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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se snaží o nalezení a popis rolí, které mohou hrát vlasy v životě 
běžné české ženy. Rozšiřující otázkou je, jaké významy vlasům ženy přikládají, jak jsou 
pro ně důležité a jestli v jejich životě vůbec hrají nějakou roli vztaženou k interakcím 
s okolním světem. Základem analýzy je výzkum, který je zaměřen kvalitativně. Tato 
práce se také zabývá již napsanými odbornými články na téma vlasů. Ty se zároveň 
stávají východiskem pro analýzu, která byla provedena na rozhovorech vedených s osmi 
ženami kolem padesáti let. Obecným zjištěním je, že vlasy hrají v sociálním životě žen 
významnou roli, jsou nositelem symboliky genderu, věku, hodnot a sociální příslušnosti 
jejich nositelky. Částečně tak tvoří identitu každé ženy. 
 

Abstract 

Aim of this bachelor thesis is to find and describe different roles of a head hair what 
may be significant in the life of a Czech woman. Corresponding question to that is also 
what meanings head hair has for women, if it is important for them and if it actually 
plays any role within a social world around. The analysis is based on a qualitative 
approach. This paper also applies to the scientific articles already written about this 
topic. These articles had become a basis for my analysis of interviews with eight woman 
of an age around fifty years. General findings of this research are head hair plays a 
significant role in the social life of women. It is a symbol of gender, age, values and 
social identification of its owner. Head hair also creates an identity of every single 
woman partially. 
 

Klíčová slova 

Vlasy, ženy, identita, sociální významy, kvalitativní výzkum, program ATLAS.ti 
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Head hair,  women, social meanings, identity, qualitative research, software ATLAS.ti 
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Úvod 

Vlasy jsou relikt celotělního ochlupení člověka a zároveň jsou v současnosti jeho tzv. 

sekundárním ochlupením. To je obecně známý fakt z biologie člověka. Vlasy si nikdo 

nevymyslel, ty tu vždycky byly. A přestože je od přírody dané, jaké budou, člověk 

s nimi nakládá, přetváří je a dává jim významy, které nabývají sociální dimenze. 

V sociálním životě lidí hrají vlasy významnou roli. Ať už to je vzhledem k tomu, jak se 

cítí, jak si myslí, že jsou sami vnímáni ostatními lidmi, jak se prezentují navenek. Toto 

vše může platit jak u mužů, tak u žen. Avšak přece jenom „vlasové téma“ je ženami 

navenek diskutováno více. Alespoň pohled na média jako jsou noviny, časopisy, 

televize a internet takový dojem vytváří. Mohlo by se zdát, že  v současné společnosti 

existuje mnoho kulturních norem, které se k vlasům ženy váží. Co všechno tyto normy 

mohou ovlivňovat?  A do jaké míry se jimi ženy řídí? 

 

Pro ženy jsou jejich vlasy většinou silný prostředek sebe-prezentace navenek, ve 

společnosti. Vlasy mohou mít vliv na to, jak si žena stojí v zaměstnání nebo ve svém 

soukromém životě. Proto se vlasy stávají cílem všelijaké péče, upravování, přetváření a 

to tak, aby pokud možno vypovídaly o jejich nositelce to, co si sami nositelky přejí. Ale 

taky ne vždy samy ženy mohou o svých vlasech rozhodovat. Ve svém mládí se řídí 

radami nebo nařízeními svých matek, později možná i svých manželů. Stejně tak mohou 

být v pozici, kdy o svých vlasech nemohou samy rozhodnout ze zdravotních důvodů. 

Proč tomu tak je? Jaké významy samy ženy přisuzují svým vlasům? Co pro ně jejich 

vlasy znamenají? To jsou otázky, na které bych ráda alespoň částečně našla odpověď. 

Takové téma si zaslouží, aby se mu trochu nakouklo „pod hučku“. 

 

1. Přehled dosavadního vědění 

O zmíněném tématu, tedy o tématu vlasů, bylo napsáno nemálo vědeckých prací. 

V následující části mé práce se jimi budu zabývat. 

 

Důvod tohoto úvodu není pouze pokus o nahlédnutí do vědecké práce jiných 

výzkumníků jako takové, ale má jeden velmi důležitý aspekt. Pro můj výzkum jsou 

všechny tyto práce stěžejní v tom smyslu, že se staly základním pilířem východisek pro 
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analýzu rozhovorů se ženami. Je proto důležité, aby bylo vysvětleno, jakých dimenzí 

mohou významy vlasů nabývat. Pochopení, v jakých souvislostech mohou některé české 

ženy vidět úlohu svých vlasů, je tak zároveň snažší uchopit skrze již takto nabyté 

znalosti. 

 

Základem mé literární rešerše bylo obsáhnout co nejširší spektrum literatury k pokrytí 

všech možných dimenzí a úhlů pohledu, které se k vlasům jako sociálnímu objektu váží. 

