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Anotace
Tato bakalářská práce se věnuje genderovým stereotypům v českých pěveckých sborech.
Na základě literatury byly vymezeny základní oblasti genderových stereotypů, které jsou
relevantní jak pro společnost, tak pro pěvecké sbory, a které budou předmětem zkoumání.
Práce se věnuje konkrétně dvěma pěveckým sborům, sboru Cancioneta Praga, což je
ženský sbor a sboru Pueri Gaudentes, který je sbor mužský. Pomocí zúčastněného
pozorování a rozhovorů se členy sboru a se sbormistry, jsem probádala oblasti, ve kterých
by se mohly nacházet genderové stereotypy a pokud se tam nacházely, tak jsem
prozkoumala, v jaké podobě. Také jsem se zaměřila na to, jak prostředí pěveckého sboru
ovlivňuje a formuje jedince, kteří se jsou tohoto prostředí součástí, a jaké mohou být
ozvěny nalezených stereotypů ve společnosti. Svá zjištění jsem posléze porovnávala
s teoretickým rámcem.

Annotation
This bachelor thesis deals with gender stereotypes in Czech choirs. Based on the literature
review, basic areas of gender stereotypes relevant for the society and the choirs have been
defined and further examined. The work focuses on two choirs, the Cancioneta Praga,
which is a female choir and Pueri Gaudentes, which is a male choir. Through participant
observation and semi-structured interviews with choir members and conductors, I explored
areas of possible gender stereotypes and, if found, I explored in what form. I also focused
on how the choir environment influences and shapes the members of the choir and how the
members of the choir think the stereotypes affect society. Then I compared my findings
with the theoretical framework.
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Úvod
Společnost se každým dnem vyrovnává s určitými genderovými stereotypy. Tyto
stereotypy se v průběhu času formují a mění. Spisovatelka Nancy Kress [2008] se vyjádřila
ke stereotypům tímto citátem: „Stereotyp může být negativní nebo pozitivní, ale i pozitivní
stereotyp představuje dva problémy: Jsou to klišé, a prezentují lidskou bytost daleko
jednodušeji a jednotvárněji, než jakýkoliv člověk doopravdy je1.“
V této práci bych chtěla nejprve prozkoumat takové oblasti ve společnosti, ve
kterých se vyskytují genderové stereotypy, a které se prolínají se světem pěveckých sborů.
V oblastech, ve kterých se ve společnosti objevují genderové stereotypy, se naopak nemusí
objevovat ve světě pěveckých sborů, nebo mohou být nějakým způsobem modifikovány.
To bude předmětem mého výzkumu, skrze případovou studii dvou pěveckých sborů –
ženského a mužského – bych chtěla zjistit, v jakých oblastech pěveckých sborů se
genderové stereotypy vyskytují, a jak se s nimi dále pracuje, ať už v rámci sborů, nebo
v rámci společnosti. Všechny oblasti, které budou předmětem mého zkoumání, jsou
nedílnou součástí chodu sboru, které nejsou pro člověka, který se ve světě sborů
nepohybuje, tolik viditelné. Proto bych tyto oblasti chtěla odkrýt a podrobit je analýze.
Pěvecký sbor není jen umění a zpěv, nýbrž je to změť spousty vrstev, které se s uměním a
zpěvem prolínají a já bych tyto vrstvy chtěla probádat.
Cílem mé práce rozhodně není tato zjištění generalizovat na všechny ženské a
mužské sbory, nýbrž je ilustrovat na těchto dvou případech. Výzkum jsem prováděla
pomocí zúčastněného pozorování a polostrukturovaných rozhovorů se členy mužského a
ženského sboru, a s oběma sbormistry.

1

Tento překlad je můj vlastní, originální znění zde: KRESS, Nancy. 2008. Who´s a stereotype? Writer´s
digest. [online] „A stereotype may be negative or positive, but even positive stereotypes present two
problems: They are cliches, and they present a human being as far more simple and uniform than any human
being actually is.“
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Teoretická část
1. Gender
Gender je jeden z novodobých sociálních konstruktů, který je ve společnosti klíčový. Je
přítomen v každodenním životě, v kultuře, i ve vztazích a sociálních interakcích. Termín
gender se začal používat v 70.letech, jelikož bylo potřeba pojmenovat v rámci
akademického pole novou oblast zájmu. Tato oblast zájmu se zaměřovala na dichotomii
muž – žena. Gender je chápaný jako sociálně konstruovaná role, která náleží vrozenému
pohlaví jedince [Bočák 2007: 6].
Genderová studia zajímá, do jaké míry je ženské a mužské chování podmíněno
prostředím, ve kterém se pohybujeme, a sociálními aspekty, jako jsou vztahy s druhými
nebo sociální instituce. Sociologové věří, že nejvíce záleží na sociálních vlivech, a tudíž se
nejvíce soustředí na procesy, skrz které si lidé osvojují genderové charakteristiky a učí se
tomu, co od nich společnost, jakožto od muže nebo od ženy, očekává [Kretchmar 2013: 1;
Wharton 2005: 31].

1.1 Sociální konstruktivismus
Gender je komplexní sociologický konstrukt, a pohled na něj se v rámci sociologie liší.
Poté, co pro sociologii přestalo být strukturální funkcionalismus dominantní paradigma,
které se soustředilo převážně na biologické rozdíly v oblasti chování mužů a žen, stalo se
jedním z převládajících paradigmat ve studiu genderu sociální konstruktivismus. Základní
tezí je, že gender je sociální konstrukcí, nikoli biologickou daností, a i když biologické
faktory při utváření genderových rozdílů hrají nějakou roli, tak mohou být vlivem
prostředí, času a společnosti pozměněny [Renzetti, Curran 2003: 24-25]. Sociální
konstruktivismus tedy nepopírá, že mezi muži a ženami existují biologické rozdíly,
nicméně zásadně zpochybňuje to, že mužské a ženské chování musí být biologicky dané.

1.2 Feministická sociologie genderu
V sociologii se časem objevila řada nových paradigmat, které studium genderu dále
ovlivnily. Mezi nimi je i feministická sociologie genderu.
Feminismus jako sociologický směr je velice rozmanitý. Uvnitř nalezneme spoustu
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různých názorů a perspektiv, proto je potřeba vnímat feminismus v jeho pluralitě.
Feminismus uznává, že v genderu hrají roli biologické predispozice, nicméně zdůrazňuje,
že nelze přesně vyměřit rozsah jejich vlivu. Biologické predispozice jsou totiž svázány
s procesem učení, které nastává již po narození. Feministé vycházejí z předpokladu, že
gender je více společensky utvářený, než aby byl vrozený [Renzetti, Curran 2003: 30-31].
Feministé tvrdí, že zkoumání společnosti v minulosti bylo vždy zkoumáno
z mužského pohledu, stejně tak, když byly studovány ženy, byly studovány v rámci
mužských kritérií normality. Feminismus ze svého zkoumání rozhodně nevylučuje
mužskou složku, jen požaduje, aby byla do zkoumání společnosti zahrnuta i složka ženská.
Feministické paradigma si všímá toho, jak se konkrétní společenské konstrukce genderu
odrážejí v životech mužů a žen, proto je přirozeně zajímá postavení žen ve společnosti.
Zajímá je, jak je formována ženská zkušenost s ohledem na gender. Důležitou složkou
feminismu je také apel na společnost, aby více přemýšlela o genderových nerovnostech.
Můžeme říci, že feminističtí sociologové jsou zastánci společenské změny, chtějí ze
společnosti odstranit škodlivé aspekty genderových konstrukcí, jako je například nerovnost
mužů a žen ve společnosti [Renzetti, Curran 2003: 32-35].
Jednou z významných představitelek feministické sociologie byla Simone de
Beauvoir, která přispěla k tomu, aby společnost vnímala, že ženy jsou modelovány na
základě předsudků a norem, které jsou utvářeny především mužským světem. De Beauvoir
popisuje ženy jako „ty druhé“, které byly stvořeny jako protiklad k muži, aby uspokojily
jeho touhy [Beauvoir 1967: 71].

1.3 Gender performativní
Americká akademička Judith Butler přišla v oblasti genderu s pojem performativita. Butler
tvrdí, že gender je identita konstituována v průběhu času, a je konstituována stylizovaným
opakováním jednáním [Butler 1988: 519]. Gender je mimo jiné institucionalizován skrz
stylizaci těla, čímž Butler myslí celkový soubor tělesných pohybů nebo gest, které jedinec
performuje. Dříve se předpokládalo, že jedinec ze své podstaty vytváří tuto neverbální
komunikaci, ale Butler toto tvrzení převrátila a tvrdí, že neverbální komunikace naopak
vytváří podstatu jedince. Gender je v jejích očích „tělesné pole kulturní hry“, kde aktéři
každodenně hrají, předvádějí, svůj gender. Tvrdí, že pohlaví nikdo nemá na těle napsáno,
ani není determinováno přírodou, jazykem, či, jak sama popisuje, historií patriarchátu.
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Pohlaví je to, co si na sebe lidi každý den, nepřetržitě, nasazují jako masku [Butler 1988
:531].

1.4. Genderové role a genderové stereotypy

Ženy a muži mají ve společnosti nějakým způsobem rozdělené role. Konkrétně jsou
nazývány jako genderové role, jsou to psychosociální konstrukce, naučené skrze sociální
normy. Jelikož genderové role jistým způsobem formuje společnost, tak se jejich podoba

v průběhu času mění. Genderové role jsou také závislé na konkrétní kultuře, čili
v odlišných kulturách nalezneme odlišné pojetí rolí mužů a žen. Vnímání genderových rolí
se formuje již v rámci primární socializace, v naší vlastní rodině v útlém věku. Děti si
skrze domácnost osvojí vzorce, které jsou v jejich rodině přítomny a na které si zvykne
[Pearlstein 2018].
Genderové role jsou spojené s určitým chováním. Společnost definuje již
předepsané vzorce chování jak u muže, tak u ženy. To znamená, že očekáváme konkrétní
chování u obou pohlaví. Tyto očekávání, nebo předsudky, nazýváme genderové stereotypy.
Genderové stereotypy můžeme pozorovat již u malých dětí. Malé děti si převážně hrají ve

skupinách odděleně podle pohlaví, dívky spolu a chlapci spolu. Stockard [1999] to
vysvětluje právě skrz genderové stereotypy, kdy tvrdí, že obě skupiny mají jiný „styl
hraní“. Dívky mají podle něj ve zvyku udržovat bližší a intimnější přátelství s menším
počtem lidí. Dominantou dívčího vztahu má pak být vzájemná mluva a vyjadřování
souhlasu. Na druhou stranu chlapci si hrají ve větších skupinách a věnují se aktivitám,
které se odehrávají ve větším prostoru a používají drsnější komunikaci [Stockard 1999:
221]. Genderové stereotypy se sledují ve všech možných odvětvích – ve vzdělávání,
v managementu, nebo v politice. Genderové stereotypy ale můžeme sledovat i
v každodenním životě, v běžných interakcích.

