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Jaroslava Marhánková ukončila v roce 2005 bakalářský 
studijní obor sociální a kulturní antropologie na ZČU v Plz-
ni bakalářskou prací zaměřující se na problematiku domácí-
ho násilí. V současné době studuje druhý rok navazující ma-

gisterský obor sociální a kulturní antropologie na ZČU a 
kombinovanou formou magisterský obor genderová studia 
na FHS UK.  

Kritická diskursivní analýza (KDA) pohlíží na jazyk jako 
na formu společenské praxe a upozorňuje na vzájemnou 
provázanost vlivů, které uplatňuje společnost na jazyk a ja-
zyk na společnost. Tento reciproční vztah zásadně modeluje 
hodnoty, postoje, ale i identitu mluvčích, avšak bez refl exe 
vlastních myšlenkových pochodů se realizuje převážně v ro-
vině nevědomí prostřednictvím socializace okolním prostře-
dím a prostřednictvím internalizace výsledků socializačních 
procesů a těchto procesů samotných. Jinými slovy, kritic-
ká diskursivní analýza se snaží člověku odkrýt obousměrné 
působení jazyka a společnosti, kterého si mnohdy není vě-
dom (Titscher, Meyer, Wodak a Vetter 2005: 147). 

KDA je politicky angažovanou interdisciplinární výzkum-
nou metodou, neboť rozkrývá ideologická zaujetí a mocen-
ské vztahy, které jsou přítomny ve všech polohách jazyka 
právě proto, že jazyk je v tak úzké interakci se společenskou 
realitou. KDA se nezajímá pouze o jazyk samotný, ale přede-
vším o veškeré vztahy, do kterých vůči společnosti vstupuje, 
neboť „každý jednotlivý moment užití jazyka reprodukuje 
nebo transformuje společnost a kulturu včetně mocenských 
vztahů“ (Titscher, Meyer, Wodak a Vetter 2005: 146, pře-
kl. autorka). Rozebrat způsoby, jimiž se tak děje, je cílem 
KDA, neboť v rozpoznání mnohovrstevnaté povahy „práce“ 
s jazykem spatřuje výrazný emancipační prvek, představuje 
tedy metodu, která tam, kde je vše odkryto, nachází nevidě-
né a snaží se ozřejmit povahu a důvody této neviditelnosti.

Pro Normana Fairclougha je diskurs tříčlenný komplex 
sestávající z uváděné společenské praxe, textu a praxe dis-
kursivní, která zahrnuje produkci, diseminaci a percepci 
daného textu (Fairclough 2005: 73–74). Jinými slovy, Fair-
clough předpokládá, že mezi vlastnostmi textu, způsoby, 
jimiž je komponován a interpretován, a uspořádá(vá)ním 
společnosti existují významné souvislosti. Tyto souvislos-
ti jsou předmětem výzkumu KDA.

V následujícím článku uplatním Faircloughovu hypoté-
zu při analýze obsahu webových stránek www.SvobodaVol-
by.cz kampaně „Žiješ, protože tě rodiče chtěli.“ Zaměřím 
se na vlastnosti a kompozici textů, které jsou na webu uve-
řejněny, navrhnu jejich zdůvodnění a pokusím se z gendero-
vého hlediska text interpretovat ve vztahu k ženám a mu-
žům a k fungování celé společnosti.

Rozbor webových stránek informaní a osvtové 
kampan „Žiješ, protože t rodie chtli“ 
z hlediska kritické diskursivní analýzy / 
Tereza Kynlová

Právě interpretace textu ve vztahu ke společnosti a dis-
kursivní praxi je stránkou KDA, vůči níž zaznívá nejvíce 
výhrad pro její zaujatost, předsudečnost a ideologičnost; 
KDA není analýzou, nýbrž ideologickým a selektivním čte-
ním textu (Titscher, Meyer, Wodak a Vetter 2005: 163–
164). Fairclough však píše, že významy se utvářejí jedině 
interpretací, alternativním přístupem k textům a prostřed-
nictvím revize těchto interpretací. Analogicky se formuje 
i společenská realita (Fairclough 2005: 71). KDA je tudíž 
maximálně nakloněna novým výkladům a pojetím a v rám-
ci refl exe svých metod je nanejvýše otevřená. Jinými slovy, 
KDA defi nuje pozice, ze kterých vychází, a očekává nové pří-
stupy k výstupům, které přináší.

Osobní poznámka k metodologii
Jelikož jsem si plně vědoma, že můj text může být kriti-
zován pro subjektivní pohled a ideologičnost, na kterou 
v analyzovaném vzorku sama poukazuji, musím předeslat, 
že mým cílem není monopolizovat svůj přístup jako jedi-
ný správný, což je hledisko, které na stránkách www.Svobo-
daVolby.cz zcela absentuje. Při rozboru zkoumaného textu 
kritickou diskursivní analýzu rozšiřuji o nedílnou část fe-
ministických metodologií, totiž o refl exi vlastních moti-
vací. Můj záměr je určujícím faktorem pro vyznění mého 
článku. Zkoumaný text, jak dále ukážu, nijak nezohledňuje 
genderové hledisko, což je skutečnost, kterou bylo při prv-
ním prolistování webu možné očekávat. To ale neplatí o ne-
bývale sexistickém, místy až misogynním obsahu webu, 
který má ambice informovat a vzdělávat a „snaží se pozi-
tivním způsobem evokovat vděčnost, odpovědnost, solida-
ritu a další pozitivní hodnoty moderního člověka“.1 Mým 
cílem bylo tedy předestřít jednu z možných feministických 
interpretací tohoto internetového portálu. Třebaže se nijak 
neztotožňuji s obsahem www.SvobodaVolby.cz, jsem si vě-
doma paradoxu pramenícího z důsledků mého úsilí, neboť 
jedním ze způsobů, jak uchopit tento článek, je číst jej jako 
návod na genderové „ozdravení“ daného webu.