O tom, jak se jednotlivé významy vlasů uvedené v odborné literatuře podílely na tvoření 

kategorií pro můj výzkum, bude podrobněji pojednáno v kapitole Způsob analýzy. 

Ovšem následující podkapitoly nezahrnují všechnu odbornou literaturu, která k tvorbě 

kategorií byla použita. Jednak by takové pojednání bylo příliš dlouhé a jednak by mohlo 

působit jako jednoduchý výčet, který není příliš kompaktní. Pro představu, rešerše 

literatury obsahuje na dvacet šest odborných článků, zatímco níže je citováno článků 

šestnáct. Budou tedy uvedeny pouze stěžejní práce, které zprostředkují obraz o 

problematice vlasů, jak o ní bylo a je psáno v odborných článcích a knihách, které jsem 

získala. 

 

Při vyhledávání odborných článků pojednávajících o vlasech bylo možné nalézt tři 

základní okruhy literatury. Lékařskou, sociologickou a antropologickou. Jistě, o vlasech 

se píše v lékařské literatuře asi nejhojněji, v ní jsou však popisovány z hlediska 

funkčního, chemického, fyziologického a podobně. Nejsou zde však explicitně 

interpretovány ve vztahu ke společnosti, ve které se stávají nositelem nějakého sdělení. 

Relevantní pro mou práci tedy je jednak literatura antropologická, která se vlasy a jejich 

významy pro jejich nositele a ostatní členy nějakého užšího společenství zabývá, jednak 

literatura sociologická. Ta se explicitně nezaměřuje na vlasy v nějakých obsáhlejších 

celcích, ale při popisování některých sociálních fenoménů vlasy zmiňuje. Uznává tedy 

jejich význam a relevanci domněnek o jejich sociálním významu, který ve společnosti 

mají. Existují i odborné články, které se přímo zabývají nějakým v současnosti 

provedeným sociologickým nebo antropologickým výzkumem. Na tom, že těchto 

výzkumů není až tak málo, můžeme dokládat současný zájem o vlasy a jejich význam 

ve společnosti a zároveň sledovat dimenze zájmů a výsledků výzkumů o vlasech jako 

takový. Pro přehlednost považuji za nutné tak těmto článkům vyhradit samostatnou 

kapitolu, tím je však tematicky v žádném případě neodlučuji od sociologické a 

antropologické perspektivy. 
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V následujících podkapitolách se pokusím představit některá tvrzení převzatá 

z literatury a nastínit tak konkrétní významy, kterých mohou vlasy nabývat. 

 

1.1 Antropologická perspektiva 

Podívejme se na klasické antropologické studie, kde jsou popisovány zvyky, symboly a 

jejich významy pro život ve společenství, tedy v kmeni. Každý člen takového 

společenství podléhá zvykům a musí se řídit symbolikou, která je připisována různým 

věcem. Skrze ně též sám interpretuje postavení ostatních členů společenství. Vlasy 

mohou být chápány jako jeden z takových symbolů. V jednom článku najdeme citaci 

Ricoeurovy definice symbolu „Symbol definuji jako jakoukoliv významovou strukturu, 

kde primární význam na sebe váže jiný nepřímý význam, který může být vztažen pouze 

skrze ten první“ [Mohadanos 1997:443]. Symbol je tedy nějakým znakem, který nese 

informaci, díky níž jsme schopni usuzovat na jiné skutečnosti týkající se jejich nositele 

nebo některé aspekty kultury, v které daný jedinec žije. Vlasy můžou být už samy o 

sobě nositelem významů, skrze které jsou ostatní lidí schopni usuzovat například na 

sociální postavení jejich nositele, na jeho věk (ať už „sociální“ nebo biologický), nebo 

také na ideologii či náboženství, které vyznává. Symbolika hrála roli jak v tak zvaných 

archaických společnostech, tak i ve společnostech současného světa (kde ovšem vedle 

sebe existují kultury, které označujeme jako moderní, tak kultury, které nazýváme 

archaické). Zde bych jen měla poznamenat to, jak společnost definuje Keller...„Úvahy o 

společnosti automaticky implikují představu společnosti moderní se všemi jejími znaky, 

včetně vysokého stupně industrializace, urbanizace, rozvinuté masové komunikace 

apod. Hovořit o tradičních, či dokonce archaických formách soužití jako o „společnosti“ 

může být zavádějící“ [Keller 2004: 11]. Když tedy mluvím o archaických 

společenstvích, mám opravdu na mysli kmenová společenství, kde mi jde především o 

jejich kulturu a kulturní vzorce. 

