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ÚVOD
Sexuální obtěžování chápu jako celospolečenský problém, který má bohužel v naší

kultuře stále pevné místo. Osobně jsem se se sexuálním obtěžováním nesetkal, mnohé ženy
v mém nejbližším obolí však ano, proto má pro mě celé téma i osobní rozměr. Česká
společnost viditelně není schopná hovořit o tomto problému bez toho, aby se uchylovala
ke zlehčování a legitimizaci daného chování. Jedná se pořád o poměrně nové téma, které
společností rezonuje jiným způsobem, než ostatní společenská témata: názor na sex
a genderové role můžu i žen má téměř každý. Oproti Spojeným státům je debata v České
republice pořád na pomyslné startovní čáře.
Pokaždé, když se v mediálním prostoru začne rozvíjet debata o sexuálním obtěžování,
objeví se reakce, které svalují vinu na oběti, relativizují celý problém, případně obtěžování
vůbec nechápou jako problém, který by bylo potřeba řešit. Podle průzkumu1 ale zažilo
sexuální násilí nebo obtěžování 39 % Čechů. Pouze 5 % obětí však případ
nahlásí. Nežádoucí doteky, objetí a polibky, nebo obscénní telefonáty chápe zhruba 50 %
populace jako nevýznamné jednání. Na sexuální obtěžování musíme nutně nahlížet jako na
způsob reprodukce nerovných mocenských vztahů a genderové struktury společnosti. Jde
o performanci mužské nadvlády a také akt symbolického násilí, které je pácháno na ženách.

1.1 Fenomén #MeToo
V říjnu 2017 se na sociálních sítích začal tzv. virálně šířit hashtag #MeToo. Počátek
toho hashtagu můžeme sledovat už v roce 2006, kdy frázi „Me Too“ (v té době ještě bez
hashtagu, který umožňuje snadnější vyhledání příspěvků, jenž ho obsahují) začala používat
aktivistka Tarana Burke na sociální síti Myspace. Účelem fráze bylo propagovat a empatii
s ženami převážně černé barvy pleti, které zažily sexuální obtěžování. Teprve v roce 2017
tuto snahu obnovila herečka Alyssa Milano, která v návaznosti na aféru kolem
hollywoodského producenta Harveyho Weinsteina na svém blogu začala propagovat hashtag
#MeToo. Milano tento hashtag na svém Twitteru zveřejnila 15. října kolem poledne
a na konci dne už jej využilo asi 200 000 uživatelů a uživatelek. Během následujících
24 hodin byl na Facebooku hashtag použit ve více než 12 milionech příspěvků. Tisíce lidí
(včetně stovky celebrit) začaly sdílet své vlastní příběhy se sexuálním obtěžováním

1

http://www.persefona.cz/sexualni-nasili-nebo-obtezovani-zazilo-39-cechu

1

a násilím, a rozvinula se debata o tomto problému ve filmovém a hudebním průmyslu,
na vysokých školách, ve výzkumných ústavech a také v politice.
Kampaň se během několika málo dní ze Spojených států dostala i do České
republiky. Mnohé ženy a někteří novináři začaly sdílet své osobní zkušenosti, případně
zkušenosti svých přátel a spolupracovníků. Zároveň se však objevila i negativní reakce,
který celý problém bagatelizovala a označovala celou kampaň jako „hon na
čarodějnice“. Objevil se také strach z falešného obvinění, či obava, že kvůli strachu
z obvinění lidé přestanou mít sex. Hnutí #MeToo tak rozproudilo živou debatu v české
společnosti a ozvěny této debaty jsou slyšet dodnes. s odstupem téměř dvou let jsem se
rozhodl analyzovat právě diskurzy, které se objevily na samém začátku debaty v prostředí
českého Facebooku.
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TEORETICKÁ ČÁST
V teoretické části se snažím popsat fenomén sexuálního násilí a obtěžování. Proto se

nejprve zaměřím na problematiku genderu a konstruování genderového řádu. Dále se budu
věnovat sexuálnímu obtěžování, z hlediska možných definic, mocenských aspektů
a rozšířených diskurzů. Další kapitolu teoretické části tvoří popis médií a posléze nových
médií jako mocenských nástrojů, které velkou měrou ovlivňují fungování společnosti.

2.1 Gender
Sexuální obtěžování je důsledkem patriarchálního systému, který ženy udržuje
v podřízeném postavení (viz níže). Jde o mechanismus znevýhodňování žen, který snižuje
váhu femininity a ohrožuje její postavení. Celý systém je založen na existenci genderu
a genderových rolí, které zde krátce popíšu.

2.1.1 Funkcionalistický a konstruktivistický přístup k genderu
Sociologie je multiparadigmatická věda a je tedy tvořena řadou různých paradigmat
(Ritzer, 1980 in Renzetti, Curran, 2003). Různí sociologové, proto pojem genderu vnímají
různě. Na tomto místě krátce nastíním dva převládající přístupy.
Strukturálně funkcionalistické paradigma, které v 40. až 60. letech dominovalo
sociologii, zobrazuje společnost jako stabilní, uspořádaný systém, jehož členové ve své
většině sdílejí týž soubor hodnot, přesvědčení a očekávání. Vychází z konstatování základní
skutečnosti, že se ženy a muži tělesně liší. Muži jsou větší a silnější, ženy rodí děti a kojí
je. Dělba práce mezi muži a ženami má proto biologický základ. Ženy a muži plní úkoly,
pro něž jsou biologicky nejlépe disponováni (Giddens, 2013). Tyto biologické odlišnosti
vedly ke vzniku odlišných genderových rolí. Funkcionalismus chápe genderové rozdíly jako
přirozené jevy, odvozené z lidských biologických daností. Maskulinitu a femininitu chápou
funkcionalisté jako přirozenou. Stírají tak rozdíl mezi genderem a pohlavím a naznačují,
že jde o neměnný stav věcí (Renzetti, Curran, 2003). Parsons (1955 in Renzetti, Curran,
2003) poukazuje na fakt, že po značnou část dějin lidstva byla ženská genderová role
vymezována (či přímo diktována) jako role domácí. Jestliže ženy rodí a kojí děti, dává
smysl, aby to byly právě ony, kdo s nimi bude zůstávat doma a vychovávat je. a tráví-li čas
doma s dětmi, je jen přirozené, že se ujmou také dalších domácích úkolů. Naproti tomu muže
jejich biologická konstituce předurčuje k roli živitele a ochránce rodiny (Renzetti, Curran,
2003).
3

Ve své práci vycházím z konstruktivistického přístupu k genderu. Tento přístup vzešel
z paradigmatické revoluce v sociologii 60. let. Rozdíly mezi pohlavími považuje za sociálně
a kulturně determinované. Genderová studia staví své zkoumání na přesvědčení, že rozdíly
mezi

pohlavími

jsou

kulturně

a sociálně

konstruovány. Gender

se

tedy

týká

„psychologických, sociálních a kulturních rozdílů mezi muži a ženami a není nezbytně
přímým produktem biologického pohlaví“ (Giddens, 2013: 554). „Lidské pohlaví slouží
jako základ, na němž lidé konstruují společenskou kategorii zvanou gender“ (Renzetti,
Curran, 2005: 20). v procesu osvojování genderu hraje roli jak biologická predispozice, tak
kultura a učení. Vymezit přesný rozsah biologického vlivu je však prakticky nemožné,
neboť proces učení začíná prakticky ihned po porodu. Gender je tedy spíše společensky
utvářený než vrozený. Jde o soubor společenských očekávání, která se reprodukují
a přenášejí sociálním učením (Renzetti, Curran, 2005).
Genderově podmíněná očekávání se na děti přenášejí skrze genderovou
socializaci. Jejím prostřednictvím si lidé předávají a vstřebávají společenské hodnoty
a normy, včetně těch, které se týkají genderu (Giddens, 2013). Přijímáme genderové role,
které od nás společnost očekává, abychom zapadli do stereotypů, jenž zjednodušují popisy
toho, jak má vypadat maskulinní muž a femininní žena (Renzetti, Curran, 2003).
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2.2 Sexuální obtěžování
V této kapitole nastíním teoretické a právní definice a také různé typy sexuálního
obtěžování, dále rozvedu jeho mocenský aspekt a různé mýty, které se ve společnosti
v souvislosti se sexuálním obtěžováním objevují. Na konci kapitoly se budu krátce věnovat
kritickému zhodnocení dopadů kampaně #MeToo.

2.2.1 Teoretická definice sexuálního obtěžování
Sexuální obtěžování je v naší společnosti velmi rozšířeným a tabuizovaným
fenoménem. Celá problematika je však, v porovnání s americkou a západoevropskou
společností, v českém kontextu relativně novým tématem. Ve veřejném diskurzu dlouho
dominovalo

zlehčování,

esencialistické

argumenty

inspirované

evoluční

teorií

a zdůrazňování rizika jakékoliv právní úpravy (Smetáčková, Pavlík, 2011). Hlavním
důvodem, proč je sexuální obtěžování pokládáno za uměle vytvořený problém, je nejasné
vymezení a chybějící definice v zákoníku práce, občanském zákoníku i ve školském
zákoně. Dobrá definice má přitom normotvornou funkci a stanovuje tak normu chování
a zároveň i způsob chování, které tuto normu porušuje (Šaldová, Tupá, Vohlídalová, 2009).
Sexuální obtěžování se projevuje mnoha různými způsoby: „od poznámek a vtipů
znevažujících muže nebo ženy, komentářů týkajících se vzhledu, přes opakovaně odmítaná
pozvání na schůzku, až po nejvážnější formy, jakými jsou například vydírání nebo fyzické
napadení“ (Fitzgerald et al., 1988, 1993, 1996, 1997 in Šaldová, Tupá, Vohlídalová,
2009: 8). Společným znakem takového konání je, že je nevítané, nevhodné a zpravidla jde
o zneužití nerovného mocenského postavení (Šaldová, Tupá, Vohlídalová, 2009).

2.2.2 Objektivní a subjektivní definice
K definici sexuálního obtěžování existují dva přístupy. Právní definice jsou někdy také
nazývány jako definice a priori, protože staví na předpokladu, že lze na základě pozorování
určit, jaké chování je obtěžováním. Sexuální obtěžování v České republice normativně
vymezuje pouze jedna právní úprava, tzv. antidiskriminační zákon2, který zní takto:
1) „Obtěžováním se rozumí nežádoucí chování (…)
a. jehož záměrem nebo důsledkem je snížení důstojnosti osoby a vytvoření
zastrašujícího, nepřátelského, ponižujícího, pokořujícího nebo urážlivého
prostředí, nebo

2
Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých
zákonů č. 198/2009Sb.
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b. které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí ovlivňující
výkon práv a povinností vyplývajících z právních vztahů.
2) Sexuálním obtěžováním se rozumí chování podle odstavce 1, které má sexuální
povahu.“

Toto poněkud vágní vymezení však podle některých autorů nestačí a je potřeba
pracovat na jeho rozšíření (Šaldová, Tupá, Vohlídalová, 2009), případná rovnost před
zákonem však nikdy není ukazatelem rovnosti ve společnosti všeobecně. Hana Havelková
tvrdí, že „samotný fakt, že u nás stále převažuje tendence vnímat a hledat nerovnosti jen
v rovině legislativní, představuje velký problém a kulturní, ale tím i systémový deficit“
(Havelková, 2008).
Ve společnosti se objevuje představa o tom, že velké množství obvinění ze sexuálního
obtěžování je falešné. Podle této představy si převážně ženy tímto způsobem kompenzují
nedostatek svého talentu. Tato představa se však nezakládá na pravdě a výsledkem takové
sekundární viktimizace je velký počet nenahlášených případů obtěžování i znásilnění
(Šaldová, Tupá, Vohlídalová 2009).
Druhým způsobem vymezení jsou tzv. subjektivní definice, ve kterých je hlavní
charakteristikou fakt, že „obtěžující chování je pro oběť nepříjemné a eventuálně jej dokáže
označit za sexuální obtěžování. Existence sexuálního obtěžování je tedy dána pocity osoby,
vůči níž je směřováno“ (Fitzgerald et al. 1995 in Smetáčková, Pavlík, 2011: 365).
Oba přístupy mají určité limitace: u definice a priori nelze zcela vyloučit pohledy
aktérů, subjektivní definice zase ustupují ze zcela individualistického pojetí a kombinují jej
s dalšími kritérii. Dochází tak k určitému sbližování přístupů. Za sexuální obtěžování se
dnes v nejširším vymezení považuje takové chování, které splňuje následující dvě
podmínky: „a) má sexuální povahu nebo se týká skutečnosti, že daný člověk je ženou, či
mužem, b) chování je nevyžádané a nechtěné“ (Smetáčková, Pavlík, 2011: 366). Toto
vymezení bývá doplňováno o podmínku negativních dopadů na psychickou pohodu či
sociální vztahy obtěžované osoby. Většina obecných definic dnes balancuje mezi
objektivním a subjektivním přístupem, ale nutným předpokladem jsou zde nevyžádanost
a nepříjemné pocity (Smetáčková, Pavlík, 2011).

2.2.3 Obtěžování pro něco a nepřátelské prostředí
Sexuální obtěžování můžeme rozdělit na dva typy podle účelu, kvůli kterému primárně
vzniká. Obtěžování pro něco zahrnuje různé formy úplatkářství nebo hrozeb, jako je
např. poskytnutí nebo naopak zabránění postupu v zaměstnání, zabránění přístupu
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k zaměstnání samotnému nebo příslib udržení zaměstnání nebo určité pozice (Křížková,
a další, 2005). Tento typ můžeme také spojovat s fenoménem skleněného stropu, se kterým
se ženy obvykle setkávají při přijímání a povyšování, když ve svých snahách nalézt si cestu
nahoru neustále narážejí na neviditelnou bariéru (Williams, 1992 in Renzetti, Curran,
2003). Tyto bariéry tak omezují pracovní mobilitu pracovnic směrem nahoru. Mužům se
naopak při přijímání někdy dostává přednostního zacházení a místo toho, aby naráželi na
skleněný strop, se často vyvezou skleněným výtahem celou hierarchií takových profesí
(Renzetti, Curran, 2003).
Druhým typem je nepřátelské prostředí. Tento typ zahrnuje „všechny typy chování
a jednání sexuální nebo jiné povahy, které znepříjemňují a znesnadňují pracovní výkon,
nebo vytvářejí zastrašující, nepřátelské nebo ofenzivní pracovní prostředí (explicitně také
sexuální

nápisy,

pornografické

fotografie,

kalendáře

nebo

časopisy

vystavené

na pracovišti)“ (Křížková, a další, 2005: 7). Jde například o vtipy a komentáře se sexuálním
podtextem či fyzické dotyky, užívání slovních narážek, šíření pověstí sexuální povahy nebo
veřejné vystavování kompromitujících materiálů (Renzetti, Curran, 2003).

2.2.4 Mocenské aspekty sexuálního obtěžování
Vzhledem k tomu, že oběťmi sexuálního obtěžování jsou především ženy, lze toto
chování chápat jako důsledek patriarchálního systému, který ženy „udržuje v podřízeném
postavení, a je veden potřebou agresora uplatňovat symbolickou moc“ (O’Leary-Kelly,
a další, 2000 in Šaldová, Tupá, Vohlídalová, 2009). Sexuální obtěžování je specifickým
mechanismem

znevýhodňování

žen,

snižuje

váhu

femininity

a ohrožuje

jejich

postavení. Podílí se také na reprodukci genderového řádu, který předpokládá polarizaci
a hierarchizaci maskulinity a femininity (Smetáčková, Pavlík, 2011).
Genderovým řádem jsou myšleny praxe a sociální vztahy, skrze něž jsou ženy drženy
v podřízeném postavení vůči mužům. Na základě genderového principu je společnost
organizována do dvou dichotomických kategorií – femininity a maskulinity (Harding, 1993
in Smetáčková, Pavlík, 2011). „Různé typy maskulinity a femininity jsou od individuální
úrovně po institucionální uspořádány kolem ústřední premisy: nadvlády mužů nad ženami“
(Connell, 1987 in Giddens, 2013: 561). Genderové vztahy jsou podle Connellové (1987 in
Giddens, 2013) produktem každodenních interakcí a praktických projevů. Jednání a chování
lidí ve svých osobních životech je přímo spojeno s kolektivním sociálním uspořádáním ve
společnosti, a toto uspořádání se neustále reprodukuje. v rámci genderového řádu je většina
rozdílů mezi ženami a muži mylně zdůvodňována prostřednictvím biologických odlišností,
přirozenosti a evolučně vyvinutých dispozic (Bem, 1993 in Smetáčková, Pavlík, 2011).
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Genderový řád je udržován také pomocí symbolického násilí. Bourdieu tvrdí, že
„ovládaný nemůže jinak, než vládnoucího (a tedy nadvládu) uznávat, protože k reflektování
jak jeho, tak sebe sama (…) disponuje pouze nástroji poznání, které s ním má společné
a které nejsou ničím jiným než osvojenou formou vztahu nadvlády a ukazují proto tento
vztah jako přirozený“ (Bourdieu, 2000: 34-35). Jde tedy o dlouhodobý a nefyzický
(symbolický) nátlak společnosti na obě pohlaví, kvůli kterému přijímají genderově
definovaná postavení a role.