Obrazový materiál
V květnu letošního roku zahájilo občanské sdružení Hnu-
tí pro život České republiky tříměsíční osvětovou kampaň 

V Ý Z K U M



G E N D E R ,  R O V N É  P Ř Í L E Ž I T O S T I ,  V Ý Z K U M  R O Č N Í K  7,  Č Í S L O  2 / 2 0 0 6  |  5 2

pod názvem „Žiješ, protože tě rodiče chtěli“, jež si kladla 
za cíl informovat českou mládež o rizicích spojených s umě-
lým přerušením těhotenství. Cílem kampaně bylo vyvolat 
diskusi o tématu interrupcí jak mezi členy a členkami cílo-
vé skupiny, tak i v rámci jejich rodin a popřípadě i na půdě 
vzdělávacích zařízení a rovněž se zaměřit „na prevenci umě-
lých potratů u dospívající mládeže.“2

Zamýšlený dopad této kampaně demonstrovala série 
sedmi obrazových prezentací umístěných na billboar-
dech ve velkých městech v Česku, přetištěných jako inzer-
ce v časopisech a publikovaných na internetu v rámci ofi -
ciálních webových stránek kampaně, které nesou název 
www.SvobodaVolby.cz. Ty také přiznávají jisté šokující kva-
lity těchto obrazových prezentací.3 Účinku tyto obrazové 
materiály dosahují pomocí efektního kontrastu dvou foto-
grafi í, kdy na první je vždy detail utržené ruky 10týdenní-
ho plodu. Pro ilustraci je ruka poměřována s hrotem oře-
zané obyčejné tužky a popisek k fotografi i zní: „Interrupce 
– 10. týden.“ Na druhém snímku je např. patnáctiletý chla-
pec líbající svou vrstevnici nebo dvě osmnáctileté dívky 
nakupující šaty. Fotografi e je nadepsána: „Život – 15. rok“, 
respektive „Život – 18. rok“.  Nad dvojicí fotografi í je umís-
těn nadpis ve velkém fontu: „Žiješ, protože tě rodiče chtě-
li.“ Odkaz na webové stránky je umístěn pod fotografi emi. 
Takový inzerát nemůže nevzbudit mocnou emocionální 
reakci, s čímž autoři/autorky4 kampaně patrně kalkulují.

Ačkoliv lze říci, že do této obrazové zkratky bylo Hnu-
tí pro život ČR s to vtělit celý myšlenkový obsah kampaně, 
a to vyjádření nesouhlasu s umělými přerušeními těhoten-
ství – z hlediska působení reklamy či různých marketingo-
vých strategií se nepochybně jedná o velice úspěšný tah, 
– zneklidňující emocionální zážitek z výše popsaných foto-
grafi í ještě umocňuje pojmenování webových stránek kam-
paně www.SvobodaVolby.cz. Lze hovořit o svobodě volby, 
když obrazová část kampaně otevřeně říká, která z mož-
ných voleb je volba správná? 

Z tohoto důvodu jsem se na základě výše popsané inzer-
ce zveřejněné v časopisu Týden 31/2006 rozhodla prostu-
dovat webové stránky kampaně a podrobit je kritické dis-
kursivní analýze.

Záměry a cíle článku
Na následujících řádcích zhodnotím témata, která z hledis-
ka kritické diskursivní analýzy nejvíce reprezentují skrytou 
vnitřní rozporuplnost všech textů, které jsou na uvedených 
webových stránkách obsaženy, a to nejen ve vztahu k vlast-
nímu pojmenování webových stránek. V článku také po-
soudím vzájemnou interakci těchto textů, neboť ta je podle 
mého soudu výrazně nevyvážená hlavně z hlediska zvolené-
ho žánru a slovní zásoby. 

Ve své analýze vycházím výlučně z textů zveřejněných 
na uvedené webové adrese, na které odkazuji podle nadpisů 
umístěných v záhlaví webové stránky. Nezaměřuji se na ko-
mentáře jednotlivců, kteří mají možnost se k tematice in-
terrupcí a kampani samotné vyjádřit v rámci internetového 
fóra zasláním emailu či krátké textové zprávy, neboť ty jsou 

spíše veřejnou refl exí kampaně a nevyjadřují nutně názory 
autorů/autorek kampaně. 

V této souvislosti nicméně stojí za zmínku jazykově kos-
trbaté varování, které stojí v úvodu stránky určené pro 
názory zvnějšku „Teda já si myslím že...“: „Informace jsou 
zde uveřejněny bez jakéhokoli tabuizování tématu, proto 
některé informace nejsou vhodné pro děti.“5 Přestože tis-
ková zpráva uvádí, že cílovou skupinou webové prezentace 
je dospívající mládež, a nikoliv děti, nelze se nikde v materi-
álu dopátrat přesné defi nice toho, kdy je pro autory/autor-
ky webu osoba dítětem, a kdy je již příslušníkem nebo pří-
slušnicí dospívající mládeže, i když se vnímání toho, co to 
znamená být dítětem či dospívajícím v průběhu času pro-
měňuje. Vědomí si této skutečnosti však částečně impli-
kuje tisková zpráva, když říká, že „dospívající [...] začínají 
pohlavně žít velmi brzy“.6 Stejný text dále hovoří o přija-
telnosti formy kampaně pro náctileté. Z uvedeného vyplý-
vá, že cílovou skupinou budou jistě mladí mezi patnáctým 
a sedmnáctým rokem života. Není však zřejmé, zda chce 
kampaň oslovovat i jedenáctileté žáky a žákyně základních 
škol či plnoleté maturanty a maturantky, devatenáctileté 
studenty a studentky vysokých škol nebo dívky a chlapce 
v tomto věku již zaměstnané. Jinými slovy, nejnižší ani nej-
vyšší věková hranice není pro cílovou skupinu stanovena. 
Autoři/autorky kampaně spoléhají na jakési obecné, nicmé-
ně neurčité povědomí týkající se momentu, kdy se z dítěte 
stává dospívající.  Z webových stránek je zato zřejmé, kdy 
přesně vzniká lidská bytost – v momentě splynutí spermie 
s vajíčkem. 

