kým 

Irigaray sa pokúša odhaliť zdanlivo „binárny“ vzťah medzi pohlaviami ako maskulinistický 

trik, ktorý ženy ako také celkom vylučuje, Wittig tvrdí, že podobné postoje len nanovo 

upevňujú binárnosť mužského a ženského a znovu oživujú mýtické chápanie ženského. Wittig 

jasne vychádza z kritiky mýtu ženskosti v Druhom pohlaví Beauvoir a tvrdí, že „neexistuje 

žiadne ‘ženské písanie’“. 

Wittig sa evidentne prispôsobuje moci jazyka, podriaďujúceho a vylučujúceho ženy. Ako 

„materialistka“ však považuje jazyk za „ďalší poriadok materiality“, za inštitúciu, ktorá sa dá 

radikálne transformovať. V jej systéme je jazyk kdesi v škále medzi konkrétnymi a 

náhodnými praktikami a inštitúciami, udržiavanými konkrétnymi rozhodnutiami jednotlivcov, 

takže je týmito kolektívnymi akciami rozhodovania aj oslabovaný. Jazyková fikcia 

„pohlavia“, ako tvrdí Wittig, je kategóriou, ktorú vytvára a rozširuje systém povinnej 

heterosexuality, a to v úsilí obmedziť tvorbu identít na takú, ktorá sa bude diať pozdĺž osi 

heterosexuálnej túžby. V niektorých jej prácach je homosexualita, tak mužská ako aj ženská, 

podobne ako iné pozície nezávislosti od heterosexuálnej zmluvy, možnosťou, ako zvrhnúť 

alebo rozšíriť kategóriu pohlavia. Napokon, v diele Le Corps lesbien (Lesbické telo), podobne 

ako v iných dielach, sa Wittig zaoberá sporným bodom genitálne tvorenej sexuality per se a 

vyzýva k alternatívnej ekonómii rozkoší, aby sa zvrhla konštrukcia ženskej subjektivity, 

ktorej sa prisudzuje výlučne reprodukčná funkcia. Rozšírenie rozkoší mimo rámca 

reprodukčnej ekonómie tak naznačuje špeciálne ženskú podobu erotickej difúzie, ktorá sa 

chápe ako kontrastratégia voči reprodukčnej konštrukcii genitálnosti. V istom zmysle možno 

podľa Wittig chápať Lesbické telo ako „opačné“, čiže prevrátené čítanie Freudových Troch 

esejí o sexualite, v ktorých autor hovorí o vývinovej nadradenosti genitálnej sexuality oproti 

nie natoľko oklieštenej a difúznejšej infantilnej sexualite. Genitálny štandard „nedosahuje“ 

iba ten/tá, kto je „invertovaný/invertovaná“, čo je medicínska klasifikácia, ktorú Freud 

používa na označenie „homosexuála“. Keď sa Wittig púšťa do politickej kritiky genitálnosti, 



využíva „invertovanosť“ ako praktiku kritického čítania, pričom zhodnocuje práve tie črty 

nerozvinutej sexuality, ktoré uvádza vo svojom diele Freud, a efektívne zavádza používanie 

termínov „postgenitálna politika“. Napokon, pojem vývinu možno chápať iba ako 

normalizáciu v rámci heterosexuálnej matrice. No je toto jediné možné čítanie Freuda? Do 

akej miery je prax „zvrátenosti“, s ktorou Wittig pracuje, podriadená práve modelu 

normalizácie, ktorý sa ona sama pokúša odstrániť? Inými slovami, ak je model difúznejšej a 

antigenitálnej sexuality jedinou alternatívou k hegemonickej štruktúre sexuality, a zároveň jej 

protikladom, do akej miery je tento binárny vzťah odsúdený donekonečna sa reprodukovať? 

Existuje nejaká možnosť rozpadu tejto opozičnej binárnosti? 