2.2.5 Mýty a fakta o sexuálním obtěžování a násilí
Nejextrémnějším případem sexuálního obtěžování je znásilnění. Jeho chápání se
potýká s mnoha pověrami a mýty. Například jde o názor, že některé ženy mají rády, když si
je někdo „vezme“ silou; že ženy na sexuální návrhy mužů vždy nejprve říkají „ne“, aby
vypadaly „slušně“, a muž je musí „přemlouvat“; že řada žen muže ke znásilnění provokuje
svým chováním, a tak vlastně dostává, co si zaslouží; a konečně že většinu znásilnění páchají
cizí muži, kteří napadají osamělé ženy na opuštěných místech či v temných uličkách
(Renzetti, Curran, 2003). Oběti znásilnění se tedy setkávají s nesnázemi neznámými obětem
jiných trestných činů: spíš, než aby stát prokazoval vinu pachatele znásilnění, musí ony samy
často prokazovat svou bezúhonnost (Estrich, 1987 in Renzetti, Curran, 2003). Když jde oběť
trestný čin ohlásit, musí dokazovat, že je „skutečnou“ obětí nebo že je hodna být za oběť
vůbec uznána. Aby se jí to podařilo a policie se jejím trestním oznámením začala zabývat,
musí napadení oznámit okamžitě: odkládání zvyšuje pravděpodobnost, že policie shledá
stížnost neopodstatněnou. Sebemenší odchýlení od „slušného chování“ může posloužit jako
důkaz zavinění ze strany oběti (Renzetti, Curran, 2003).
Podle Gunnarssonové (2018) se sexuální násilí často chybně zobrazuje jako dva
naprosto rozdílné jevy. Ve skutečnosti zde existuje určitá šedá zóna, protože je často
nejasné, kde můžeme nakreslit čáru mezi „pouhým sexem“ a sexuálním násilím. Scénáře
heterosexuálního sexu jsou organizovány podle genderové logiky, která má mnoho
společného s dynamikou sexuálního násilí. „Mnoho znásilnění je pouze pokračováním
tradičního heterosexuálního styku, ve kterém se objevuje známé mužské dobývání a ženská
zdrženlivost“ (Gilbert, Webster, 1988: 74 in Gunnarsson, 2018: 7).
Mezi diskurzem o sexuálním násilí a zkušeností existují rozpory. Existují dominantní
„scénáře znásilnění“, které zobrazují sexuální násilí jako něco obludného a velmi
vzdáleného od běžného života. Ve skutečnosti však toto násilí volně přechází v běžné
sexuální záležitosti. Nerealistické diskurzy sexuálního násilí pomáhají násilí reprodukovat,
protože ztěžují identifikaci skutečného násilného jednání (Gunnarsson, 2018). „Znásilnění
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(…) se pro nás stalo takovým symbolem, že už v podstatě nemá žádnou spojitost
s realitou. Násilník je psychopatickým monstrem, které pustoší tak bezohledně, že po sobě
v našich představách zanechává pouze vzlykající trosku“ (Magnusson, 2012: 18 in
Gunnarsson, 2018: 8-9, kurzíva vlastní). Přehnané popisy znásilnění a násilníka způsobují
těžkosti při pojmenovávaní našich zkušeností, ale také znesnadňují komunikaci během
sexuálního/násilného střetnutí, protože znemožňují odmítnutí sexuálních návrhů. „Pokud
řekneme jasné ne, nejde pouze o odmítnutí, jde obvinění z psychopatického jednání“
(Magnusson, 2012: 18 in Gunnarsson, 2018: 9).
Dalším problematickým diskurzem je diskurz bezbranné oběti. „Aby člověk mohl být
obětí, musí mu někdo ublížit a musí být bezbranný, musí pouze reagovat na vnější sílu“
(Lamb, 1996: 41 in Gunnarsson, 2018: 9). Ve skutečnosti však oběť nemusí být vždy
zraněná a bezbranná po celou dobu: může být bezbranná v jednu chvíli a zároveň aktivní
a silná v jiný moment. Zobrazení oběti v dominantním diskurzu však nepřipouští její aktivitu
(Gunnarsson, 2018).
Diskurz mužského chtíče (Gavey, 2005 in Gunnarsson, 2018), předpokládá, že muži
vždy chtějí mít sex a pokud to nechtějí, není s nimi něco v pořádku. Muži, kteří sex nechtějí,
anebo se stali obětí sexuálního násilí však tento dominantní diskurz vyvracejí. Tento diskurz
je pouhým kulturním vzorcem významu a nezakládá se na pravdě, má však velkou
společenskou sílu. Mužská identita je formována v rámci těchto struktur maskulinity
a „vždycky chtít sex“ může pro muže představovat jeho skutečné „já“. Tento diskurz však
ovlivňuje také ženy: odmítnutí ze strany muže pro ně značí vážné selhání. Muž, který nechce
sex, není nikdy tím, čím doopravdy je: vždy musí jít o něco jiného, o něco mimo mužskou
sexualitu: musí to tedy být vina ženy! Tento diskurz všudypřítomného mužského chtíče
logicky neumožňuje pohled na muže jako na oběti sexuálního násilí. Podobně obraz ženské
sexuální pasivity neumožňuje, abychom je zařadili do role sexuálních predátorů. Nedílnou
součástí domnělé mužské identity je stálé vyhledávání sexu, zatímco u žen se takové chování
setkává s nepochopením a taková žena bude spíše označena za „běhnu“. Případně může být
ženská sexuální agresivita chápána jako určitý cenný dar pro muže.

2.2.6 Limity kampaně #MeToo
Badatelky Zarkovová a Davisová (2018) popisují kampaň #MeToo se smíšenými
pocity. Popis sexuálních útoků v „živých barvách“ může ženy stavět do pozice sexuálních
objektů. Je tedy důležité zvážit, jakým způsobem mluvit o těchto útocích bez přehnaných
detailů a tělesnosti. Odhalit se veřejnosti a promluvit o svých zkušenostech si žádá velkou
odvahu ale také sílu mysli a vnitřní vyrovnanost, aby člověk zůstal člověkem a nezredukoval
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svou osobu na pouhou oběť trestného činu. Je také důležité rozlišovat, kdo mluví a kdo je
slyšen.
I když „demokratických“ charakter nových médií přinesl velké změny v tom, jací
aktéři získávají hlas, je zde stále mnoho žen, které se kampaně nemohou zúčastnit, protože
nemají přístup k sociálním médiím nebo protože případný postih by byl příliš
veliký. Slavným celebritám, které se kampaně zúčastnily, se však povedlo ukázat se jako
původci děje, nikoliv jako oběti. Tento způsob aktivismu necílí na jednotlivé výpovědi obětí,
ale rámuje sexuální násilí jako kolektivní problém všech žen, který vyžaduje veřejný zájem
celé společnosti a transformaci institucí, které toto násilí umožňují. Nejviditelnějšími
ženami kampaně jsou mocné, bohaté a slavné ženy. Jelikož jsou slavné a mluví všechny
najednou, proměňuje se způsob, jakým jsou obvinění přijímána. Oproti dřívějším kampaním
se tak média přidávají na stranu obětí, nikoliv pachatelů.
Sociální sítě umožnily, aby se informace šířily velice snadno. Nelze však
předpokládat, že to, co se děje na úrovni politických a kulturních elit, se automaticky
„přesune do ulic“. Nemůžeme tedy očekávat, že úředníci, učitelé nebo policisté budou stejně
snadno veřejně zostuzeni a propuštěni ze své práce. Autorky se obávají také toho, že toto
zviditelnění se bude pokládat za řešení problému sexuálního násilí. Nesmíme zapomínat, že
sexuální obtěžování a násilí je součástí každodenního života mnoha žen a mužů a nejde
pouze o oslabení mocných mužů: jde o oslabení celých struktur, které umožňují mocným i
slabým mužům, aby se k ženám chovali jako k sexuálním předmětům (Zarkov, Davis, 2018).
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2.3 Masová média
Konvenční masová i nová média se podílejí na podobě komunikačních aktivit. Jelikož
jsou k dispozici otevřené množině účastníků komunikace (teoreticky má k nim přístup
každý), je jejich podíl na utváření společenských vztahů obzvlášť významný. Proto se
v následující kapitole teoreticky věnuji médiím. Nejdříve krátce shrnu teoretické koncepty
médií a dále se budu věnovat médiím z pohledu jejich vlivu a moci.
Přestože ve své práci zkoumám diskurzy v prostředí nových médií, považuji za
užitečné popsat a vysvětlit vliv masových médií, která s novými médii sdílí mnoho
společných charakteristik a principů. v dnešní době navíc dochází k stále širšímu
propojování těchto dvou sfér mediální komunikace a je proto nemožné od sebe tyto sféry
striktně oddělit.
Ze slova médium je jasně zřetelný jeho původ: vychází z latiny a označuje prostředek,
prostředníka či zprostředkující činitel, tedy to, co zprostředkovává. Za médium se však
někdy pokládají i kódy, které při komunikaci používáme, tedy i přirozený jazyk. Tyto kódy
označujeme jako primární komunikační média. v průběhu dějin lidské komunikace pak
můžeme sledovat vývoj sekundárních médií, která lidé používali k překonání časové
a prostorové omezenosti vysílaných sdělení. Povaha médií má vliv na to, jak se k sobě lidé
navzájem vztahují. Je tedy užitečné rozlišovat média, podle toho, jaký typ společenských
vztahů mohou vytvářet – jakou roli plní jako společenské instituce (Jirák, Köpplová, 2003).
Masová média stojí v protikladu k interpersonální komunikaci (tedy komunikaci mezi
dvěma až třemi lidmi). Slouží celospolečenské komunikaci, zpravidla mezi jedním
výchozím bodem a blíže neurčeným, ale vysokým počtem bodů cílových. Jeden z účastníků
je v roli vysílatele, ostatní jsou v roli příjemce. Příjemce tedy v tomto modelu tvoří početná
skupina lidí, kteří mají navzájem slabé nebo žádné sociální vazby: tvoří „masu“. Vedle
bezprostředního kulturního kontextu, který je omezen našimi možnosti a nedovoluje nám
zakusit události, které jsou za naším bezprostředním obzorem, existuje ještě kulturní
prostředí zprostředkovaných (mediovaných) zkušeností. Je to tedy zvláštní společenská
instituce, která do našeho bezprostředního kontextu dodává zprostředkovaná sdělení (Jirák,
Köpplová, 2003).

2.3.1 Média jako společenské instituce
Instituce slouží jako mechanismus, který zajišťuje sociální kontrolu a zbavuje člověka
nutnosti řešit každou situaci, jako jedinečnou. Média jsou společenskými institucemi a jako
taková hrají významnou roli v uspořádání každodenního života moderních industriálních
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společností. Toto pojetí médií vychází z funkcionalistického přístupu, který se snaží vyložit
existenci a „poslání“ médií jako společenských institucí z hlediska „potřeb“ společnosti i
jednotlivce. Chápe společnosti jako vyvíjející se systém složený z řady vzájemně
provázaných subsystémů. Jedním z takových subsystémů jsou i masová média.
Podle Jiráka a Köpplové (2003) existují různé výklady role žurnalistiky, které však pro
účely svého bádání vztáhuji i na roli masových médií. Masová média ve společnosti slouží
k několika účelům.
(1) Zajišťují, aby se členové společnosti dovídali poznatky o prostředí. Mají tedy
funkci

informační

(Lasswell,

1948

in

Jirák,

Köpplová,

2003). Tyto

zprostředkované poznatky jsou považovány za „pravdivé“, nikoliv smyšlené
a média tedy podporují demokratické uspořádání (Jirák, Köpplová, 2003).
(2) Slouží k vytváření vztahů mezi jednotlivými součástmi společnosti (Lasswell, 1948
in Jirák, Köpplová, 2003).
(3) Mohou nastolovat agentu a ovlivňovat tak, co je důležité.
(4) Slouží k reprodukci sociálních mocenských poměrů. Reprezentují zájmy elitní
menšiny proti většině a směřují publikum k tomu, aby si osvojovalo spíše
dominantní myšlenkové rámce. Podle van Dijka (1988 in Jirák, Köpplová, 2003)
jsou tedy společenským nástrojem hegemonie.
(5) Podporují stávající rozložení sil ve společnosti, reprodukují konsenzus a toto
uspořádání prezentují jako dané či „přirozené“ (Ericson, Baranek, Chan, 1990 in
Jirák, Köpplová, 2003). Vypovídají o společensky akceptovatelné struktuře
světa. Svému publiku naznačují, co je normální, co je přijatelné a co už je extrémní
a tedy nežádoucí.

2.3.2 Vliv médií na společnost
Podle Jiráka a Köpplové (2003) média ovlivňují chování, postoje či názory jedinců,
mohou rozšiřovat obzory poznání a vzdělávat, ale také děsit, vyvolávat napětí, navádět ke
společensky nežádoucímu jednání či uvádět v omyl. Také mohou posilovat i ohrožovat
stabilitu společnosti, podporovat nebo naopak brzdit společenské změny. Nelze uspokojivě
oddělit vliv médií od zbytku sociálního prostředí, protože média vždy působí jako součást
celkového společenského kontextu. „Zřídkakdy jsou jedinou příčinou určitého efektu a je
neobyčejně těžké stanovit jejich relativní přispění“ (McQuail, 1999 in Jirák, Köpplová,
2003: 152). Nemůžeme proto uvažovat v modelech „média působí – publikum reaguje“ či
„média kódují – publikum dekóduje“ – vždy je potřeba brát v úvahu širší kontext a moc
kultury (Roach, 1993: 12 in Jirák, Köpplová, 2003: 152).
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Pokud chceme hodnotit roli masových médií, můžeme docházet k různým závěrům,
podle toho, co svou rolí tato média „přinášejí“ jednotlivci a společnosti. To, co se může
z jedné perspektivy jevit jako žádoucí, vypadá z jiné perspektivy jako škodlivé. Působení
médií může např. zajišťovat stabilitu demokratické společnosti, nebo sloužit jako opora
stávajícího rozdělení moci ve společnosti (Jirák, Köpplová, 2003).
Média mohou na společnost působit mnoha různými způsoby. Jirák a Köpplová
(2003) popisují některé z nich.
(1) Média mohou mít zesilující účinek. Působí totiž tak, že posilují již existující postoje,
názory, obecné nazírání na svět a politickou orientaci. Tím, že věnují nějakému
tématu zvýšenou pozornost, zvyšují v krátkodobém horizontu jeho důležitost.
(2) Pokud je společnost skrze média často a dlouhodobě vystavována vzrušivým
podnětům (např. násilné filmy, záběry z teroristických útoků), může si na ně
postupně zvyknout. Jedná se o znecitlivění nebo také habitualizaci. Mechanismus
tohoto působení však nebyl nikdy spolehlivě popsán.
(3) Způsobem zpracování zpravodajských a publicistických pořadů média redukují
složitá témata, protože hlavní snahou je upoutat pozornost. Tato témata tak
trivializují.
(4) Média ovlivňují to, o čem lidé přemýšlejí, a do jisté míry také to, jak o tom uvažují
pomocí nastolování agendy. Některá témata zařazují do svých obsahů, a jiná
nikoli. Tato témata pak rámují, tzn. různými prostředky signalizují pořadí jejich
důležitosti a dalšími prostředky (především signály preferovaného čtení) signalizují
jejich možnou interpretaci.
(5) Když se někdo stane obětí trestného činu, může se také stát předmětem
nevybíravého zájmu médií. Zobrazení obětí některých trestných činů může navíc
vést – pod vlivem hodnot, které daná společnost vyznává – k zatracování či
odsuzování příslušné oběti. Probíhá sekundární viktimizace. Takové nebezpečí
hrozí zejména obětem znásilnění.
Povaha média má podstatný vliv na podobu komunikace. Jinak se vyjadřuje člověk při
veřejném vystoupení, jinak v soukromém dopise. Jinou podobu má zpracování tématu
v rozhlase, jinou v televizi. Média se nestávají komunikačními prostředky sama o sobě, ale
uspokojují komunikační potřebu společnosti (ibid.). Řečeno s McLuhanem „médium je
poselstvím“ (1991:19). Média vypovídají o naší společnosti a o našich hodnotách. Každé
médium je podle něj nová „extenze člověka“, každá technologie vnáší do lidských záležitostí
nové měřítko, a to samo o sobě je poselstvím (McLuhan, 1991).
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2.3.3 Teorie sociální konstrukce reality
Ve své práci budu vycházet z teorie sociální konstrukce reality Bergera a Luckmanna
(1999). Tato teorie říká, že moc médií lze vyložit tím, že média nabízejí sdělení, který
nějakým způsobem vypovídají o společnosti, jejích normách, hodnotách a pravidlech, a to
za pomoci významů, jež jsou v těchto sděleních využity (Jirák, Köpplová, 2003). „Lidská
komunikace je založena na odkazování k významům symbolů, tedy ke světu, který je
konstruován v dané společnosti jako společné pojetí reality. Toto pojetí nese hodnoty, které
zde dominují. k této konstruované realitě pak příslušníci dané společnosti odkazují jako
k platné – v duchu Thomasova teorému“ (Jirák, Köpplová, 2003).

2.3.4 Spirála mlčení
V souvislosti s fenoménem sexuálního obtěžování je důležitá hypotéza o spirále
mlčení Noelle-Neumannové (1973 in Jirák, Köpplová, 2003). Podle této hypotézy nejsou
lidé příliš ochotní vyjadřovat své postoje, pokud cítí, že odporují postojům převažujícím ve
společnosti nebo alespoň ve svém okolí. Zvláště masová média jsou faktorem, který
významně ovlivňuje podobu převažujících postojů. „Ten, kdo vidí, že jeho názor sílí, je
posílený, veřejně hovoří, zapomíná na opatrnost. Ten, kdo vidí, že jeho názor slábne, upadá
do mlčení. Tím, že jedni hovoří nahlas, jsou veřejně vidět, působí silnější, než ve skutečnosti
jsou, ti druzí působí jako slabší, než ve skutečnosti jsou. Dochází k optickému nebo
akustickému šálení skutečného poměru sil, a jedni se tak mohou nechat svést k mluvení,
druzí k mlčení“ (Noelle-Neumann, Schulz, Wilke, 2002: 403 in Jirák, Köpplová, 2003:
166). Média sama o sobě nejsou schopna dosáhnout významných účinků, ale jejich vliv na
podobu sociální konstrukce reality jim dovoluje stát se účinným manipulačním nástrojem
v rukou politických elit, neboť roztáčejí spirálu mlčení tím, že zřetelně formulují postoje,
které údajně ve společnosti převažují (Lewis, 2001 in Jirák, Köpplová, 2003).