1.5 Gender ve skupinách
Jelikož se v této práci věnuji mužskému a ženskému kolektivu, bylo nezbytné prozkoumat
stereotypní chování mužů i žen ve skupinách. Otázkou je, jestli mají muži a ženy opravdu
potřebu jednat ve skupinách jinak, nebo jestli je to jen stereotyp, který je nám společností
vštěpován. Otázkou také je, do jaké míry kolektiv stejného pohlaví formuje jedince.
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Gender nemusí být nutně jediný určující faktor při chování skupiny, může to být i
kombinací dalších faktorů, jako je věk, nebo vzdělání. Skupina pubescentních mužů se
bude pravděpodobně chovat jinak, než skupina mužů v pozdním věku. Tudíž je důležité
tyto faktory brát také v potaz. Důležitá je v tomto případě spíš sebeidentifikace skupiny,
jestli se skupina žen jiné barvy pleti, než je bílá, definuje jako skupina lidí, kde hraje barva
pleti hlavní roli a klade důraz na to, že jsou ženská skupina, nebo jim jde primárně o
etnicitu [Cohen, Mullender 2003: 132]. Jelikož se budu věnovat pěveckým sborům, které si
primárně zakládají na genderu, čili na tom, že jsou ženský a mužský sbor, tak ostatní
faktory jako věk, nebo etnicita nehrají zásadní roli.
Co se týče chování čistě mužských a čistě ženských skupin, proběhlo na toto téma
mnoho výzkumů. Akademické pole věří, že muži a ženy doopravdy v některých aspektech
vykazují poměrně rozdílné chování. Muži v průměru lépe reagují na prostorové úkoly, ve
které hraje hlavní úlohu představivost. Ženy na druhou stranu vynikají ve verbální sféře,
například mají lépe vyvinutou verbální paměť. Není stoprocentně jisté, odkud se tyto
rozdíly berou, nicméně víme, že tyto rozdíly tvoří psychické, biologické a sociální faktory
[Hirnstein, Andrews, Hausmann 2014: 1663]. Tyto rozdíly se budou dobře zkoumat
v rámci pěveckých sborů, neboť členové pěveckých sborů se potýkají s úkoly různého
charakteru, mimo jiné i prostorového a verbálního. Nicméně musíme brát v potaz, že
pěvecký sbor je velice specifická skupina, ale právě to se pokusím zjistit, jak tato
specifická kultura v rámci pěveckého sboru ovlivňuje a je ovlivňována těmito
genderovými stereotypy. To, jak muži a ženy ve skupinách jednají, závisí také na tom, jaké
genderové stereotypy se již v tom konkrétním poli a priori vyskytují. Udává se příklad, že
když se ženám při matematickém testu řeklo, že se na výsledcích testů zpravidla ukazují
genderové rozdíly, tak ženy opravdu test napsali daleko hůř než muži, kterým se řeklo, že
je test genderově neutrální. Stejně tak ženy získaly nižší čísla v testech mentální rotace,
když jim bylo řečeno, že muži mají obecně lepší výkon v prostorových schopnostech.
Když se poté jiným ženám řeklo, že ten samý test mentální rotace má ukazovat to, že jsou
v těchto dovednostech nadřazeny mužům, dosáhly lepších výsledků [Hirnstein, Andrews,
Hausmann 2014: 1664]. Podle Unie českých pěveckých sborů je v ČR mužských sborů 33,
kdežto ženských sborů 105. To znamená, že když se mužům bude vštěpovat, že být
součástí pěveckého sboru je neobvyklé a staví je to ve společnosti do odlišné pozice oproti
mužům, který mají jiný koníček, tak se může v některých případech stát, že se ti muži
budou doopravdy stranit jiných kolektivů, než jen toho sborového a může to vyústit v to,

5

že nebudou ve společnosti přijímáni. Tento aspekt budu dále prozkoumávat
v metodologické části, kde se zaměřím na to, jaký mají muži, kteří zpívají v pěveckém
sboru, vztah k ostatním a jak si oni myslí, že je vnímá společnost.

1.6. Gender v hudbě a volnočasových aktivitách
Některé volnočasové aktivity „mají“ gender. Ze studie Veroniky Ježkové (2010) vyplývá,
že u dívek, které chodily do nějakého kroužku nebo měly nějaký koníček, se nejčastěji
objevovaly právě hudební nebo výtvarné aktivity, v druhé řadě pak sport. U chlapců byl
sport na prvním místě, a hudební aktivity neměly v jejich zájmech výrazně zastoupené
místo [Ježková 2010: 112]. V rámci volnočasových aktivit u dětí je důležitý vliv rodiny a
institucí, jako je škola. Často se ve školách vedou chlapci k maskulinním aktivitám, jako je
sport, nebo aktivita, kde jsou vyžadovány mechanické schopnosti. Dívky se naopak vedou
k aktivitám s jazykovými dovednosti a k umění [Freeman 2009: 13]. Skrze tyto procesy je
podporován ve společnosti diskurz, podle kterého se některé aktivity hodí pro chlapce a
některé zase pro dívky.
Umění, zejména hudba, tedy u mladých chlapců není tolik podporována, jako u
dívek. Demonstrovat to můžeme na příkladu četnosti mužských pěveckých sborů, který
jsem zmiňovala výše. I když jsou v některých institucích chlapci podporováni v hudbě,
často se stává, že se v procesu dospívání necítí v hudbě dobře, což se dívkám tak četně
nestává. Výzkum Ortonové a Pittsové (2019) ukazuje, že kvůli mutaci jsou chlapci
překvapení ze svých nových hlasů a stydí se je používat, obzvlášť ve zpěvu. To je také
důvod, proč spousta adolescentů u zpěvu nevydrží a málokdy se k němu jako dospělí muži
vrátí. Ženský hlas se také dospíváním mění, ale spousta žen změnu hlasu vnímá spíše
pozitivně, ve smyslu, že jim hlas sílí a zní více dospěle. Dívky si jsou více vědomy toho, že
zpěv má pozitivní účinky na psychické zdraví, že pomocí zpěvu mohou vyjádřit své
emoce. [Orton, Pitts 2019: 45-46].
Jelikož jsou chlapci v dospívání více citliví na to, co a jakým způsobem zpívají, je
potřeba u nich nalézt žánr, ve kterém se budou cítit dobře. V tom by měli pomoct například
učitelé, kteří s hlasem konkrétního chlapce pracují. Jedním ze způsobů, jak pomoci
chlapcům přivyknout si na svůj hlas, je zpěv ve větším počtu lidí, neboť, jak bylo popsáno
ve výše zmíněné studii, pro obě pohlaví je zpívající skupina něčím, co jim přináší radost a
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cítí se, že jsou součástí týmu a tvoří spolu něco krásného [Orton, Pitts 2019: 48]. Pokud se
bude podporovat u obou pohlaví zpěv ve skupinách už od mládí, mohou se lépe do skupiny
integrovat a mohou nabýt většího pěveckého sebevědomí.

1.7. Ženy, muži a společnost
Kniha Ženy, muži a společnost od Claire M. Renzetti a Daniela J. Currana (2003) bude pro
mou práci stěžejní. V této knize nalezneme oblasti, ve kterých jsou gender a genderové
stereotypy nejčastěji rozebírány. Z knihy jsem vybrala pár podkapitol, které jsem se
rozhodla zkoumat v rámci dvou konkrétních pěveckých sborů a které se mi poté staly
inspirací ve vytváření analytických kategorií. Analytické kategorie nebudou totožné
s podkapitolami z knihy, nicméně jsou to oblasti, které mě nejvíce zajímají. Bude mě také
zajímat, co se o těchto oblastech píše v jiné literatuře. Těmito kategoriemi bych chtěla
odpovědět na své výzkumné otázky, které zní:
1. Jsou v českých pěveckých sborech přítomny genderové stereotypy? Jestli ano, jaké?
2. Jak pěvecký sbor formuje ženy a jak muže, a jak by se to mohlo odrážet ve
společenském narativu?
Kolektiv pěveckého sboru je specifický kolektiv se společným cílem a jedinečným
prožíváním, založeném hlavně na prožívání estetickém. Proto mě zajímá, jak se genderové
stereotypy, které se vyskytují ve společnosti, promítají do těchto dvou konkrétních
mužských a ženských kolektivů, a jak se to odráží v jejich fungování. Nyní bych teoreticky
představila konkrétní analytické kategorie, které korespondují s kapitolami, nicméně
nejsou po nich pojmenovány, neboť nepokrývají celou oblast mého zájmu.

1.7.1. Jazyk a komunikace
Ženy a muži mají odlišný styl komunikace a k dosažení určitého cíle používají jiné
komunikační prostředky. Faktor, který je v téhle oblasti velmi důležitý, je, s kým daná
osoba mluví a v jakém kontextu [Renzetti, Curran 2003: 181]. Pokud budou muži
komunikovat v rámci pouze mužské skupiny, bude to pravděpodobně jiné, než když budou
komunikovat ve skupině, kde je přítomno i druhé pohlaví. Známý genderový stereotyp, že
ženy jsou obecně hovornější, než muži, se potvrzuje ve skupinách stejného pohlaví. Tento
stereotyp je nicméně negativně podporován tím, že se věří, že ženy, když spolu
komunikují, mluví hlavně o klepech. Naopak se věří, že muži se věnují „důležitějším“
tématům a jejich komunikace je často považována za „nadřazenou“ ženám [Renzetti,
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Curran 2003: 182].
John L. Locke (2011) myšlenku, že muži a ženy mluví odlišným jazykem, dále
rozšiřuje. Rozdíly mezi ženskou a mužskou komunikací označuje jako odlišné kultury.
Pokud ženy mluví se ženami, mluvíme o jedné kultuře, a když muži mluví s muži,
mluvíme o kultuře druhé. Když mluví muž se ženou, jeden se automaticky více přizpůsobí
té druhé kultuře, aby spolu dokázali komunikovat. Pokud spolu muž a žena hovoří,
nevidíme tudíž ten rozdíl takový, jako když spolu mluví jedno pohlaví [Locke 2011: 4].
Pokud se bavíme o konkrétních znacích, které jednotlivé pohlaví vykazují, věří se, že
muži: si častěji skáčou do řeči, jsou dominantní a používají příkazy, říkají vtipy, snaží se
překonat příběh toho druhého a často se urážejí navzájem. U žen můžeme pozorovat
takové chování: často spolu souhlasí, podporují druhé v mluvení, jsou zdvořilé a s druhými
kooperují [Locke 2011: 6].
Tyto zjištění budu zkoumat v mužském a ženském pěveckém sboru, jestli tyto
skupiny vykazují podobné znaky a jak se se svým kolektivem vypořádávají na denní bázi.
Také mě bude zajímat, jakým způsobem s kolektivy komunikuje sbormistr, a do jaké míry
pozoruje ve svém kolektivu tyto stereotypy.

1.7.2. Sport, tělesnost a umění
Tato podkapitola bude pojata v rámci prostorových dovedností spojených s uměním, jak
členové pěveckého sboru vnímají svoji tělesnost ve vztahu k umění a jakým způsobem se
obě skupiny učí.
V pěveckých sborech se o „sportu“ můžeme bavit v rámci choreografií, tudíž tance.
I přes překonání nejvýraznějších propastí, některé oblasti pohybu a sportu jsou stále
genderově stereotypizovány. Tanec se řadí mezi aktivity, které jsou vnímány jako
femininní [Renzetti, Curran 2003: 496]. I podle toho můžeme v oblasti tance vidět rozdíly.
Muži mají obecně více síly v horní polovině těla, a ženy zase mají více ohebné části od
pasu dolů. Podle toho se také „vybírá“ tanec, pro muže takový, kde se hodně používá síla,
nebo dynamické pohyby horní části těla (například hip-hop, streetdance), a ženy obecně
více provozují tance, které jsou vhodné pro jejich flexibilitu (balet, výrazový tanec)
[Oliver, Risner 2017: 2].
Odlišné pohyby (ohledně sborů bych pohybový výraz nenazvala konkrétně tancem)
tedy můžeme očekávat i ve sborovém prostředí. Pokud divák sleduje pěvecký sbor, který
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do svého vystoupení přidá nějaké pohybové, či výrazové prvky, vjem hudební kvality se
zvýší až o 20% [Bland 2017: 60]. Pro hudební diváctvo jsou tedy takové prvky atraktivní.
Ovšem ne u všech sborů je to očekáváno. Některé sbory do svého repertoáru pohyb
přidávají více, některé méně. Zde hraje roli více faktorů, to, jak je sbor schopen
koordinovat pěveckou a pohybovou složku, i to, jakou má ten sbor tradici. Pokud si od
raných začátků sbor nebude zvykat na pohyb při koncertech, pravděpodobně to pro ně
bude těžší zařadit [Bland 2017: 64]. Gender je pochopitelně také jedním z faktorů, který
musíme zohlednit. Mužský a ženský sbor může mít odlišné pohybové praktiky, které se
zakládají na stereotypech, už jen proto, že tanec je vnímaný jako více „ženská záležitost“,
jak jsem zmiňovala v minulém odstavci. Propojení genderu s uměním se budu více věnovat
v empirické části, neboť bych se chtěla již zaměřit na konkrétní dva sbory a zabývat se tím
v rámci těchto dvou specifických kolektivů.

1.7.3 Vnímání členství ve specifickém prostředí
Pro tuto analytickou kategorii mi byla inspirací podkapitola „Duševní zdraví“ [Renzetti,
Curran 2003: 497-516]. Může se zdát, že tyto dvě oblasti spolu příliš nesouvisí, nicméně
po bližším prozkoumání mají tyto oblasti přeci jen něco společného. Renzetti a Curran
(2003) v této podkapitole popisují několikrát opakovaný výzkum (poslední proveden roku
1992) , který ukazuje, že „mnoho lékařů a lékařek považuje stereotypní maskulinní
chování za normu, či ideální standard duševního zdraví“ [Renzetti, Curran 2003: 499]. Zdá
se, že tento stereotyp poškozuje muže, kteří se rozhodnou odchýlit od tradičně vnímaného
maskulinního chování. Jak už jsem v předchozích kapitolách zmiňovala, zpěv v pěveckém
sboru je často připisován ženám. To, že muž, zpívá ve sboru, se vnímá jako nevšední.
Tento fakt může vyústit ve spoustu důsledků, které budu dál rozebírat v empirické části.