V neposlední řadě je cílem tohoto článku ukázat, jakým 
způsobem se sexismus promítá do obsahu webových strá-
nek www.SvobodaVolby.cz. Přestože Sara Mills má za to, 
že se působením feminismu v západní společnosti změnila 
povaha sexismu, který je v současnosti skrytější, propraco-
vanější a jeho vliv je více na úrovni podprahového vnímání 
než na úrovni otevřených misogynních deklamací, uvedená 
internetová prezentace se paradoxně ani nesnaží sexismu 
vyvarovat (Mills 2002: 203–206). Web má oslovovat mládež 
bez ohledu na pohlaví, ale forma, kterou tak činí, je přede-
vším po jazykové stránce bližší spíše chlapcům než dívkám. 
Jak ukážu dále, webové stránky ženy/dívky/matky znevi-
ditelňují a přehlížejí je. Děje se tak dokonce i v textu, který 
popisuje metody lékařských zákroků při interrupci – žena 
je zde zredukována na své pohlavní orgány; žena – rovná 
se děloha. 

Rozpor v obsahu textu a jeho pojmenování
Navzdory svému názvu jsou webové stránky jasně na straně 
pro-life spektra, a fungují tudíž jako fórum, kde lze spíše vy-
jádřit nesouhlas než souhlas s ukončením těhotenství. Ma-
teriály zveřejněné na webu pracují v souvislosti s umělým 
přerušením těhotenství výlučně s pojmy jako potrat nebo 
umělá interrupce. Volba těchto pojmenování není neúmysl-
ná, neboť tyto pojmy v sobě nesou nádech opozice vůči pro-
blematizovanému jevu. Web nikdy nepoužívá pojem umě-
lé přerušení těhotenství. Na exponovanějších místech, kde 
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např. popisuje metody provedení zákroku, přistupují auto-
ři/autorky webu k vypjatějšímu jazyku a hovoří o usmrcení 
dítěte, zabití dítěte či aktech násilí.

 Bylo již naznačeno, že pojmenování webových stránek 
www.SvobodaVolby.cz je významově v rozporu s jejich ob-
sahem. Podle tiskové zprávy však má být portálem, jehož 
obsah má působit preventivně proti umělým interrupcím 
u dopívající mládeže. Z výše popsaného inzerátu je ale ob-
sahově zřejmé, že web žádnou svobodu volby nepodporu-
je a jeho stanovisko je jasně protipotratové. Ačkoliv si web 
klade za cíl předestřít veškerá fakta související s interrup-
cemi, neboť jedině dostatečně informovaná volba je volba 
svobodná, –  „každý sice mumlá něco o svobodě volby, ale co 
ta svoboda obnáší, už neví“ – nehovoří přehledně o způso-
bech, jakými lze početí předejít.7 Jinými slovy, web otevře-
ně lobbuje za to, aby dospívající mládež umělé interrupce 
odmítala, a to za jakýchkoliv okolností, neboť počítá s tím, 
že z webu dotyční a dotyčné získají přesvědčivé argumenty 
o tom, že interrupce je vražda. 

Lze však v tomto kontextu hovořit o prevenci, když web 
nikde neuvádí, jak předejít situaci, kdy žena/dívka začne 
interrupci zvažovat? A lze hovořit o svobodě volby, když 
jedinou volbu, kterou web těhotným doporučuje, je inter-
rupci nepodstoupit? Odpověď na obě otázky je podle mého 
názoru záporná. Na základě uvedeného web nemůže plnit 
zamýšlenou preventivní úlohu a ani nedovoluje skutečné 
svobodné a zodpovědné rozhodování, neboť navzdory svým 
„osvětovým a informačním“ ambicím nenabízí jinou cestu 
než odmítavý postoj.8 

„Je nutné, aby dospívající, kteří začínají pohlavně žít vel-
mi brzy, věděli o možných dopadech svého jednání a moh-
li se tak rozhodovat opravdu odpovědně s dobrou znalos-
tí všech rizik,“ cituje viceprezidentku Hnutí pro život ČR 
Zdeňku Rybovou tisková zpráva.9 Pokud si však autoři/au-
torky stránek skutečně kladou za cíl dospívající mládež vzdě-
lat tak, aby web působil přesvědčivě a byl mluvčím prevence 
umělých interrupcí, jak se uvádí na samém začátku tisko-
vé zprávy (viz citace v úvodu článku), musejí, jak i Zdeňka 
Rybová argumentuje, předložit maximum dostupných in-
formací o možných řešeních nechtěného těhotenství, které 
jsou Hnutím pro život ČR považovány za žádoucí a přijatel-
né. Jinými slovy, web musí poskytnout srozumitelné infor-
mační zázemí pro všechny ženy a dívky, které se rozhodnou 
interrupci nepodstoupit, nicméně nechtějí nebo z jakýchko-
liv důvodů nemohou narozené dítě vychovávat. 

Proč web například neuvádí adopci,10 osvojení nebo exis-
tenci babyboxů a neinformuje o azylových domech, jejichž 
služby mohou před porodem nechtěného dítěte ženy a dív-
ky využít, když existence těchto možností může napomoci 
v rozhodnutí, které život dítěte zachová? Absence takových 
informací na webu podrývá jeho funkčnost a zpochybňuje 
důvěryhodnost celé kampaně, která vlastně nenabízí nic ji-
ného než vymezení se vůči interrupci per se.

Postoj k hormonální antikoncepci 
a jazyková disharmonie
Bylo již uvedeno, že web nehovoří otevřeně o metodách pre-
vence početí – slova kondom/prezervativ, přerušovaná sou-
lož, pesar, ale ani sexuální abstinence se podle mého čtení 
na webu vůbec nevyskytují. Web na druhé straně věnuje ob-
sáhlý prostor hormonální antikoncepci. O té však nehovoří 
jako o metodě, jak těhotenství předejít a tím se tak nechtě-
nému početí – kdy jedním z možných řešení je interrupce – 
vyhnout, nýbrž jako o metodě, která je již sama o sobě po-
tencionální interrupcí, zabitím. 