Silný odpor Wittig voči psychoanalýze má svoje nečakané dôsledky, totiž, že jej teória 

vychádza práve z tej psychoanalytickej teórie vývinu - v súčasnosti celkom „prevrátenej“ -, 

ktorú sa pokúša prekonať. Polymorfná perverzita, ktorá údajne existovala skôr, než bola 

prisúdená konkrétnemu pohlaviu, sa zhodnocuje ako telos ľudskej sexuality. Jednou z 

možných feministických psychoanalytických reakcií na Wittig môže byť názor, že Wittig sa 

dostatočne teoreticky nevenuje významu a funkcii jazyka, v ktorom sa „označenie rodu“ 

vyskytuje, a že tento problém podceňuje. Wittig chápe prax označovania ako náhodnú, krajne 

premenlivú, podľa nej sa dokonca bez tejto praxe dá zaobísť. Status primárneho zákazu 

v Lacanovej teórii funguje oveľa mocnejšie a menej náhodne ako pojem regulačnej praxe u 

Foucaulta alebo ako materialistické vysvetlenie systému heterosexistického útlaku u Wittig. 

U Lacana, rovnako ako v postlacanovskom preformulovaní Freuda u Irigaray, nie je pohlavná 

diferencia jednoduchou binárnosťou, ktorá udržiava vo svojom základe metafyziku 

substancie. Mužský „subjekt“ je fiktívnou konštrukciou, ktorú vytvára zákon zakazujúci 

incest a nanucujúci ustavičné a nekonečné premiestnenia heterosexualizujúcej túžby. Ženské 

nikdy nie je znakom subjektu; ženské nemôže byť „atribútom“ rodu. Naopak, ženské je 

označením nedostatku, je označené symbolickým, teda prostredníctvom súboru 

diferencujúcich jazykových pravidiel, ktoré účinne vytvárajú pohlavnú rozdielnosť. Mužská 

jazyková pozícia sa individualizuje a heterosexualizuje, a to prostredníctvom zákazov 

tkvejúcich v samotnom základe symbolického zákona, zákona Otca. Tabu incestu, ktoré bráni 

synovi v prístupe k matke, a tak zakladá medzi nimi vzťahy príbuzenstva, je zákonom, ktorý 

sa ustanovuje „v mene Otca“. Podobne aj zákon, ktorý bráni dievčaťu túžiť po svojej matke i 

otcovi, vyžaduje, aby sa dievča chopilo emblému materstva a chránilo zákony príbuzenstva. 

Mužská aj ženská pozícia sa teda stanovuje zákazmi, ktoré produkujú kultúrne poznateľné 

rody, no zároveň sa to deje prostredníctvom produkcie nevedomej sexuality, ktorá sa potom 

nanovo vynára v oblasti imaginárneho. 



Vo feministickom chápaní pohlavnej rozdielnosti, či už vyjadrenej ako opozícia k Lacanovmu 

falologocentrizmu (Irigaray), alebo ako kritické prepracovanie Lacana, sa ženské teoreticky 

uchopuje nie ako prejav metafyziky substancie, ale ako neprezentovateľná absencia, 

zapríčinená (mužským) odmietnutím, ktoré je základom označujúcej ekonómie 

prostredníctvom vylúčenia. Ženské ako zavrhnuté/vylúčené vytvára v rámci tohto systému 

možnosť pre kritiku a pre zlom, trhlinu, rozklad hegemónnej konceptuálnej schémy. Práce 

Jacqueline Rose a Jane Gallop rozličnými spôsobmi zdôrazňujú status konštruovanosti 

pohlavnej rozdielnosti, ako aj vnútornú nestabilnosť tejto konštrukcie a dôsledný duálny 

zákaz, ktorý vytvára pohlavnú identitu, ale zároveň odhaľuje aj „tenký ľad“ tejto konštrukcie. 

Hoci Wittig a iné francúzske materialistické feministky tvrdia, že pohlavná odlišnosť je 

bezmyšlienkovitou replikou skonkretizovaného súboru pohlavných polarít, táto ich kritická 

reakcia neberie do úvahy dôležitý rozmer nevedomia; to je totiž miestom pre potlačenú 

sexualitu, ktorá sa znovu a znovu objavuje v diskurze o subjekte a prejavuje sa ako 

nemožnosť koherencie subjektu. Ako veľmi jasne poukazuje Rose, konštruovanie koherentnej 

pohlavnej identity pozdĺž disjunktívnej osi ženského/mužského je odsúdené na neúspech. 

Trhliny tejto koherencie, ktoré sa prejavujú tak, že to, čo bolo potlačené, sa znovu a znovu 

objavuje, odhaľujú nielen fakt, že „identita“ je konštruovaná, ale aj to, že zákaz, ktorý 

konštruuje identitu, je neúčinný (otcovský zákon treba chápať nie ako deterministickú božiu

  vôľu, ale ako sústavné táranie „pána dôležitého“, ktorý si píli konár, na ktorom sedí). 