1.7.4. Normy krásy a okolní svět
Standardy krásy jsou genderově podmíněny, žena i muž jsou hodnoceni rozdílně, ženy jsou
dokonce často hodnoceny více podle toho, jaký má naše kultura standard krásy. To úzce
souvisí se sebevědomím, pokud ženin zevnějšek neodpovídá standardu krásy naší kultury a
je na to nějakým způsobem (i když mimoděk) upozorňována, může to vést k rapidnímu
poklesu sebedůvěry [Renzetti, Curran 2003: 517-518].
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Krása je v naší společnosti ztotožňována s mládím – proto se mnoho žen snaží
udržet co nejmladších, aby si udržely svůj estetický status. Tento fenomén můžeme
zpozorovat například na dětských soutěžích krásy, kde se stírá hranice mezi dětskou
roztomilostí a ženskou smyslností [Renzetti, Curran 2003: 517-518]. Co se týče pěveckých
sborů, právě z toho důvodu se mnoho dětských sborů, prezentuje roztomilými a přitom
krásnými slečnami, které už ale ve skutečnosti děti nejsou. Stejně tak se některé ženské
sbory snaží co nejvíce omladit, aby byly atraktivní pro publikum.
Mužské ideály krásy se ale postupem času také posouvají, naše společnost již pro
muže také vytváří standardy krásy. Kladen je u můžu důraz na vyvinuté svalstvo, a rovněž
mladistvý vzhled [Renzetti, Curran 2003: 519].
Očekávání společnosti na vzhled mužů a žen se mohou lišit. Na koncertě
pěveckého sboru nepřijímáme jen poslechové vjemy, ale také vjemy optické. Proto může
vzhled sboru ovlivnit celkový dojem diváka a je záležitostí toho sboru, jestli si toho je
vědom, jestli to náležitě reflektuje, nebo jestli s tím také nějak pracuje.

Empirická část
2. Metodologie
2.1. Teoretický rámec
Jak jsem již zmiňovala v teoretické části, inspirací ke zkoumaným oblastem mi byly
podkapitoly z knihy Ženy, muži a společnost od Renzetti a Curran (2003). Tuto knihu jsem
vybrala z toho důvodu, že pokrývá širokou oblast genderových stereotypů, které jsou
v naší společnosti přítomny a vlivem času i prostředí se neustále proměňují. Vybrala jsem
si z knihy ty oblasti, které dle mého názoru má smysl zkoumat v rámci pěveckých sborů a
můžeme je srovnat v rámci mužské a ženské skupiny. Gender v rámci dospělých
pěveckých sborů není moc řešen, neexistuje velké množství výzkumů na toto téma,
sociologové se více zaměřují na školní, nebo dětské sbory. Pokud se v rámci sborů řeší
gender, tak spíše z hudební stránky, jako například jak pracovat s hlasem mutujícího
chlapce. Také se spousta článků o ženských nebo mužských sborech zaměřuje jen na popis
jevů a chodu sboru, a příliš se nezabývá srovnáním nebo analýzou toho, proč je to tak a ne
jinak.
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Mým cílem bude zařadit do svého výzkumu jak hudební faktory, tak faktory jiného
rázu, které s hudbou jako takovou nemusí úplně souviset. Hudební stránku jsem se
rozhodla zařadit proto, že je to nevyhnutelná součást výzkumu u pěveckého sboru, a navíc
se v tomto poli jistě nějaké záležitosti, týkající se genderu a genderových stereotypů,
vyskytnout mohou.

2.2. Výzkumný problém a výzkumné otázky
Mým cílem je odhalit genderové stereotypy, které by mohly být přítomny uvnitř
pěveckých sborů. Každý, kdo se pohybuje ve světě pěveckých sborů, tak se nalézá uvnitř
specifického pole, které se řídí vlastními pravidly. Chci uchopit genderové stereotypy,
které se vyskytují běžně ve společnosti, a prozkoumat je v prostředí pěveckých sborů, tudíž
bych chtěla pozorovat, jak se tyto stereotypy projevují v pěveckých sborech a jaké nové
stereotypy nám může prostředí pěveckých sborů ukázat. Samozřejmě mě také zajímá, jak
jsou tyto stereotypy vytvářeny a jakým způsobem se poté členové pěveckých sborů
prezentují ve společnosti. Mé výzkumné otázky tedy budou dvě:
1. Jsou v českých pěveckých sborech přítomny genderové stereotypy? Jestli ano, jaké?
2. Jak pěvecký sbor formuje ženy a jak muže, a jak by se to mohlo odrážet ve
společenském narativu?

2.3. Představení obou sborů
Abychom měli lepší představu, s jakými sbory jsem se rozhodla pracovat, bylo by dobré,
oba sbory představit. Název mužského sboru je Pueri Gaudentes a název ženského sboru
Cancioneta Praga. Mým hlavním záměrem bylo vybrat sbory, které jsou podobně kvalitní a
které jsou si věkově blízko. Pueri Gaudentes a Cancioneta Praga jsou velmi kvalitní poloprofesionální sbory, které mají poměrně nízký průměrný věk. Polo-profesionální pěvecký
sbor je takový sbor, kde členové dostávají zaplaceno jen za některé akce, nicméně sbor
jako takový dostává zaplaceno za skoro každou akci. Profesionální sbory jsou takové, kdy i
jednotliví členi dostávají výplatu za každý koncert, je to v podstatě jejich povolání. Pueri
Gaudentes je oproti Cancionetě sbor, který je pod Základní uměleckou školou, konkrétně
pod Základní uměleckou školou Šimáčkova. To znamená, že někteří mladší členové mají
povinnou docházku, a dostávají na konci školního roku známky.
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Sbor Pueri Gaudentes je sbor, který má více oddělení. Mají několik oddělení
chlapeckého sboru, a mají mužský sbor. Mě bude zajímat pouze mužský sbor, který bude
důležitý pro můj výzkum. V mužském oddělení Pueri Gaudentes zpívají muži zhruba od 16
do 35 let, a sbor čítá okolo 35 členů.
Cancioneta Praga je ženský sbor, který vznikl z iniciativy sbormistra Lukáše
Jindřicha, poté, co se rozpadl sbor Bambini di Praga v roce 2010. Čili zhruba polovina
členek sboru jsou členky bývalého dětského sboru Bambini di Praga, a zbytek je z jiných
dětských kvalitních sborů, nebo se připojil později. Členky jsou průměrně věkově o trochu
starší, než členi Pueri Gaudentes, nicméně věkový rozsah je podobný, od 18 do 37 let.
Počet členek je zhruba stejný, jako počet členů v mužském sboru, čili 35 členek.
Cancioneta Praga je sice ženský sbor, nicméně při občasných příležitostech do sboru chodí
zpívat pět mužů.
Nutno říci, že já sama jsem součástí sboru Cancioneta Praga již 5 let. Svou pozici
(jakožto žena, i jakožto členka ženského sboru) se snažím ve své práci náležitě reflektovat,
jsem si vědoma toho, že moje postavení může nějakým způsobem ovlivňovat výzkum.

2.4. Metoda výzkumu
Můj výzkum se snaží zachytit jak procesy v pěveckém sboru, tak pocity jednotlivých
členů, které jsou komplexní a nedají se shrnout například do dotazníkového šetření, tudíž
jsem zvolila metodologii kvalitativní, konkrétně případovou studii. Budu zde porovnávat
dva pěvecké sbory, čili se bude jednat o více případovou studii, ve které budu oba dva
subjekty nějakým způsobem porovnávat.
Nejprve jsem se prostřednictvím literatury seznámila s obecnými genderovými
stereotypy, které jsou více či méně přítomny v naší společnosti, a poté jsem postupovala
k co nejkonkrétnějším případům studie genderu v hudbě. Porovnávání mužského a
ženského sboru se v akademických článcích nevyskytuje v takové podobě, která by se mi
pro mou práci hodila, tudíž tato komparace nebude navazovat na žádnou literaturu.

2.5. Metoda vytváření dat
Svůj výzkum jsem zahájila zúčastněným pozorováním v obou sborech. Ve sboru
Cancioneta Praga jsem se po tři zkoušky distancovala od své role aktivní zpěvačky, a
zahájila jsem proces pozorování. Pozorovala jsem dění a snažila jsem se všímat věcí, které
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bych mohla použít do svého výzkumu a které by mohly být zajímavé řešit v rozhovorech
se jednotlivými osobami. U sboru Pueri Gaudentes jsem se domluvila se sbormistrem
Liborem Sládkem, jestli bych mohla po dobu dvou měsíců chodit na zkoušky sboru a
pozorovat je při práci. Sbormistr souhlasil a při osobní schůzce jsem mu vysvětlila můj
výzkumný záměr. Představila jsem se sboru, a zmínila jsem se o tom, že dělám výzkum,
kde porovnávám mužský a ženský sbor, nicméně konkrétní záměr jsem jim prozatím
nepředstavila, abych přílišnou měrou neovlivnila jejich chování. V pozorování jsem se
snažila reflektovat to, že sbor mohl jednat ze začátku trochu odlišně, protože jsem žena a
nepatřím tam, mohli se předvádět, nebo naopak se mohli snažit být ukáznění. Z toho
důvodu jsem chtěla do jejich zkoušek chodit častěji, aby si na mě zvykli a abych s nimi
navázala vztah. U pozorování jsem si všímala záležitostí, které by mohly být porovnatelné
s ženským sborem, a které by se mi později hodily do rozhovorů. Sbormistr mě dokonce
chtěl zapojovat do chodu sboru, měla jsem jim poradit při tvorbě choreografie a byla vítaná
každá má rada ohledně vizuálních prvků, například jestli se sbor dostatečně usmívá. Tím,
že mě sbormistr zezačátku takto zapojoval, si dovolím tvrdit, že si na mě chlapci trochu
zvykli, a při dalších návštěvách mi už nevěnovali takovou pozornost.
Po zúčastněném pozorování jsem zahájila část s rozhovory. Rozhodla jsem se pro
polostrukturované rozhovory, které se pro případové studie často používají.
Polostrukturovaný rozhovor vychází z předem připraveného seznamu otázek, ale není
nutné přesně otázky dodržovat, výzkumník se může doptávat, nebo odbočit k jinému
tématu [Švaříček, Šeďová 2007: 161]. Scénář pro rozhovory byl dvojí: jeden pro členy
sborů, druhý pro sbormistry. Pro oba dva typy jsem si napsala témata, která mě zajímají,
inspirovala jsem se přitom podkapitolami z knihy Ženy, muži a společnost (2003). Poté
jsem si otázky seřadila podle podkapitol, a scénáře byly hotové. Otázky jsem při
rozhovorech kladla postupně, nicméně se mi stalo, že mě při rozhovoru něco zaujalo, tak
jsem kladla doplňující dotazy.

2.5.1. Okolnosti při sběru dat
Rozhovory s účastníky výzkumu jsem prováděla v osobním kontaktu, tomu vždy
předcházel podpis informovaného souhlasu, který obsahoval i vysvětlení mého
výzkumného záměru a volba, zda může účastník zůstat v anonymitě. Účastníkovi výzkumu
bylo taktéž vysvětleno, že se může v průběhu rozhovoru na cokoliv zeptat. Rozhovory byly
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nahrávány na diktafon, a poté mnou přepsány do počítače.
Se členkami ženského sboru jsem se setkávala před společnými zkouškami, v rámci
úspory času. Rozhovory trvaly od 15 do 30 minut. S jedním členem mužského sboru jsem
se setkala mimo dobu zkoušek, venku v parku, kde nebyl hluk a účastník výzkumu tudíž
mohl mít na odpovědi klid. S ostatními členy mužského sboru jsem se sešla v rámci jejich
jedné zkoušky, opět z časových důvodů. Se sbormistry jsem udělala rozhovory před
zkouškami svých sborů, v budovách, kde každý sbor zkouší.