2.3.5 Reprezentace sociální skutečnosti
Mediální sdělení je nositelem ideologie platné v dané době a dané společnosti. „Každá
společnost se snaží zajistit si vlastní trvalou existenci“ (Grossberg, Wartella, Whitney, 1998:
177 in Jirák, Köpplová, 2003: 138). Udržuje se neustále v chodu tím, že obnovuje své
sociální instituce a strukturu sociální vztahů. I média jsou společenskou institucí a svými
produkty se podílejí na existenci společnosti v daném uspořádání.
Hegemonní model médií (O'Sullivan, Dutton, Rayner, 1998) říká, že v každé
společnosti je obsažen prvek moci (politické, ekonomické, donucovací, symbolické) a tím i
prvek nerovnosti. Aby společnost přetrvala, musí se moc a nerovnost uskutečňovat
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v nějakém rámci přijatelném pro většinu členů. Musí „přimět lidi, aby přijali takový způsob
myšlení a nazíraní na svět, díky němuž se bude existující uspořádání sociálních vztahů jevit
jako přirozené a nevyhnutelné“ (Grossberg, Wartella, Whitney, 1998: 177 in Jirák,
Köpplová, 2003: 138). Média nabízejí obraz světa příznačný pro moderní, kapitalistickou
společnost. Mezi sociálními skupinami existuje základní nerovnost, pokud jde o podíl na
moci a skupiny, jež disponují největším dílem moci, jsou schopny po většinu času uplatňovat
svůj vliv jinými prostředky než silou. Nenásilná nadvláda (hegemonie) se tedy prosazuje
každodenními projevy dané kultury. Hegemonní model vychází z koncepce hegemonie
(Althusser) a tedy z marxistického a neomarxistického přístupu (Jirák, Köpplová, 2003).
Lidé prožívají svět, v němž se pohybují, díky znakům a kódům, které nesou určité
významy. Některé významy jsou považovány za samozřejmé, přijatelné, ba dokonce
přirozené výklady světa – za jeho reprezentace. Za reprezentaci skutečnosti tedy lze
považovat taková mediální sdělení, která ve své konkrétnosti odpovídají ideologiím platným
v dané společnosti. Je to proces, jímž jsou abstraktním ideologickým pojmům (např. válka,
individualismus, ženská otázka) dávány konkrétní podoby (Jirák, Köpplová, 2003).

2.3.6 Mediace
Masová i síťová média se podílejí na podobě komunikačních aktivit. Jelikož jsou
k dispozici otevřené množině účastníků komunikace (teoreticky má k nim přístup každý), je
jejich podíl na utváření společenských vztahů obzvlášť významný. Zahrnují v sobě užití
určitých technologií a zároveň jsou jimi utvářena. Mají postavení společenské instituce, což
znamená, že mají vliv na posilování a formování sociálních vztahů. v neposlední řadě se
podílejí na utváření kulturního prostředí pomocí významových struktur. Všechny tyto
aspekty hrají významnou roli v procesu mediace (Jirák, Köpplová, 2003).
„Mediace je proces zprostředkování společensky akceptovaného poznání a kulturních
hodnot

prostřednictvím

institucionalizovaných

činitelů

v publiku. Účastníkům

zprostředkovávají představu o tom, jak je společnost uspořádána a jaké je v ní rozložení sil,
moci a odpovědnosti“ (Jirák, Köpplová, 2003: 42). Podle Althussera (1971 in Jirák,
Köpplová, 2003) média zprostředkovávají a posilují představu o „správném“ rozdělení
moci, a tím nenásilně přispívají k hegemonii, tedy k vedoucímu postavení té třídy či skupiny,
která je u moci, resp. přispívají k chápání stávajícího rozdělení moci jako „přirozeného“
stavu. Mediované obsahy jsou vnímány jako svébytná projekce společnosti samé, přičemž
tato projekce nad ostatními výrazně dominuje: lidé stále více žijí v mediovaném světě
(Weimann, 2000 in Jirák, Köpplová, 2003).
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Každý prostředník vtiskuje procesu mediace určitý ráz. Ten je do jisté míry dán
povahou zprostředkovatele. Zatímco u některých typů zprostředkovatelů jsou pravidla i cíle
jasně dané, pravidla určující proces mediace zdaleka tak zřejmá nejsou. Masová média
podávají svědectví o světě, s nímž konzumenti nemusejí mít vlastní zkušenost a přesvědčují
o výhodnosti či správnosti určitého chování (to platí pro reklamu, zpravodajství i zábavu),
o platnosti hodnot a norem a také umožňují vyjasňování názorů a stanovisek (Jirák,
Köpplová, 2003).
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2.4 Nová média
Všechny texty, které v této práci analyzuji se objevily na sociální síti
Facebook. Těžiště mojí práce tedy leží pevně v oboru nových médií. v této kapitole se
nejprve budu věnovat teoretickému vymezení samotného pojmu nová média a dále popíšu
různé teoretické koncepty popisující jejich vlastnosti a vliv.

2.4.1 Terminologie
Označení nová média je jen jedním z mnoha používaných termínů. v širším slova
smyslu termín nová média „zahrnuje celé pole výpočetních, komputerových technologií
a s nimi spojených datových obsahů, v užším slova smyslu se pak vztahuje pouze
k počítačově, tedy digitální technologií mediované komunikaci“ (Macek, 2002). Mluvíme
také o médiích interaktivních (protože rozšiřují možnosti interakce mezi čtenářem a textem),
síťových (protože jsou vzájemně propojovatelná do multiplexních sítí, do internetu) nebo
digitálních (v technologické rovině jsou založena na digitálním kódování dat). Označení
nová média je kontroverzní, protože je zjevně relativní (všechna dnes „stará“ média byla
kdysi nová média). Termíny interaktivní a síťová jsou problematické, protože nezahrnují
celou oblast zájmu – některá nová média na tom z hlediska interaktivity nejsou lépe než
analogová televize, jiná zase nejsou zapojená do sítí. Proto je asi nejvýstižnějším označením
výraz digitální (Macek, 2013).
Konsenzus odborné komunity se nicméně obrátil ve prospěch označení nová média –
toto rozhodnutí je zpětně racionalizováno s odkazem na technologickou i sociální
proměnlivost a neustálenost digitálních médií. Proto i já ve své práci operuji s termínem
nová média, ale ve skutečnosti popisuji média, pro která se lépe hodí označení digitální.

2.4.2 Třídimenzionální koncept nových médií
Macek (2013) chápe nové médium je komplex konstituovaný ve třech vzájemně se
ovlivňujících dimenzích. Je to: (1) určitý techno-textuální artefakt umožňující komunikovat
(či rozšiřující takovou schopnost), který je (2) intencionálně užívaný jistými sociálními
aktéry, (3) kteří se nacházejí v jistých každodenních, sociálních, ekonomických
a politických kontextech.
Tyto tři dimenze se navzájem ovlivňují. (1) Užití má vliv na podobu artefaktu. Jde
o individuální proces uzpůsobení si konkrétního artefaktu konkrétním uživatelem. (2) Vliv
artefaktu na kontextuální dimenzi je dopadem technologie na společnost. Šíření nového
artefaktu vždy vedou, stejně jako proměny artefaktu již existujícího, k proměnám
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v kontextuální dimenzi. Reakcí na novou technologii nebo nové vlastnosti stávající
technologie je vznik nových regulačních mechanismů v podobě technických a legislativních
norem. (3) Kontextuální regulační mechanismy zároveň zpětně ovlivňují podobu
artefaktu. v důsledku politické regulace tak může být přikročeno ke změnám síťových
protokolů, funkčnosti vyhledávačů nebo například lokálních wifi sítí (Macek, 2013).

2.4.3 Manovichovy principy nových médií
Manovich (2001) v souvislosti s novými médii hovoří o pěti principech, které z jejich
digitální povahy vyplývají. Jsou to: numerická reprezentace, modularita, automatizace,
variabilita a transkódování.
Skutečnost, že data nesená novými médii jsou reprezentována numericky, je dle
Manoviche nejzásadnější vlastností nových médií – nová média totiž mohou být popsána
formálně, matematicky, a objekty nových médií jsou tak předmětem algoritmické
manipulace. Vzhledem k tomu, že jsou založena na stejném numerickém kódu, jsou
současně modulární: jednotlivé jejich složky, jednotlivé objekty mohou být s ohledem na
svou diskrétní povahu a číselné vyjádření měněny a modifikovány jako moduly bez toho,
aby bylo nutno reprodukovat médium jako takové. Numerický kód a modulární struktura
nového média umožňují automatizovat řadu operací v přístupu k médiu, v jeho utváření a při
manipulaci s ním. Nová média jsou zároveň variabilní: nejsou jednou provždy fixována, ale
mohou existovat v různých, potenciálně nekonečných variantách. Zatímco tradiční média
jsou „napevno propojena“ s konkrétní materiální strukturou, s konkrétním nosičem, objekty
nových médií jsou transportovatelné a aktualizovatelné na rozmanitých typech materiálních
artefaktů operujících s numerickou reprezentací obsahů. s ohledem na numerický charakter
kódu, mohou navíc být zapsána ve formě proměnných.
S pátým z principů nových médií již Manovich opouští pole výlučně technologických
vlastností. Rozlišuje „počítačovou vrstvu“ (vyjádřenou digitálními daty, tedy numerickým
kódem)

a „kulturní

vrstvu“

(vyjádřenou

kulturními

konvencemi,

významy,

hodnotami). v souvislosti s novými médii hovoří o transkódování jejich výše definovaných
vlastností a způsobů, jimiž organizují a reprezentují data, do kulturní roviny, a naopak
o vlivu stávajících mediálních a kulturních konvencí například na konstrukci uživatelských
rozhraní.

2.4.4 Interaktivita a (inter)textualita nových médií
Zatímco klasická média jsou definována (mimo jiné) tím, jaký distinktivní typ
textuality nesou, nová média v tomto ohledu zůstávají zřetelně flexibilní. o nových médiích
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proto je nutno hovořit vždy v plurálu, vždy s ohledem na jejich mnohost, rozmanitost
a proměnlivost, neboť se jedná o pole vymezené nikoli konkrétní konfigurací
technologického artefaktu a textuality, ale spíše základní technologickou platformou
(Macek, 2013).
Aarsethova teorie kybertextu (Aarseth, 1997) pomáhá nahlédnout jednu z důležitých
textových vlastností nových médií. Textualita nesená novými médii je vrstevnatá, což je
skutečnost, jež má několik zásadních důsledků. Lévy (1998 in Macek, 2013) termín
virtuální, který se v každodenním jazyce stal synonymem nereálného a falešného,
rehabilituje: oproti zaužívanému chápání toho slova staví význam původní, filozofický. „Ve
scholastické filozofii je virtuálním to, co existuje spíše potenciálně nežli aktuálně. Virtuální
směřuje k aktualizaci. [...] Strom je virtuálně obsažen v semeni. Virtuální by tedy, přísně
vzato, nemělo být stavěno do protikladu k reálnému, ale k aktuálnímu, s tím že virtualita
a aktualita jsou jen dvěma rozdílnými formami bytí“ (ibid.: 23 in Macek, 2013). Tuto dvojici
termínů můžeme využít k popisu vztahu struktur a jednání, s nimiž pracuje teorie strukturace
ale i k popisu vztahu mezi digitálními daty a reprezentací objektů nových médií – digitální
kód má virtuální povahu a médiem je v komputačním procesu aktualizován do podoby
mediálního objektu (Macek, 2013).
Další důležitou vlastností nových médií je interaktivita. Cover (2007 in Macek, 2013)
navrhuje interaktivitu definovat nikoli jako technologickou vlastnost média ale jako
fenomén spojený s textualitou a komunikací. Digitální média jsou zkrátka pro interaktivní
zacházení s textovou narací technicky lépe uzpůsobená, ale sama zdrojem interaktivity
nejsou. Interaktivita tak je současně odrazem mocensky laděného, historicky a kulturně
proměnlivého vztahu mezi autorem, textem a čtenářem (Cover, 2007 in Macek, 2013).

2.4.5 Užití nových médií
V případě nových médií stojíme nikoli před jedním konkrétním médiem s poměrně
jednoznačně danou selektivitou, ale před potenciálně nekonečnými variacemi různých
mediálních forem a současně různě definovaných sociálních situací. Mohou být využívána
k interpersonální, masové a skupinové komunikaci i k symbolické interakci výhradně mezi
subjektem a strojem. Může jít o komunikaci synchronní i asynchronní povahy a může
zahrnovat komunikaci prostřednictvím textových, vizuálních, audiálních i audiovizuálních
kódů. I v případě užití nových médií do jisté míry platí zažitá dualita vysílatele a publika –
jsou jednak užívána běžnými uživateli v rámci jejich každodennosti a současně jsou užívána
profesionálními komunikátory jako produkční nástroje zajišťující chod prakticky všech
konvenčních masových médií (Bakardjieva, 2005 in Macek, 2013).
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Jsou zde „běžní uživatelé“, tedy každodenní aktéři vstupující do mediovaného
komunikačního prostoru jako recipienti i mluvčí, kteří nová média užívají v široké šále
každodenních situací. Užití může mít povahu aktivní konzumace, tedy jednání, jež
překračuje hranici relativně pasivní recepce a jež zahrnuje aktivní vstup běžných uživatelů
do veřejného prostoru a současně zahrnuje širokou škálu konkrétních mediálních praxí, která
dohromady v každodennosti jedince tvoří reflexivně propojený, v čase proměnlivý mediální
celek (Macek, 2013).
Nová média se vyznačují difuzním (rozptýleným) publikem. Rozptýleným publikem
Aberscrombie s Longhurstem (1998 in Macek, 2013) odkazují k novému, distinktivnímu
typu publika, které je založeno na performativním jednání samotných členů publika a který
se v moderní společnosti prostoupené médii rodí „z interakce dvou procesů, obou
moderních. Na jedné straně je svět konstruován jako spektákl a na straně druhé jsou
individua konstruována jako narcistní. Lidé se cítí být současně členy publika i performery;
jsou zároveň tím, kdo sleduje, i tím, kdo je sledován.“ (ibid.: 75, in Macek, 2013). Zrod
rozptýleného publika je spojen s přeměnou mediální konzumace od situačně jasně
vymezeného jednání v prakticky permanentní aktivitu. Média se stala jedním z ústředních
prvků konstituujících každodennost (Silverstone, 1994 in Macek, 2013). Být součástí
publika zkrátka přestalo být prostorově a časově ohraničenou zkušeností a stalo se
všudypřítomným a zásadním prvkem sebekonstrukce.