Rozdiely medzi materialistickou a lacanovskou (a postlacanovskou) pozíciou sa prejavujú 

v normatívnom spore o to, či opäť nadobudnutá sexualita existuje v moduse nevedomého, 

nachádzajúceho sa ešte „pred“ zákonom alebo stojaceho „mimo“ zákona, alebo existuje ako 

postgenitálna sexualita „po“ zákone. Paradoxne, normatívny tróp polymorfnej perverznosti sa 

chápe tak, že charakterizuje oba náhľady na alternatívnu sexualitu. O tom, ako by sa mali 

stanoviť hranice tohto „zákona“ alebo súboru „zákonov“, však nejestvuje žiadna zhoda. 

Psychoanalytická kritika pokračuje vo vysvetľovaní konštrukcie „subjektu“ - a zrejme aj 

ilúzie substancie - v rámci matrice normatívnych rodových vzťahov. Wittig vo svojom 

existenciálno-materialistickom moduse predpokladá existenciu subjektu, konkrétnej osoby, 

ktorá má svoju predsociálnu a predrodovú integritu. Na druhej strane, „otcovský zákon“ u 

Lacana, rovnako ako aj monologické panstvo falologocentrizmu u Irigaray sú poznačené 

monoteistickou singularitou, ktorá je možno menej unitárna a kultúrne univerzálna než 

predpokladané hlavné prúdy štrukturalistického prijatia tohto prístupu. 

Spor sa však zrejme obracia smerom k artikulácii dočasného trópu subverzívnej sexuality, 

prekvitajúcej pred nastolením práva, po jeho zvrhnutí, alebo počas jeho vlády ako sústavný 



problém. Na tomto mieste sa zdá rozumné obrátiť sa znovu na Foucaulta, ktorý, keďže tvrdí, 

že sexualita a moc sú koextenzívne, implicitne odmieta postulovať sexualitu ako subverzívnu 

alebo oslobodzujúcu sa, teda ako čosi, čo by sa mohlo oslobodiť od zákona. Tento argument 

môžeme ešte zvýrazniť, ak upozorníme na fakt, že označenia „pred“ zákonom a „po“ zákone 

sú vlastne diskurzívne a performatívne ustanovené spôsoby časovosti, uplatňujúce sa 

v termínoch normatívneho rámca, ktorý potvrdzuje, že subverzia, destabilizácia alebo 

premiestnenie si vyžadujú takú sexualitu, ktorá nejakým spôsobom uniká hegemonickým 

zákazom uvaleným na pohlavie. Podľa Foucaulta sú takéto zákazy produktívne v tom zmysle, 

že „subjekt“, ktorý sa ustanovuje a ktorý produkuje tieto zákazy, nemá prístup k sexualite, 

ktorá je v istom zmysle „mimo“, „pred“, alebo „po“ samotnej moci. Nie zákon, ale moc 

obsahuje právnu (prohibitívnu a regulačnú) aj produktívnu (neuvážene plodnú, generatívnu) 

funkciu diferenčných vzťahov. Preto sexualita, ktorá sa objavuje v rámci matrice mocenských 

vzťahov, nie je iba obyčajnou replikou či kópiou samotného zákona, alebo len akýmsi 

uniformným opakovaním maskulinistickej ekonómie identity. Takéto produkovanie sa 

odchyľuje od svojho pôvodného zámeru a nechcene mobilizuje možnosť vzniku „subjektov“, 

ktoré nielenže presahujú hranice kultúrnej poznateľnosti, ale aj hranice toho, čo fakticky je 

kultúrne poznateľné. 

Feministická norma postgenitálnej sexuality sa stala objektom značnej kritiky feministických 

teoretičiek sexuality - niektoré z nich sa zamerali na špecificky feministické a/alebo lesbické 

pochopenie Foucaulta. Toto utopické chápanie „nadpohlavnej“ sexuality, oslobodenej od 

heterosexuálnych konštruktov mimo „pohlavia“, však nezakalkulovalo do svojej predstavy 

spôsoby, akými mocenské vzťahy aj naďalej konštruujú sexualitu žien, a to aj v rámci 