 

Asi nejvýznamnějšími antropology, kteří se zabývali zkoumáním významů vlasů byli 

Leach a Hallpike. Leach zkoumal hinduismus v Indii a buddhismus na Sri Lance a 

dospěl k závěrům o symbolice vlasů, kde dlouhé vlasy vyjadřují neomezenou sexualitu, 

částečně oholená hlava omezenou sexualitu a do hladka oholená hlava pak naznačovala 

celibát. „Hallpike pak za použití příkladů z bible a současné společnosti navrhl 
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alternativní rovnost: stříhání vlasů = sociální kontrola, dlouhé vlasy = bytí vně 

společnosti“ [Synnott 1987: 381]. Dalšími antropology, kteří studovali symbolismus 

vlasů byli Houlberg (Nigérie 1979), Cole (Keňa 1979), Obeyesekere (Srí Lanka 1981), 

Turner (Brazílie 1969), Griaule (Mali 1970), Hershman (mezi přívrženci Hindu Punjabi 

1974), Williamson (mezi Indiány rané Virginie 1979) a Derrett (mezi ranými křesťany 

1973) [Synnott 1987: 382]. 

 

Vlasy mohou být chápány jako symbol moci, kdy je tento jejich atribut využíván 

v magii, obětování a při smutečních rituálech [cit. podle Hallpike 1987, Mahadanos 

1997: 445]. Leach na základě svého zkoumání hinduismu v Indii a buddhismu na Sri 

Lance došel k závěru, že hlava symbolizuje mužský falus a stříhání vlasů pak 

představuje symbol kastrace [Mohadanos 1997:446]. Dále v protikladu k tomuto je 

symbolika dlouhých vlasů chápána jako neomezená sexualita.  Hallpike pak upozorňuje 

na necelistvost Leachových esejů, kde nezmiňuje vlasy žen jako významné pro místní 

rituály. Hershman tuto výzvu ilustroval na příkladu Punjabi kultuře a symbolice vlasů 

žen, která je významná při smutečních rituálech [Mohadanos 1997:448]. 

 

Hershman také při studiu Punjabi kultury popisuje dva typy asketismu symbolizovaných 

skrze vlasy jejich nositele. Prvním symbolem jsou dohola oholené vlasy, které odkazují 

k úplnému asketismu ve smyslu oproštění se od všech tělesných ‚znečištění‘. Druhým 

typem jsou naopak nestříhané, dlouhé a nečesané vlasy, které se postupem času 

zacuchávají do masy vlasů (podobné nám známým dreadům). Ty pak vyjadřují nejvyšší 

vyjádření božství [Mohadanos 1997:448]. 

 

Symbolika a tedy i symbolika vlasů nemá svůj silný význam jen v kmenových 

kulturách, ale i kulturách vyvinutých společností. Objevuje se tu ale lehká polemika 

„Symbolismus vlasů byl zkoumán antropology jako jsou Frazer, Leach, Hershman a 

ostatní, ale přesto otázka, proč by měly být právě vlasy významné, není jednoduše 

vyřešeno“ [Mohadanos 1997:445]. Já pro svou práci vzhledem k již napsaným 

odborným článkům o vlasech a jejich významech a symbolice (uvedeným níže) 

předpokládám, že vlasy důležité jsou, jsou nositely různých sociálních významů a 

někteří lidé to mají vědomě na zřeteli.  
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Současné antropologické studie se zabývají studiem významů a symboliky vlasů 

v různých rasách či etnikách, nejvíce však u Afro-Američanek. Zde by stál za úvahu 

citát z díla Ruth Benedictové: „Snaha zavést do moderní sociologie antropologický 

termín “kulturní oblast“ může být jen málo významným přínosem, protože různé 

způsoby života dnes nejsou primárně dány rozmístěním v prostoru“ [Benedictová 

1999:174]. Tento citát odkazuje na to, že předpoklady o nějakých kulturních normách 

daného společenství (nebo společnosti), které jsou předpokladem nějaké dané kultury, 

která je místně omezená, nejsou dnes již podmínkou pro dodržování takovéto kultury. 

Tedy nějaká skupina lidí spojená historicky stejnou kulturou nebude tuto kulturu 

dodržovat pouze pokud bude na jednom území, kde se vyskytuje pouze ona jedna 

kultura. V případě Afro-Američanek je velmi zajímavé to, že svou kulturu velmi silně 

vnímají a dodržují její kulturní vzorce přestože žijí v jiné rozšířené multikulturní 

společnosti. 

 

To nám napovídá, proč bylo provedeno tolik výzkumů týkajících se Afro-Američanek a 

jejich vlasů, skrze něž se se svou kulturou a rasou identifikují. Je zajímavé, že práce 

týkající se nějakým způsobem vlasů (nebereme v úvahu lékařské články) velmi často 

pojednávají o rasové identitě Afro-Američanek, o silných sociálních významech, které 

ony i okolní společnost jak „bílých“ tak jiných Afro-Američanů přikládají jejich 

vlasům, jejich úpravě a podobně. Tyto články však blíže popíšu v souhrnné  podkapitole 

‚Vybrané výzkumy‘. 