2.5 Facebook jako specifický reprezentant nových médií
Všechny texty, které v této práci zkoumám, byly sdíleny na sociální síti Facebook,
proto bych na tomto místě rád načrtl její základní charakteristiky.
Facebook se rychle stál hlavní silou, která organizuje společenský život. Pro mladší
generaci se sociální sítě staly preferovaným způsobem komunikace (van Dijck, 2013). Když
se člověk stane členem, sociální tlak, aby zůstal připojený, je velmi silný (zvláště pro mladší
lidi), protože nebýt na Facebooku znamená nebýt pozván na oslavu, nemít čerstvé zprávy
o veřejném dění – v podstatě je takový člověk oddělen od veřejného života. Sociální sítě se
proto stávají hlavním prostředkem pro akumulování sociálního kapitálu.
Van Dijcková (2013) řadí Facebook do kategorie sociálních sítí (social network sites),
protože se soustředí hlavně na mezilidský kontakt (ať už mezi jednotlivci nebo skupinami),
umožňují osobní, profesní a geografická spojení a podporují své uživatele v tom, aby
vytvářeli obsah (fotografie, krátká videa atd.). Do této kategorie zařazuje také sítě Twitter,
LinkedIn, nebo Google+. Sociální sítě můžeme obecně definovat jako „skupinu
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internetových aplikací, které (…) umožňují vytváření a směnu uživateli generovaného
obsahu“ (Kaplan, Haenlein, 2010: 60 in van Dijck, 2013: 15). Tyto platformy nejsou
hotovými produkty, ale spíše dynamickými objekty, které jsou upravovány v souvislosti
s potřebami uživatelů a cíli svých vlastníků, ale také v návaznosti na konkurenční platformy
(Feenberg, 2009 in van Dijck, 2013).
Samotné slovo sociální spojované s médii napovídá, že jde o platformy, které jsou
soustředěné na uživatele a ulehčují společenské aktivity. Toto označení však není tak úplně
přesné – to co označujeme jako sociální je ve skutečnosti lidský vstup vytvarovaný
počítačovým výstupem a naopak – jde o společensko-technický celek, jehož části můžeme
jen těžko oddělit. Jedná se silně automatizované systémy, které vytvářejí a manipulují
spojení. Facebook i ostatní platformy sledují přání a touhy svých uživatelů tím, že kódují
vztahy mezi lidmi, věcmi a názory přímo do svých algoritmů. Vlastníci platforem se však
snaží vytvořit dojem, že jim jde hlavně o propojování lidí. Společenskost zakódovaná
v technologii způsobuje, že lidské aktivity jsou formální, ovladatelné, manipulovatelné –
umožnují tak platformám, aby ovlivňovali podobu každodenní rutiny uživatelů (van Dijck,
2013).
Skupinové produkování obsahu také poskytuje vedlejší produkt ve formě osobních dat
a dat o chování. Uživatelé shromažďují sociální kapitál, zatímco vlastnící hromadí
ekonomický kapitál. Sociální média zavedla prostor, ve kterém se hranice mezi soukromým
a veřejným rozostřuje a tato nepřesnost otevírá nové možnosti pro vytváření identity
(Papacharissi, 2010 in van Dijck, 2013). Na toto prodávání vlastního soukromí se někdy
mylně pohlíží jako na přirozený důsledek sdílnosti uživatelů – ve skutečnosti jde však
o pouhou komodifikaci publika (Fuchs, 2011 in van Dijck, 2013). Na vzniklý obraz se
můžeme dívat jako na souboj uživatele a vlastníka, obětí a pachatele, bezmocných
a mocných. Sociální média mohou emancipovat, ale také své uživatele znepokojivě
zneužívají. Vlastníci platforem mají dostatečnou ekonomickou a politickou sílu, aby mohli
měnit nebo udržovat existující mocenskou hierarchii. Platforma plní roli prostředníka
a ovlivňuje tak sociální jednání. Jedná se o poskytovatele softwaru, hardwaru a služeb, kteří
pomáhají zakódovat sociální aktivity do počítačové architektury. Zpracovávají (meta)data
pomocí algoritmů a formálních protokolů před tím, než je zobrazí ve formě uživatelského
prostředí, které odráží strategická rozhodnutí vlastníka. s tím, jak software stále více vytváří
náš svět, je také stále více skrytý, až na něj mnohdy zapomínáme (van Dijck, 2013).
Hlavním mechanismem Facebooku je sdílení. Jedná se o stále se vyvíjející normu,
o jejímž významu vlastníci platformy vyjednávají s uživateli. Pomocí implementace
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různých kódovacích technologií a rozhraní však konečnou podobu online sociální interakce
vytvářejí hlavně vývojáři Facebooku. Van Dijcková rozlišuje dva různé významy sdílení:
1. První typ nabádá uživatele, aby sdíleli informace s ostatními uživateli skrze
účelně navržené rozhraní. Rozhraní Facebooku umožnuje členům vytvářet
profily s fotografiemi, seznamy oblíbených věcí (knih, filmů, hudby)
a kontaktními informacemi. Sociální interakci podporuje hned několik různých
funkcí – je to (1) funkce „vybrané příspěvky“ („news feed“), kde se uživateli
zobrazují příspěvky od ostatních uživatelů a stránek a (2) funkce „timeline“
(„the wall“), která umožnuje uživateli sdílet svá vlastní (veřejná i neveřejná)
oznámení. Čím více kontaktů a propojení uživatelé získají, tím větší sociální
kapitál nahromadí.
2. Druhý typ cílí na sdílení uživatelských dat s třetími stranami. Vlastníci
platformy proto mají zájem na kompletní otevřenosti uživatelů: čím více toho
o uživatelích ví, tím více dat mohou sdílet s třetími stranami. Tím, že data
shromažďují a zpracovávají do cílených a personalizovaných strategií, dávají
datům tržní hodnotu.
Facebook má samozřejmě zájem na tom, aby propagoval první typ mechanismu,
zatímco odvrací pozornost od druhého typu. Pokud uživatelé vědí o tom, k čemu se
využívají jejich osobní data, mohou mít námitky. Rozhraní Facebooku proto zdůrazňuje
potřebu uživatelů zůstat v kontaktu, ale zároveň skrývá mechanismy, kterými sdílí
uživatelská data se třetími stranami.
Facebook tak vytváří arénu pro veřejnou komunikaci, ve které se bojuje o podobu
norem a pravidel. Podle Foucaulta (1980) jsou normy sociálním a kulturním tmelem, který
potom spoluvytváří zákony a právní regulace. Síla norem je vlivnější než síla práva
a pořádku. Současné systémy moci jsou systémy, jejichž fungování není zajištěno právem
ale technikou, nikoliv zákonem ale normalizací, nikoliv trestem ale kontrolou. Normalizace
v rámci Facebooku probíhá viditelně pomocí nastavení technologie a podmínek užití, ale
zároveň probíhá nepostřehnutelně – skrze postupnou přeměnu uživatelských zvyků
a posouvání přijatelných hranic.

2.6 Aktivistická hnutí na Facebooku
Bennett a Sagerberg (2012 in Lokot, 2018) tvrdí, že propojená povaha nových médií
(hlavně sociálních sítí) hraje klíčovou roli při posilování personalizace kontroverzní
politiky. Tyto technologie umožňují větší zapojení jednotlivce a občanská hnutí proto
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mohou spoléhat na méně formální organizaci a mobilizaci a tvorbu kolektivní
identity. Komunikace se spíše stává částí organizační struktury a někteří aktivisté přecházejí
od kolektivní akce, k akci konektivní (propojené). Tato nová logika jednání závisí na
personalizovaných technologiích, které umožňují sdílení informací mezi lidmi skrze
sítě. Konektivní akce předpokládá proměnlivější a škálovatelnější sítě aktivních jedinců,
kteří spoléhají na nová média jako prostředky organizace. Využívají výhod snížených
nákladů a vyšší rychlosti a kvality komunikace. Pro aktivisty použití internetu znamená nižší
náklady na účast a organizaci a také sníženou potřebu fyzické přítomnosti.
Podle boydové (2010 in Lokot, 2018) je hlavním prvkem těchto akcí vytrvalost
(diskurzů a obsahu), replikovatelnost (sdílených informací), škálovatelnost (potenciální
viditelnosti diskurzu) a prohledatelnost. Tyto vlastnosti vedou k vytvoření fenoménů, jako
je třeba neviditelné publikum, zhroucení sociálních kontextů a celkovému rozostření hranice
mezi soukromým a veřejným diskurzem.
Highfield (2016 in Lokot, 2018) usuzuje, že internet a sociální sítě obecně přispívají
k spojování osobního a politického a také k zrození politické řeči (political talk), která staví
na vlastních názorech a zkušenostech lidí a vytváří diskusi o politických tématech. Politické
konverzace se tak stávají rutinou a často odbočují od tématu, ale také se proplétají
s ostatními aspekty osobní komunikace. Často také získávají emoční náboj, který není
spojený s politickým diskurzem. Online platformy hrají klíčovou roli v procesu rutinizace
lidskoprávního aktivismu, protože nabízejí alternativní prostor pro veřejnou debatu. Toto je
obzvlášť důležité v prostředí, kde tradiční struktury moci nedopřávají jednotlivým hlasům
slechu při rozhodování, nebo ztratily důvěru občanů kvůli korupci, zneužívání moci
a opomíjejí některé sociální skupiny (Lokot, 2018).
Občané vidí a slyší příběhy ostatních, ale také mohou přidat svůj hlas k těm, které se
již v tomto prostoru nacházejí. Tento rys sociálních sítí označujeme jako metavoicing
(Majchrzak et al., 2013 in Lokot, 2018), protože umožňuje zapojit se do probíhající
konverzace vlastním příspěvkem. Nástroje metavoicingu (komentáře, hashtagy) umožňují
účast mnoha hlasů, které se přidávají k osobním příběhům a utvářejí tak pomocí různých
zkušeností výsledný narativ. Tento rys posiluje feministický aktivismus, protože ženy
získávají svůj hlas.
Dále se podle Hightfielda (2016 in Lokot, 2018) síťové diskurzy týkající se politiky
a lidských práv odvíjejí od ritualizovaného chování na sociálních sítích. Tyto rituály jsou
definovány opakujícím se vzorem a formou jednání a mohou být závislé na platformě nebo
ji přesahovat, jako v případě hashtagů, které vznikly na Twitteru, ale dnes jsou běžným
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rituálem i na Facebooku. Hashtagy slouží jako rychlý vstup do podmnožiny diskurzů
sociálních sítí. Fungují tedy jako nástroj pro „zaostření“ diskurzů, nabízejí stručné shrnutí
konkrétních problémů a poskytují formát pro zhuštěný projev kreativity.
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3

METODOLOGICKÁ ČÁST

3.1 Výzkumné otázky
Výzkumným cílem této práce je popsat, jaké podoby reprezentací fenoménu
sexuálního obtěžování používají aktéři, kteří se k tomuto problému aktivně vyjadřují českém
Facebooku. Za tímto účelem jsem stanovil tyto výzkumné otázky:
1. Jaké reprezentace je možno v promluvách o sexuálním obtěžování na českém
Facebooku identifikovat?
▪

Kdo jsou aktéři, kteří tyto reprezentace tvoří?

▪

Jakým způsobem jsou reprezentovány oběti a pachatelé?

▪

Pomocí

jakých

sémantických

a gramatických

forem

jsou

tyto

reprezentace vytvářeny?
▪

Jak tyto podoby ovlivňuje žánr nových médií?

3.2 Výzkumná strategie
Mým cílem je porozumět sledovanému sociálnímu problému a vytvořit jeho
komplexní obraz. Proto jsem zvolil kvalitativní strategii, která dává výzkumníkovi možnost
studovat výzkumný problém uceleně a do hloubky (Novotná, 2009/2010). Kvalitativní metoda

používá induktivní logiku, postupuje tedy od jednotlivých případů k obecným
tezím. (Disman, 1993). Při sběru dat výzkumník „pátrá po pravidelnostech existujících
v datech“ (Disman, 1993: 287). Na základě objevujících se pravidelností v textech jsem se

snažil porozumět diskurzivním praktikám a podobám reprezentací.
Kvalitativní strategie je ideální, protože nám umožní v průběhu výzkumu dále
upřesňovat a vyjasňovat výzkumné otázky (Novotná 2009/2010). Výzkumný problém
v rámci kvalitativního výzkumu totiž není jednoznačně vymezen a v průběhu výzkumu se
mohou objevovat nová témata a nové možnosti, na které pak může výzkumník flexibilně
reagovat, a upravit podle nich svůj postup. s proměnou výzkumného problému se proměňuje
i charakter výzkumných otázek, nasbíraná data tedy už v průběhu výzkumu analyzujeme
a interpretujeme.

3.3 Výzkumná metoda
Cílem mého výzkumu je popsat a objasnit reprezentace fenoménu sexuálního
obtěžování na českém Facebooku, proto jsem jako výzkumný design práce zvolil kritickou
diskurzivní analýzu. Kritická diskurzivní analýza (dále jen KDA) je jednou z metod
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diskurzivních analýz a patří mezi tzv. nevtíravé techniky. Ty se vyznačují tím, že při nich
badatel nepřichází do přímé interakce s terénem a předmětem analýzy bývají prameny, které
nebyly vytvořeny primárně za účelem výzkumu (Novotná, 2009/2010). Ve své práci tedy
nebudu sbírat nová data, ale budu pracovat se sekundárními daty, konkrétně s příspěvky
a články vloženými na sociální sít Facebook a s přepisem debaty z internetové televize
DVTV.
KDA se zaměřuje na jazyk a jeho vztah ke světu. Jde při tom o identifikaci činitelů,
které se skrývají za daty, a o interpretaci těchto dat za pomoci teorie na úrovni společnosti
(Antaki, 2003). Hájek (2014) chápe diskurzivní analýzu jako analýzu jazykového jednání,
kterou provádíme z pravidla na textech delších, než je jedna věta – zaměřujeme se tedy na
konstrukci

a interpretaci

významu

prostřednictvím

jazyka

v různých

situacích

a kontextech. Podle Faiclougha (1992) je jazyk základní součástí života společnosti, a proto
se vztahuje ke všem ostatním aspektům společnosti. „Analýza textu je základní součástí
diskurzivní analýzy, avšak diskurzivní analýza není pouhou lingvistickou analýzou textů“
(Fairlcloug, 2000, in Giddens, 2013: 685). Jazyk není v kontextu KDA pouze „plně
průhledným a ovladatelným prostředkem komunikace významů, ale tím, že je společenským
faktem par excellence, vyvíjí značnou ‚utlačivou‘ moc – mohli bychom tedy parafrázovat
Foucaultův Řád diskurzu a říci, že ‚diskurz je násilím páchaným na lidech‘ “ (Vávra, 2008:
207). Diskurzivní analýza vnímá text (tedy jakýkoliv verbální projev nebo třeba článek
uveřejněný v novinách) jako kulturní artefakt – jde o produkt společnosti, a proto v sobě
nese významy, kterým můžeme popsat a interpretovat (Hájek, 2014). KDA se zaměřuje
dominantně na data pocházející z „moderních západních společností“. Zdůrazňuje
dynamičnost a změny, které nastaly v průběhu času. Zdůrazňuje také institucionální
a mocenskou zakotvenost tvorby výpovědí a usiluje o popis „pozadí diskurzu“, proto má
dobré předpoklady postihovat jednotlivé změny nastávající v průběhu času, například to, jak
se proměnila politická komunikace s příchodem televize, a ještě později s rozšířením
internetu (Vávra, 2008).
Kritickou diskurzivní analýzu budu provádět v souladu s přístupem Normana
Fairclougha, který je jejím hlavním představitelem. Nejedná se však pouze o metodu, ale
také v sobě obsahuje teorii: zařazuje se do proudu sociálního konstruktivismu a hlavní
inspiraci čerpá z vlny francouzského poststrukturalismu. Diskurz je pro KDA zcela
zásadním, ale poměrně problematicky definovaným pojmem, a proto cítím potřebu se vůči
němu na tomto místě vymezit.

26

KDA rozlišuje dva významy pojmu diskurz: jednak jde o diskurz jako praxi nebo
proces, jednak jde o Foucaultovo pojetí tohoto pojmu, tedy diskurz jako systém pravidel
(Foucault, 2002 in Vávra, 2008). Oba významy KDA vnímá jako navzájem spjaté aspekty
jednoho fenoménu. Každá diskurzivní formace je produkována a reprodukována skrze praxi
a již zmíněné aspekty je třeba zkoumat současně (Vávra, 2008). Fairclough na Foucaultově
přístupu kritizuje jeho abstraktnost. KDA však nedokáže tento koncept uspokojujícím
způsobem nahradit a pokud bychom chtěli tento koncept vyřadit, museli bychom se zcela
spolehnout na koncept hegemonie, který vždy určí, kde má diskurz svůj původ, tím, že
zdůvodní existenci určitých názorů jako důsledek nerovného rozložení moci ve společnosti
a funkcí tuto nerovnost udržovat (Vávra, 2008).
Slovo kritická v názvu metody odkazuje především k zaujetí jasného kritického
stanoviska (v duchu marxistické teorie a frankfurtské školy), kdy cílem není pouze poznat
realitu, ale také přispět k nastolení rovnějšího komunikačního prostředí, k pluralizaci
diskurzů a jejich odideologizování (Vávra, 2008). Diskurz tedy chápu spolu s Hájkem
(2014) jako „způsob udržování nerovného rozdělení moci ve společnosti nebo jako způsob
obrany a rezistence těch členů či skupin společnosti, které jsou tímto rozdělením moci
znevýhodněny“ (ibid.: 121,122). z marxistické teorie vychází vidění diskurzu jako
legitimizace hegemonie vládnoucích skupin. Vztah mezi diskurzy a nediskurzivní realitou
chápe KDA jako dialektický: mimodiskruzivní skutečnost analyzuje skrze diskurz a jako
diskurzivní, ale podoba diskurzu je zároveň ovlivněna tím, co je mu vnější, zejména podobou
společenského uspořádání. Nerovné mocenské uspořádání a potřeba jeho legitimizace dává
vzniknout diskurzům, které jsou v souladu se statem quo. Tento dominantní vliv se ovšem
nikdy nemůže stát absolutním a trvalým a přeměnit se tak ve stabilní hegemonii. Diskurz má
totiž svou autonomii a významy, které přenáší, nelze nikdy zcela dostat pod kontrolu (Vávra,
2008).
Fairclough (1989) chápe diskurz trojdimenzionálně. Jednotlivými dimenzemi jsou
texty (mluvené i psané řečové projevy), které jsou produkovány a konzumovány v rámci
specifické diskurzivní praxe, jež je řízena specifickými pravidly v závislosti na sociálním
kontextu neboli na sociální praxi (Vašát, 2008; Hájek, 2014). Fairclough dále využívá
Foucaultův pojem řád diskurzu, na který však nahlíží rozdílně jako na určitou konfiguraci
žánrů, diskurzů a stylů v určitém sociální poli (s odkazem na Bourdieua). Žánr je způsob
jednání nebo druh aktivity (např. interview), diskurz je způsob reprezentování (např. diskurz
politické strany), styl je způsob existence a produkce textu (např. manažerský styl). Řád
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diskurzu je pak to, co určuje výběr a realizaci jazykových možností a určuje, co bude
použito, co vynecháno a jakým způsobem to bude řečeno (Schneiderová, 2015).
Diskurz je podle Fairclougha konstitutivní i konstituovaný. Svět utváří a zároveň jím
je utvářen. Má tedy vliv na sociální struktury, protože tvaruje subjekty a jejich identity,
vztahy mezi těmito subjekty a také vědění a názory. Subjekt zde není pojímán jako čistý
produkt diskurzu (jako u Foucaulta) ale je mu za určitých okolností připisována aktivní
a kreativní role (Vašát, 2008). Diskurz není individuálním jednáním ale formou sociální
praxe a lidé používáním řeči svět pouze nereprezentují, ale zasahují do něj a tím ho
spoluvytvářejí. Vztah mezi společností a diskurzem je obousměrný. Společenské dění
a struktura působí na diskurz, který zpětně působí na společnost. Diskurz je také součást
politické a ideologické praxe, zejména tím, že legitimizuje či přímo naturalizuje tuto praxi
(Hájek, 2014).
V rámci KDA je analyzován žánr projevů, jejich styl a slovník. Jsou prováděny
podrobné analýzy použitých výrazů, gramatických tvarů a rétorických figur (Meyer,
2002). Zkoumají se také použité metafory, jevy jako metonymie nebo synekdocha, anebo
například používání aktivních nebo pasivních tvarů sloves (Vávra, 2008). Hlavními
analytickými kategoriemi je zde slovník, gramatika, textová koheze a struktura. Všechny
tyto úrovně jsou propojené a význam je vytvářen v souhře všech kategorií. Volbou slovníku
můžeme vytvářet pozitivní a negativní konotaci, sociálně relevantní jsou též metafory, volba
odborných termínů nebo žargonu může zamlžovat význam sdělení, gramatika se týká stavby
vět a významů, které se tím generují (neosobní tvar slovesa např. konotuje neaktérskou
situaci) (Hájek, 2014).