„oslobodenej“ heterosexuality či lesbizmu. Podobne sa kritizuje aj pojem špecificky ženskej 

rozkoše, ktorá má byť radikálne odlišná od falickej sexuality. Občasné pokusy Irigaray 

odvodiť špecifickú ženskú sexualitu od špecifickej ženskej anatómie boli istý čas terčom 

antiesencialistických argumentov. Návrat k biológii ako k základu špecifickej ženskej 

sexuality alebo k jej významu podľa všetkého nabúral feministickú premisu, že biológia nie je 

osudom. No či už je tu ženská sexualita artikulovaná biologickým diskurzom zo strategických 

dôvodov, alebo je to feministický návrat k biologickému esencializmu, charakteristika ženskej 

sexuality ako radikálne odlišnej od falickej organizácie sexuality je problematická. Ženy, 

ktoré buď nedokážu vnímať takúto sexualitu ako svoju vlastnú, alebo chápu svoju sexualitu 

ako čiastočne skonštruovanú v rámci falického systému, sú v kontexte tejto teórie 

potencionálne odpísané ako „identifikujúce sa s mužmi“ alebo ako „neosvietené“. V texte 

Irigaray je vskutku často nejasné, či je sexualita kultúrne konštruovaná, alebo či je kultúrne 



konštruovaná iba v rámci falického kontextu. Inými slovami, je špecificky ženská rozkoš 

„mimo“ kultúry predhistóriou kultúry, alebo je jej utopickou budúcnosťou? Ak je to tak, aký 

má potom toto poznanie zmysel pre vyriešenie súčasných zápasov o sexualitu v rámci jej 

konštrukcie? 

Niektoré prúdy v rámci feministickej teórie aj praxe definovali sexualitu ako konštruovanú 

v kontexte diskurzu a moci, pričom moc sa tu chápe v rámci heterosexuálnych a falických 

kultúrnych konvencií. V tomto zmysle potom existencia konštruovanej (nie determinovanej) 

sexuality v lesbických, bisexuálnych a heterosexuálnych kontextoch nie je znakom 

identifikácie sa s mužmi ako niečo menejcenné. Nie je to teda nevydarený projekt, ktorého 

cieľom malo byť len kritizovanie falologocentrizmu či heterosexuálnej hegemónie, ako keby 

politická kritika mohla účinne anulovať kultúrnu konštrukciu sexuality, vytvorenú 

feministickými kritičkami. Ak je sexualita kultúrne konštruovaná v rámci existujúcich 

mocenských vzťahov, potom je postulovanie normatívnej sexuality, ktorá je „pred“ mocou, 

„mimo“ moci, alebo „nad“ mocou, kultúrnou nemožnosťou, je to len politicky 

neuskutočniteľný sen, ktorý odsúva konkrétnu a súčasnú úlohu nového premyslenia 

subverzívnych možností sexuality a identity v podmienkach prítomnej moci. Táto kritická 

úloha, samozrejme, predpokladá, že účinkovať v rámci matrice moci nie je to isté, ako 

nekriticky replikovať vzťahy nadvlády. Táto úloha ponúka možnosť nanovo zopakovať 

zákon, pričom toto opakovanie nie je jeho konsolidáciou, ale premiestnením. Namiesto 

„mužsky identifikovanej“ sexuality, ktorej príčinou a neredukovateľným zmyslom je „muž“, 

môžeme rozvinúť chápanie sexuality skonštruovanej v podmienkach falických vzťahov moci 

tak, že táto sexualita bude opakovať a nanovo distribuovať možnosti falizmu práve cez 

subverzívne operácie „identifikácií“, ktoré sú v rámci mocenskej oblasti sexuality 

nevyhnutné. Ak vyjde najavo, že - v súlade s Jacqueline Rose - „identifikácie“ sú fantazmami, 

potom musí byť možné vytvoriť aj takú identifikáciu, ktorá odhalí prízračnú, fantazmatickú 

štruktúru samotnej identifikácie. Kým nedôjde k radikálnemu odmietnutiu kultúrne 

skonštruovanej sexuality, nemožno ani zistiť, ako by sa dala spoznať a „utvoriť“ jej skrytá 

konštrukcia. Existujú formy opakovania, ktoré nie sú len reprodukciou, a teda aj 

konsolidáciou zákona (to anachronické chápanie „mužskej identifikácie“, ktoré treba 

z feministického slovníka vypustiť)? Aké možnosti rodových konfigurácií poskytujú rozličné 

novovznikajúce a náhodne konvergentné matrice kultúrnej čitateľnosti, ktoré ovládajú rodovo 

usporiadaný život? 