V rozsáhlém textu titulovaném „Raná abortiva“ se píše: 
„Která antikoncepce může způsobit raný potrat? Stručně 
řečeno se jedná o veškerou prodávanou hormonální anti-
koncepci v ČR. (...) Ve chvíli, kdy se hormonální antikoncep-
ci nepodaří zabránit ovulaci, dojde k vypuzení vajíčka do vej-
covodu a při optimální souhře okolností může dojít k početí 
dítěte. Poté nastupují sekundární mechanismy účinku hor-
monální antikoncepce: ztížená průchodnost spermií hlenem 
děložního hrdla, zpomalený transport oplozeného vajíčka 
vejcovody kvůli oslabené funkci řasinek, které jej posouvají 
blíže k ústí dělohy (...),  zabránění nidace – tj. ztížení uhníz-
dění embrya v děloze (na základě toho počatá lidská bytost 
zahyne de facto hladem, neboť se jí kvůli nedostatečné vrst-
vě děložní sliznice nedostává potřebné výživy).“11 

Z jazykového hlediska je právě pasáž věnovaná hormo-
nální antikoncepci velmi specifi cká: „Primárním účinkem 
kombinovaného hormonálního kontraceptiva je blokáda 
ovulace. Vlivem různých okolností (nevhodně zvolený druh 
antikoncepce, který negativně koreluje s hmotností uživa-
telky, nízká dávka některé složky, nepravidelnost či velké 
odchylky ve frekvenci nových denních dávek syntetik aj.), 
ale i samovolně, se může stát, že blokáda není 100% zajiště-
na.“12 Zatímco zde web ke čtenářům a čtenářkám promlou-
vá odborným až vědeckým jazykem, pasáž „Co je to tady 
za vopruz?“ už svým vlastním pojmenováním má simulo-
vat identifi kaci webu se slovníkem dospívajících. Platnost 
tvrzení obsaženého v tiskové zprávě, že kampaň „otvírá no-
vým, velmi otevřeným způsobem téma interrupcí jazykem 
blízkým mládeži“ je zde naplněna beze zbytku.13 O ostatních 
zkoumaných textech to však říci nelze právě pro jejich jazy-
kovou nepřístupnost a pro způsoby, které navozují dojem 
jejich univerzální platnosti, čehož je docíleno dovoláváním 
se jiných, autoritativních diskursů a užitím odborné medi-
cínské terminologie a vědeckého jazyka. Text prostřednic-
tvím těchto postupů nabývá prestiže a nezpochybnitelnos-
ti.

Familiárnost a 2. osoba singuláru
Familiárnost vůči mladému publiku je v textech dále pod-
pořena tykáním: „Tady píšou: Vinou umělého potratu u nás 
přijde o život v průměru 70 dětí denně. – To jako že bych tu 
taky vůbec nemusel bejt, jo? – No jo, ale ty žiješ, protože tě 
rodiče chtěli, ne? – Ty jo, zlatí naši, ti řeknu! Fakt mazec! – 
A jak rozhodneš o svých dětech ty?“ Způsob, kterým se au-
torský tým obrací ke čtenářům a čtenářkám má vytvořit at-
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mosféru přátelství, sounáležitosti a důvěry. Tak smazává či 
lépe řečeno zastiňuje nesoulad mocenských vztahů mezi au-
tory/autorkami jako nositeli znalosti či aktivními poskyto-
vateli informací a čtenáři a čtenářkami jako vzdělávanými 
příjemci těchto informací. 

Fairclough takový postup vnímá jako jednu ze struktu-
rálních změn, které se v rámci diskursů odehrávají, aby je-
jich ideologické zatížení bylo „obroušeno“ v rámci diskur-
sivní praxe. Jinými slovy se jedná o proměnu diskursu tak, 
aby byl svými adresáty shledáván jako přístupnější a přija-
telnější. Dochází tak k demokratizaci diskursu, která se pro-
jevuje eliminací slov, frází či vyjádření, která jsou důkazem 
existující mocenské asymetrie mezi jednotlivci, mezi růz-
nými společenskými skupinami či institucemi (Fairclough: 
2005: 79). 

Tykání je právě jednou z možností, jak najít cestu k těm, 
které je třeba oslovit, neboť narušuje vnímání hierarchic-
kého zařazení jednotlivých účastníků či účastnic dialogu, 
čehož texty na webu využívají. Problematickým aspektem 
demokratizace diskursu je skutečnost, že formální změna 
v jazykových prostředcích daného diskursu nevymaže jeho 
ideologické zatížení, nýbrž jej transformuje do jemnějších 
forem, což znesnadňuje jejich rozkrytí (Fairclough 2005: 
79–80).

Na místech, kde chce web čtenářům představit pádné ar-
gumenty, jimiž se ohrazuje proti umělé interrupci, autoři/
autorky zvolili/y jednoduchý jazyk, srozumitelnou slovní 
zásobu, krátké věty a kamarádský tón. Efekt takové prá-
ce s jazykem spočívá v tom, že tato místa v textu vytváře-
jí zdání neoddiskutovatelnosti podaného argumentu, na-
vozují zdání, že přednesené se přece rozumí samo sebou. 
Tato „zjednodušující“ strategie ve svém důsledku kontras-
tuje se skutečností, že téma interrupce je nebývale složité 
a mnohovrstevnaté. Ohled na tuto skutečnost je sice v tis-
kové zprávě naznačen, ale způsoby, jimiž o interrupcích web 
hovoří, se snaží tento fakt zastřít a představit jej jako dile-
ma, které lze vyřešit snadným „ne“. 