3.4 Výběr vzorku
Pro účely KDA jsem použil tzv. účelový výběr vzorku. Texty v takovém vzorku
musejí předem splňovat určitá kritéria, abych z nich mohl čerpat data vztahující se
k výzkumnému problému. Takovým kritériem bylo, aby se texty věnovaly problému
sexuálního obtěžování a aby byly umístěny (sdíleny) v prostředí sociální sítě
Facebook. Kampaň #MeToo není předmětem zkoumání této práce, zafungovala však
v českém prostředí jako určitý „katalyzátor“ veřejné debaty o problému sexuálního
obtěžování, a proto jsem zkoumal příspěvky, které se objevovaly bezprostředně po začátku
kampaně.
Jelikož Facebook v současné době nenabízí neplacené nástroje pro kvantitativní
analýzu uživatelských dat a příspěvků, zvolil jsem tzv. metodu expertního šetření
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(Sociologická encyklopedie, Buriánek). Tato metoda využívá „expertů k posouzení
závažných teoretický nebo metodologických otázek“ a „využívá tvůrčí potenciál jednotlivců
i skupiny expertů, a to na bázi individuálního či skupinového interview“ (ibid.). Oslovil jsem
tedy novináře a novinářky, kteří aktivně vystupovali v kampani #MeToo, pracovnice
neziskových organizací, které se věnují prevenci sexuálního obtěžování a také známé
osobnosti, které se na Facebooku do kampaně nějakým způsobem zapojily. Těmto
vybraným expertům jsem rozeslal krátký dotazník (viz přílohy), v němž měli identifikovat
významné aktéry kampaně #MeToo na českém Facebooku, zakotvit v čase začátek kampaně
a popsat okamžiky, ve kterých se proměnil charakter veřejné diskuse.
Z odpovědí těchto expertů jsem vytvořil množinu profilů a stránek na Facebooku,
které do veřejné diskuse nějakým způsobem zasáhly. Následně jsem prozkoumal příspěvky,
které tito uživatelé a stránky sdílely v období jednoho měsíce po začátku kampaně, tedy od
15.10.2017 do 15.11.2017. Ukázalo se, že vybraná skupina uživatelů zejména sdílela
a komentovala 10 textů, které v tomto období vycházely v internetových denících
A2larm.cz, Deník Referendum, Aktuálně.cz, Lidovky.cz a iDnes.cz, a také debatu mezi
novinářkou Silvií Lauder a moderátorem a komikem Luďkem Staňkem uveřejněnou na
internetové televizi DVTV. u zmíněných textů je důležité, že původně vycházely
v internetových denících, které nejsou nijak zpoplatněné a uživatelé tak mohli tyto články
volně číst a následně komentovat. Dopad na debatu na sociálních sítích je tak řádově větší
než u článku, které vycházely v placených médiích. Některé z uvedených textů na sebe
vzájemně reagují: existuje zde intertextualita. Tyto konkrétní texty a přepis debaty jsem se
rozhodl analyzovat ve své práci. Dále jsem do analýzy zařadil 10 příspěvků od profilů
a stránek vybraných experty, které byly uveřejněny ve vybraném časovém úseku, a které ve
většině případu reagují na zmíněné texty z internetových deníků.

3.4.1 A2larm
Nejvíce analyzovaných článků vyšlo v internetovém deníku A2larm. Ten vznikl
v roce 2013 jako komentářový web kulturního čtrnáctideníku A2. Zaměřuje se na
komentáře, ale také rozhovory, reportáže, zprávy a analýzy z domova i ze světa. Na svých
stránkách sám deník uvádí, že tvoří „protiváhu konzervativním webům a médiím ovládaným
oligarchy“ a „prosazuje témata, která v mainstreamu nenajdete, především se zaměřením na
sociální tématiku“. Dlouhodobě se věnuje feminismu, autonomním a sociálním hnutím
a kultuře. Konkrétně se jednalo o tyto články:
1. #MeToo je jen první krok (18. 10. 2017). Autorkami jsou Johanna Nejedlová
a Apolena Rychlíková. Johanna Nejedlová je členkou výkonného výboru
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České ženské lobby a zakladatelkou spolku Konsent, který se věnuje
problematice sexuálního obtěžování a pořádá workshopy a debaty na
školách. Ve svých textech se věnuje hlavně feministickým tématům
a sexuálnímu obtěžování. Redaktorka a dokumentaristka Apolena Rychlíková
se věnuje otázkám genderové rovnosti, dostupnosti bydlení, exekucím a dalším
tématům sociální spravedlnosti.
2. Ten chlápek pro tebe může hodně udělat (31. 10. 2017). Autorem je Karel
Veselý, který se věnuje hudební kritice.
3. Zneužívání moci není překvapení (4. 11. 2017). Autorem je Lumír Nykl, který
se věnuje hudební kritice.
4. Průvodce sexuálním násilím pro macho paka (13. 11. 2017). Autory jsou
literární kritik Jan Bělíček a sociolog Pavel Šplíchal. Oba se ve svých textech
věnují hlavně politickým tématům a filmové a literární kritice
5. Proč potřebujeme dobré antifeministy (14. 11. 2017). Autorkou je Klára
Vlasáková, dramaturgyně, publicistka a scenáristka, která se ve svých textech
věnuje hlavně filmové publicistice a okrajově také feministickým tématům.

3.4.2 Deník Referendum
Deník Referendum je český nezávislý internetový deník, který začal vycházet
30. listopadu 2009. Šéfredaktorem DR je novinář, bývalý ekologický aktivista a dlouholetý
šéfredaktor Literárních novin Jakub Patočka. Deník je považovaný za levicově orientovaný
a dlouhodobě se věnuje politice a ekologii. Předmětem analýzy jsou tyto články:
1. Příběhy běžného sexuálního obtěžování (19. 10. 2017). Autorkou je Johanna
Nejedlová.
2. Země zaslíbená neškodnému poplácávání po zadku (6. 11. 2017). Autorkou je
socioložka a politoložka Gaby Khazalová, která se věnuje hlavně urbánní
sociologii.

3.4.3 Aktuálně.cz
Aktuálně.cz internetový deník, který se věnuje hlavně zpravodajství, neopírá se
o podporu žádného z tradičních médií a nabízí i původní nebo exkluzívní informace, analýzy
a živé online přenosy z klíčových událostí v Česku i ve světě. v rámci komentářů a blogů
zveřejňují své názory osobnosti české společnosti. Předmětem analýzy je tento článek:
1. Temná americká krása. Kevin Spacey prchá coming-outem před aférou kolem
sexuálního obtěžování (6. 11. 2017). Autorem je filmový recenzent a kritik
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Kamil Fila, který se okrajově věnuje i tématům genderové rovnosti. v roce
2018 byl oceněn titulem Genderman roku za svou „dlouhodobou snahu
o demytizaci feminismu“.

3.4.4 Lidovky.cz
Lidovky.cz je internetový deník, který je online odnoží Lidových novin. Server se
věnuje zpravodajství z domova i ze světa a také uveřejňuje komentáře k aktuálnímu
společenskému dění. Předmětem analýzy je tento článek:
1. Sex z našich životů vymýtíme. Chceme tučné odškodnění z mužů za to, že jsou
muži (11. 11. 2017). Autorkou komentáře je právnička a politička Daniela
Kovářová, bývalá ministryně spravedlnosti v letech 2009-2010.

3.4.5 iDnes.cz
Internetový deník iDNES.cz funguje od roku 1998. v současné době je provozovaný
společností MAFRA, která vydává také deníky Mladá fronta DNES, Lidové noviny
a internetový deník Lidovky.cz. Věnuje se zpravodajství a také se zde objevují komentáře
k aktuálnímu společenskému dění. Předmětem analýzy je tento článek:
1. Já

taky,

pláče

každá,

jež

šla

s vilným

producentem

na

pokoj

(18. 10. 2017). Autorkou komentáře je televizní, divadelní a filmová kritička
Mirka Spáčilová. Kromě článků v kulturní rubrice přispívá také do rubriky
názorů.

3.4.6 DVTV
Do své analýzy jsem zařadil také vlastní přepis debaty z internetové televize DVTV,
kterou vydává server Aktuálně.cz. Debata byla uveřejněna 8. 11. 2017 s názvem Sexuální
kontrarevoluce? Všichni bílí muži v mém věku jsou braní jako predátoři, říká Staněk. Debatu
moderuje novinářka Daniela Drtinová a účastníky debaty jsou novinářka Silvie Lauder
a publicista a moderátor Luděk Staněk. Silvie Lauder je redaktorka týdeníku Respekt
a věnuje se hlavně genderovým a feministickým tématům. Luděk Staněk přispívá do
Hospodářských novin a týdeníku Reflex, moderuje zábavné pořady na internetových
televizích Stream.cz a Mall.tv, ve kterých komentuje aktuální politické a společenské dění.

3.5 Analýza dat
V průběhu analýzy budu postupovat podle Faircloughova (1989) rozdělení KDA na tři
samostatné, ale propustné, oddíly:
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1. Během deskripce se budu zaobírat formální, lingvistickou stránkou textu. Budu
v textech hledat sémantické a gramatické vztahy, způsoby reprezentace
společenských událostí, zahrnutí/vyloučení společenských aktérů a způsob jejich
reprezentace (aktivní/pasivní, osobní/neosobní, pojmenovaní/klasifikovaní,
specificky/obecně). Dále budu sledovat zkušenostní, relační a expresivní
hodnoty slov a gramatiky, způsoby spojení vět a strukturu vět i textu jako celku
(Vašát, 2008).
2. Během interpretace se budu zabývat produkcí a interpretací samotného textu,
tedy tím, co a jak je skrze texty produkováno a jaké diskurzy se zde vyskytují
Budu se snažit identifikovat a interpretovat různé diskurzivní typy (diskurzy
a žánry) spojené s určitými typy situací a identifikovat způsob jakým ovlivňují
ideje (reprezentace), subjekty a vzájemné vztahy. v rámci tohoto výzkumu budu
tedy identifikovat, jaké podoby diskurzů a reprezentací fenoménu sexuálního
obtěžování se v diskurzivní praxi objevují.
3. Během explanace se budu zabývat sociální determinací procesu produkce
a interpretace a jeho sociálními efekty. Je to způsob, kterým „můžeme
nahlédnout diskurz jako součást procesu sociálních bojů v rámci mocenských
vztahů“ (Fairclough, 1989: 163 in Vašát, 2008). Snažíme se objevit sociální
determinanty, které na úrovni situační, institucionální a společenské tvarují
diskurs, ideologie, tedy části interpretací, které na základě MR mají ideologický
charakter, a efekty, tedy zdali diskurs udržuje nebo transformuje mocenské
vztahy (Vašát, 2008).
Analýzu dat budu provádět pomocí segmentace v programu Atlas.ti, který mi umožní
snáze nalézt vzorce a pravidelnosti v textech. Analyzované texty rozčlením na jednotlivé
segmenty, z nichž každý se bude týkat jednoho tématu (Heřmanský, 2009/2010).
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4

PRAKTICKÁ ČÁST

4.1 Diskurzy sexuálního obtěžování
V analyzovaných příspěvcích se nejčastěji objevují dva protichůdné diskurzy, které
konstruují obraz sexuálního obtěžování a násilí. Aktéři rozdílně definují sexuální
obtěžování, všímají si rozdílných příspěvků do kampaně a na základě těchto příspěvků
potom legitimizují svůj postoj.

4.1.1 Diskurz nezávažného problému
Jedním z dominantních diskurzů je ten, který nazývám jako diskurz nezávažného
problému. Dochází zde k umenšování společenské závažnosti problému za pomoci různých
expresivních slov, který vytvářejí dojem, že se jedná o nezávažné nebo řídce se vyskytující
chování:
„Americké sexuální harašení už haraší na mozku půlce světa. Nejen chlípný producent
Harvey Weinstein, ale jak se nově ukázalo, i jeho bratr Bob Weinstein dotíral na umělkyně.“
(Spáčilová, 18. 10. 2017)

Sousloví „sexuální harašení“ a „harašení na mozku“ popisují celou situaci jako nezávažný
problém, téměř jako klukovinu nebo pouhé „dotírání“, kterým se v podstatě nemusíme vážně
zabývat. Označení „chlípný producent“ potom v rámci článku slouží jako příprava pro další
odstavec, ve kterém autorka poukazuje na naivitu obětí:
„mocný producent, přezdívaný ve Francii cochon čili prase, řádil na soukromých večírcích
během festivalu v Cannes. Ví se už každý detail z jeho hotelových pokojů, jen dvě záhady
trvají: proč dámy celá léta mlčely a proč pozvání do soukromého apartmá přijímaly – věřily,
že jim ukáže sbírku motýlů?“ (Spáčilová, 18. 10. 2017)

Oběti jsou podle autorky spoluzodpovědné za chování pachatele. Je zde zmíněno označení,
které Weinstein ve Francii získal, aby bylo jasné, že oběti musely o jeho „řádění“ vědět
dopředu. v kontextu celého textu je pak zjevné implicitní odsouzení obětí: pokud i přes tuto
skutečnost přijaly pozvání do soukromého apartmá, jsou buďto naivní, anebo v daný
moment o s chováním producenta neměly problém. Autorka dále relativizuje zkušenosti
hollywoodských hereček:
„odkrývání bahna showbyznysu je ukázkou pokrytectví. Zatímco brutálně znásilňované
holčičky třetího světa si nemají kde stěžovat (…) Hollywood se pohoršuje nad osudy dospělých
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žen, které vždy měly možnost volby, jestli jít za kariérou, nebo na policii.“ (Spáčilová,
18. 10. 2017)

Autorka zkušenosti dospělých hereček porovnává s „brutálně znásilňovanými holčičkami“
a umenšuje tak závažnost samotného problému. Obětem opět připisuje spoluúčast, protože
„měly možnost volby“: pokud si vybraly kariéru, nemají si na co stěžovat.
V debatě Silvie Lauder a Luďka Staňka na DVTV, začíná moderátorka Daniela
Drtinová celý pořad takto:
„Vlna obvinění ze sexuálního obtěžování kosí filmový svět i britskou vládu. Nevymkl se ale
stávající hon na sexuální predátory kontrole? Má být ruka položená před lety na koleno
novinářky důvodem k rezignaci ministra, jak se to stalo v Británii?“ (DVTV, 8. 11. 2017)

Moderátorka nejdříve rámuje celou záležitost jako „hon“ na „sexuální predátory“ a do role
oběti tak vlastně staví pachatele těchto činů. Dále uvádí obvinění britského ministra obrany
Michala Fallona3 jako reprezentaci množiny případů, které se během kampaně objevili na
veřejnosti

a celou

debatu

tak

už

od

počátku

rámuje

touto

relativizující

reprezentací. v průběhu rozhovoru pak na tuto relativizaci navazuje Luděk Staněk takto:
„jak se dneska ukazuje, ta definice [sexuálního obtěžování, pozn. autora] je velmi volná
a spadají pod ní, jak zjevně kriminální činy, tak věci, který jsou jednak asi třeba desítky let
starý a jednak prakticky bez kontextu položený různý sociální interakce, takže jak definovat
sexuální obtěžování je poměrně složitý“ (DVTV, 8. 11. 2017)

A na jiném místě:
„nemusíme asi jako se bavit o tom, že jsou v tý kampani případy, kdy je skutečně velice zjevně
asi kriminální chování, případně velice nevhodný sexuální chování (…) na druhou stranu
samozřejmě, protože je to kampaň, a protože je to sociální záležitost, nebo respektive
záležitost sociálních sítí, tak se samozřejmě na to nabalí spousta věcí, který do toho, řekněme,
úplně nepatří.“ (DVTV, 8. 11. 2017)

Zde Staněk rozlišuje mezi „skutečným“ kriminálním činem, a sexuálním obtěžováním, které
má podle něj nejasnou definici, neznáme jeho kontext a jedná se o velice staré případy: nemá
tedy smysl se jimi vůbec zabývat. Dále naznačuje, že příběhy obětí jsou vyvolané primárně
podobou kampaně #MeToo, která se odehrává na sociálních sítích a díky svému
aktivizačnímu potenciálu tak na sebe „nabaluje“ nesourodou množinu různých osobních

3
Později se ukázalo, že ministr nerezignoval pouze kvůli tomuto nařčení a že ministra zdaleka
neobvinila jen jedna žena (zdroj: https://www.theguardian.com/politics/2017/nov/04/michael-fallon-defencesecretary-sexual-harassment)
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zkušeností. Souslovím „sociální interakce“ Staněk naznačuje, že se jedná o běžné sociální
jednání, které pouze oběti špatně pochopily: jde o pouhé „nedorozumění“. Toto vnímání
sexuálního obtěžování jako běžné (nebo dokonce komické) sociální interakce se ukazuje i
v této konverzaci:
LAUDER: „…poslední věc – já nevím, jestli vy jste zvyklý, když jdete do práce, že na vás
někdo sahá?“
STANĚK: „Vobčas jedu plným autobusem, no.“
LAUDER: „Když jdete do práce, při pracovní situaci, jestli jste zvyklý na to, že na vás někdo
sahá?“
DRTINOVÁ: Útok na sexuálního predátora. (smích)
STANĚK: (smích) (DVTV, 8. 11. 2017)

V podobném duchu se nese příspěvek Jakuba Horáka, který uveřejnil na svém profilu
na Facebooku. Zde reaguje na obvinění herce George Takeie ze sexuálního obtěžování:
„tohle je další kauza, kdy k údajnému napadení oběti došlo 1. v bytě údajného ‚útočníka‘,
2. kam ‚oběť‘ sama přišla pod silným vlivem alkoholu, 3. poté, co sama ‚oběť‘ tvrdí že
s útočníkem navázala vztah, 4. před desítkami let, 5. ‚útočník‘ je populární. (…) Pokud
nebudeme vidět i tuhle rovinu celé vlny skandálů a nebudeme mezi nimi rozlišovat, tak
nakonec se výsměchu dočkají i ti, které někdo skutečně napadl.“ (Horák, 12. 11. 2017)