2.6. Zkoumaný vzorek
Můj původní plán byl udělat rozhovory se třemi členkami ženského sbory, třemi členy
mužského sboru a s oběma sbormistry, celkem tedy osm rozhovorů. Původní záměr se
vydařil, nicméně rozhovor s jedním mužem nebyl příliš dlouhý a bohatý na informace,
tudíž jsem se rozhodla udělat rozhovor ještě s jedním mužem. Celkem mám tedy devět
rozhovorů. Účastníky výzkumu jsem se rozhodla vybírat věkově odlišné, abych měla
rozmanitější data. Z ženského sboru jsem vybrala jednu účastnici, která je mi blízká, a dvě
účastnice, které se mnou tak blízký vztah nemají, jsem si totiž vědoma toho, že pokud mám
s účastnicí blízký vztah, může to mít jisté výhody i nevýhody, tudíž jsem se rozhodla
zařadit i ženy, se kterými nemám navázaný bližší vztah. Dvě ženy a jeden muž chtěli zůstat
v anonymitě, říkejme jim Eva, Hana a Jakub, u těch napíšu jen informace nezbytné pro
analýzu rozhovoru, nicméně zbylé účastníky výzkumu představím více.
Filip, 21 let
Filip je členem sboru Pueri Gaudentes od základní školy. Jeho babička byla hudebnice,
proto měl k hudbě blízko. Studoval gymnázium zaměřené na hudební výchovu a nyní
studuje Dějepis a Hudební výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Mimo
Pueri Gaudentes zpívá v Kühnově smíšeném sboru.
Adam, 19 let
Adam zpívá v Pueri Gaudentes 13 let. Kromě sboru hrál na flétnu a má dva sourozence,
z nichž jeden také zpívá ve sboru.
Milan, okolo 35 let
Milan se zpěvu v Pueri Gaudentes věnuje již přes dvacet let, do ZUŠ Šimáčkova nastoupil
14

jako chlapec, kde nejprve chodil na flétnu a na nauku, poté se z iniciativy rodičů přihlásil
do sboru. Nyní má jedno dítě a počítá s tím, že to také půjde do sboru.
Radka, 29 let
Radka chodí do sboru Cancioneta Praga dva roky, nicméně předtím chodila do sboru
Bambini di Praga, skoro do jeho skončení, a to od jejích šesti let, z iniciativy rodičů. Na
Mezinárodní pražské konzervatoři vystudovala jazzový zpěv.
Libor Sládek
Libor Sládek je sbormistr mužského sboru Pueri Gaudentes od roku 2011, předtím ho
vedla sbormistryně Zdena Součková. Kromě Pueri Gaudentes Libor Sládek vede také
gymnazijní smíšený sbor Besharmonie a je sám členem Pěveckého sdružení pražských
učitelů.
Lukáš Jindřich
Lukáš Jindřich je sbormistrem ženského sboru Cancioneta Praga již od jeho založení, čili
od roku 2010. Od roku 2004 do roku 2010 (čili až do ukončení) byl druhým sbormistrem
sboru Bambini di Praga. Od roku 2013 do roku 2016 byl také hostujícím sbormistrem
Českého chlapeckého sboru z Hradce Králové.
Eva i Hana chodily před Cancionetou do dětského sboru již od útlého věku, až do
adolescentního věku. Eva některé členky z Cancionety zná již od dětství, Hana nikoliv.

2.7. Metoda analýzy dat
Analýzu dat jsem se rozhodla dělat metodou segmentace/kódování, jak zmiňuje ve své
knize Jan Hendl [2016: 230]. Analýzu jsem započala transkripcí nahraných rozhovorů.
Postupně jsem si četla přepisy všech rozhovorů a zahájila segmentaci, tudíž jsem hledala
úseky, které by mohly mít pro můj výzkum význam. Poté jsem začala s kódováním, kdy
jsem si jednotlivé úseky přiřazovala k mnou vytvořeným analytickým kategoriím. Kód je
symbol, který se přiřazuje k úsekům, aby je kategorizoval [Hendl 2016: 232].
Mé předem připravené otázky již byly předběžně rozdělné podle kategorií, které
jsem si vytvořila, proto byla následná segmentace a kódování o to jednodušší.
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2.8. Analýza dat
Všechny rozhovory byly podrobeny kódování, níže uvedu části rozhovorů, které se při
analýze ukázaly jako klíčové a které spadají do mnou vytvořených kategorií. Jelikož dvě
ženy a jeden muž chtěli zůstat v anonymitě, tak jim pozměním jména. Ženám budu říkat
Eva a Hana, muži Jakub.

2.8.1. Jazyk a komunikace
Tato kategorie má za úkol zjišťovat, jak se liší komunikace uvnitř ženského a mužského
sboru. Můžeme říci, kolektiv sboru Cancioneta Praga vykazuje typické stereotypní znaky
ženského kolektivu. Ač si jsou členky víceméně jisté svým místem ve sboru, tak si stejně
jsou vědomy toho, že jsou v jejich kolektivu přítomny drby a pomluvy. Mají také pocit, že
mužské sbory fungují jinak, čili vnímají stereotyp toho, že v mužském kolektivu takovéto
záležitosti nenalezneme vůbec, nebo v daleko menší míře.
Jestli se jedná konkrétně o náš sbor, i když teda nám občas přijdou pomoct kluci,
tak jsme samozřejmě holčičí, tak samozřejmě jsme hrozný slepice a ty kluci je fakt, že i
když jsou jenom čtyři, tak je to moc příjemný, protože to rozbijou ten kolektiv, prostě chlapi
takový nejsou a jako chápu že některý ženský vyhledávaj jenom mužskou společnost,
protože se s holkama někdy nedá vůbec bejt. Takže jako pomlouvačky, že jo, a nějaký
prostě křivdy nezapomenutelný, krávoviny, tak to je samozřejmě jako velká nevýhoda.“
„Jako já jsem vždycky na chlapech viděla to, že oni třeba, nevim, si ze sebe budou dělat
legraci a třeba budou mít nějakej konflikt, ale buď si rozbijou hubu, nebo prostě nevim, se
třeba pohádaj a za chvilku to neví, protože proč se v tom prostě babrat, když je to taková
kravina. Jo a ty holky ti prostě připomenou věc starou deset let, jako (paroduje vysokým
hláskem): ´Tys na mě byla ošklivá, že jsi byla starší než já, když jsem nastoupila do toho
sboru.´ No tak, ježiš marja, teď už seš přece jiná, holka. No, takže, jo má to i svoje
nevýhody no [Hana].“
Radka má pocit, že je jejich kolektiv schopný komunikovat dohromady, nicméně
také poukazuje na negativní aspekty ženského kolektivu, které se mohou vyskytnout:
„… jako myslim si, že to je něco jako na hranici šikany, nebo může to jakoby tak
působit, protože to fakt může dospět do fáze, kde si přijdeš jako někde na základce v pátý
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třídě, takže jako rozhodně pak je to na každym, jak se k tomu postaví, a pak je to taky
hodně o tom vedoucím, a o tom úplně hlavnim člověku, kterej to celý vede. Protože si
myslim, že jedna osoba dokáže vytvořit velmi nepříjemný prostředí, nepříjemnou atmosféru
a takový to dusno hnusný… a pak se s tim teda nedá pracovat.“

Eva dokonce v rámci sborového kolektivu poukazuje na to, že můžeme pozorovat
určitou dynamiku mezi jednotlivými hlasy. „No tak taková ta, ne nenávist, ale takový to
soprány – alty, to je ale asi všude že jo.“ Nejen Eva má pocit, že soprány a alty v ženských
sborech mohou mít rivalský vztah. Jednotlivé členky hlasů si mohou být blízké, mohou být
kamarádky, nicméně když pak jednotlivec vystupuje za celý hlas (v tomto případě soprán
nebo alt), mohou být jednotlivcovy pocity pozměněny. Alty se kupříkladu často cítí
méněcenně, a soprány mají pocit, že jsou na ně kladeny vyšší nároky.
Také je rozdílná komunikace směrem k jedincům, kteří jsou ve sboru více aktivní,
například, co se týče sól. Sbor může mít kvůli vyzdvihování některých jedinců pocit
méněcennosti, a může se to v kolektivním narativu projevit. „Hele, jako měla jsem na
střední holčinu, která chodila do Kühňáku (Kühnův dětský sbor, pozn.aut.) a ta říkala, že
je to úplně to samý. A pak jsem měla pár kamarádek v menších sborech a moje mamka
zpívá v rodičovským sboru v hudebce, takže ta má to vždycky „no takový ty privilegovaný
jedou na ten zájezd, sólisti prostě“ Takže vždycky naštvaná (smích) [Eva].“
U mužských členů se vnímání komunikace ve sboru může lišit, nicméně většina mužů
nevidí v komunikaci mezi sebou žádný problém, jen jeden muž přirovnává sbor Pueri
Gaudentes k „holkám“, neboť má pocit, že tam pomluvy jsou. Tento fakt ale může být
způsobený tím, že dotyčný účastník výzkumu vyrůstal mezi dívkami a může tyto
záležitosti vnímat jinak. Ostatní účastníci výzkumu vypověděli, že se ve svém sboru cítí
dobře, a nevnímají žádné nešvary kolektivu. „V Pueri… drby, ne. My jsme moc direktní na
to, aby se začalo s drbama. Když mám nějakej nekorektní názor, tak se to dá najevo
rovnou, než aby se drbal, není potřeba ani v týhle společnosti [Adam].“
Čeho si jsou muži vědomi, jsou negativa kolektivu jako takového, bez ohledu na
pohlaví. V rozhovorech zmiňují boj kolektivu se sbormistrem, co se týče kázně a „kecání“,
jak sbormistři sami nazývají. „Nefunguje, když nedávají pozor při tý zkoušce.. nebo ono
ani není potřeba, aby dávali pořád pozor, ale začít, když se zpívá, je důležitý, a učit se to
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nějak prostě vnímat na tý zkoušce… prostě to nefunguje, když nadbytečně rušej, když už to
funguje. Strašná škoda [Adam].“
„Boj“ o sóla podle mužů také není příliš důležitý, tudíž můžeme oproti ženskému
kolektivu zpozorovat rozdíl v tom, že vybírání sól nevyvolává ve sboru špatné vztahy. „Já
si myslim… teda nemůžu mluvit o chlapeckym sboru, ale tak u nás já si myslim, že ne. Že
většina z nás nemá zase takovou touhu zpívat sólo veřejně a to znamená, že když tam je pár
typů, kteří o to mají zájem, tak se vlastně podělej a to není asi problém [Milan].“
Sbormistr je v rámci sboru důležitou komunikační složkou, obzvlášť, pokud pracuje
s kolektivem. Jak muži, tak ženy vyjádřili, že by sbormistr měl být osoba, která bude mít
respekt a bude vyvážet jakékoliv komunikační šumy. Podle nich absolutně nezáleží na
pohlaví, ale na tom, aby byl sbormistr dostatečně temperamentní a aby ten kolektiv
takzvaně „utáhl“. Nicméně jde v tomto případě také o to, jak jsou jednotlivci zvyklí na
sbormistra či sbormistryni. Někteří členi sboru měli zkušenost i se sbormistrem i se
sbormistryní, tudíž můžeme říci, že to záleží také na zvyku. „Já myslim, že je to jedno,
jestli je to chlap nebo ženská, ale jsem zvyklá na mužskýho, protože jsou takový jako
autoritativní a přijde mi, že k těm holkám.. nevim, je to takový, že máš ke komu vzhlížet. A
ta ženská, pokud je temperamentní a utáhne to, tak si myslim, že u holek taky klidně může
bejt [Eva].“
Muži mají na rozdíl od Cancionety zkušenost s dlouhodobým vedením ženskou
sbormistryní. „Já si tady nejsem jist, jestli ty všechny rozdíly plynou z rozdílnosti pohlaví,
protože Libor je třeba takovej hodně, bych řekl, rozlítanej, a to je jeho velmi osobní
specifikum, ale jako je třeba možná takovej rozdíl, že Zdena měla třeba tendenci během
zkoušky, já doufám, že to nevyzní nějak ošklivě, ale prostě vybrat si oběť, jednoho člena,
který ten den takříkajíc mohl za všechno, což Libor nemá. Libor je takovej trochu
anonymizovanější, na druhou stranu, vzpomínám si na jedinej případ, kdy Zdena nepřišla
na zkoušku, to bylo ještě v přípravce, když jsem byl, u Libora se to občas stane no. Ze
začátku se to stávalo dost nepříjemným způsobem, kdy o tom pořádně nikdo nevěděl…
Myslim si, že je to hodně subjektivní a nemyslim si, že by to zase tak plynulo z toho
pohlaví.“ Opět zde Milan naráží na to, že u sbormistrů nezáleží na pohlaví, nýbrž na
charakteru.
Důležitá je tedy komunikace sbormistra směrem ke sboru a naopak. Sbormistři
komunikaci vnímají jako jeden z nejdůležitějších pilířů dobrého fungování sboru. Oba dva
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sbormistři mají zkušenosti s vedením sboru opačného pohlaví, nebo smíšeného sboru, a já
jsem je požádala, aby svou zkušenost reflektovali, jestli je komunikace směrem
k mužskému sboru jiná, než ke sboru ženskému. Sbormistr Cancionety Praga Lukáš
Jindřich vnímá, že vede konkrétně ženský kolektiv. „No projevuje se to v tom kecání, v
tom neustálým že se něco dodělá, a hned se k sobě dvě nakloněj, aby si jako něco pošeptaly
a tak dále, a furt máte co řešit, místo toho, aby se řešilo to, co se má řešit.“ Když
porovnával tuto zkušenost se zkušeností v Českém chlapeckém sboru, uznal, že se
chlapecký kolektiv vede jinak, konkrétně, že chlapci během zkoušek méně mluví, nicméně
jeho chlapecký kolektiv byl v průměru o 7 let mladší, tudíž věk zde hraje také důležitou
roli.
Zkušenost sbormistra Libora Sládka je stejná, jako zkušenost sbormistra Lukáše
Jindřicha. „Ty vztahy, nebo ty komunikace, který tam někdy mezi těma holkama jsou, nám
překážej, otravujou, rušej v práci. Řešily věci, který prostě my chlapy neřešíme, ono je to
vlastně úplně stejný, ať jsou ty holky malý, nebo ať jsou větší. Hodně zjednodušeně řečeno,
my jsme schopný s klukama si říct spoustu věcí do očí, nafackovat si a jít. A tim je to pro
nás vyřešeno. Což často bývá, a je jedno, jestli je tomu klukovi deset, dvanáct. Neříkám to
obecně samozřejmě, jako, že to platí úplně beze zbytku. Ale tyhlety věci tam prostě máme
asi někde zakódovaný víc.“