Web například tvrdí, že jeho metou je plně informova-
ná mládež, obsahová stránka se však na mnoha místech 
omezuje na důrazné deklamace, které mají utváření názo-
ru na interrupci maximálně usnadnit: „Největší průšvih je, 
že lidi ve 21. století nezajímá, že je každý den zabíjeno cca 
70 dětí dost krutým způsobem,“ 14 nebo „V lidské společ-
nosti neexistují ‚nechtěné děti‘. ‚Nechtěnost‘ nevyjadřu-
je stav dítěte, ale postoj dospělých. [...] Jak často se ‚právo 
na svůj život‘ stává právem utiskovat a ubližovat druhým 
ve svůj vlastní prospěch?“  Reakce na jeden z opakovaných 
argumentů „Budou-li interrupce nezákonné, dojde prý 
k ohrožení života žen, neboť ty budou k interrupcím při-
stupovat i nadále,“ je natolik simplifi kující, že podle mého 
názoru hraničí s demagogií: „Logika tohoto argumen-
tu v podstatě zní – k vraždám, loupežím a jiným násilným 
činům bude vždy docházet, proto je uzákoňme! Potom snad 
už nebudou zločinem ...?“15

Řečnické otázky
Absolutní platnost předkládaných argumentů je v textech 
často utvrzována sugestivními řečnickými otázkami: „Takže 
dítě si zaslouží menší ochranu než puberťák? A puberťák než 
dospělý?“ nebo „Tedy čím je člověk méně rozvinutější, tím 
je méně lidštější a zaslouží si menší ochranu?“16 Na takové 
otázky samozřejmě nelze odpovědět ano, což autoři/autor-
ky dobře tuší. Užitím této strategie skrytě manipulují čte-
náři nebo čtenářkami, aby bez výhrad přistoupili na hod-
noty, které jim text podsouvá. Dále, reakce autorů/autorek 
v textu „Stále se opakující argumenty“ jsou nebývale stro-
hé, přestože zodpovídají nejzásadnější otázky s umělými 
interrupcemi spojené, které mohou jen těžko být vyřešeny 
jednou větou, nehledě na skutečnost, že se jedná o proble-
matiku, o která společnost kontinuálně diskutuje, (a proto 
se ony argumenty nejspíš „stále opakují“): „Plod je prý pou-
ze součástí matčina těla. > Být uvnitř něčeho neznamená 
být toho součást.“ Nebo „Plod se prý stává lidskou bytostí 
tehdy, až je schopen nezávislého života mimo matku, až je 
sám životaschopný. > Podle této defi nice nejsou potom lid-
skými bytostmi diabetici, lidé napojení na umělou ledvinu 
a všichni ostatní, kteří jsou ‚schopni žít jen závislý život‘.“17

Způsoby navození specifi cké atmosféry a selektivní 
přístup k jiným diskursům
Přiblížení se mladým čtenářům a čtenářkám pomocí jazy-
ka, kterým sami/y vedou diskusi, má sugerovat přátelské 
prostředí a vůli poučit i naslouchat. Jak jsem ukázala výše, 
na webu je tento přístup leckdy střídán odborným medi-
cínským argotem a atmosférou, která podtrhuje výsad-
ní postavení vědy. Webová prezentace se však na někte-
rých místech nese ještě v dalším tónu – nazvěme ho tónem 
odhalujícím spiknutí. Jedna ze stránek webu se explicitně 
nazývá „Co přede mnou tají?“, aniž by bylo stejně výslov-
ně řečeno, kdo je tím, co něco utajuje. Podle textu v dané 
pasáži to jsou jenom „někteří lidé“: „Materiály, které tady 
najdeš, jsou opravdu tvrdé – protože někteří lidé chtějí mít 
právo se ke svým dětem takto chovat. Protože existují léka-
ři, kteří jsou ochotni ‚zákrok‘ provést a ještě za to dostanou 
zaplaceno. Protože lidé mají strach a okolí jim v jejich nouzi 
poradí jediný lék – smrt toho malého bezbranného dítěte.“18 
Tato stránka rovněž odkazuje na tzv. tajné materiály spo-
jené s úmrtím dívky, která umělou interrupci podstoupila, 
viz odkaz „Zatajení úmrtí.“ Texty zde uveřejněné tak evoku-
jí atmosféru strachu a podezření, že lidé jsou oběťmi mani-
pulace jakéhosi tajného spolčení lékařů a lékařek a gyneko-
logů a gynekoložek, kteří o své práci mlží a cíleně zadržují 
informace.

Tento způsob vymezování se vůči gynekologické praxi, 
která spadá do širšího medicínského diskursu, je příkla-
dem selektivnosti a účelovosti v přístupu autorského týmu 
webových stránek k jiným vlivným vědeckým diskursům. 
Tam, kde je nutné argumenty podpořit vědeckými zjiště-
ními a fakty, web využívá výlučného postavení jednoho 
z nich a dovolává se jej. Zamýšlí-li webová prezentace pou-
kázat na mocenské postavení daného diskursu, distancu-
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je se od něj a upozorňuje na jeho údajné skryté a maligní 
zájmy.

Emocionální zabarvení jazyka a volba slovní zásoby
Emocionálně hyperbolický jazyk je výrazným fenoménem 
webu. Nejprůraznější je na stránce „Metody potratu“, kdy 
zvolená slovní zásoba má ve čtenářstvu bez zastírání vzbu-
dit odmítavé postoje vůči umělé interrupci pomocí natura-
listického a obrazného líčení metod, které ukončují život 
plodu: „Přes roztažené děložní hrdlo se do dělohy vsune 
plastická trubička s ostrým hrotem. Je připojena na sil-
nou vývěvu, podobnou vysavači, ale s 29krát silnějším účin-
kem. Vývěva roztrhá dítě na kousky a vysaje jej do nádoby. 
Poté se do dělohy vsune kyreta (ocelový nůž zakulacené-
ho tvaru), aby se vyškrábla placenta a zbytky dítěte.“ Nebo 
„Do dělohy se vsunou kleště, chytne se noha nebo jiná část 
těla a kroutivými pohyby trhají části těla dítěte. Páteř musí 
být přelomena a lebka rozdrcena, aby mohly být z dělohy 
odstraněny. To, že lékař zákrok provedl správně, pozná pod-
le škrábavého zvuku stěny děložní.“19