Autor zde zkušenosti obětí relativizuje mnoha způsoby. Uvádí slova „oběť“ a „útočník“
v uvozovkách a popírá tak samotnou existenci problému. Stejně jako Staněk rozlišuje mezi
„údajnými“ oběťmi a těmi, které někdo „skutečně“ napadl. Dále zde dochází k sekundární
viktimizaci oběti, která „sama“ přišla do bytu útočníka, a také ke svalování viny na „silný
vliv alkoholu“: jako původci děje zde tedy vystupují pachatel, oběť a alkohol. Autor také
nezapomíná zmínit, že případný čin se udál před „desítkami let“ a nemá tedy smysl se jím
zabývat. v jiném příspěvku Horák celý problém převádí do absurdní a ironické roviny:
„Seděl jsem asi před dvěma lety v Les Moules s Milan Fridrich, okolo šel Marek Eben a dali
se spolu do řeči. a když odcházel, tak mě taky pozdravil, Milane, vzpomínáš si? Ale teď si
vybavuju, že se tak na mě zvláštním způsobem díval. a mávl na rozloučenou, ale teď si po dvou
letech vybavuju, že jakoby mě tou rukou někam lákal. Hodně jsem pak kvůli tomu chodil
k psychiatrovi a rozpadly se mi tři vztahy. Už dál nemohu o tom mlčet.“ (Horák, 12. 11. 2017)

Tento příspěvek, byť v ironické rovině, poukazuje na přehnanou reakci obětí. Autor zde
naznačuje, že pouhé „mávnutí“ ruky může v některých obětech vyvolat psychické trauma
a zničit jim život.
V článku Daniely Kovářové se objevuje jiná forma relativizace sexuálního
obtěžování. Autorka zde vychází z objektivní definice obtěžování a kritizuje tzv. subjektivní
definice, ve kterých je hlavní charakteristikou fakt, že konkrétní chování je pro oběť
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nepříjemné a jde tedy o pocity osoby, vůči níž je směřováno (o této dichotomii se zmiňuji
v kapitole 2.2.2).
„stačí si jen rozpomenout na emotivní zážitek, jenž vás navždy negativně ovlivnil, ublížil vaší
křehké ženskosti a dodnes jste kvůli němu plné traumat. Co na tom, že vzpomínky jsou
neprokazatelné a vždy subjektivní, obzvláště pokud nikdo třetí nebyl nablízku? Sáhl vám lehce
na kolínko? Žádný div, že vás ten dotyk dodnes budí ze spaní. Podíval se na vás s vilným
úsměvem? Nehorázné a je třeba ho zaživa hodit lvům!“ (Kovářová, 11. 11. 2017)

Sexuální obtěžování je zde relativizováno z pozice právních definic. Autorka zkušenosti
a traumata

obětí

rámuje

jako

subjektivní,

neprokazatelná

a z toho

důvodu

zanedbatelná. Opět se zde vyskytuje narážka na obvinění britského ministra Fallona a toto
obvinění je navíc ještě zesměšňováno užitím zdrobnělého slova „kolínko“. Oběti mohou být
podle autorky traumatizované už z pouhého „vilného úsměvu“. Celou záležitost autorka
ukončuje ironickým zhodnocením, podle kterého jsou pachatelé trestáni nepřiměřeným
způsobem: jsou „předhozeni lvům“.
Zajímavý pohled na dynamiku mocenských vztahů mezi pachatelem a obětí vnáší Filip
Hausknecht v příspěvku, který uveřejnil na svém profilu na Facebooku:
„na hudebním gymnáziu (…) jsem byl obviněn ze sexuálního obtěžování spolužačky. Ne
u policie, naštěstí to řešila jen škola – ještě několik let potom jsem se cítil hrozně poškozen,
protože jsem si situaci pamatoval úplně jinak a byl jsem přesvědčen, že byla
konsenzuální. (…) s odstupem jsem si ale uvědomil, že jsem v tom nevinně určitě nebyl. Začali
jsme oba dobrovolně, každý jsme měli ale jinou hranici, kam až chceme zajít – a já tu její
překročil.“ (Hausknecht, 16. 10. 2017)

Zde je vidět, že i pozice pachatele je subjektivní a s postupem času se může pohled na
konkrétní událost proměňovat. Vnímání konsensuálnosti jednání, se může proměňovat jak
na ose pachatel-oběť, tak na ose časové.

4.1.2 Feministický/aktivistický diskurz
Druhým významným diskurzem je ten, který nazývám jako feministický nebo
aktivistický. Pracuje s konkrétními zkušenostmi obětí a na základě těchto zkušeností
kontruuje obraz sexuálního obtěžování jako rozsáhlý a závažný celospolečenský problém,
který postihuje ženy i muže všech sexuálních orientací. Důležitý je zde důraz na všeobecnost
problému:
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„Lidé z celého světa šíří na sociálních sítích pod tímto hashtagem své příběhy o sexuálním
obtěžování a násilí. Forma sdílení, kterou nejčastěji ženy, ale mnohdy i muži využívají,
vznikla v reakci…“ (Rychlíková, Nejedlová, 18. 10. 2017)
„V České republice se ke kampani na sociálních sítích přidaly stovky žen a představily tak
nekonečně ponižující galerii příběhů o kultuře sexismu a sexuálního násilí, ve které se
všichni a všechny pohybujeme.“ (Rychlíková, Nejedlová, 18. 10. 2017)

Z těchto příspěvků je jasné, že autorky slučují dohromady sexuální obtěžování a sexuální
násilí jako dvě strany téže mince: jde o komplexní a vzájemně provázaný problém který
postihuje ženy i muže. Autorky se však v textu soustředí hlavně na zkušenosti „stovek žen“,
které jsou „nekonečně ponižovány“. Nejde o pouhý sexismus, jde o celou „kulturu sexismu
a sexuálního násilí“, která postihuje každého. Tyto motivy se opakují i v jiném článku od
Nejedlové:
„Sociální sítě totiž v posledních dnech zaplavily posty žen i mužů se stejným hashtagem
#metoo, #játaké. Popisují v nich případy sexuálního obtěžování i znásilnění, se kterým se
setkali, a tak jsem se přidala. Některé příběhy zahrnují znásilnění, některé popisují běžný
každodenní ústrk, sprosté pokřikování, osahávání. Lavinu doznání spustilo…“ (Nejedlová,
19. 10. 2017)

Zde autorka také zveličuje dopad celé kampaně pomocí metafor „zaplavit“ a „lavina“. Na
slučování sexuálního obtěžování a násilí upozorňuje i Silvie Lauder v již zmíněné debatě na
DVTV:
„Tam je nutné zdůraznit, že jsou dvě rozdílné věci a (…) když se ta kampaň kritizuje za to, že
se v ní objevují nevhodné věci, které do té kampaně nepatří (…) tak ta kampaň začala tak, že
tyto dva fenomény sloučila. Můžeme se samozřejmě bavit o tom, jestli to bylo rozumné, ale
jsou to dvě odlišné kategorie“ (DVTV, 8. 11. 2017)

Jde však o pouhé konstatování faktu, nikoliv kritiku tohoto přístupu. v pozdější fázi debaty
Lauder usiluje o to, aby se na tyto dvě kategorie nahlíželo podobně:
„to nejsou nějaké bagatelní věci typu křivého pohledu, to jsou prostě věci, o nichž máme různé
psychologické studie, které říkají, že mohou být podobně traumatizující téměř jako násilí. Ne
stejně stejně traumatizující, ale mohou být velmi velmi nepříjemné pro toho člověka.“
(DVTV, 8. 11. 2017)

Zároveň ale vnímá sexuální obtěžování jako méně nebezpečné, než je sexuální násilí. Tuto
skutečnost podporuje užitím slov „traumatizující“ v kontrastu se slovem „nepříjemné“.
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Feministický

diskurz

také

upozorňuje

na

mocenské

aspekty

sexuálního

obtěžování. Zde vstupuje do hry pojem patriarchálního systému, který udržuje ženy
v podřízeném postavení za pomoci sexuálního obtěžování, znevýhodňování žen, snižování
váhy femininity a ohrožování jejich postavení. Muži i ženy tak udržují genderový řád, který
maskulinity a femininity hierarchicky polarizuje. Děje se tak skrze každodenní interakce
a praxe, které udržují ženy v podřízeném postavení vůči mužům. v rámci symbolického
násilí (o kterém jsem se zmínil v kapitole 2.2.4) chápou osoby, kterému podléhají nakonec
celý systém nadvlády jako přirozený a přijímají genderově determinovaná postavení.
„Zpovědi hudebnic a zpěvaček, které poslední dva týdny zveřejňují na sociálních sítích
s hashtagem #MeToo, si jsou velmi podobné. Hlavní roli v nich hrají muži, kteří zneužili
svého postavení v rámci hudebního průmyslu a spoléhali na to, že ženy proti nim nikdy
nevystoupí. ‚Byl to manažer na mém prvním velkém turné, kde jsem pracovala jako zpěvačka
ve sboru. Když jsem šla k právníkovi, řekl mi, že to mám spolknout, protože ten chlápek pro
mě může hodně udělat.‘“ (Veselý, 31. 10. 2017)

Autor zde popisuje strasti hudebnic, které jsou oběťmi patriarchátu, jenž je v podstatě
všudypřítomný, ať už je to manažer, nebo právník. Další příspěvky také popisují sociální
obtěžování jako celospolečenský mocenský problém, jakýsi stroj, který ve svých ozubených
kolech drtí nebohé oběti:
„Harvey Weinstein není výstřelkem v extravagantním prostředí. Harveyové Weinsteinové jsou
všude kolem nás – mocní, tiše trpění svými oběťmi, pod pláštěm loajality nebo vlastních zájmů
chránění všemi zasvěcenými. Důmyslný systém, který útočníka chrání třeba i po dvě generace
jeho obětí, spoléhá především na mocenskou nerovnováhu – oběťmi proto nejsou jen ženy,
ale třeba mladí muži. Profesor-studentka, poslanec-stážistka, producent-herečka, ředitelsekretářka – status a postavení útočníkovi poskytují nejen pocit, že si může dovolit cokoli, ale
také jistotu, že ho nestihne trest. (Khazalová, 6. 11. 2017)
„A víte, proč proč ty noviny to nikdy nemohly napsat? (…) žádná z těch žen prostě nebyla
ochotná jít on record takzvaně. a v momentě, kdy Weinstein se dověděl, že se nějaký takový
text připravuje, tak nastoupil do těch novin, kupříkladu do New York Times, s takovou
armádou tak dobře zaplacených právníků, a hrozil jim žalobami, které by je stály mnoho
milionů dolarů.“ (DVTV, 8. 11. 2017)

Autorky popisují tento „systém mocenské nerovnováhy“, ve kterém pachatele „všichni
chrání“, nebo alespoň tolerují, „trpí“. Pachatelé mají ve svých rukách velkou moc: mohou si
zaplatit celou „armádu“ právníku, se kterou poté nevybíravě vtrhnou („nastoupí“) do redakce
jakýchkoliv novin.
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Jak již bylo řečeno, genderový řád je udržován skrze každodenní interakce a praxe,
které udržují ženy v podřízeném postavení vůči mužům. Jedním z projevů je i obtěžování na
pracovišti, které popisuji v teoretické části jako fenomén tzv. nepřátelského prostředí. Tento
fenomén autoři reprezentují různými způsoby:
„častá je i různá forma dominance a obtěžování na pracovišti. Poškozeným může zničit
kariéru. Je popsaná například strategie, kdy nadřízený během práce na pracovní lince ženě
podává zboží. Čas od času jí třeba jen lehce zavadí hřbetem rukou o prsa. Nestane se to vždy,
působí to vlastně nahodile a neúmyslně. (…) Komentování vzhledu, míry atraktivity, občasné
nebo pravidelné narušování bazálních intimních zón, bossing založený na sexismu. I to jsou
příběhy, které díky kampani vyplouvají na povrch.“ (Rychlíková, Nejedlová, 18. 10. 2017)
„Mnohým ženám obtěžování zničilo kariéru, protože nevydržely tlak, neměly, na koho se
obrátit a ve snaze vyhnout se obtěžování nakonec raději změnily zaměstnání. Některé ženy se
setkaly s obtěžováním na univerzitě například od vedoucích diplomových prací a některé kvůli
tomu nedostudovaly.“ (Nejedlová, 19. 10. 2017)
„Björk, Sheryl Crow nebo Alice Glass svými zpověďmi na sociálních sítích otevřely zcela
konkrétní případy sexuálního násilí, jež dokazují, že prostředí hudebního průmyslu je pro
ženy podobně toxické jako to filmové.“ (Nykl, 4. 11. 2017)

Z těchto úryvků je patrné, že nepřátelské prostředí se může objevovat v široké škále
pracovišť: od práce v továrně, přes vysokoškolské prostředí, až po filmový a hudební
průmysl. Projevuje také v různé intenzitě: přes komentáře a narušování osobního prostoru,
přes „lehké“ a téměř „nahodilé“ dotyky, až po sexuální násilí.
Dalším motivem feministického diskurzu je tzv. spirála mlčení, (o které se zmiňují
v kapitole 2.3.5). Na tomto místě tedy pouze krátce: lidé nechtějí vyjadřovat své postoje,
pokud cítí, že odporují postojům, které ve společnosti převažují. Pokud však vidí, že jejich
názor sílí, jsou posíleni, zapomenou na opatrnost a mohou veřejně promluvit. Kampaň
#MeToo podle některých autorů dosáhla právě toho, že tuto spirálu mlčení do jisté míry
prolomila a umožnila tak promluvit tisícům utlačovaných. Uvádím několik úryvků, ve
kterých je vidět právě působení tohoto fenoménu:
„Posty ukazují, že každodenní sexismus a obtěžování jsou běžnou součástí života (především)
žen už od útlého mládí. Velká část z nich píše, že se s tím dlouho nikomu nesvěřily.“
(Rychlíková, Nejedlová 18. 10. 2017)
„Ve svém přiznání také píše o důležitosti odvahy otevřeně mluvit o podobných
případech. ‚Když v něčem takovém žijete, začnete pochybovat o tom, co je skutečné, a začne

39

vás napadat, že si některé věci jen vymýšlíte a děláte z komára velblouda. Pomůže, když se
ozvou ostatní a potvrdí, že jste měli pravdu.‘“ (Veselý, 31. 10. 2017)
„O svém zážitku mluvil s přáteli mnohokrát, ale nikdy neměl odvahu sestřelit velkou
hvězdu. Jednalo se o jeho celoživotní trauma, o němž mu veřejně pomohla promluvit až
kampaň MeToo.“ (Fila, 6. 11. 2017)
„O sexuálním násilí se v Česku nemluví, oběti většinou radši mlčí, policajti mají v učebnicích,
že za znásilnění si mohou ženy samy. Ozve-li se někdo (některá), že všecko není úplně košér,
dostane na oplátku nálož poraněného ega a sekundární viktimizace, jako to předvedl
nejnevtipnější člověk českého internetu Luděk Staněk v DVTV.“ (Zeman, FB, 10. 11. 2017)

Diskurz se dále vyznačuje tím, že usiluje o obrácení pozornosti od obětí směrem
k pachatelům, kterými jsou v drtivé většině případů muži. Je tedy potřeba, aby se hlavně oni
zamysleli a změnili své chování:
„Pozornost by se měla od napadených obrátit k „pachatelům“, úplně stejně jako
u problematiky znásilnění. Tomáš Pavlas z neziskové organizace Otevřená společnost k tomu
říká: ‚Převrácení perspektivy je i ve vlastním zájmu mužů, pokud tedy sami sebe nechápou
jako změť nervů, která nemá sama sebe pod kontrolou.‘ Je potřeba, aby muži, kteří dnes
obtěžování většinou způsobují, přestali obtěžovat a pochopili, co všechno je na takovém
chování patologického.“ (Rychlíková, Nejedlová, 18. 10. 2017)

Autorky zde dávají prostor cizímu hlasu experta na danou problematiku – v tomto případě
řediteli programu pro prosazování genderové rovnosti – který legitimizuje jejich vlastní
postoj. Dále volají po vzniku nového hnutí, které by upozorňovalo právě na tento problém:
„Kromě #MeToo by možná stálo za to založit i kampaň #Alsodidit, která by konečně přenesla
břemeno z obětí na pachatele a zároveň by otevřela tolik potřebný prostor pro sebereflexi
a třeba i proměnu celospolečenského uvažování o sexuálním a sexualizovaném násilí.“
(Rychlíková, Nejedlová, 18. 10. 2017)

Autorky v podstatě říkají, že s řešením problému sexuálního obtěžování může začít každý
sám u sebe. Je potřeba zajímat se o své okolí a důrazně se ohradit, pokud vidíme bezpráví,
ale také vychovávat děti i dospělé k vzájemnému respektu:
„Zároveň se všichni musíme ve veřejném prostoru obtěžovaných zastat. (…) Dokud
nenastavíme těm, kteří to dělají, hranice a neukážeme jim, že takové chování netolerujeme,
těžko si uvědomí, že v tom nesmí a nemůžou pokračovat. Klíčem je výchova k respektu mužů
k ženám i žen k mužům. Bez toho můžeme zaplnit celý Facebook a Twitter miliony a biliony
hashtagů, ale nic se nezmění.“ (Nejedlová, 19. 10. 2017)
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Tento motiv převádí do absurdní a ironické roviny Jaroslav Cerman v příspěvku na svém
profilu na Facebooku:
„Nejlepší by samozřejmě byly jakési úchyty na hlavu, které by při každé takové zhovadilosti
velmi rychle čepelí bodly člověka do hlavy. Tak daleko ještě ale nejsme.
A ani nemusíme. Stačí, když úplně základní lekce JAK SE CHOVAT JAKO ČLOVĚK
a EMPATIE 101 začneme učit co nejdřív.“ (Cerman, 23. 10. 2017)

Příspěvek naznačuje, že slušné chování je elementární lidskou dovedností a „chovat se jako
člověk“ není tak těžké.