Sbormistr musí mít samozřejmě také povědomí o tom, jak spolu komunikuje samotný
sbor. Sbormistr ženského sboru vypověděl na rovinu, že si je vědom toho, že se ve sboru
Cancioneta Praga vyskytují drby a pomluvy. Nicméně zmiňuje důležitou rovinu toho, že
když sbor vystupuje na pódiu, má se najednou před lidmi prezentovat jako pěvecký sbor,
tak jdou osobní záležitosti stranou a kolektiv táhne za jeden provaz. Sbormistr mužského
sboru to shrnuje podobným způsobem. „Myslim, že to respektujou. Oni i když jsou s
některým na kordy, s nějakým staršim, kterýho třeba občas používám na dělenou zkoušku,
tak zůstanu s jednou skupinou kluků, ostatní jdou s tim druhým, a i když s nim nemusej mít
třeba dobrý vztahy, tak jsou schopný oddělit, že respektujou, že je to dobrej muzikant, že je
to naučí, že je toho schopen, i když říkám, ho nemusej mít třeba rádi, protože je prudí. Což
mě vlastně mile překvapilo, že to nevztahujou osobně.“ Můžeme tedy zpozorovat, že
v mnoha chvílích se klade důraz na hudební rovinu, která převyšuje rovinu osobní.
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2.8.1.2 Dílčí shrnutí kategorie Jazyk a komunikace
Ve svých analýzách čerpám také ze svých terénních poznámek ze zúčastněného
pozorování. Z příchodu na zkoušky sboru Pueri Gaudentes mi bylo hned jasné, že mužský
sbor se v pauzách, před sborem, nebo po sboru, baví jinak než ženský sbor. Slyšet byly
daleko více sprostá slova, obecně byli také hlasitější. Při zkoušce se tyto rozdíly téměř
vytrácely, muži byli ukázněnější, možná občas měli potřebu říct nahlas nějaký vtip, aby
rozesmáli své okolí, ale nedělo se to často.
Co bych vypozorovat za tak krátkou dobu nemohla, jsou pomluvy, intriky, nebo
drby, které by se ve sborovém kolektivu mohly dít. U ženského sboru z rozhovorů vidíme,
že se takové věci dějí poměrně ve velké míře, nicméně dokud tím není členka sama
zasažena, nijak jí to netrápí. Komunikace mezi ženami je v rámci sboru tudíž často
nepřímá. Muži naopak mají pocit, že se tohle v jejich sboru neděje. Můžeme polemizovat,
na kolik si toho jen nejsou vědomi, nebo jestli se to opravdu neděje. Účastník výzkumu
Filip to vidí jinak, může to být ale způsobeno tím, že vyrůstal mezi děvčaty a pojmenovává
neshody v mužském sboru jako pomluvy, či drby. Nicméně z rozhovorů to vypadá, že
komunikace mezi mužskými členy sboru je více přímá.
Abych navázala na teoretický rámec, stereotyp, že ženy jsou obecně hovornější než
muži, se v rámci pěveckých kolektivů víceméně potvrdilo. U ženského sboru můžeme
pozorovat nepatrně větší míru rušení při zkouškách, nicméně v povídání si před a po
zkouškách jsou si sbory rovny. Sbormistr ženského sboru „kecání“ dokonce vyloženě
spojuje s ženami a přisuzuje jim tuto charakteristiku. Sbormistr mužského sboru podotýká,
že ženské komunikace ve sboru během zkoušek jsou o něčem jiném, než komunikace
mužské. To může být pravda, při mém pozorování jsem nezaslechla, že by se muži při
zkoušce bavili o něčem jiném než o hudbě, kdežto ženy se každou chvíli baví o něčem
jiném. Hladina hluku u ženského sboru je často vyšší, nicméně určité šumy můžeme
pozorovat i ve sboru mužském.
Osoba sbormistra jako prostředník komunikace se jeví být jako důležitý. Jak muži,
tak ženy potřebují, aby byla osoba sbormistra autoritativní, temperamentní, aby byla
schopna vést celý sbor. Zřejmě zde nezáleží na pohlaví, neboť jsou v tomto odvětví i ženy,
i muži. V Unii českých pěveckých sborů je zaevidováno 278 mužů sbormistrů, a 185 žen
sbormistryň. Tento rozdíl může být způsobený tím, že muži mají přirozenou autoritu, jak
zmiňovala jedna účastnice výzkumu, a tudíž si jsou jistější, že sbormistrovství zvládnou.
Konkrétní zjištění, které jsem uvedla v teoretické části, například, že muži si častěji
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skáčou do řeči, jsou dominantní a používají příkazy, říkají vtipy, snaží se překonat příběh
toho druhého a často se urážejí navzájem, ve sborovém kolektivu můžeme pozorovat
mimo zkoušky, nebo ve zkouškách, když mají chvíli pauzu, nicméně když se pracuje a
zpívá si, tak si toto muži nedovolí. Zmínila jsem, že u žen můžeme pozorovat takové
chování: často spolu souhlasí, podporují druhé v mluvení, jsou zdvořilé a s druhými
kooperují [Locke 2011: 6]. Takové chování se opravdu vidí, když je potřeba v rámci sboru
něco vyřešit, nebo když stojí v nějakém směru sbor proti sbormistrovi. Nicméně je nutno
říci, že když se ve zkouškách Pueri Gaudentes řešil nějaký problém, který se vztahuje
k hudbě, tak vykazovali spíše stereotypní femininní chování, místo maskulinního
zmíněného výše.

2.8.2. Sport, tělesnost a umění
Pěvecký sbor „vytváří“ umění, kde hlavní roli hraje poslechový vjem. Ovšem spousta
sborů vsází také na vjem vizuální, základní složkou je zde stejnokroj, který má navodit
pocit homogenity. Pokud sbor přidá do svého repertoáru pohybové prvky, může tím celý
dojem ještě povýšit. Choreografie mohou být pro diváka významným zpestřením, a
podobně to vnímají i členky ženského sboru. „Jo jo, rozhodně. Když je tam nějak pohyb,
nějaká radost, tak to může působit mnohem přátelštěji, uvolněněji, a celkově tak jako
zanechat lepší dojem v těch lidech [Radka].“ Většina členek z ženského sboru byla
k choreografiím, k tanci, vedena už od dětství, a to je velmi důležitý faktor u vytváření
vztahu k pohybu. Projevuje se to tak, že většina členek sboru Cancioneta Praga
choreografie bere pozitivně, samy se na vymýšlení často podílí a mají i pocit, že jim tanec
a pohybové prvky obecně jdou. Stejný názor na to má ostatně i sbormistr Lukáš Jindřich,
který si myslí, že ve srovnání s jinými sbory Cancionetě choreografie jdou. „Já myslím, že
jo. A podle mě se do toho ty lidi i hrnou, víš, že když se zeptalo „opravdu všichni chcete
tancovat?“ tak se podle mě nepřihlásil ani jeden člověk, že by nechtěl. Jako dřeva jsou
všude, nejsme muzikáloví herci, ale myslim, že jsme docela šikovný. Taky původně k tomu
dětskýmu sboru, tak tam byly i pohybovky, takže to bylo všeobecný to vzdělání [Eva].“
Členi sboru Pueri Gaudentes mají na pohyb a choreografie téměř protikladný názor, než
ženy. „Úplně si nemyslim, že Pueri je sbor vhodnej na choreografii, nejsem tak
vychovanej, nemám rád choreografii. Nemyslím si, že jsem pohybově zdatnej člověk, takže