Je zrejmé, že v rámci feministickej teórie pohlavia nie je prítomnosť dynamiky moci v rámci 

sexuality v žiadnom prípade totožná s jednoduchou konsolidáciou alebo augmentáciou, s 



narastaním heterosexistického či falologocentrického režimu moci. „Prítomnosť“ takzvaných 

heterosexuálnych konvencií v rámci homosexuálnych kontextov, podobne ako rozrôzňovanie 

špecifických homosexuálnych diskurzov pohlavnej diferencie, ako je to v prípade „butch“ a 

„femme“ ako historických identít sexuálneho štýlu, nemožno vysvetliť ako chimérické 

prezentácie pôvodne heterosexuálnych identít. Nemožno ich ani chápať ako deštruktívne 

zotrvávanie na heterosexistických konštruktoch v rámci homosexuálnej sexuality a identity. 

Opakovanie heterosexuálnych konštruktov v rámci rôznych sexuálnych kultúr - tak 

homosexuálnych, ako aj heterosexuálnych - môže byť veľmi ľahko potrebným dejiskom pre 

pokusy denaturalizovať a mobilizovať rodové kategórie. Replikácie heterosexuálnych 

konštruktov v neheterosexuálnych rámcoch zľahčujú evidentnú konštruovanosť tzv. 

heterosexuálneho originálu. Takže gej sa má k „správnemu“ mužovi nie ako kópia 

k originálu, ale skôr ako kópia ku kópii. Parodické opakovania „originálu“, o ktorých bude reč 

v záverečných častiach tretej kapitoly, odhaľujú, že samotný originál nie je ničím iným iba 

paródiou idey prirodzeného a originálneho. Aj v prípade, že heterosexistické konštrukty 

kolujú ako možné dejiská moci/diskurzu, ktoré vytvára aj sám rod, ostáva otázka: Aké 

možnosti recirkulácie tu ešte existujú? Aké možnosti konania rodu opakujú, premiestňujú cez 

hyperbolu, nesúzvuk, vnútorný zmätok a rýchle rozširovanie samotné konštrukty, ktorými sú 

tieto možnosti mobilizované? 

Uvedomme si, že dvojznačnosti a nesúdržnosti v rámci heterosexuálnych, homosexuálnych a 

bisexuálnych praktík, ako aj medzi nimi navzájom, sa nielenže potláčajú a nanovo opisujú 

v konkretizovanom rámci disjunktívnej a asymetrickej binárnosti ženského a mužského, ale 

že tieto kultúrne konfigurácie rodovej konfúzie fungujú aj ako dejisko intervencie, odhalenia a 

premiestnenia týchto zhmotnení. Inými slovami, „jednota“ rodu je výsledkom regulačnej 

praxe, ktorá sa pokúša obnoviť uniformnú rodovú identitu prostredníctvom povinnej 

heterosexuality. Táto regulačná praktika je taká silná, že môže obmedziť blízke, príbuzné 

významy „heterosexuality“, „homosexuality“ a „bisexuality“, ako aj ďalších subverzívnych 

„území“, na ktorých dochádza k ich vzájomnej konvergencii a preznačeniu. To, že 

heterosexistické a falologocentrické režimy moci sa pokúšajú posilniť samy seba ustavičným 

opakovaním svojej logiky, metafyziky a naturalizovaných ontológií, neznamená, že 

opakovanie samo treba odmietnuť, napokon, ani sa to nedá. Ak sa opakovanie musí zachovať 

ako mechanizmus kultúrnej reprodukcie identít, potom vyvstáva zásadná otázka: Aký druh 

subverzívneho opakovania môže spochybniť regulačnú praktiku samotnej identity? 