4.2 Reprezentace obětí
Jak popisuji v teoretické části v kapitole (2.5.5), nerealistické popisy oběti a násilníka
způsobují těžkosti při pojmenovávaní našich zkušeností, ale také znesnadňují mezilidskou
komunikaci. Během analýzy jsem ve většině textů (i v rámci jednotlivých popsaných
diskurzů) zaznamenal různá zobrazení obětí, proto jsem se rozhodl těmto reprezentacím dále
věnovat. Většina textů (až na pár výjimek) zasazuje do role oběti ženu.
Daniela Kovářová ve svém komentáři popisuje oběti jako ženy, které se snaží zajistit
si bohatství skrze sexuální návrhy:
„Nejprve je třeba si vybrat vhodný objekt. Tím je muž na vrcholu slávy, ideálně stále ještě
mocný a v každém případě dost movitý. v českých podmínkách lze použít i střední kádry,
koneckonců i muže bez majetku lze vhodně pokořit a zničit, ale ideálními adepty na americký
trend by mohli být muži jako Jaromír Jágr či Karel Gott. Co na tom, že jsme se jim celý život
vrhaly k nohám i do postelí? Pravda či realita dnes není rozhodující, důležité je jako první
přijít s obviněním ze sexuálního obtěžování.“ (Kovářová, 11. 11. 2017)

Podle autorky využívají ženy slavné, mocné a bohaté muže pouze k vlastnímu obohacení,
nebo se je snaží alespoň „pokořit a zničit“. Použitý plurál značí, že autorka tyto předpoklady
vztahuje na všechny ženy. Jakub Horák zase na svém profilu na Facebooku uveřejnil
příspěvek, ve kterém popisuje ženy, které se snaží získat přízeň bohatých developerů:
„#metoo mi připomenul jednu nesmrtelnou historku z restaurace Soho (…) dorazil jsem tam
kolem jedenácté už celkem v podroušeném stavu a (…) z řeči jsem pochopil, že jedna z těch
holek chodí s nějakým Italem, patrně taky developerem, kterému je 60 a má Lambo. a pak ta
kráska pronesla nesmrtelnou větu: ‚A mně nekoupí ani tu blbou á-šestku. a TO SI NEMYSLÍM,
ŽE ŠUKÁM ŠPATNĚ!‘“. (Horák, 12. 11. 2017)
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Z textu vyplývá, že autor spojuje příspěvky kampaně #MeToo s jednáním některých žen,
které se od bohatých mužů snaží za pomoci své krásy získat finanční prostředky výměnou
za poskytnuté sexuální služby.
Podobné reprezentace obětí, jako pomstychtivých nebo prospěchářských žen, se
objevuje také v komentáři Mirky Spáčilové:
„V první vlně se vyzpovídaly herečky Asia Argentová, Rose McGowanová, Mira Sorvinová,
Lysette Anthonyová, Lucia Evansová. Když oplzlý pokus zveřejnila Angelina Jolie, k první lize
se připojily lokální hvězdy, o to více se předhánějící v podrobnostech. (…) Bylo by to
k smíchu, kdyby se tak neroztáčela nebezpečná spirála pomluv, lží, pomstychtivé
manipulace.“ (Spáčilová, 18. 10. 2017)

Autorka zde klade do protikladu „první ligu“ hereček a „lokální hvězdy“, které svoji
relativní neznámost musejí vynahrazovat tím, že zveřejňují o to větší podrobnosti. Promluvy
jednotlivých

obětí

jsou

podle

autorky

pouhými

pomluvami,

způsobenými

pomstychtivostí. Takové jednání je stejně, nebo dokonce více, nebezpečné než samotné
obtěžování.
Obviňování obětí z pomstychtivosti a prospěchářství některé texty komentují kriticky:
„Proč by relativně úspěšný herec a spisovatel, který žije ve spokojeném partnerském svazku,
měl chtít po zbytek života nosit nálepku ‚ten, kterého málem znásilnil Kevin Spacey,‘ kdyby mu
nešlo o dobrou věc – otevřít tabu? (…)
Těžko říct, zda vůbec někomu může kampaň MeToo přinášet jakékoli výhody v podobě nových
pracovních příležitostí. Snažit se o slávu, jež člověku přinese zhruba stejný počet hnusných
anonymních nadávek jako ‚chvil pozornosti‘, není zrovna krok, který by chtěl někdo udělat
pro legraci nebo ze zhýčkanosti.“ (Fila, 6. 11. 2017)

Kamil Fila ve svém textu poukazuje na to, že oběti, které se rozhodly promluvit, se stávají
terčem anonymních urážek. Proč by tedy někdo, kdo je „úspěšný“ a „spokojený“ měl
riskovat takové příkoří, pokud to není pravda? Autor tedy vylučuje, že by si oběti své
zkušenosti vymýšlely kvůli slávě.
V textech se objevuje reprezentace obětí, která vytváří dojem, že oběti chtějí být
obtěžovány či znásilněny. Jedná se o sekundární viktimizaci, která se opět snaží
zodpovědnost přenést i na stranu oběti. Takovou reprezentaci najdeme třeba v textu Daniely
Kovářové:
„Ani na vteřinu nesmíme připustit myšlenku, že by se nám snad chování mužů líbilo, ba
dokonce že bychom o jejich návrhy či ocenění našich kvalit někdy usilovaly. Podobně podlé
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obvinění je třeba udusit hned na počátku a vždy důrazně popřít, že bychom se líčily, česaly,
oblékaly a fintily proto, abychom oku muže zalahodily, že bychom se snad někdy na ono
proradné plémě usmívaly, abychom v něm zájem o nás vyprovokovaly, ba dokonce že bychom
se snad snížily k chování, jež by se tomu jejich podobalo. My přece nikdy svých lepých tvarů
nezneužíváme, nikdy se na muže neusmíváme, nikdy se jich na první pohled letmo a bez
postranního úmyslu nedotýkáme. (…) je třeba důrazně popřít, že by nám mohlo chování mužů
někdy i lehce imponovat, ba dokonce že bychom právě o ně občas mohly stát.“ (Kovářová,
11. 11. 2017)

Autorka zde popisuje, jak ženy o takové „chování“ (myšleno obtěžování) mužů samy usilují
tím, že se „líčí“ a „fintí“. Vytváří tak představu, že pokud se žena má hezkou postavu („lepé
tvary“) a na muže se usměje, nebo se ho letmo dotkne, muž v podstatě nemůže ovládat své
chování a žena si tak za případné sexuální obtěžování či znásilnění může sama. Tato
reprezentace mužského chování je plně v souladu s diskursem mužského chtíče, (ten popisuji
v kapitole 2.2.5), který předpokládá, že muži chtějí mít sex vždy, a pokud ho nechtějí, je
s nimi dokonce něco v nepořádku. o této reprezentaci obětí se zmiňuje i Silvie Lauder v již
zmíněné debatě na DVTV:
„zjišťuji, že především pokud mluvím o sexuálním násilí nebo obtěžování, případně pokud
mluvím o vlastní zkušenosti, tak je především terčem komentářů toho, co mám na sobě
a případně jestli si o to vlastně neříkám“ (DVTV, 8. 11. 2017)

Další způsob, kterým jsou oběti reprezentovány, je spojen s typem případů, které
odstartovaly kampaň #MeToo v USA: upozorňuje na to, že oběti měly často možnost volby
mezi vlastní kariérou (a s tím spojeným obtěžováním či násilím) a ohlášením nevhodného
chování na policii (což by většinou znamenalo ztížení, nebo dokonce konec kariéry):
„Hollywood se pohoršuje nad osudy dospělých žen, které vždy měly možnost volby, jestli jít
za kariérou, nebo na policii.“ (Spáčilová, 18. 10. 2017)
„My ovšem chceme hlavně kariéru budovat a tučné odškodnění z mužů za to, že jsou muži,
jednou pro vždy vyzískat.“ (Kolářová, 11. 11. 2017)

Spoluvina se tak opět přesouvá na stranu oběti, který si přeci „mohla vybrat“. Na absurdnost
takové volby upozorňují jiní autoři:
„šlo o setkání nezkušených, naivních, raně dvacetiletých dívek s někým extrémně mocným,
neodbytným,

fyzicky

silnějším,

psychicky

zastrašujícím,

lichotícím

a zároveň

ponižujícím. Přicházely do hotelu s tím, že nepůjde o sex, ale o pohovor“ (Fila, 6. 11. 2017)
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„Tehdy málo známý 28letý divadelní herec [Kevin Spacey, pozn. autor] dovedl k sobě domů
14letého hereckého kolegu [Anthony Rapp, pozn. autora]. Myslet si dnes, že Rapp měl vědět,
do čeho jde, a dokonce se nedivit, že se po něm něco chce, znamená házet vinu na
oběť. Jakmile jdete do jámy lvové, máte počítat s tím, že vás lev sežere. Ovšem tím se jenom
legitimizuje sexuální predátorství. (…) Rapp tehdy ani nechápal, že se jedná o trestný čin“
(Fila, 6. 11. 2017)
Drtinová: „dokážu to ještě pochopit u mladé začínající herečky, i když samozřejmě i tam to
je jako pro mě jako naprosto nepředstavitelná, šílená volba“ (DVTV, 8. 11. 2017)
„Matka celou konverzaci zakončila otrávenou replikou: ‚Proč si myslíš, že jsem
nepokračovala ve své kariéře v showbyznysu. Některé z nás byly odhodlané spát s producenty,
já ne.‘ (…) Ve skutečnosti ale jen udělala to, co bylo správné. Odmítla se podřídit perverzním
pravidlům amerického showbyznysu, aby si zachoval důstojnost.“ (Bělíček, Šplíchal,
13. 11. 2017)

Z uvedených příspěvků je zřejmé, že autoři často spojují tuto volbu s určitou nevyzrálostí až
naivitou obětí: až to téměř vypadá, že se starší a „zkušenější“ ženy do takových situací
nedostávají, což se samozřejmě nezakládá na pravdě.

4.3 Reprezentace pachatelů
Podobně jako oběti, i pachatelé jsou v jednotlivých textech (i v rámci jednotlivých
popsaných diskurzů) reprezentování různým způsobem. Pachatelé jsou v analyzovaných
textech z velké části popisováni jako mocní, slavní a bohatí muži, což samozřejmě souvisí
s charakterem příspěvků, které se na začátku kampaně objevovaly:
„je dobře, že se problém sexuálního obtěžování zviditelnil právě u Harveyho Weinsteina, šéfa
společnosti Miramax a jednoho z nejmocnějších mužů v showbyznysu, jenž měl po tři
desetiletí největší lobbistický vliv na udílení Oscarů. (…) Šlo o setkání (…) s někým extrémně
mocným, neodbytným, fyzicky silnějším“ (Fila, 6. 11. 2017)
„Harveyové Weinsteinové jsou všude kolem nás – mocní, tiše trpění svými oběťmi, pod
pláštěm loajality nebo vlastních zájmů chránění všemi zasvěcenými.“ (Khazalová,
6. 11. 2017)
Lauder: „ten producent, o kterém se teď bavíme, měl takovou moc a takový vliv ve svém oboru,
že i pro ni mohl být hrozbou v momentě kdy ona kdy ona o tom promluví. (DVTV, 8. 11. 2017)

Aktéři takové reprezentace používají, aby zdůraznili mocenský rozměr sexuálního
obtěžování a násilí, tedy aby poukázali na existenci patriarchálního systému, ve kterém si
mocní muži mohou dovolit mnohem více než jiní muži, kteří mocí nedisponují, protože mají
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na své straně prakticky celý systém, který jejich chování chrání (nebo alespoň
toleruje). k velké moci se také váže ekonomická síla, kterou aktéři často zmiňují:
Lauder: „v momentě kdy (…) se dověděl, že se nějaký takový text připravuje, tak nastoupil do
těch novin, ku příkladu do New York Times, s takovou armádou tak dobře zaplacených
právníků, a hrozil jim žalobami, které by je stály mnoho milionů dolarů, že se, upřímně řečeno,
nelze ani divit, že ta média do toho nešla“ (DVTV, 8. 11. 2017)
„Nestane se, že by – podobně jako moderátor stanice Fox a fanatický křesťanský moralista
Bill O´Reilly – mohl dosáhnout mimosoudního vyrovnání, neboť na to mu chybí potřebné
desítky milionů dolarů, jimiž by mohl uplácet.“ (Fila, 6. 11. 2017)
„nemám vůbec žádný obavy, že tohle je hon na čarodějnice a co ti chudáci hollywoodští
stamilionáři, jak ti se z toho vylížou. (…) jsou to většinou slavní lidi, kteří když večer zajdou
do baru, tak je ještě v tom podniku na záchodcích dobrovolně ojede třetina osazenstva a druhá
třetina s nimi dobrovolně půjde domů na sbírku motýlů, takhle to prostě funguje, sláva
a peníze vám tohle koupí.“ (Jaroš, 12. 11. 2017)

Jak už jsem ukázal v předchozí kapitole, toto poukazování na finanční situaci pachatelů však
zároveň v některých textech slouží jako zdůvodnění, proč oběti se svými obviněními
přicházejí: jde jim o svůj vlastní finanční prospěch.
Někteří

aktéři

používají

k obraně

pachatelů

jejich

dosavadní

zásluhy

a úspěchy. Vzhledem k charakteru obvinění se jedná hlavně o zásluhy na poli
kinematografie:
„Netvora vylučují z profesních organizací, chtějí mu odebrat francouzské či britské řády,
z firmy už ho vyhodili a akcie Weinstein Company padají. Že z nezávislé bašty vzešli
Zamilovaný Shakespeare či Pulp Fiction: Historky z podsvětí? Zapomenuto.“ (Spáčilová,
18. 10. 2017)

Autorka zde uvádí výčet zásluh, které má producent Harvey Weinstein na kontě. Zmiňuje
také dva filmy, u kterých předpokládá, že jsou všeobecně oblíbené. Implicitně tak naznačuje:
„opravdu chceme soudit člověka, který umožnil vznik tak kultovního filmu, jako je Pulp
Fiction?“ Jiní aktéři tuto legitimizační strategii naopak kritizují:
„‚Kevina ne [Kevin Spacey, pozn. autora], prosím, toho mi nechte, ten by to přece neudělal!‘
v kom by nezazněl podobný vnitřní hlásek při přečtení prvních zpráv o tom, že tento velmi
známý, hodně obsazovaný, mimořádně nadaný a mnohým sympatický herec, navíc oblíbený
i jako učitel, který kolem sebe vždy vytvářel auru skromnosti a žil velmi uzavřeně, by měl
provést něco, co není v souladu s většinovým morálním přesvědčením? (…) Jako fanoušci
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Kevina Spaceyho si dovedeme racionalizovat cokoli – začneme zpochybňovat hodnověrnost
Rappovy výpovědi.“ (Fila, 6. 11. 2017)

Někteří autoři upozorňují na potřebu oddělovat profesní život pachatele od jeho osobního
života, tedy oddělovat dílo autora od autora samotného:
„Smějeme se historkám, jak si lidé mysleli, že je odoperuje doktor Ladislav ‚primář Sova‘
Chudík, a přitom se v případě svých oblíbenců dopouští mnoho lidí úplně stejně nebezpečného
směšování rolí a skutečných osob. Kevin Spacey je podle všeho sexuální predátor se zálibou
v dospívajících hoších, CK Louis zase exhibicionista, co se ukájí před cizími ženami. Nikdo
vás nenutí jejich filmy pálit, nikdo je nezakazuje. Jen si zkrátka uvědomte, že to, co vidíte, je
dvouhodinový sestřih jejich několikatýdenní práce, ne jejich život.“ (Zeman, 10. 11. 2017)
„Co teda ale neberu, to je vymazávání historie a stahování uměleckých děl těch provinilců. To
je blbost, přátelé. Dějiny znají mraky umělců, kteří byli lidsky svině, ale jinak
geniální. Podívejte na Louise Ferdinanda Célina, to byl nácek, antisemita, lidsky hovado, ale
jeho Cesta do hlubin noci je prostě mimořádný dílo a mě by strašně mrzelo, kdyby mi ji nějaký
svatoušek zavřel na zámek do skříně Libri Prohibiti.“ (Jaroš, 12. 11. 2017)

V prvním případě autor apeluje na čtenáře, aby kvůli úspěchům a oblíbenosti pachatele
nesnižovali závažnost jeho činů, v druhém případě naopak autor odmítá zatracování díla
autorů, kvůli jejich odporným činům.
Jednotlivé texty se od sebe odlišují ve způsobu, jakým zobrazují průběh sexuálního
obtěžování a násilí. Některé texty zobrazují pachatele jako (převážně) muže, které můžete
potkat prakticky kdekoliv a kdykoliv:
„‚Je mi 14, je léto a mám krátkou sukni, v tramvaji zjistím, že mi někdo sahá mezi nohy, je to
na mě nalepenej chlap středního věku, kterej si u toho honí,‘ zní jeden z dalších postů
z českého prostředí. ‚Jdu po Václaváku, chlápek, co tam stojí jako ‚živá socha‘, mi tlumeně
řekne: ‚Já vím, co bych ti strčil do tvý tvojí červený pusy‘, vypráví zas jiný český příspěvěk. (…)
s obtěžováním se ženy, ale i někteří muži setkávají jak od neznámých lidí na ulici, tak od
svých přátel. ‚Po nějaký kalbě spím ve spacáku a probouzí mě, že se mi kluk z jiný třídy snaží
dostat rukou mezi nohy, odstrkuju ho, ale on něco ponižujícího šeptá,‘ píše další
žena. ‚Probudíš se tím, že se kámoš snaží mít s tebou sex, zatímco spíš,‘ popisuje další.“
(Nejedlová, Rychlíková, 18. 10. 2017)