 

1.2 Sociologická perspektiva 

Tato podkapitola pojednává o pracích, které se zabývají tématem vlasů z pohledu 

sociologického. Těchto prací není až tak mnoho, hlavní těžiště prací o vlasech jsou 

výzkumy a zprávy o nich. Samozřejmě, že ty obsahují i teoretická východiska, která pak 

rozšiřují výsledky těchto výzkumů, přesto je mým úmyslem se nyní zabývat právě jen 

teoretickou literaturou, která byla pro můj výzkum také významná. 

 

Hlavním autorem literatury pojednávající o tématu vlasů a tělu jako prostředku sociální 

konstrukce ze sociologické perspektivy je Anthony Synnott. Jeho články vyšly na konci 

80. a na začátku 90.let. Za stěžejní článek je považuji Shame and Glory: A Sociology of 
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Hair, který položil teoretická východiska dalším autorům, kteří se už převážně zabývali 

praktickým výzkumem symboliky a významů vlasů. 

 

Synnott se zaměřuje na symboliku vlasů a její proměny v britské a v severo-americké 

společnosti. Zabývá se jak vlasy, tak i tělesným ochlupením. Podle Synnotta jsou  

mužské a ženské vlasy kladeny do protikladu: „Víra v to, že ‚žena není ženou bez svých 

vlasů‘ se může jevit jako extrémní, ale určitě by toto nemohlo být řečeno o muži. Jejich 

genderová identita není běžně odvozována od vlasů, ale může být velmi závislá na 

ochlupení obličeje (plnovous nebo knírek) a také na ochlupení hrudníku jako symbolu 

maskulinity. Proto jsou vlasy a ochlupení protikladné pro muže a jsou převrácením 

norem pro ženy, pro které jsou vousy a ochlupení hrudníku obvykle nechtěné. Zatímco 

vlasy, (...), jsou část kulturní definice ženskosti.“ [Synnott 1987: 383]. 

 

Symbolika vlasů je tedy podle Synotta utvářena skrze kulturně specifické protiklady 

příznačné pro mužské pohlaví a ženské pohlaví. Prvním zřejmým protikladem je délka 

vlasů. Zatímco ženy mívají vlasy delší, u mužů to není až tak obvyklé. Vlastně bych 

řekla, že tato norma byla celkem výrazná dříve, v současné době se normy prolínají a 

délka vlasů u obou pohlaví se vyrovnává. To, co by bylo dříve nemyslitelné, je nyní 

akceptováno. Zajímavým postřehem je, že sama úprava vlasů jako akt je přisuzována 

ženám jako těm, které mění účes ze den na den, zato u mužů je účes, tedy spíše sestřih, 

stále stejný a obecně se od 40. let moc nezměnil [Synnott 1987: 385]. U mužů může být 

takový účes považován za symbol konformity a tak i důvěryhodnosti. Ženy naopak 

můžou svůj vzhled měnit téměř každý den a vytvářet tak různé dojmy jako jsou 

například kompetentnost, vyzrálost nebo exotičnost [Synnott 1987: 385]. U ženy je tedy 

změna vlasů žádaná, u mužů nechtěná. 

 

Symbolika vlasů není založena pouze na délce vlasů nebo stylu účesu, ale také na jejich 

barvě. Cituji „Obě pohlaví (gendery) se liší v mnoha ohledech: v sociální 

akceptovatelnosti v barvení vlasů, frekvenci barvení, motivaci a používané barvy. Také 

se liší v tom, jaké barvy mají rádi na opačném pohlaví“ [Synnott 1987: 386]. Jistě si 

vzpomeneme na stereotypizaci blondýnek a „zrzek“, kdy podle barvy jejich vlasů 

usuzujeme na jejich vlastnosti nebo dovednosti. Také jisté typy mužů jako tmavovlasé 

upravené označujeme jako důvěryhodné nebo v jistém smyslu exotické, v případě, že 



Bakalářská práce                                                                                          Role vlasů v životě ženy 
 

 13 
 

 

jde o muže s černými vlasy, což může evokovat dojem jeho původu z nějaké ‚jižní‘ 

země. 

 

Vlasy nositele mohou také symbolizovat jeho společenské postavení, sociální status. To 

bylo patrné nejvíce v tradičních společnostech, kdy dobře situovaná žena nosila těžké 

oblečení, dlouhé, velmi rafinovaně upravené vlasy, vysoké podpatky, což naznačovalo 

ne jenom to, že tato žena nepracuje, ale že ani pracovat nemůže [Synnott 1989: 629]. 