Z genderového hlediska je alarmující, že o ženě se na té-
to stránce hovoří pouze v závěru, v grafi cky odlišeném pro-
storu, kde je citace zákona č. 66/1986 Sb. stanovující časo-
vý limit od početí, do něhož má žena právo podat žádost 
o interrupci. Zde se slova matka a žena vyskytují jednou. 
Pasáž „Metody potratu“ uvádí matku rovněž jednou v popi-
su redukce počtu plodů po léčbě neplodnosti, kdy je „[p]řes 
břicho matky za pomocí ultrazvuku do plodového vaku 
zavedena dlouhá jehla a do srdcí vybraných dětí je vstřík-
nut silný koncentrovaný solný roztok (chlorid draselný).“20 
Žena jako subjekt je zde však eliminována a je kladen důraz 
pouze na jednu část jejího těla. Jinak je žena v textu zce-
la nepřítomna, což se opakuje na mnoha dalších místech 
webové prezentace.

Komentář k genderovému hledisku
a zneviditelňování
Formulace typu „přes roztažené děložní hrdlo se do dělo-
hy vsune plastická trubička“ či „do dělohy se vsunou kleš-
tě“ jasně znepřítomňují ženu-matku, jako by ani nebyla zá-
kroku účastna.21 Žena-matka je zde zredukována na dělohu, 
její tělo je partikularizováno. Zneviditelňování žen při po-
pisu situací, které jsou jasně genderované, které se týkají 
žen, jejich intimity a těla, je jednou z forem projevu sexis-
mu na těchto webových stránkách. Skrytou úlohou po-
dobných formulací je navodit ve čtenářstvu internalizující 
pocit, že ženě – popřípadě oběma partnerům – nepřísluší 
se k situaci, kdy je zvažována interrupce, vyjadřovat, natož 
rozhodovat o svém těle a o tom, co se s ním má nebo nemá 
dít. Uvedený text tak ženě odpírá autonomii a limituje její 
možnosti, svobodu rozhodování, volby.

Podobný přístup k ženě-matce není však vlastní pouze 
části týkající se metod interrupce. Celá webová prezenta-
ce je výlučně psána z pohledu nenarozeného dítěte. Jiný-
mi slovy, www.SvobodaVolby.cz se explicitně zastává živo-
ta, který ještě nepřišel na svět, avšak nebere v úvahu život, 

který již existuje. Lidé, kteří mají být tomuto nenarozené-
mu životu nejblíže, tj. rodiče, jsou webem cíleně zneviditel-
ňováni. Jejich životy, jejich myšlenky, jejich pocity – ať lás-
kyplné nebo pochybující, jsou zcela přehlíženy. Podle mého 
čtení se dokonce slovo otec na této internetové adrese vů-
bec nevyskytuje, slovo matka nebo žena se vyskytuje, jak 
jsem již poznamenala, velmi sporadicky. Tuto skutečnost 
považuji za jedno z vůbec největších selhání této interneto-
vé prezentace. Jsem přesvědčena, že jakákoliv debata o in-
terrupcích, ať již prezentuje názory k interrupcím odmíta-
vé či nikoliv, nesmí ze svých argumentů vytěsnit hledisko 
ženy, tak jak se tomu děje na www.SvobodaVolby.cz. V po-
myslném žebříčku důležitosti je na tomto webu žena na sa-
motném chvostě, plod na postu nejvyšším.

Hierarchie zájmů a zneviditelňování
Extrémním příkladem, který demonstruje webem prosa-
zovanou hierarchii zájmů, je závěrečná část stránky „Stále 
se opakující argumenty“, kde zájem ženy-matky není brán 
v potaz vůbec: „A v případě znásilnění...? > Otěhotnění 
v důsledku znásilnění je vysoce nepravděpodobné. Statistic-
ky k němu téměř nikdy nedochází. > Znásilnění není nikdy 
vinou dítěte. Dítě je dítětem bez ohledu na okolnosti jeho 
početí. > ‚Krajním‘ řešením by měla být adopce, ne vražda, 
a to nejen v případě znásilnění.“22 Zde je žena – oběť násil-
ného trestného činu – zbavena práva na důstojnost a stá-
vá se nástrojem uplatňované moci ve jménu práva na život. 
Právo na život je garantováno Deklarací lidských práv stejně 
jako právo na soukromí a důstojné zacházení. Ta jsou zná-
silněním pošlapána; text na webu však k této skutečnosti 
nepřihlíží a je z něj zřejmé, že celou problematiku znásilně-
ní zlehčuje a bagatelizuje odvoláním se na statistiku, aniž 
by bylo vysvětleno, z jakého výzkumu data vzešla, jakých 
metod bylo použito při sběru dat, a konečně, jaké metody 
byly při interpretaci dat uplatněny.

Ačkoliv je znásilnění bezesporu ženským tématem, ani 
v uvedeném textu není o ženě ani jednou zmínka – opět do-
chází k jejímu zneviditelnění a text čtenářstvu manipulativ-
ně podsouvá, že otázka byla s konečnou platností zodpově-
zena a implikuje, že stanovisko, které by k tématu žena či 
ženy zaujímala/y, je vlastně irelevantní.

S popsaným příkladem, který smlčuje ženskou zkušenost 
se znásilněním a případným otěhotněním, výstižně kore-
luje teoretická analýza vnímání určitého tématu těmi, jež 
jsou v diskursu přítomni, kterou popisuje Sara Mills. Au-
torka odkazuje na Foucaulta, když tvrdí, že diskurs vyme-
zuje úhel pohledu na mnohé jevy, z nichž nemálo z nich je 
diskursem vylučováno. Diskurs zúžením perspektivy upírá 
určitým jevům význam, protože je neshledává skutečnými 
nebo hodnými pozornosti, či dokonce zpochybňuje jejich 
vlastní existenci (Mills 1999: 51). Z výše uvedené citace ne-
lze nedovodit, že se na tomto místě web chová k ženám či 
dívkám v nebývalé míře sexisticky a diskriminačně.