Autorky zde pachatele zobrazují pomocí přímých citací z příspěvků, které se objevily na
sociálních sítích, protože takové texty mají největší míru autenticity. Na základě těchto
příspěvků pak konstruují obraz odlišný od dominantních reprezentací, které popisují
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pachatele jako slavného a mocného muže. Na rizika takového zkreslování situace
upozorňuje i Gaby Khazalová ve svém textu:
„Bulvárně vyznívající titulky novin o prolezlém ‚Hollywoodu‘ či ‚Westminsteru‘ s sebou nesou
i další riziko: působí, jako by se sexuální obtěžování odehrávalo mimo běžný život většiny
z nás, ve vzdáleném světě, kde platí jiná pravidla a žijí jiní lidé.“ (Khazalová, 6. 11. 2017)

Specifickou reprezentací pachatele je obraz „úchyla“ nebo „sexuálního maniaka“ či
„devianta“, který vlastně své počínání ani není schopný kontrolovat:
„Zdaleka nejvíce obvinění bylo vzneseno proti 72letému režisérovi a scenáristovi Jamesi
Tobackovi, poměrně málo známému tvůrci, který se specializoval na uondané nezávislé snímky
o různých druzích závislostí (…) Při čtení synopsí a prohlížení ukázek člověk snadno dospěje
k závěru, že autor si ve filmech ukájel všechny své chtíče, ale rozhodně si jimi neléčil své
komplexy. (…) Tobacka v krátké době (…) obvinilo kolem tří stovek (!) žen. (…) Celkově
nevzhlední a veřejnosti ne tak známí lidé jako Harvey Weinstein, James Toback nebo Andy
Signore splňují všeobecné představy o tom, jak vypadají úchylní muži“ (Fila, 6. 11. 2017)
LAUDER: „pan Weinstein byl proslavený tím, že neustále se chlubil, jakým způsobem ničí
lidi a on ty lidi reálně ničil, protože on měl takový vliv.“
STANĚK: „Weinstein byl jednoznačně zrůda, o tom se myslim nemusíme bavit.“ (DVTV,
8. 11. 2017)
„Naše třída byla dost úchylná a sexuálního násilí se tam dopouštělo více lidí, takové prostředí
tomu taky dost napomohlo. Nad čím jsem v tu chvíli přemýšlel už si nepamatuji.“ (Hausknecht,
16. 10. 2017)
„Šokovalo mě například, kolik holek bylo svědky toho, jak nějaký debil před nimi schválně
masturbuje někde v MHD nebo v parku, do prdele chlapi, to je fakt prasáctví, co to kurňa
děláme?“ (Jaroš, 12. 11. 2017)

Tyto reprezentace popisují pachatele jako muže, který je ovládaný chtíčem a nedokáže získat
kontrolu nad sebou samým, případně jako „psychopatické monstrum“ či „sexuálního
maniaka“: to se projevuje velkým množstvím obtěžovaných žen a tento fakt je v textu
zdůrazněn pomocí vykřičníku. Jak už jsem zmínil v kapitole 2.2.5, tyto nerealistické popisy
sexuálního obtěžování a násilí znesnadňují komunikaci během běžného sexuálního styku,
protože znemožňují odmítnutí sexuálních návrhů: pokud jeden z aktérů nechce pokračovat,
může to být z druhé strany vnímáno jako obvinění z psychopatického jednání.
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5

ZÁVĚR
Ve své bakalářské práci jsem zkoumal reprezentace fenoménu sexuálního obtěžování

na českém Facebooku v kontextu kampaně #MeToo. v teoretické části práce jsem teoreticky
vymezil pojem genderu a genderového řádu. Dále jsem se věnoval teoretickému a právnímu
vymezení sexuálního obtěžování, jeho mocenským aspektům a také různým mýtům, které
se ve společnosti v souvislosti se sexuálním obtěžováním objevují. v dalších kapitolách jsem
se věnoval teoretickému vymezení masových a nových médií a jejich vlivu na společnost,
respektive jejich uživatele.
Během analýzy se ukázalo, že v textech, které řádím do diskurzu nezávažného
problému se projevuje snaha bagatelizovat a relativizovat problém sexuálního obtěžování
a násilí a také snaha přenášet vinu od pachatele na oběť, případně na jiné faktory. Sexuální
obtěžování je tedy stále chápáno jako nedůležitý problém, který se k nám dostává pouze ze
zahraničí. To je umožněno hlavně poněkud vágní definicí sexuálního obtěžování i rozdílným
chápáním tohoto jevu ve společnosti. Také se zde objevuje sekundární viktimizace oběti
v podobném duchu, v jakém jí popisují Šaldová, Tupá a Vohlídalová (2009). Naplno se
projevuje existence genderového řádu, spojeného s polarizací a hierarchizací společnosti na
základě maskulinity a femininity (Smetáčková, Pavlík, 2011). Některé texty, zejména texty
Spáčilové a Kovářové, stvrzují problém Bourdieuova symbolického násilí: obě dvě autorky
plně přebírají diskurz, který tvrdí, že ženy „si o to říkají samy“ nebo se nechávají obtěžovat
pro svůj vlastní prospěch. Autorky chápou tento vztah jako přirozený a neměnný. Obě dvě
také přistupují na diskurz mužského chtíče, který muže vykresluje jako neustále lačnící po
sexu.
Proti bagatelizaci sexuálního obtěžování vystupuje diskurz, který nazývám jako
feministický či aktivistický, ten se zajímá o konkrétní zkušenosti obětí, sexuální obtěžování
chápe jako rozsáhlý sociální problém a upozorňuje na jeho mocenské aspekty. Upozorňuje
také na důležitost kampaní jako je #MeToo, které umožňují obětem vymanit se ze spirály
mlčení, o které mluví Noelle-Neumannová (1973 in Jirák, Köpplová, 2003), a veřejně
promluvit o svých zkušenostech.
V analýze jsem se dále zaměřil na způsob, kterým jednotlivé diskurzy konstruují obraz
obětí a pachatelů. Oběti jsou reprezentovány jako nevyzrále nebo naivní pomstychtivé ženy,
které mnohdy o sexuální obtěžování usilují, případně si ho alespoň samy vybraly. Pachatelé
jsou na jednu stranu reprezentováni jako úspěšní, mocní a bohatí muži, na druhou stranu
jako muži, které můžeme potkat prakticky kdekoliv a kdykoliv v každodenním
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životě. Specifickou reprezentací pachatele je pak obraz „úchyla“ či „sexuálního maniaka“:
taková reprezentace však často vyvolává dojem, že jde o fenomén, který se většiny obětí
vůbec nemůže týkat. Proti těmto zavádějícím reprezentacím je třeba bojovat, protože ztěžují
identifikaci skutečného násilí a pomáhají ho tak reprodukovat (Gunnarsson, 2018).
Jak se ukázalo, aktivizační potenciál kampaní jako je #MeToo je velmi závislý na
žánru sociálních sítí, které umožňují rychlou komunikaci a propojení příspěvků se stejným
tématem. Kampaň #MeToo vykazuje všechny znaky konektivní akce, jak ji popisuje
Lokotová (2018) a boyd (2010 in Lokot, 2018). Během několika málo hodin mohou
příspěvky ovládnout podstatnou část mediálního prostoru a dostat se tak k milionům
uživatelů. Uživatelé přizpůsobují své příspěvky žánru nových médií například tím, že přímo
v textu zahrnují odkazy na cizí texty a připojují hashtagy, které umožňují snadnější
vyhledání příspěvku a jeho přiřazení k příspěvkům ostatních. Všechny tyto akce jsou
umožněny principy nových médií, které popisuje Manovich (2001).
Konkrétním výsledkem kampaně #MeToo v České republice je pak minimálně
otevření veřejné debaty a zviditelnění problému. Jak ale píše Zarkovová a Davisová (2018):
nesmíme „usnout na vavřínech“ a předpokládat, že se oslabování politických a kulturních
elit automaticky přesune i na nižší úrovně společnosti. Sexuální obtěžování a násilí je i
nadále součástí každodenního života a musíme tedy i nadále usilovat o oslabování struktur,
které to umožňují.

49

6

BIBLIOGRAFIE

6.1 Články použité k analýze
Bělíček, Jan a Šplíchal, Pavel. 2017. Průvodce sexuálním násilím pro macho
paka. A2larm. [Online] 13. 11. 2017. https://a2larm.cz/2017/11/pruvodce-sexualnimnasilim-pro-macho-paka/.
DVTV. 2017. Sexuální kontrarevoluce? Všichni bílí muži v mém věku jsou braní jako
predátoři, říká Staněk. Aktuálně.cz. [Online] 8. 11. 2017.
Fila, Kamil. 2017. Temná americká krása. Kevin Spacey prchá coming-outem před aférou
kolem sexuálního obtěžování. Aktuálně.cz. [Online]
6. 11. 2017. https://nazory.aktualne.cz/komentare/temna-americka-krasa-kevinspacey-metoo/r~139638acc2e311e7b286002590604f2e/.
Khazalová, Gaby. 2017. Země zaslíbená neškodnému poplácávání po zadku. Deník
Referendum. [Online] 6. 11. 2017. http://denikreferendum.cz/clanek/26433-zemezaslibena-neskodnemu-poplacavani-po-zadku.
Kovářová, Daniela. 2017. KOVÁŘOVÁ: Sex z našich životů vymýtíme. Chceme tučné
odškodnění z mužů za to, že jsou muži. Lidovky.cz. [Online]
11. 11. 2017. https://www.lidovky.cz/nazory/kovarova-sex-z-nasich-zivotuvymytime-chceme-tucne-odskodneni-z-muzu-za-to-ze-jsoumuzi.A171110_164950_ln_nazory_ele.
Nejedlová, Johanna a Rychlíková, Apolena. 2017. #MeToo je jen první
krok. A2larm. [Online] 18. 10. 2017. https://a2larm.cz/2017/10/metoo-je-jen-prvnikrok/.
Nejedlová, Johanna. 2017. Příběhy běžného sexuálního obtěžování. Deník
Referendum. [Online] 19. 10. 2017. http://denikreferendum.cz/clanek/26306-pribehybezneho-sexualniho-obtezovani.
Nykl, Lumír. 2017. Zneužívání moci není překvapení. A2larm. [Online]
4. 11. 2017. https://a2larm.cz/2017/11/zneuzivani-moci-neni-prekvapeni/.
Spáčilová, Mirka. 2017. KOMENTÁŘ: Já taky, pláče každá, jež šla s vilným
producentem na pokoj. iDnes.cz. [Online]
18. 10. 2017. https://www.idnes.cz/kultura/film-televize/komentarweinstein.A171018_112902_filmvideo_spm.
Veselý, Karel. 2017. Ten chlápek pro tebe může hodně udělat. A2larm. [Online]
31.. 10. 2017. https://a2larm.cz/2017/10/ten-chlapek-pro-tebe-muze-hodne-udelat/.
Vlasáková, Klára. 2017. Proč potřebujeme dobré antifeministy. A2larm. [Online]
14. 11. 2017. https://a2larm.cz/2017/11/proc-potrebujeme-dobre-antifeministy/.

6.2 Příspěvky z Facebooku
Cerman, Jaroslav. 2017. Facebook. [Online]
23. 10. 2017. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=9191885448956
55&id=100004135543927.

50

Cerman, Jaroslav. 2017. Facebook. [Online]
18. 10. 2017. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=9167318451413
25&id=100004135543927.
Hausknecht, Filip. 2017. Facebook. [Online] 16. 10. 2017. Dostupné z:
https://www.facebook.com/filip.hausknecht/posts/1917943771555069.
Horák, Jakub. 2017. Facebook. [Online] 12. 11. 2017. Dostupné z:
https://www.facebook.com/jakub.horak/posts/10155947158939743.
Horák, Jakub. 2017. Facebook. [Online] 12. 11. 2017. Dostupné z:
https://www.facebook.com/jakub.horak/posts/10155945640899743.
Horák, Jakub. 2017. Facebook. [Online] 11. 11. 2017. Dostupné z:
https://www.facebook.com/jakub.horak/posts/10155944305834743.
Jaroš, Martin. 2017. Facebook. [Online] 12. 11. 2017. Dostupné z:
https://www.facebook.com/panjaros/posts/10155851990343630.
Malá, Sára Zdislava. 2017. Když to nechce, tak to nechce. Facebook. [Online]
15. 11. 2017. Dostupné z: https://www.facebook.com/notes/kdy%C5%BE-to-nechcetak-to-nechce/jsme-p%C5%99ipravenisly%C5%A1et/554183708254111/?__tn__=HH-R.
Staněk, Luděk. 2017. Facebook. [Online] 10. 11. 2017. Dostupné z:
https://www.facebook.com/Ludek.Stanek/posts/10155787701198168.
Zeman, Daniel. 2017. Facebook. [Online] 10. 11. 2017. Dostupné z:
https://www.facebook.com/daniel.zeman/posts/10215216669596870.

6.3 Použitá literatura
Boudieu, Pierre. 2000. Nadvláda mužů. Praha : Karolinum, 2000.
Disman, Miroslav. 1993. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha : Karolinum, 1993.
Espen, Aarseth J. 1997. Cybertext: perspectives on ergodic literature. Baltimore : Johns
Hopkins University Press, 1997.
Fairclough, Norman. 2003. Analysing discourse: textual analysis for social
research. London : Routledge, 2003.
Foucault, Michel. 1994. Diskurs, autor, genealogie: tři studie. Praha : Nakladatelství
Svoboda, 1994.
Giddens, Anthony. 2013. Sociologie. Praha : Argo, 2013.
Gunnarsson, Lena. 2018. “Excuse Me, But Are You Raping Me Now?”: Discourse and
Experience in (the Grey Areas of) Sexual Violence. NORA - Nordic Journal of
Feminist and Gender Research. 2018, 26:1, stránky 4-18.
Hájek, Martin. 2014. Čtenář a stroj: vybrané metody sociálněvědní analýzy textů. Praha :
SLON, 2014.
Havelková, Hana. 2008. Transformace, která nikdy nezačala: ženy v české
vědě. Věda.cz. [Online] 2008. [Citace: 27. 6. 2019.]
http://www.veda.cz/article.do?articleId=22767.
Jirák, Jan a Köpplová, Barbara . 2003. Média a společnost : stručný úvod do studia
médií a mediální komunikace. Praha : Portál, 2003.
51

Křížková, Alena, a další. 2005. Obtěžování žen a mužů a sexuální obtěžování v českém
systému pracovních vztahů. Rozsah, formy, aktéři, řešení. 2005.
Lokot, Tetyana. 2018. #IAmNotAfraidToSayIt: stories of sexual violence as everyday
political speech on Facebook. Information, Communication & Society. 2018, 21:6,
stránky 802-817.
Macek, Jakub. 2013. Poznámky ke studiím nových médií. Brno : Masarykova univerzita,
2013.
Manovich, Lev. 2002. The language of new media. Cambridge : MIT Press, 2002.
McLuhan, Marshall. 1991. Jak rozumět médiím: extenze člověka. Praha : Odeon, 1991.
Renzetti, Claire M. a Curran, Daniel J. 2003. Ženy, muži a společnost. Praha :
Karolinum, 2003.
Schneiderová, Soňa. 2015. Analýza diskurzu a mediální text. Praha : Karolinum, 2015.
Smetáčková, Irena a Pavlík, Petr. 2011. Sexuální obtěžování na vysokých školách:
Teoretické vymezení, metodologický přístup, výzkumné výsledky. Sociologický
Časopis. 2011, 47: 2.
Šaldová, Kateřina, Tupá, Barbora a Vohlídalová, Marta. 2009. Sexuální obtěžování ve
vysokoškolském prostředí: Zkušenosti zavádění politik v zahraničí. Gender rovné
příležitosti výzkum / Gender and Research. 2009, 10(01), stránky 8-15.
van Dijck, José. 2013. The culture of connectivity: a critical history of social media. New
York : Oxford University Press, 2013.
Vašát, Petr. 2008. Kritická diskursivní analýza: Sociální konstruktivismus
v praxi. AntropoWEBZIN. 2008, 4 (2-3), stránky 101-112.
Vávra, Martin. 2008. Diskurz a diskurzivní analýza v sociologii. Soudobá
sociologie. 2008, 2, stránky 204-221.
Zarkov, Dubravka a Davis, Kathy. 2018. Ambiguities and dilemmas around #MeToo:
#ForHowLong and #WhereTo? European Journal of Women’s Studies. 2018, 25(1),
stránky 3-9.

6.4 Internetové zdroje
Buriánek, Jiří a Nešpor, Zdeněk R. Heslo: metody expertní. Sociologická
Encyklopedie. [Online] [Citace: 27. 6. 2019.] Dostupné z:
https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Metody_expertn%C3%AD
Havelková, Hana. 2008. Transformace, která nikdy nezačala: ženy v české
vědě. Věda.cz. [Online] 2008. [Citace: 27. 6. 2019.] Dostupné z:
http://www.veda.cz/article.do?articleId=22767
Heřmanský, Martin. 2009/2010. E_Úvod do společenskovědních metod. Kvalitativní
analýza dat [Online] [Citace: 27. 6. 2019.] Dostupné z:
http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id= 614Heřmanský, 2009/2010
Novotná, Hedvika. 2009/2010. E_Úvod do společenskovědních metod. Kvalitativní
strategie výzkumu. [Online] [Citace: 27. 6. 2019.] 2009/2010. Dostupné z:
http://moodle.fhs.cuni.cz/ course/view.php?id=614

52

7

PŘÍLOHY

Během dotazování expertů jsem oslovil Johannu Nejedlovou, Silvii Lauder, Kamila Filu,
Apolenu Rychlíkovou, Janu Ciglerovou, Michala Zlatkovského, Jakuba Horáka a Pavla
Houdka a zaslal jsem jim k vyplnění tento krátký dotazník:
1. Kdo jsou významní aktéři, kteří se pohybují na Facebooku a věnují se tématu
sexuálního obtěžování?
2. Kdy, dle vašeho názoru, začala na českých sociálních sítích kampaň #MeToo?
s jakými aktéry tento začátek spojujete?
3. Existují nějaké významné okamžiky, kdy se v diskuzi o sexuálním obtěžování
na sociálních sítích něco změnilo? Které to byly a kdy nastaly?
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