Také v současné době má symbolika vlasů vliv na usuzování sociálního statusu jejich 

nositele. Zdá se vám to překvapivé? V další podkapitole (‚Vybrané výzkumy‘) uvedu 

výzkum, kde ze svatebních portrétů dotázaní lidé určovali sociální status nevěsty podle 

toho, jak vypadaly její vlasy. 

 

Vzhledem k historii Synnott zmiňuje ještě jednu zajímavou úlohu, kterou vlasy hrály. 

Byly považovány za znak kriminálníků. Jistý typ vlasů byl jednoduše přisuzován lidem, 

kteří se nějak účastnili kriminální činnosti. A tak se ve výpovědích obětí vyskytovaly 

domněnky o tom, že pokud se v okolí v době kriminálního činu vyskytoval nějaký muž 

s nápadně (nezvykle) bohatými vlasy, byl určitě za onen kriminální čin zodpovědný 

[Synnott 1990: 56]. Toto můžeme interpretovat jako vymykání se sociálním normám 

v dané kultuře, mít příliš bohaté vlasy nebylo běžné, a proto si nositel takových vlasů 

vysloužil označení kriminálníka, obecně řečeno devianta. V současné době je pro nás si 

těžké představit, co přesně mohlo být nezvykle bohatými vlasy myšleno.  

 

Jak bylo uvedeno v předchozích odstavcích, podle Synnotta jsou normy pro ženy a 

muže v protikladu. Jak muži tak ženy se jim můžou vymykat z různých důvodů, které 

můžou být osobní, protestní (vůči své sociální roli) a podobně. Pak ovšem ještě existují 

skupiny lidí, kteří se svými vlasy vymezují vůči kulturním normám proto, aby tak 

manifestovali svůj sociální nebo politický protest vůči ostatní společnosti. Neuznáním 

kulturních norem a svým chováním, kdy se postaví do jejich protikladu, tak vyjadřují 

své přesvědčení či své vymezení se vůči společnosti. Jak uvádí Synnott, v moderní době 

je symbolika vlasů složitější a méně patrná, než před hnutími jako jsou hippies, 

skinheads (doslova „na kůži oholené hlavy“), punkeři, feministky a androgyni [Synnott 

1987: 406].  
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Jednoduchým a možná až prvoplánovým příkladem nám můžou být hippies. Situace 

v 60. letech v Americe byla taková, že morálka a hodnoty americké střední třídy byly 

(nebo alespoň měly být) základní hodnotou občanského života. O hnutí jako takovém se 

píše: „Díky cíli být kontra-kulturou, nemůže být systém hodnot současného 

undergroundu pochopen v izolaci od systému hodnot dominantní americké střední 

třídy“ [Spates, Levin 1972: 329]. Pokud tedy známe notorický fakt, že hippies se 

vymezovaly vůči americké střední třídě i svými vlasy, jejich velkou délkou, nebo ještě 

výstižněji ponecháním růstu vlasů jejich přirozený průběh, pak abychom byli schopni 

takovýto symbol pochopit a interpretovat, musíme nejdřív znát hodnoty této střední 

třídy. Takovými hodnotami je snaha tvořit „tzv. „dobrou společnost“ skrze stálé cílem 

orientované, asketické úsilí“ [Spates, Levin 1972: 329]. Nyní mi dobře poslouží 

Riceurova definice symbolu, kdy jsme schopni interpretovat význam nějakého znaku 

pouze skrze znak další, zde jím jsou hodnoty americké střední třídy. Dlouhé, ‚přírodní‘ 

vlasy byly tedy protikladem upravených, čistých vlasů, symbolu spořádaného, 

konformního životního stylu. 

  

Něco podobného se stalo i u hnutí skin-heads, kteří se rekrutovali s chudé dělnické 

třídy. U nich je zajímavé to, že vlasy vlastně postrádali, takže prostředkem vyjádření své 

identifikace byla záměrná absence vlasů. Nejen skin-heads se skrze absenci vlasů 

identifikují s nějakou skupinou, do které se cítí patřit, nebo tak manifestují své hodnoty. 

Jak je tradičně chápáno, oholení hlavy symbolizuje omezení. Některé ženy se snaží 

redefinovat svou sexualitu tím, že se vzdají vlasů chápaných jako tradiční znak 

sexuality. Příklad můžeme vidět v některých skupinách žen s homosexuální orientací, 

které stojí v opozici kulturních norem týkajících se vlasů a sami se jimi, tedy jejich 

oholením, silně vymezují. 