V tomto bodě se portál zmiňuje o možnosti adopce, jin-
de tomuto tématu není věnován prostor a není dále rozpra-
cováno. Tato pasáž tak jen stěží může plnit osvětovou funk-
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ci a usnadnit rozhodování těhotné ženě či dívce v případě, 
že odmítá podstoupit interrupci, ale nemůže nebo nechce 
se o novorozeně starat.

K zohlednění zájmu druhých, tedy nejen počatého živo-
ta, se web zdánlivě nejblíže dostává, když na „stále se opa-
kující argument“ „Interrupce je prý výsadně ženská otázka, 
protože otěhotnět může pouze žena,“ reaguje: „Interrup-
ce dopadá na celou lidskou společnost. Interrupce není 
feministickou záležitostí, stejně jako otroctví není pouze 
záležitostí otrokářů, nebo válka záležitostí generálů.“23 Auto-
ři/autorky webu zde však chybně zaměnili/y slovo feminis-
tický za femininní – tedy ženský. 

Je rovněž možné, že se chtěli/y otevřeně distancovat 
od feminismu jako takového, tedy nežádoucího myšlenko-
vého směru, který, s odhlédnutím od šíře dalších feminis-
mem tematizovaných oblastí, zpochybňuje relevanci a odha-
luje naturalizaci patriarchálních institucí, které mimo jiné 
odnímají ženě právo činit rozhodnutí týkající se její vlastní 
fyzické existence, jejího těla. O hypotéze úmyslného názna-
ku zavrhnutí feminismu dále svědčí i fakt, že je v téže větě 
uváděn spolu s otrokářským systémem a válečnými konfl ik-
ty. Vyznění věty tak čtenářům nebo čtenářkám podpraho-
vě sugeruje, že se jedná o myšlenkový proud, který je pro 
společnost nebezpečný, ba zhoubný, právě jako válka a otro-
kářství.

Sexismus v jazyce: maskulinum
Je-li interrupce tématem celé lidské společnosti, jak web 
tvrdí, proč způsob, jímž autoři/autorky pracují s jazykem, 
z tohoto tématu vylučuje ty, v jejichž tělech se nový život 
vyvíjí? Proč texty na webu nehovoří o matkách a otcích to-
hoto života? Interrupce možná dopadá na celou lidskou spo-
lečnost, avšak texty zveřejněné na webu jasně hovoří za tu 
část lidské společnosti, která je již počata, ale ještě se nena-
rodila, a upírají hlas těm, kteří dilemata spojená s interrup-
cí řeší či jednou řešit mohou.

V souvislosti se zneviditelňováním není bez zajímavosti, 
že web otevřeně používá generického maskulina a na něko-
lika místech explicitně přehlíží dívky a ženy, a to i přesto, 
že tematika umělých interrupcí se rozhodně týká těl žen 
více než těl mužů. Z následující věty jsou užitím generic-
kého maskulina „každý“ a koncovky přídavného jména pro 
maskulinum „vděčný“ a koncovek mužského rodu pro slo-
veso „dopadl“ z promluvy vylučovány ženy. „Můžeš být tak 
trochu vděčný svým rodičům, že ti dali život a nechali tě 
narodit se. Každý třetí dopadl jinak.“ 24 Věta takového typu 
může kromě chlapců či mužů oslovit jen dívky a ženy, které 
v sobě nerozpoznaly internalizovanou mužskou dominan-
ci v jazyce.  

Podobného rázu jsou další formulace v textech. Web 
na mnoha jiných místech používá maskulina, čímž opako-
vaně působí tak, že má oslovovat výhradně muže/chlap-
ce: „[...] uvědom si, žes tu nemusel být, ale jako každý tře-
tí skončit v nemocniční spalovně jako biologický odpad.“25 
Domnívají se snad autoři/autorky webu, že prevence pro-
ti umělým interrupcím bude účinnější, když se nebude 

na ženy a dívky působit přímo, nýbrž prostřednictvím jejich 
partnerů a bude jim takto upřeno právo rozhodovat o vlast-
ním těle a životě? Nebo jsou popsané jazykové nedostatky 
nevědomým opomenutím? 

Ať už je odpověď jakákoliv, z feministického hlediska je 
nesporné, že se jedná o projevy hluboce zakořeněného, pro-
to nerozpoznaného patriarchálního myšlení a z něj prame-
nícího sexistického diskursu, který se na jazykové úrovni 
chová k ženám diskriminačně. Jazyk totiž refl ektuje hodno-
ty dané společnosti a není nezaujatým a neutrálním nástro-
jem odrážejícím realitu (Ehrlich a King 1990: 165). 

Skutečnost, že se web uvedenými jazykovými prostředky 
obrací spíše na muže/chlapce je za prvé jak přímým proje-
vem otevřeného sexismu autorského týmu, tak i výsledkem 
působení sexistického diskursu v rámci celé společnos-
ti.  Za druhé způsobí, že se (některé) ženy nebo dívky proti 
takové prezentaci postaví do opozice a nebudou touto osvě-
tovou kampaní osloveny, což narušuje zamýšlenou preven-
tivní funkci webu. Je tedy paradoxní, že autoři/autorky 
webu svým přístupem ke zpracování tématu předem ome-
zili okruh mládeže, kterou původně chtěli vzdělat. Vykázá-
ním žen z jazyka, jímž čtenářstvo oslovují, předem vylučují 
ženy a dívky z této cílové skupiny, a to navzdory skutečnos-
ti, že poslední slovo v případě interrupce má čistě z pod-
staty své biologie žena/dívka, a tudíž chce-li web splňovat 
svou preventivní úlohu, musí v první řadě být adresován 
ženám. Jinými slovy, autorský tým se sice snažil „jazykem 
blízkým mládeži“26 mládež oslovit. V pravém významu slo-
va však ženy a dívky neoslovil.