Ak pre „osobu“, „pohlavie“ a „sexualitu“ neexistuje žiadne východisko na únik z matrice 

moci a diskurzívnych vzťahov, ktoré účinne regulujú poznateľnosť týchto konceptov pre nás, 



ako v rámci tohto chápania konštruovanej identity vzniká možnosť efektívnej inverzie, 

subverzie alebo premiestnenia? Aké možnosti poskytuje sám fakt, že pohlavie a rod sú 

konštruované? Kým Foucault je pri charakterizovaní „regulačných praktík“, ktoré produkujú 

kategóriu pohlavia, dvojznačný, a kým Wittig sa zaujíma o to, do akej miery pohlavná 

reprodukcia a jej nástroj - povinná heterosexualita - nesú plnú zodpovednosť za túto 

konštrukciu, iné diskurzy sa zhodujú v tom, že o tejto kategórii vytvárajú fikciu, a to 

z dôvodov nie vždy jasných, prípadne z dôvodov, ktoré navzájom nesúvisia. Mocenské 

vzťahy, ktorých sú biologické vedy plné, sa nedajú len tak jednoducho zredukovať; 

medicínsko-právna aliancia, ktorá sa v 19. storočí objavila v Európe, priam vychrlila 

kategoriálne fikcie, ktoré sa nedali vopred predvídať. Podľa všetkého sama zložitosť 

diskurzívnej mapy, konštruujúcej rod, poskytuje vidinu mimovoľnej a generatívnej 

konvergencie týchto diskurzov a regulačných štruktúr. Ak sú regulačné fikcie pohlavia a rodu 

samy osebe zdrojom významov, o ktoré sa vedie množstvo sporov, potom samotná 

mnohorakosť ich konštrukcie poskytuje možnosť rozvratu ich jednoznačnej pozície. 

Je zrejmé, že tento projekt nenavrhuje, aby sa ontológia rodu situovala do rámca tradičného 

filozofického chápania, v ktorom by sa význam toho, čo znamená byť ženou alebo mužom, 

objasňoval v zmysle fenomenológie. Predpokladom tu je, že „bytie“ rodu je účinkom, 

objektom genealogického skúmania, ktoré v ontologickom moduse podrobne mapuje 

politické parametre konštrukcie rodu. Tvrdiť, že rod je konštrukciou, neznamená potvrdzovať 

iluzórnosť alebo umelosť tejto konštrukcie, ani to, že by tieto termíny boli chápané 

v binárnosti, že by mali byť opozíciou „skutočného“ a „autentického“. Keďže ide o 

genealógiu ontológie rodu, naše skúmanie sa pokúša pochopiť diskurzívnu produkciu 

hodnovernosti tohto binárneho vzťahu a naznačiť, že niektoré kultúrne konfigurácie rodu sa 

nachádzajú v priestore „reálneho“ a upevňujú a rozširujú svoju hegemóniu prostredníctvom 

vhodnej a patričnej sebanaturalizácie. 

Ak je tvrdenie Beauvoir, že „ženou sa nik nerodí: stáva sa ňou“, niečo správne, znamená to, 

že žena je termín, ktorý sa vyvíja, a začiatok alebo koniec tohto stávania sa ženou, tohto 

procesu konštrukcie nemožno presne označiť. Tento proces ako stále pokračujúca diskurzívna 

praktika je otvorený pre zásahy a preznačovanie. Aj keď rod stuhne v tých 

najkonkretizovanejších podobách, toto „stuhnutie“ je samo osebe neústupčivá a zradná 

praktika, ktorá pretrváva a je regulovaná rôznymi sociálnymi prostriedkami. Podľa Beauvoir 

nie je možné definitívne sa stať ženou, pretože neexistuje telos, ktorý by vládol tomuto 

procesu prispôsobovania sa a konštrukcie. Rod je opakovaná štylizácia tela, súbor 

opakovaných aktov v rámci veľmi meravého regulačného rámca, ktorý pôsobí ochromujúco, 



takže vytvára zdanie substancie, prirodzenej formy bytia. Politická genealógia rodových 

ontológií bude v prípade úspešnosti dekonštruovať substantívne javy rodu do podoby 

konštitutívnych aktov a určovať tieto akty v rámci povinného usporiadania, ktoré je 

zabezpečované rôznymi silami, strážiacimi sociálnu podobu rodu. Odhaliť náhodné akty, v 

ktorých sa zjavuje nutnosť naturalizácie, teda odhaliť pohyb, ktorý bol súčasťou kritiky 

kultúry prinajmenšom od Marxa, je úloha, na ktorú sa vŕši ďalšie bremeno: potreba ukázať, 

ako samotné chápanie subjektu, poznateľného len ak sa prejavuje ako rodovo určený subjekt, 

pripúšťa možnosti, ktoré boli násilne vylúčené rôznymi materializáciami rodu, takými, ktoré 

konštituovali svoje náhodné ontológie. 