 

1.3 Vybrané výzkumy týkající se významu vlasů v sociálním 
kontextu 
V této podkapitole zmíním dříve slíbené výzkumy týkající se silného vymezení se Afro-

Američanek skrze jejich vlasy. Dále slíbený výzkum svatebních portrétů, ale také 

mnohé jiné práce založené na výzkumu ženských postojů týkajících se jejich vlasů nebo 

hledání významů, které ženy svým vlasům přikládají. Podařilo se mi najít i článek od 

autorky Rose Weitz, která zkoumala velmi podobné téma jako se pokusím já v této 
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bakalářské práci. Ta zároveň také vydala celou knihu o problematice ‚ženy a jejich 

vlasy‘ pod názvem Rapunzel's Daughters (Rapunzel je pohádková postava s velmi 

dlouhými blonďatými vlasy). Ta se mi ale bohužel do rukou nedostala. Nicméně 

myslím, že postačí, když v následující podkapitole budou alespoň stručně zmíněny 

ostatní dostupné odborné články na dané téma. 

 

1.3.1 Afro-Američanky a rasová identita 

Jako dobrý úvod poslouží citace z výtahu z knihy Ingrid Banks, která se ve své knize 

zabývá tématem vlasů v současné americké společnosti: „Vlasy jsou prostředkem, skrze 

který můžeme porozumět širším kulturním tématům.“ A dále „Vlasy nejsou jednoduše 

pouze záležitostí stylu, podle Banksové je to kulturní diskurz o černoškách, identitě a 

vztazích moci ve Spojených státech.“ [Hair Matters 2001: 1442]. Banksová provedla 

rozhovor se 61 černými dívkami a ženami a kladla jim otázky typu: Proč jsou vlasy pro 

Afro-Američanky důležité?, Jsou vlasy nějakým způsobem spojeny s mocí? nebo Mají 

Afro-Američanky volbu toho, jak budou jejich vlasy vypadat (jak je budou nosit)? 

Z odpovědí bylo jasné, že Afro-Američanky své vlasy kladou do spojitosti s rasou 

(barvou pleti), genderem, sociální třídou, sexualitou, krásou, ale také mocí. Banksová 

tak kriticky nahlíží vztah černošek k obecných vizím o normě ženskosti, kdy je vztah 

Afro-Američanek ke kráse nahlížen jako pocit, kdy se necítí býti „dost dobré.“ [Hair 

Matters 2001: 1443]. 

 

Dalším článkem hledající souvislosti vlasů ‚černých žen‘ s kulturními standardy 

americké společnosti je Hey Girl, Am I More than My Hair? Ten pojednává o tom, jak 

se Afro-Američanky střetávají s definicí krásy, která byla nastolena ve Spojených 

Státech. Ideál a vlastně i norma krásy je tzv. Euro-americká norma. Tedy světlá, pokuď 

možno blonďatá žena. Tudíž je předem jasné, že Afro-Americké ženy tuto normu 

nemohou přirozeně naplňovat a tím zklamávají v dosahování norem americké 

společnosti. To mělo vliv na formování vlastní identifikace Afro-Američanek 

v takovéto společnosti, kdy jsou nazírány negativně jako neschopné splnit společenské 

normy ve smyslu definice krásy [Patton 2006: 24]. Zde je nutno poznamenat, že tímto 

kulturním tlakem, tedy zdání nutnosti, aby žena naplňovala současné standardy krásy, 

nezatěžuje pouze Afro-Američanky, ale všechny ženy jako takové. Vysvětlení nalézáme 

v následující citaci. „Přestože pro mnoho žen je téměř nemožné naplnit ideál krásy, je 



Bakalářská práce                                                                                          Role vlasů v životě ženy 
 

 16 
 

 

jimi internalizován. Jako důsledek se jistá míra nespokojenosti se svým tělem se stala 

v západních společnostech normativní. Toto poskytuje ženám motivaci, aby se pokusily 

stanovené ideály naplnit za použití takových strategií jako je držení diet, (...), barvení 

vlasů (...)“ [Tiggemann, Lewis 2004: 381]. Černé ženy tedy normy krásy, pokud se 

přirozeně co nejvíce nepřibližují „bílým“ standardům, jednak nenaplňují, jednak do 

tvorby nějakého ideálu krásy nebyly zahrnuty. Některé Afro-Američanky se snaží 

ideálu přiblížit upravováním znaků, které jsou tak příznačné pro jejich rasu. V tomto 

bodě se opět dostáváme přímo k vlasům, kdy se tvrdí, že Afro-Američanky si vlasy 

narovnávají, barví na blond, zkrátka podstupují procedury, aby skryly přirozenou barvu 

a strukturu svým vlasů (černé, vlnité až kučeravé vlasy). Z toho plyne, že vlasy mohou 

také určovat, jaký sociální status daná žena může v americké společnosti získat. Je 

omezená přirozenou povahou svých vlasů, kterou není možno jen tak jednoduše změnit.  