21

za mě nepotřebuju choreografii, stačí, když to zní krásně. Když se chci na něco dívat,
podívám se na krajinu, na film, ale u sboru chci, aby to znělo hezky. Můžu se usmívat, ale
když to je falešný, tak prostě to není ono [Adam].“ Filip jako jediný z účastníků výzkumu
vypověděl, že je pro něj choreografie důležitá. Zmínil se o tom, že jako členi pěveckého
sboru by měli mít cit pro umění, a tudíž i pro pohyb, nicméně ho prý v jejich sboru
neshledává. „Pro mě? Pro mě rozhodně [je choreografie důležitá]. Myslim si, že na tom
nelpěl nikdo tak jako já asi. Co se týče vizuálu, tak něco vadí i ostatním. A je to kvůli tomu,
že se pohybujeme v tom umění, tak bysme pro to měli mít ten cit, ale ne všichni. A jelikož
mně všichni naznačujou, že já pro to cit mám, tak se mě na různý věci ptaj.“ Sbormistr
Libor Sládek má také pocit, že muži nejsou v choreografiích příliš zdatní, obzvlášť proto,
že k tomu od dětství nebyli vedeni. Na druhou stranu se angažuje v tom, aby se o nějaké
pohybové prvky pokoušeli, protože, jak sám tvrdí, mužský sbor, který se nějak hýbe, je
neodolatelný, „kór když si vezmou klobouky a ještě se začnou hejbat, samozřejmě často
neohrabaně.“
Hudební stránka je samozřejmě stále na prvním místě, co se týče toho, jak by mělo vypadat
umění v pěveckém sboru. Důležité hodnoty, které se v rozhovorech objevovaly jak u
mužů, tak u žen, byly soudržnost, kompaktnost a krása, které vlastně dělají sborový zpěv
sborovým zpěvem.
„Líbí se mi, když vlastně to množství lidí, ať už je jakýkoliv, tak má jako společnej cíl a
dokáže prostě z tý skladby udělat fakt jako tu hudbu, jak říká Lukáš rád (sbormistr
Cancionety, pozn.aut.), ale je to tak, že když z toho dokážeš dostat to něco navíc, a ještě
vlastně máš tak dobrej pocit, že to nejseš jenom ty sám, ale že kopeš za ostatní, a něco se ti
hromadně povedlo, takže víš, že tu radost může mít dalších x lidí a je to silnější no
[Hana].“
Zvuk v ženském sboru bude přeci jen odlišný od zvuku ve sboru mužském. Co je
v mužském sboru jiné oproti ženskému, je hlas, který se nazývá bas. Adam zpívá právě
bas a občas je složité zpívat v přílišných dolních polohách, u ženských dolních hlasů (altů)
se příliš do hloubek nejde. „Jakoby vím, že by to nešlo logisticky zařídit, ale jednou se
objeví skladba, jeden tón a ještě fakt hluboko, což mě fakt nebaví, ještě to ničí hlasivky,
takže takovýhle situace a chaos, kterej občas nastane no.“ Bas je hlas, který vytváří ten
maskulinní zvuk mužského hlasu, neboť basové polohy jsou polohy, které drtivá většina
žen nedokáže zazpívat, jelikož na to nemají uzpůsobený rejstřík. Na druhou stranu ženský
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sbor má často jasnější barvu, která působí „světleji“. „Oni ty kluci nedokážou udělat tu
barvu sopránu a altu jako ty ženský, kdy ženy jako soprán a alt maj tu barvu sametovější a
je to takový něžnější. Chvilku to tam vyloženě slyšíš, že to zpívaj kluci… ono to není jako že
by se u toho vyloženě dřeli a že by je to bolelo, to ne. Ale zní to tak trochu, zní to že se
přepínaj, ale ve skutečnosti to tak není, a je to vlastně pro ně snažší zpívat ty vejšky než pro
ty ženský [Filip]. Je tedy pochopitelné, že mužský a ženský sbor má jinou barvu a také je
tvořena z jiných hlasů. Pokud ovšem členové mužského sboru zpívají už od dětství, tak
jako chlapci zpívali ve stejných polohách jako dívky, tudíž barva chlapeckého sboru se
mohla podobat barvě dívčího sboru.
„Vlastně jsem asi zvyklej, asi i vim, jelikož jsem nezačínal zpívat rovnou tenor a bas, tak
prostě vim co to je, zpívat soprán a alt, takže se kolikrát dokážu naladit na tu vlnu líp než
ostatní. Nechci se nějak vychloubat, jenom prostě ono to tak je, že ten, kdo má průpravu už
od dětství, tak se mu pak zpívá líp v dospělosti.“ Zde Filip naráží právě na ten fakt, že
chlapci v dětsví zpívají v podstatě stejné hlasy jako dívky (soprán a alt), tudíž si prošli
polohami, ve kterých zpívají dívky a dokáží se do nich lépe vcítit.
Se zvukem pěveckého sboru jako celku, by měl nejvíce pracovat sbormistr. Ženský
a mužský sbor zní jinak, teď záleží, jestli sbormistři s ženskými a mužskými hlasy i jinak
pracují. „No já když jsme začínali, když to srovnám s Bambinama, což byl dětskej sbor a
zněli jsme prostě jako dospělej, protože se tam s tim různě dělalo, tak já jsem řek na
začátku, že tomu sboru nechám absolutně přirozenej ten, že si je nebudu nějak utvářet,
abychom zněli jinak, než bysme zněli normálně, protože jsme začínali jako dívčí, což ta
barva byla malinko světlejší, a zase čím víc ten kolektiv stárne, tak tim, ne moc, protože u
těch holek kolem těch patnácti, šestnácti, sedmnácti jsou ty hlasy už téměř hotový, ten hlas
ne tmavne, ale jako abych nějak někomu… pokud z toho teda úplně nevybočuje, jako
nějakej mečák, nebo tak, tak tomu se snažim nechat úplně přirozenej průběh, protože vím,
že v Bambinách nám to prostě spousta lidí vyčítala že jo. Jakože hodně vyčítala [Lukáš
Jindřich].“
Práce s mužskou barvou hlasu je opravdu specifická, jak mi sbormistr mužského
sboru řekl. Zde hraje roli biologická odlišnost, kterou je mutace. Musí se daleko více klást
na techniku zpěvu, neboť se v podstatě začíná od začátku. Nejlépe to ilustruji na výpovědi
sbormistra Libora Sládka: „Tam je výhoda, že oni si pamatovali. Oni, když odmutujou, tak
já jsem s hrůzou zjistil, že oni vlastně neuměj vůbec nic. Že jsou úplně jiný. Oni odmutujou,

23

je jim čtrnáct, skvěle zpívaj, soprán alt, pak začnou mutovat, najednou maj dva tři tóny,
prostě jim přeskakuje hlas, neudržej tón, technicky to nejde. A takže choděj potom třeba
půl roku, rok, někdo dokonce dva, trvá to dlouho, do takzvané karantény. Takže chodí tam
a ten hlas jakoby jednou týdně udržujou, roztahujou, prostě se přizpůsobujou tomu
procesu, aby to úplně nezapomněli. Jenže pak odmutujou, pak přijdou do mužskýho sboru,
je jim patnáct, šerstnáct, pamatujou si, že uměli výborně zpívat, pamatujou si tu techniku,
ale jako fyzicky jsou úplně jiný, hlasivky jsou úplně jiný, mentálně jsou úplně jiný, hlava je
jinde, srdce je jinde. Vlastně jsou to jiný lidi.“ Oproti dívkám, když chlapci mutují, tak se
jim hlas mění, a mění se jim tak drastickým způsobem, že si v podstatě musí zvykat na vše
od znova, jak pan sbormistr nastínil. Přechod z chlapeckého zpívání do mužského zpívání
je tedy pro muže daleko náročnější disciplínou, než je pro ženy, kterým se hlas tolik
nemění a není to pro zpěv překážkou.

2.8.2.1 Dílčí shrnutí kategorie Sport, tělesnost a umění
Pro členy jak mužského, tak ženského sboru má hudba v rámci pěveckého sboru podobný
význam. Zvuk, kompaktnost, krása a soudržnost. Práce s ženským a mužským hlasem je
odlišná, je to právě kvůli biologickému rozdílu, a to kvůli mutaci. Jak pan Sládek řekl,
muži po odmutování „zapomínají“ zpívat, musí se technika učit znovu, hlas se dále vyvíjí.
Malí chlapci, tím, jak se vyvíjí, přecházejí od sopránů a altů k tenorům a basům. Ženy ve
sboru zůstávají stále v polohách sopránů a altů, ať už jsou dívky, nebo ženy. Otázka je, do
jaké míry se nově vzniklé tenory a basy chtějí odlišit od sopránů a altů, které ještě nedávno
zpívali. Můžeme diskutovat, zda jsou některé velmi hluboké basové polohy výrazem
maskulinity, jelikož altové polohy zpravidla příliš hluboko nesahají. Basová barva pak
může napomoci dotvoření maskulinního zvuku sboru.
Jak jsem psala v teoretické části, tanec se vnímá jako femininní aktivita. Pravda je,
že mužský sbor nezařazuje choreografie v takové míře, jako sbor ženský. Jedna z příčin
zde může být Thomasův teorém, „Jestliže lidé definují situace jako reálné, jsou tyto reálné
ve svých důsledcích [Merton 2000: 196]." To znamená, že pokud mužský sbor již a priori
vnímá tanec, nebo taneční prvky jako femininní, bude pro ně obtížnější překonat tuto
překážku, a zařadit choreografie do svého repertoáru. Muži se pak mohou cítit
nekomfortně, či dokonce trapně, že dělají něco, co je „zženštilé. Evidentně byl tento
stereotyp zakořeněný v dětských sborech v 90. letech, neboť většina dívek z Cancionety
Praga, která předtím zpívala v Bambini di Praga, byla k pohybové aktivitě vedená.
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Bambini di Praga sice nebyl dětský sbor, ale měl výrazně více dívčích členek, než členů
mužských. V Pueri Gaudentes, v chlapeckém sboru, k pohybu naopak členi vedeni nebyli,
a může to být způsobeno i tím, že členi jsou chlapci. To, jestli mají ženy obecně větší talent
k pohybové aktivitě než muži, je spekulativní. Ve mnou zkoumaném ženském sboru to sice
platí, nicméně je to do určité míry dáno tím, že k tomu byly jako děti vedeny. Ovšem při
pozorování jsem zjistila, že pokud muži provádějí pohybové prvky a u toho zpívají, je pro
ně těžší koordinovat zpěv a pohyb dohromady, než je tomu u dívek.

2.8.3. Vnímání členství ve specifickém prostředí
Chování lidí se může zcela jistě lišit, pokud se zrovna nachází v kolektivu. Dala jsem si za
cíl zjistit, jestli je sborový kolektiv pro muže a ženy něčím výjimečný a jak v rámci toho
kolektivu jednají, popřípadě jestli se jejich chování ve sborovém kolektivu, liší od chování
v jiných kolektivech. Bude mě také zajímat, jestli mužům a ženám tento kolektiv vytváří
nějaké hodnoty, a co pro ně vůbec znamená. Do této kategorie bude také spadat vztah
sborového kolektivu se společností.
Můžeme říci, že pro ženy a muže znamená sbor a jeho kolektiv v podstatě to samé.
Nejlépe to vystihuje Radka, v její výpovědi jsou obsaženy všechny hodnoty, které se
objevovaly ve výpovědi ostatních žen a mužů. „Tak určitě je to kus mýho života a je to
souhrn různejch věcí. Vášni k hudbě, spolupráce mezi lidma, přátelství, je to taková druhá
rodina. Taky samozřejmě příležitost k tomu poznat kulturu, ať už teda člověk někam
cestuje, nebo když se setkává s nějakejma jinejma umělcema v rámci nějaký spolupráce,
nebo se podíváš na zajímavý místa.“ Markantní rozdíl, který ale můžeme zpozorovat, je
v tom, jak muži a ženy vnímají sborový kolektiv odlišně oproti jiným kolektivům. Ženy
nevyjádřili nějakou odlišnost od „vnějšího světa“, kdežto pro muže je pěvecký sbor daleko
specifičtějším kolektivem. „Sboristi jsou strašně specifická skupinka. Jo, prostě z mý
zkušenosti jsou to inteligentní lidé, a nějaký vážnější konverzace se daj navázat a jakoby o
širších tématech. A oni jak… to je strašně specifická skupina, to že máme tu jednu věc
společnou, dává mnohem víc prostoru o konverzaci.“
„Spíš ti, kteří mají zájem o tu vyšší kulturu, u toho vydržej. A tim se to zužuje na
nějaký ty kulturnější lidi.“ Tyto Adamovy výroky svědčí o tom, že pro muže kultura jako
hodnota v pěveckém sboru hraje velmi výraznou roli. Pěvecký sbor muže kultivuje a přeci
jen, kultura a umění v klasické hudbě jsou stereotypně spíše ženské domény, jelikož jsou
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k těmto hodnotám i od dětství vedeny více, než chlapci (viz dětské koníčky). Sbormistr
mužského sboru věří, že by se tyto hodnoty měly v mužích rozvíjet. Dokonce přirovnává
zpěv v pěveckém sboru k fotbalu, který je společností brán jako maskulinní, v porovnání se
zpěvem a uměním. „Já chci věřit tomu, že my se je snažíme trochu kultivovat. Protože ten
zpěv prostě kultivuje, bez diskuze. Není to fotbal. Já to vůbec neshazuju, prostě je to někde
jinde. Fotbal je plnej emocí samozřejmě taky, a tady ty emoce vlastně jsou postavený
jakoby vejš. Můžu dát tu energii úplně stejnou, můžu mít úplně stejnou radost, když támhle
dám gól, když se něco povede, ale tady to vlastně sdílím naráz se všema. Ne, že já dám gól,
a hlavně tady nejsou takový ty jednoduchý emoce typu „zařvu si“ a těšim se dál. Tady
prostě je ten průběh mnohem náročnější, a myslim, že, to si nemyslim jenom o klukách,
obecně si myslim, že umění tohohle typu je jako vejš, jako jinde. Stoprocentně.“
V reakcích okolí jsem nezaznamenala přílišné rozdíly, ani ženy, ani muži si nejsou vědomi
toho, že by na fakt, že zpívají v pěveckém sboru, okolí reagovalo s nějakou výjimečnou
reakcí, s překvapením, či údivem. Nicméně jsem zaznamenala, že muži o své činnosti
v pěveckém sboru moc lidem neříkají, ženy naopak ano. Eva ovšem v rozhovoru
reflektovala to, jak nahlíží na muže, kteří zpívají v pěveckém sboru. Vypověděla, že kdyby
měla děti, chlapce, tak by je do sboru dávat nechtěla. „Proč ne kluci… no jako když jsou
malí, tak klidně, ale takhle: tyhle všechny kluky který znám z toho sboru, tak jsou hrozně
fajn, mám je hrozně ráda, ale jsou tím sborem hrozně poznamenaný, těch kluků je vždycky
míň než holek, takže je vidět, že vyrůstaj v tom holčičím kolektivu, takže prostě je to na těch
klucích znát. Podle mě by radši měli chodit… když už jako muziku, tak nějakej nástroj,
nebo skupinu, ale ten sborovej zpěv, potom když už jsou starší… jako samozřejmě záleží na
tom jednotlivci, ale prostě všeobecně co znám ty kluky…“ Eva mluví konkrétně o mužích,
kteří zpívali v dětském sboru, který byl převážně holčičí. Eva bohužel nezná muže
z chlapeckých, nebo mužských sborů, které by mohla porovnat s těmi, které zná. Je potřeba
poznamenat, že při téhle výpovědi dělala Eva různá gesta, která hovořila za její slova,
neboť se jí zřejmě nechtělo o tomto tématu mluvit na plno. Dovolila jsem si tudíž
analyzovat její neverbální komunikaci. Eva dělala teatrálně přehnaná ženská gesta, když
mluvila o tom, že jsou muži „poznamenaní sborem“, kterými chtěla podpořit své vyjádření.
Naznačovala tím, že by muži, kteří prošli smíšeným sborem (v tomto konkrétním převažují
dívky), mohli vykazovat určité femininní znaky, mohli by být zženštilí. Může se stát, že by
takovýmto způsobem mohla vnímat muže v pěveckých sborech i společnost, nicméně to
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nebylo předmětem mého výzkumu, tudíž můžeme jen spekulovat, jak by to mohlo být.
Každopádně muži si toho nejsou vědomi toho, že by je společnost vnímala odlišně.