Závěr
Tato práce si kladla za cíl pomocí kritické diskursivní analý-
zy textu ukázat rozpor mezi pojmenováním a obsahem we-
bových stránek kampaně „Žiješ, protože tě rodiče chtěli“ 
www.SvobodaVolby.cz. Pomocí rozboru užitých jazykových 
prostředků práce odhaluje sexismus obsažený v textech, je-
jichž primárním cílem je odradit českou mládež od umě-
lých interrupcí. Ačkoliv si web klade za cíl oslovit jak dívky, 
tak chlapce, jazykové prostředky femininum nezohledňu-
jí a dívky tak neadresují.  Autorský tým webu tímto způ-
sobem předem zredukoval cílovou skupinu, kterou původ-
ně zamýšlel oslovit. Zneviditelňování žen a ženských témat, 
jako např. znásilnění, je pro web všeobecně příznačné. Tex-
ty této internetové prezentace ženy přehlížejí, a to i tehdy, 
hovoří-li otevřeně o metodách interrupce, kterou ženy pod-
stupují. V mnoha případech je žena ztotožňována se svými 
reprodukčními orgány. 

Na webu lze tedy rozpoznat dva projevy sexismu: za pr-
vé sexismus na úrovni jazykové či spíše gramatické, který 
se uplatňuje v gramatických strukturách, jimiž se vyjadřu-
jeme. Druhou rovinu nazvěme rovinou obsahovou, která 
refl ektuje hodnotící měřítka a vlastní významy slov a vět, 
které pronášíme, když hovoříme o někom nebo o něčem 
(McConnell-Ginet 1990: 198). McConnell-Ginet dále hovo-
ří o sexismu v souvislosti se styly hovoru, které jsou podle 
lingvistických výzkumů upřednostňovány buď muži, nebo 
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ženami s tím, že ženské projevy jsou většinou hodnoceny 
negativně. Nerovné postavení žen v jazyce je odrazem jejich 
nerovného postavení ve společnosti, nicméně jazyk se dá-
le podílí na reprodukci a udržení takového stavu. Jinými 
slovy, vztah mezi realitou a jazykem/jazykem a realitou je 
obousměrný (McConnell-Ginet 1990: 209, Ehrlich a King 
1990: 165). Uvedené webové stránky bez výhrad repro-
dukují sexistický diskurs a napomáhají tak udržování žen-
ského podřízení. Ve svých důsledcích tak rezignují na svá 
předsevzetí oslovit a vzdělat dospívající mládež, neboť svou 
rétorikou vyloučení znemožňují dívkám a ženám participo-
vat na iniciované diskusi.
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Poznámky
1 „Vlastní tisková zpráva“ – http://www.svobodavolby.cz/
?a=10.
2 Tamtéž.
3 Tamtéž; rovněž text v sekci „Posviť si na to – Informace 
pro novináře a jiné šťouraly a rejpaly:o)“, http://www.svo-
bodavolby.cz/?a=9.
4 Jelikož nelze explicitně určit autora či autorku webové 
prezentace, užívám spojení autoři/autorky, neboť se moh-
lo jednat jak o muže, tak o ženy. Pod textem tiskové zprá-
vy je sice uveden kontakt na viceprezidentku Hnutí pro ži-
vot ČR Zdeňku Rybovou, na kterou se mají obracet zájemci 
a zájemkyně o další informace související s kampaní, nelze 
ji však jasně označit za autorku.
5 www.svobodavolby.cz – Podtržení Hnutí pro život ČR.
6 „Vlastní tisková zpráva“ – http://www.svobodavolby.cz/
?a=10.
7 „Co je to tady za vopruz?“ – http://www.svobodavolby.
cz/?a=1.

8 „Vlastní tisková zpráva“ – http://www.svobodavolby.cz/
?a=10.
9 Tamtéž.
10 Slovo adopce na webu zazní v textu „Stále se opakující 
argumenty“, kde je prezentována jako alternativa k inter-
rupci v případě, že dívka a žena otěhotní v důsledku znásil-
nění, viz níže.
11 „Raná abortiva“ – http://www.svobodavolby.cz/
?a=2&b=4&jd=5.
12 Tamtéž.
13 „Vlastní tisková zpráva“ – http://www.svobodavolby.cz/
?a=10.
14 „Co je to tady za vopruz?“ – http://www.svobodavolby.
cz/?a=1. Tato věta v sobě obsahuje kontextuální kontradik-
ci. Jestliže „ve 21. století lidi nezajímá, že je každý den zabí-
jeno cca 70 dětí dost krutým způsobem,“ lze z toho vyvo-
dit, že autoři/autorky textu nejsou lidmi, neboť se o tuto 
problematiku zajímají ve velkém rozsahu. Vždyť lidé se pře-
ce o toto téma nezajímají, jak říká citovaný text. Námitkou 
samozřejmě může být, že zde pouze tzv. slovíčkařím, avšak 
věta se stává hůře napadnutelnou, přepíšeme-li ji takto: 
„(...) mnozí lidé se nezajímají (...)“. Taková formulace navíc 
nemá homogenizující charakter.
15 „Stále se opakující argumenty“ – http://www.svoboda-
volby.cz/?a=2&b=4&jd=2.
16 Tamtéž.
17 Tamtéž.
18 „Co přede mnou tají?“ – http://www.svobodavolby.cz/
?a=2.
19 „Metody potratu“ – http://www.svobodavolby.cz/
?a=2&b=4&jd=3.
20 Tamtéž.
21 Tamtéž. Na tomto místě se patří poznamenat, že ani gy-
nekolog či gynekoložka, který/která v popsaném momentě 
s nástroji pracuje, není uveden/a.
22 „Stále se opakující argumenty“ – http://www.svoboda-
volby.cz/?a=2&b=4&jd=2.
23 Tamtéž.
24 „Co je to tady za vopruz?“ – http://www.svobodavolby.
cz/?a=1.
25 „Jak mohu pomoci?“ – http://www.svobodavolby.cz/
?a=3.
26 „Vlastní tisková zpráva“ – http://www.svobodavolby.cz/
?a=10. 
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