 

O dalším výzkumu na téma rasové identity černošek pojednává článek Barbie.com and 

Racial Identity [Buddington 2001]. V tomto případě byla zkoumána rasová identifikace 

dívek na druhém stupni základní školy se svou barvou pleti a podobných atributů jako 

jsou vlasy, oči, rty a podobně, které jsou patrně rozdílné od lidí bílé barvy kůže. Deset 

dívek dostalo ze úkol na počítači vytvořit nejdříve panenku, která bude vypadat jako 

sama dívka. Pak měla vytvořit další panenku, která by se jí jako taková nejvíce líbila. 

Rodiče těchto dívek vyplnily dotazníky s otázkami na socio-demografické údaje jako 

věk, své vzdělání, odstín pleti a také to, o čem s dívkou mluvily, když dívka panenku na 

počítači navrhovala [Buddington 2001: 136]. Výsledkem tohoto výzkumu bylo, že 

dívky, jejichž obě panenky byly identické, se snažily vyjádřit svou hrdost a vlastní 

akceptaci toho být černá. Navíc otcové takových dívek na ně byli obzvláště hrdí s tím, 

že jejich dítě je hrdé na to být černé [Buddington 2001: 157]. 

 

1.3.2 Kadeřnictví nejen jako prostá profese 

Na téma, jakých dimenzí může důležitost kadeřníka pro jeho zákaznici nabývat, bylo 

provedeno několik výzkumů. V návaznosti na předchozí odstavec o Afro-Američankách 

musím konstatovat, že množství takových výzkumů o vztazích kadeřníka/ice pojednává 

právě o nich. Jak jsem již psala výše, pro Afro-Američanky jejich vlasy znamenají něco, 

co je silně vymezuje vůči ostatní ‚bílé‘ americké populaci. I historie úpravy vlasů v 

některých afrických kmenech vypovídá o tom, jak silné významy vlasy mohly nést. 
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„Časně v 15. století úprava vlasů signalizovala pro kmeny Wolof, Mende, Mandingo a 

Yoruba věk, etnickou identitu, manželský status, pozici v komunitě, náboženství, válku 

a bohatství.“ [Patton 2006: 28-29]. 

 

Žena černé kůže žijící v americké společnosti si většinou uvědomuje, že tyto silné 

významy se k jejím vlasů vážou i nyní. A proto pokud ta samá žena jde ke 

kadeřnici/ovi, který je stejné barvy pleti jako ona, je velká pravděpodobnost, že u něj 

najde pochopení symboliky jejích vlasů. Rozhodně více než u kadeřnice/ka bílé kůže, 

který možná ani nemá ponětí, co pro Afro-Američanku její vlasy znamenají a jaká 

mnohdy stigmatizující sdělení mohou nést. Pak situace, kdy může jít Afro-Američanka 

ke kadeřníkovi stejné barvy pleti, nabývá neformálnosti jejich vztahu, vztahu mezi 

zákaznicí a jejím kadeřníkem/cí. Kadeřník rozumí snaze o vyjádření/zakrytí rasové 

identity zákaznice. Samy kadeřnice konstatují, že možnost dělat černé ženy krásnými je 

činí šťastnými, že práci s vlasy prostě milují [Harvey 2005: 10-11]. 

 

Výzkum, který tentokráte zkoumal vztahy kadeřníků a jejich zákazníků na ‚bílé‘ 

populaci Ameriky, byl proveden v tak zvaných kadeřnictvích řetězových. Autorka 

tohoto výzkumu vyzpovídala kadeřníky, kosmetičky a jejich zákazníky, aby zjistila, 

jaký vztah mezi nimi panuje. Proč se lidé chodí nechat ostříhat do kadeřnictví a co 

očekávají, že bude s jejich vlasy provedeno. Závěry této studie tvrdí, že „salóny a 

kadeřnictví jsou prostředí genderová a třídně poznamenaná, kde kadeřníci a kosmetičky 

a jejich klienti „zvládají“ gender a třídní identitu.“ [Lawson 1999: 235]. Znamená to, že 

zákazníci a zaměstnanci takových salónů a kadeřnictví přikládají vlasům symboliku 

skrze kterou prezentují svou identitu. Jak dívky, ženy, chlapci a muži jsou srozuměni 

s tím, jaký účes jim přísluší a také ho po kadeřníkovi vyžadují. Tedy chlapci chtějí 

krátký, hladký sestřih, dívky chtějí vlasy delší, už vědí, že „vypadat dobře je dobré“ 

[Lawson 1999: 255]. 

 

O ‚bílých‘ zákaznicích píše dále i Cohenová. Kadeřníci nemají se svými klienty čistě 

formální vztah kadeřník-klient, ale jejich vztah často přerůstá ve vztah neformální. 

Kadeřníci dělají pro své zákazníky laskavosti, které se úpravy vlasů ani netýkají. 

Například je svezou domů, nebo pro svého klienta seženou něco v obchodě ‚od vedle‘ 

[Cohen 2004: 16]. Tím se z kadeřníka stává jakýsi ženin důvěrník. 
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1.3.3 Lidé ovlivnění stereotypy? 