Nasledujúca kapitola sa venuje niektorým aspektom psychoanalytického a štrukturalistického 

vysvetlenia pohlavnej odlišnosti a konštrukcie sexuality s ohľadom na to, ako môžu tieto 

aspekty spochybniť regulačné režimy, ktoré sme tu načrtli, ako aj s ohľadom na úlohu, ktorú 

tieto aspekty zohrávajú v nekritickom reprodukovaní týchto režimov. Jednoznačnosť 

pohlavia, vnútorná koherentnosť rodu, ako aj binárny rámec, v ktorom funguje tak pohlavie, 

ako aj rod, sú tu dôsledne považované za regulačné fikcie, ktoré konsolidujú a naturalizujú 

konvergentnú moc režimov mužského a heterosexistického útlaku. Záverečná kapitola 

ponúkne niektoré úvahy o samotnom pojme „telo“, a to nie ako hotového povrchu, ktorý čaká 

už len na to, aby bol označený, ale ako súboru hraníc - individuálnych a sociálnych -, ktoré sú 

označované a potvrdzované politikou. Pohlavie, ktoré už nemožno chápať ako vnútornú 

„pravdu“ dispozícií a identity, sa tu ukáže ako performatívne ustanovovaná signifikácia (čiže 

nie ako niečo, čo „je“); táto signifikácia - zbavená svojho naturalizovaného vnútra a povrchu - 

môže vyvolať parodické rozšírenie a subverzívnu hru rodovo podmienených významov. 

Tento text teda ďalej pokračuje ako úvaha o možnosti subverzie a premiestnenia 

naturalizovaných a konkretizovaných predstáv o rode, ktoré podporujú mužskú hegemóniu a 

heterosexistickú moc, aby tak vyvolal trampoty s rodom, no nie prostredníctvom stratégií 

vytvárajúcich nejaké utópie kdesi mimo, ale mobilizáciou, subverzívnym pomiešaním a 

rozmnožením konštitutívnych kategórií, ktoré sa pokúšajú udržať rod na svojom mieste tým, 

že ho stavajú do pozície základnej ilúzie o identite. 

 

* De Beauvoirová, Simone: Druhé pohlavie, 2. zväzok. Obzor, Bratislava 1967, preklad Viera 

Millerová, s. 5. 

 

 

 



Kapitola č. 11 

 

Současné ‘obraty’: kulturální a vizuální; 21. století: ‘digitální’, ‘nehumánní’; mediální 

ekologie; de-westernizace mediálních a kulturálních studií. 

 

 

Výzkum vztahu mezi společností, kulturou a médií prošel v minulých desetiletích řadou fází, 

k nimž odkazujeme jakožto k tzv. ‘turns’ neboli obratům. Samotná kulturální studia se někdy 

považují za součást tzv. ‘cultural turn’ v humanitních a společenských vědách, který začal 

na počátku sedmdesátých let tím, že postavil ‘kulturu’ do centra zkoumání a v zásadě 

představoval posun v důrazu směrem k významu a odvrat od pozitivistické epistemologie.  

 

Dalším z významných ‘obratů’ byl „vizuální obrat“, jehož počátky sice někteří badatelé 

kladou již do 50. a 60. let minulého století (čtení obrazu jako mytologizovaného znaku - 

Roland Barthes; pozorovatelé, obraz a jejich proměny pod vlivem mechanické reprodukce 

v období modernity - Walter Benjamin; chápání role obrazu a pohledu při konstituování 

vědomí sebe sama - Jacques Lacan), ale ve skutečnosti lze sledovat jeho vývoj v odborné 

literatuře až od let devadesátých.  Jeho hlavní premisou je, že to co je vidět a jak to vypadá, 

ovlivňuje téměř každý druhý aspekt společenského života, a že ‘obrazy’ mohou být chápány, 

‘čteny’ a interpretovány podobně jako ‘texty’, ovšem na základě odlišných pravidel 

(struktura, gramatika). Mezi hlavní témata náleží otázka reprodukce obrazu a jeho statutu 

v době technologické/mechanické reprodukce; problematika společnosti jako ‘spektáklu’ 

(problematika masových médií a tržního fetišismu); otázka druhého a jiného (‘the other’) 

ve vizuálním poli, tzv. skopické režimy definované z hlediska pojetí pohledu (Martin Jay: 

"Scopic Regimes of Modernity"), a obraz jako simulakrum či fetiš (mediální falešný či 

manipulativní obraz reality, konstrukt, který není odvozen od reality). 