2.8.3.1 Dílčí shrnutí kategorie Chování ve specifickém kolektivu
Pro většinu mužů a žen je prostředí pěveckého sboru druhou rodinu, je to součást jejich
identity, a skrz kulturu se identifikují. Ani pro členky ženského sboru, ani pro členy
mužského sboru, není pěvecký sbor pouhým „kroužkem“, nebo koníčkem. Pro některé
muže může být tento pocit, že někam patří, umocněný tím, že často kolektiv sboru vnímají
velmi specificky, jelikož jak zde bylo řečeno, oproti ženám, ne tolik mužů zpívá ve
sborech. Můžeme to postřehnout na vyjadřování Filipa, který tvrdí, že sbor je společnost
sama pro sebe, a že ho může dostat na místa, kam by ho nedostali jiní kamarádi. A tím se
nemyslí jen fyzická místa, ale také metaforická, jako fakt, že tato konkrétní společnost se
dostává „o stupeň výš“, slovy Filipa. Zajímavé je, že tento samotný pěvecký sbor
podporuje v mužích narativ, že jsou výjimeční, jelikož v rozhovorech bylo několikrát
řečeno, že chlapecký a mužský sbor je v české společnosti rarita, obzvláště sbor s poměrně
dlouhou tradicí. Je možné, že společnost přejímá tuto „výjimečnost“ v negativním smyslu,
že muži, kteří zpívají ve sborech, jsou jiní, odlišní.
Co se ukázalo jako zajímavé, je to, že muži přirovnávají své působení v pěveckém
sboru k dichotomii sport – umění, konkrétně fotbal. Jak naznačil sbormistr mužského
sboru, umění v mužích rozvíjí cit pro kulturu, kultivuje je. Skrz podporování tento cit, se
mohou v mužích rozvinout vlastnosti, které by měl každý správný člen pěveckého sboru
mít. Smysl pro krásu, pro zvuk, empatie a cit pro jemnost, pro něžnost. Tyto vlastnosti se
stereotypně považují převážně za ženské, tudíž je nasnadě, jak poznamenala Hana, že
někteří mužští členové mohou působit zženštile. Samozřejmě záleží na tom, do jaké míry
stále vnímá společnost tyto vlastnosti jako femininní, nicméně zřejmě se stále tento typ
zájmu srovnává s něčím „maskulinnějším“, jako je právě sport. Podle reakcí mužů
v rozhovorech tento narativ nemusí být ve společnosti výrazně přítomen, musíme ale také
zohlednit to, že většina mužů se již od dětství pohybovala v hudebním prostředí (například
školy s rozšířenou výukou hudební výuky, nebo základní umělecké školy), a tudíž fakt, že
se věnují sborovému zpěvu, nemusí být tak překvapivý. Dalším faktorem, proč nemusí
muži slýchávat negativní reakce, může být právě vycestování, což mnozí vrstevníci mohou
vyhodnotit jako výhodu, či záviděníhodný fakt.
Důsledky toho, že si společnost může myslet, že mužský sborový zpěv je nevšední,
27

mohou být různé. Pro svět mužského sborového zpěvu by to mohlo znamenat, že nebude
dostatek mužů, kteří by se tomu chtěli věnovat. Na druhou stranu, vnímání společnosti
ohledně stereotypního ženského a mužského chování se v posledních desetiletích
proměnilo, ženy mohou být drsné, muži mohou být citliví a brečet na veřejnosti. Z toho
důvodu by se do budoucna mohlo stát, že se mužská sborová scéna bude rozvíjet.
Důsledky ohledně jedinců mohou být také různé. Stejně, jako některé ženy vnímají mužské
členy sboru jako „zženštilé“, či „poznamenané sborem“, tak je stejně mohou vnímat i jiní
lidé v jejich okolí. To se může projevit v nějaké odtažitosti vůči světu, či uzavření se
v jednom specifickém kolektivu (v tomto případě konkrétně ve sborovém).
Pro ženy je v dospělosti „přirozenější“ zpívat ve sboru hlavně z toho důvodu, že
spousta děvčat je v dětství vedena k nějaké umělecké aktivitě, kdežto, jak jsem zmiňovala
v teoretické části, chlapci byli nejvíce vedeni ke sportovním aktivitám. Je ale
pravděpodobné, že se tato stereotypizace bude ve společnosti proměňovat, to ovšem záleží
na společenských institucích, a na tom, jestli budou odstraňovat genderizaci dětských
aktivit.

2.8.4. Normy krásy a okolní svět
Když pěvecký sbor vystupuje pro veřejnost, nějakým způsobem se prezentuje.
Nejdůležitější složkou by měla být hudební prezentace, nicméně divák hodnotí i vizuál. Mě
bude zajímat, do jaké míry se do světa pěveckých sborů promítá tělesná krása a její
vnímání.
Ženský sbor Cancioneta Praga je mladý sbor a je složen z členek, které jsou
charismatické a atraktivní. Členky si toho jsou vědomy, a dokonce to považují za svou
výhodu. Za výhodu to považuje i sbormistr, nicméně si ale nemyslí, že by to nějakým
způsobem ovlivňovalo to, na jaké koncerty jsou zvány, nebo kým jsou zvány. „Ty bláho…
nad tim sem jako nikdy nepřemejšlel, kromě toho, že mi jednou pan ředitel Pražský
komorní filharmonie řekl, že máme neuvěřitelnej potenciál v tom, že se na nás mimořádně
hezky kouká. (smích)“
Muži svůj vzhled víceméně nepovažují v rámci sboru za důležitou složku, o to,
jestli jsou upraveni, se podle nich stará „ženský element“, což jsou maminky nebo babičky
chlapců z dětského sboru Pueri Gaudentes, které jsou často na koncertech přítomny. Tyto
ženy tam prý jsou od toho, aby pomáhaly organizačně, a to zahrnuje i přišívaní upadlých
knoflíků, upravování motýlků, nebo zašívání děr. „Když se oblíkne holka, tak se o sebe fakt
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stará. Ale když se oblíkne kluk, tak se prostě oblíkne a jde. A teď my máme saka, košile,
motýlky že jo a tomu klukovi to je jedno. Takže my se tam upravujeme naštěstí navzájem,
takže si někoho, kdo je neupravenej, odchytneš, vorhneš mu to všechno tak, aby to měl
úplně v pořádku, protože jim tam visej ty motýlci a maj vohrnutý ty saka.. A co se týče
nějakýho účesu, nebo aby vypadali slušně, tak s náma tam je vždycky nějakej doprovod
ženskej, kterej se o to stará, ale jako není tam vyloženě kvůli tomu, spíš tam je na to, že
nám na Vánoční koncerty nosí svíčky a jsou to taky ty organizační věci [Filip].“
Sbormistři na své sbory nekladou přehnané nároky, v téhle záležitosti jsem neznamenala
rozdíl mezi ženským a mužským sborem. Na co ale oba sbormistři kladou důraz, je
uniformita, aby nikdo příliš nevyčníval a aby nenaboural dojem kompaktnosti. „To je
relativní otázka. Protože jako jak můžou vypadat? Ty vlasy máme všichni stejný, s tím se
moc vymyslet nedá, pokud mi někdo nepřijde s modrejma vlasama, takže jo. Aby jako ten
člověk nebyl extravagantní a nevymykal se naprosto nesmyslným… prostě modrý vlasy, to
je jako blbě, protože furt to je nějaká reprezentace. Ale ty fialový šaty, to je furt stejný, s
tím se jako nic dělat nedá [Lukáš Jindřich].”