 

 

Tzv. ‘nehumánní’ či ‘nelidský’ (‘non human turn’) obrat. 

 

Studium médií bylo tradičně posedlé výzkumem způsobu reprezentace a zobrazováním 

reality, se zaměřením především na to, co znamenají mediální texty ve vztahu k lidským 

subjektům a organizaci společnosti. Vzhledem k tomu, že všechny formy života v 21. století 



do jisté míry ztělesňují složité spleti lidských i nelidských aktérů, pojem "my" jakožto 

subjekt, a média jakožto “objekt” výzkumu, se ukazují jakožto nedostatečné při analýze 

digitálně zprostředkovaných zážitků a jejich porozumění. Tzv. "objektově-orientovaný" 

přístup k analýze digitálních médií se zabývá různými technickými procesy, jež jsou 

vestavěny do počítačových operačních systémů a působí mimo přímé lidské vnímání. Často se 

též hovoří, o tzv. "ne-humánním/ne-lidském obratu " a to nejen v mediálních studiích, ale i 

v současné filozofii, a rozvíjejí se v oblasti tzv. "nového materialismu" (Jussi Parikka, Jane 

Bennett, 2010), "objektově-orientované filozofii" (Graham Harman, 2011), a tím, co Levi 

Bryant (2012) označil jako "strojově orientovaná ontologie" (‘machine-oriented ontology’). 

Tyto směry poukazují na potřebu brát do úvahy technické i ekologické procesy, jež 

charakterizují současný svět komunikací. Tvrdí, že ne-lidské subjekty nejsou jen aktivními 

prvky současné kultury, ale měly by být zkoumány v postavení vyšším než lidská subjektivita. 

Je to výzva k tomu, aby mediální objekty a procesy nebyly zkoumány pouze jako naše 

interpretace toho, co představují, ale aby byly pojímány jako svébytné předměty výzkumu 

v kontextu digitálně propojených společností.  

 

 

De-westernizace mediálních studií 

 

Je směrem souvisejícím s politickými a společensko-technologickými změnami konce  

20. století, koncem studené války, vzestupem asijských ekonomik a následným vznikem  

nových center kulturně-mediální produkce. Odvolává se též na éru globalizace a rozvoj 

informační společnosti, a pochopitelně na expanzi elektronických médií. 

 

Představuje zásadní polemiku s generalizujícím angloamerickým paradigmatem, jež 

představuje jakýsi automatický imperativ při aplikaci mediálních a komunikačních teorií 

na celosvětové dění v mediální produkci a recepci. Upozorňuje na nutnost zaměřit vědecký 

zájem na ty země, které byly doposud v mediálním diskursu opomíjeny, a na nově vzniklé 

skutečnosti, jež v rámci tradičních mediálních studií nebyly brány v potaz. Představitelé 

tohoto kritického směru poukazují na to, že např. neexistuje teoretická koncepce 

pro zkoumání publika zemí třetího světa, ani zemi post-komunistických, a tzv. mainstreamové 

teorie opomíjí historicitu a kontinuitu vztahů mezi médii a mocenskými strukturami mimo 

angloamerickou sféru vlivu. Příklady z USA tudíž nemohou sloužit jako jediný platný model 

pro zkoumání mediálních systémů, neboť již ztratily pozici jediné a jedinečné informační 



velmoci. Je třeba si uvědomit, že globalizace není homogenní proces přebírání ‘západních’ 

modelů, ale na lokálních úrovních se v procesu aktivní interakce různých modelů (místních a 

‘importovaných’) vytváří amalgam hybridního prolínání. Hlavním problémem není pouze 

rozšířit územní rozsah zkoumání tím, že ‘přidáme’ případy z globálního Jihu či Východu, ale 

jde o zásadní rozšíření pohledu o teoretické komparativní otázky a přehodnocení celého dosud 

uznávaného výzkumného paradigmatu. 

 

 

ZÁKLADNÍ OTÁZKY: 

 

- Způsoby propojení organizace mediální a organizace vládní mocenské sféry 

- Jakým způsobem promenuje mediální globalizace média a společnost v různých 

částech světa 

- Interakce různých částí mediálního průmyslu s různými skupinami ve společnosti 

- Způsoby (aktivní) filtrace mediálních obsahů různými institucemi a individuálními 

příjemci v rámci různých kultur a mediálních tradic.  
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