2.8.3.2. Dílčí shrnutí kategorie Normy krásy a okolí
Jak ženský, tak mužský sbor, si dobře uvědomuje, že vzhled a upravenost na pódiu, patří
k důležitým složkám reprezentace sboru. Je důležité odlišovat vzhled jako takový, který se
nedá během několika minut změnit, a upravenost, která se dá rychle ovlivnit. Pro oba sbory
je upravenost důležitým faktorem, jak většina účastníků výzkumu zmiňuje, patří to
k reprezentaci sboru. Obzvlášť pro sbormistry není žádoucí, aby byl nějaký jedinec
extravagantní, tento fakt opět podporuje homogenitu v rámci skupiny.
Jelikož já sama jsem v průběhu života spolupracovala s různými sbory,
tak vlastních zkušeností vím, že většina žen ve sborech dbá na to, aby byly při koncertech
hezky nalíčeny a učesány. Jak jsem zmiňovala, upravenost patří k reprezentaci sboru, a
v naší společnosti se za upravenou dívku vnímá taková dívka, která je načesána a nalíčena.
Tento „cit pro upravenost“ je dle mužských účastníků výzkumu ženskou záležitostí,
můžeme to vidět na výpovědi Filipa, který se zmiňuje o tom, že ženy, se na rozdíl od mužů
umějí upravit. Dále to můžeme zpozorovat na tom, že se o upravenost mužského sboru
starají „ženské elementy“, které zajišťují i další pomocné práce, jako je šití, které se vnímá
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jako stereotypně ženské. Sami muži možná ani necítí takovou potřebu se upravovat, jelikož
se to od nich neočekává.
V teoretické části jsem zmiňovala, že ženy a muži jsou hodnoceni rozdílně, podle
standardů krásy naší kultury. V rozhovorech o ženském sboru se mi sice párkrát objevilo
to, že byl sbor vzhledově posuzován okolním světem, nicméně se neukázalo, že by
vzhledový faktor hrál významnou roli v počtu, nebo druhu zakázek, které sbor přijímá.
Hodnocení okolním světem v mužském sboru jsem nezaznamenala, kupodivu ale sám
sbormistr označuje za „problém“, že mají ve sboru členy, kteří evidentně neodpovídají
normám krásy naší společnosti (pan sbormistr zde označuje za ideál „štíhlého, krásného a
vysportovaného“ muže).
V teorii jsem uvedla, že krása je v naší společnosti ztotožňována s mládím.
V případě pěveckých sborů se tento fakt projevuje hned několika způsoby. Sbor
Cancioneta Praga je velmi mladý sbor na to, že se řadí do kategorie dospělých sborů.
Mladistvý vzhled jednotlivých členek tento pocit umocňuje. Jak se v rozhovorech ukázalo,
sám sbor se považuje za atraktivní a charismatický, a takto ho vnímá i okolí. Můžeme tedy
říci, že to je pro tento sbor profitabilní. Na druhou stranu se za krásné považuje to, co je až
dětsky roztomilé. Zde se ukazuje, že dětské sbory mají opravdu výhodu, obzvlášť, pokud
klient požaduje od sboru estetickou satisfakci, a umění zde hraje druhořadou roli (to se
opravdu často stává, krátká vystoupení sborů si objednávají například politici, jako ozdobu
večeře, nebo jiná uzavřená společnost jako pouhé vizuální ozvláštnění). Jak sbormistr
ženského sboru uvedl, pro obecenstvo jsou dětské, a obzvláště chlapecké sbory, atrakcí,
právě díky roztomilosti členů. Sbormistr mužského sboru si je tohoto také vědom, dokonce
přiznal, že této výhody s chlapeckým sborem, který také vede, využívají.
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Závěr
Ve své práci jsem si položila dvě výzkumné otázky. 1. Jsou v českých pěveckých sborech
přítomny genderové stereotypy? Jestli ano, jaké?
2. Jak pěvecký sbor formuje ženy a jak muže, a jak by se to mohlo odrážet ve
společenském narativu?
V teoretické části jsem nastínila stereotypizované oblasti, kterým jsem se posléze
věnovala v části analytické. Abych odpověděla na svou první výzkumnou otázku,
genderové stereotypy v těchto pěveckých sborech přítomny jsou, nicméně jejich forma je
ovlivňována specifickým zkoumaným prostředím pěveckých sborů. Můžeme to vidět na
příkladu jazyka a komunikace, kde je ve společnosti přítomen stereotyp toho, že jsou muži
obecně hlasitější a používají více sprostých slov. Tento stereotyp se nám potvrzuje jen do
té doby, než se kolektiv prezentuje jako pěvecký sbor, tudíž do té doby, než se kolektiv
začne soustředit na hudbu, začne zpívat a dávat pozor na zkouškách. Může to být
způsobeno tím, že muži si z pěveckého sboru vytvářejí společnost sami pro sebe, ve které
se jedná o „vyšší kulturu“, jak někteří účastníci výzkumu zmínili, a tím pádem se nastavují
na citlivější, ukázněnější vlnu, která je stereotypně přisuzována ženám. Stereotyp, že ženy
v kolektivech více mluví o klepech než muži, se v případě pěveckých sborů potvrdil.
Další stereotyp, který je v rámci pěveckých sborů přítomen je fakt, že se tanec stále
víceméně vnímá jako femininní záležitost. Muži nejsou zvyklí na tanec, nikdo je k tomu od
dětství nevedl, kdežto ženy jsou v tanci podporovány již od dětství. Je poměrně škoda, že
je tento stereotyp zakořeněn i v rámci pěveckých sborů, neboť pohybové prvky a
choreografie jsou pro diváka výrazným zpestřením. Nicméně sbor Pueri Gaudentes se
snaží současné sborové scéně přizpůsobit, a sbormistr Libor Sládek má snahu, aby si muži
na pohyb zvykli.
Stereotyp, že ženy jsou ve vetší míře vzhledově posuzovány, než muži, se
v prostředí pěveckých sborů příliš nepotvrdil. Konkrétně sbor Cancioneta Praga je obecně
sbor mladých, poměrně atraktivních žen, a jistě to většina z nich, i okolí, vnímá jako
výhodu. Nicméně nikdo z účastníků výzkumu nezmínil, že by byl jejich sbor okolím
významně posuzován. To samé platí o mužském sboru. Co se ale potvrdilo, je to, že
mladost je naší kultuře stále vnímána jako důležitá hodnota při posuzování krásy, nebo
nějaké estetičnosti. Pro publikum je často nejatraktivnější dětský sbor, neboť roztomilost je
vysoce spjata s mladostí a krásou.
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Druhá výzkumná otázka se pojí se specifičností obou kolektivů. Důležitou hodnotou
v obou kolektivech je kultura a umění. Právě tyto dvě hodnoty jsou při formování mužů a
žen ve sborových kolektivech jedny z nejdůležitějších. Ovšem zde se ukazuje, že pěvecký
sbor formuje většinu mužů a žen rozdílně. Zatímco společnost vnímá, že pro ženy je umění
a kultura přirozenější záležitostí, pro muže je stále přirozenější například sport, než umění.
Tento rozdíl jsem v teoretické části ilustrovala na příkladu preferencí dětských kroužků. To
tedy znamená, že pěvecký sbor sice ženy a muže formuje víceméně stejně, ale podstatný
rozdíl zde je, že muže formuje směrem, na který společnost nemusí být zvyklá. Jak jsem
zmiňovala v dílčím shrnutí, pěvecký sbor v jeho členech rozvíjí smysl pro krásu, něhu, a
rozvíjí empatii. Tyto vlastnosti jsou zkrátka potřeba, aby se sborový zpěvák mohl snáze
naladit na hudbu a na ostatní zpěváky. Zde se ukazuje zásadní rozdíl, a to v tom, že tyto
vlastnosti je naše společnost zvyklá rozvíjet u žen, nikoliv u mužů. Proto můžeme říci, že
pěvecký sbor formuje muže do netradičních (netradičních pro naši kulturu) podob
maskulinity. Sice jsem se ve své práci nezabývala vnímáním sboristů a sboristek z pohledu
společnosti, nicméně z rozhovorů je patrné, jakým způsobem se sami sboristi a sboristky
vymezují vůči okolnímu světu a jaký si myslí, že na ně má společnost názor. Většina mužů
a sbormistr mužského sboru si jsou vědomi toho, že pro společnost je celo-mužský
pěvecký sbor něčím unikátním, zvláštním, a záleží na samotné společnosti, jak se k téhle
„odlišnosti“ postaví. Ženy si nejsou vědomy nějakého specifického narativu, který by se ve
společnosti ohledně ženských pěveckých sborů objevoval.
Rozdíly mezi vnímáním ženských a mužských pěveckých sborů se pravděpodobně
budou měnit tím, jak se bude měnit vnímání společnosti ohledně toho, co je maskulinní a
co femininní.

Summary
In the research, i have set two research questions. 1. Are gender stereotypes present in
Czech choirs? If so, what stereotypes?
2. How does the choir form women and men, and how does it reflect in the social
narrative?
In the theoretical part, i outlined the stereotypized areas, which I later discussed in the
analytic part. To answer my first research question, gender stereotypes are present in
these choirs, but their form is influenced by the specific studied environment of the choirs.
We can see this on the example of language and communication, where there is a
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stereotype in society, that men are generally louder and use more swear words. This
stereotype is confirmed only until the collective is represented as a choir, until the
collective begins to focus on music, begins to sing and is present in the rehearsals. This
may be caused by men in the choir forming a „society for themselves“, which is a "higher
culture", as some researchers have mentioned, and thus set themselves on a more sensitive,
disciplined wave, that is stereotypically attributed to women. The stereotype, that women
talk more about gossip than men, was in the case of choirs confirmed.
Another stereotype present in the choirs is the fact, that dancing is still more or less
perceived as a feminine domain. Men are not used to dancing, nobody has led them to
dance since childhood, while women have been supported in dance since childhood. It is a
pity that this stereotype is rooted in the choirs as well, as the movement elements and
choreography are a great variegation for the viewers. However, Pueri Gaudentes chooses to
adapt to the current choral scene, and choirmaster Libor Sládek is trying to make men get
used to the movement.
The stereotype, that women are more visually judged than men, is not confirmed in
the choir environment. Specifically, the Cancioneta Praga choir is generally a choir of
young, relatively attractive women, and most of them, and the surrounding area, certainly
feel it. However, none of the respondents mentioned, that their choir was significantly
assessed by the surrounding area. The same applies to the male choir. But what has been
confirmed, is, that youth is still perceived by our culture as an important value in assessing
beauty or aesthetics. For the audience, the children's choir is often the most attractive, as
the cuteness is highly associated with youth and beauty.
The second research question is related to the specificity of both groups. An important
value in both groups is culture and art. It is these two values, that are one of the most
important ones in the formation of men and women in choral groups. But here, it turns out,
that the choir forms most of the men and women differently. While society perceives that
art and culture are a more natural matter for women, sport is more natural for men than art.
I have illustrated this difference in the theoretical part on the example of children's leisure
preferences. This means, that the choir form women and men more or less the same, but
the essential difference here is, that it forms men in a direction, that society is not used to.
As I mentioned in the partial summary, the choir in its members develops a sense of
beauty, tenderness, and empathy. In short, these qualities are needed in order for a choir
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singer to tune in to music and other singers. Here is a fundamental difference, namely that
our society is used to developing these qualities in women, not in men. Therefore, we can
say that the choir forms men into unconventional (non-traditional for our culture) forms of
masculinity. Although I did not deal in my work with the perception of the choir members
and choirs from the point of view of society, it is clear from the interviews, how the choir
and choir members define themselves to the outside world and what they think the society
thinks of them. Most men and the choirmaster of the choir are aware of the fact, that for
society is men choir unique, and it depends on society, how it will deal with this
"difference." Women are not aware of any specific narrative about women´s choirs, that is
present in society.
The differences between the perception of female and male choirs are likely to change, as
will change the perception of what is masculine and feminine.
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Konzultant: Mgr. Anna Oravcová
2. Námět práce zahrnující formulaci a vstupní diskusi poznávacího problému
Cílem mé práce bude odhalení genderových stereotypů uvnitř mužského sboru Pueri
Gaudentes a ženského sboru Cancioneta Praga. Chci rozpoznat genderové stereotypy nejen
uvnitř těchto konkrétních sborů, ale také na scéně pěveckých sborů a v dění okolo nich.
Chtěla bych tyto dva sbory porovnat z genderového hlediska, co všechno v chodu sboru
gender ovlivňuje a jak ho ovlivňuje. Výsledků chci dosáhnout pomocí zúčastněného
pozorování ve zkouškách sborů a pomocí polostrukturovaných rozhovorů se členy obou
sborů, s oběma sbormistry a případně s dalšími lidmi, kteří se podílí na chodu sborů.
3. Předpokládané metody zpracování
•
•
•
•

Rešerše literatury – ustavení teoretických východisek
Polostrukturované rozhovory
Zúčastněné pozorování
Syntéza teoretických východisek se závěry pozorování a rozhovorů

4. Předběžná struktura práce
Úvod
- cíle a východiska práce
Teoretická část
- historie a definice genderu, představení genderových stereotypů obecně
- historie a uvedení ženských i mužských sborů, popis jejich chodu
- uvedení již zjištěných genderových pozorování v rámci pěveckých sborů
Metodologie
- popis zúčastněného pozorování
- polostrukturované rozhovory
- zjištění získaná z pozorování a z rozhovorů
Závěr
- shrnutí hlavních zjištění
- propojení teoretických východisek s empirickým zjištěním
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Příloha č. 1: Scénář rozhovoru pro členy sboru
Příloha č. 2: Scénář rozhovoru pro sbormistry
Příloha č. 1
ČÁST BIOGRAFICKÁ

Otázka

Jak se doptat?

Jak ses ke
sborovému zpěvu
dostal/a?
Vybral/a bys sbor
pro své děti?

Čí to byl nápad? Od
kolika?

Co pro tebe sbor
znamená?

Co je pro tebe na
sborovém zpěvu
nejdůležitější?

Co říká tvé okolí na
to, že jsi ve sboru?

ČÁST KOLEKTIVNÍ

Jak se ve svém
sborovém kolektivu
cítíš?
Co máš na
sborovém zpěvu
rád/a?

Poznámky

Popřípadě se ptát na
mladší sourozence,
chci prostě zjistit,
jaký názor má
dotyčný/á na to, jak
sbor formuje děti
Podle toho, co
odpoví, tak
rozvinout o tom
konverzaci, vše
může být důležité
Možná se spíš zeptat
až v návaznosti na
něco, takhle by to
mohlo vyznít, že je
to primárně
negativní věc

Jsou pro tebe
kamarádi důležití?
A co nemáš rád/a??

Je pro tebe důležitá
vizuální stránka
stejně, jako ta
pěvecká?
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Tady zkusit nahodit
řeč na tanec,
choreografie,
kostýmy
Můžeme se dostat
k tomu, jak je
ovlivňují kostýmy,
makeup, atd.

Příloha č. 2
ÚVOD
1) Jak se vám se svým sborem pracuje?
2) Vnímáte nějak, že vedete mužský/ženský kolektiv? V čem se to projevuje?
3) Vy máte zkušenost i s vedením mužského/ženského sboru. Vidíte v tom nějaký
rozdíl?
JAZYK
4) Mluvíte jinak k mužskému sboru a jinak k ženskému?
5) Za co svůj sbor nejčastěji okřikujete? (nebo jste naštvaný)
6) Jaký si myslíte, že spolu mají kluci vztah?
SPORT A TĚLESNÁ KONDICE
7) Zařazujete do svého repertoáru i choreografie?
8) Jak vypadá vaše příprava? Je to náročné?
NORMY KRÁSY
9) Záleží vám na tom, jak kluci při koncertě vypadají?
10) Máte nějaká zařízení ohledně vzhledu, co se smí a co ne?
OSTATNÍ
11) Podle čeho vybíráte reperoár?
12) Jak pracujete s mužskou barvou hlasu?
13) Sázíte na nějakou tajnou zbraň, kterou může zrovna váš sbor nabídnout?
14) Jak se dostáváte ke koncertům? Jaké jsou požadavky klientů?
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