V této části uvedu dva výzkumy, které se zabývaly stereotypizací lidí, podle toho, jaké 

mají vlasy. Je stereotypizace opravdu sociální fakt, kterým se lidé řídí a nechávají se jím 

ovlivňovat? 

 

Tento výzkum tuto domněnku potvrdil. Zaměstnanci na pozici řídícího pracovníka (tzv. 

Chief Executive Officer) nejbohatších londýnských firem, mají převážně hnědé nebo 

černé vlasy, což není nijak překvapivé, když je to barva vlasů, kterou má většina britské 

populace. Ale zajímavé je, že takto vysoce postavenými lidmi jsou také lidé se zrzavými 

vlasy, disproporčně vzhledem k jejich počtu v běžné britské populaci a kterým je 

zároveň přisuzován stereotyp kompetentnosti, ale také neoblíbenosti. Blonďatí lidé jsou 

na vysokých místech vedoucích britských společností početně velmi podceněni [Takeda 

2006: 94]. Je tedy otázkou, zda lidé s blonďatými vlasy nejsou jistým způsobem 

diskriminováni stereotypem nekompetentnosti jak ve společnosti, tak na trhu práce? 

 

V jiném výzkumu bylo respondentům předloženo 17 portrétů nevěst z novin. 

Respondenti měli za úkol přiřadit nevěstám sociální třídu, do které patří. Ta byla 

výzkumníky stanovena podle vzdělání nevěst. Překvapivé bylo, že respondenti byli 

opravdu schopní sociální třídu nevěstě přisoudit, většinou správně. Analýzami se 

zjistilo, že nevěsty s hezčími rysy v obličeji byly považovány za výše postavené. Toto 

zjištění je konzistentní s jinými studiemi, které konstatují, že krása vytváří tzv. haló 

efekt, kdy na základě nějakých vnějších vlastností přisuzujeme člověku vlastnosti jiné 

[Patzer 1985; cit. podle Mazur 1993: 276]. Zajímavé pro mou práci ale je, že 

respondenti vnímali i úpravu vlasů, kdy byl obličej zakrytý. Jen podle toho také 

dokázali nevěstě přisoudit její skutečný sociální status. To je vysvětlováno tím, ženy 

z vyšších sociálních tříd mívaly vlasy spíše kratší, hladce upravené, zato ženy z tříd 

nižších mívaly vlasy delší, vlnité, visící přes obličej [Mazur 1993: 276]. To referuje 

k představám o konkrétních normách krásy vztahujících se k jednotlivým sociálním 

vrstvám uvnitř americké společnosti. Zde tedy můžeme vidět, že vlasy můžou v jistých 

společnostech opravdu ukazovat na sociální status jejich nositelky a nemusí jít jen o 

společnosti tradiční. 

 



Bakalářská práce                                                                                          Role vlasů v životě ženy 
 

 19 
 

 

1.3.4 Ženy, jejich vlasy a normy 

Nyní se dostávám k článkům, které jsou pro mou práci důležité z pohledu podobnosti 

zaměření výzkumu. Nebudu se jimi zde zabývat příliš hluboce, spíše jen nastíním, čím 

se tyto výzkumy zabývají a k jakým závěrům jejich autorky došly. Tyto zjištění se také 

podílely na tvorbě kategorií pro můj výzkum. 

 

Prvním článkem je „The Body, Aging and Sexual Identity: How Do Women View Gray 

Hair and Weight Changes?“ od autorky Julie Winterich. Ta se ve svém výzkumu 

zaměřila na výzkum toho, jak stárnoucí ženy nahlíží své tělo, zahrnujíce jako velmi 

podstatné i své vlasy. Ve výpovědích žen se velmi často vyskytují témata jako přibývání 

na váze a šedivění. Ovšem záleží na tom, jaké sexuální orientace nebo jaké barvy pleti 

daná žena je. U bílých heterosexuálních žen se téma šedivění vlasů jako velmi 

palčivého, ale přirozeného procesu objevovalo hojně. Naopak lesby a ženy jiné barvy 

pleti (než bílé) mluvily o procesu stárnutí, které právě šedivění vlasů doprovází, 

způsobem, kdy s projevy stárnutí jako sociálního procesu polemizovaly. Pro ně je 

spojení norem společnosti o tom, jak by žena měla vypadat, s realitou jejich stárnutí 

viděna odlišně. Ono samotné vymezení se vůči normám společnosti (např. lesby) dává 

vzniknout odklonění se od takových norem, kdy ani normy, podle kterých žena podle 

společnosti stárne, neakceptují. Zato ‚bílé‘ heterosexuální ženy normám ženskosti a 

krásy podle Winterichové podléhají více. Přijaly normy týkajících se vzhledu ženy za 

normy, které by měly i ony samy neustále naplňovat [Winterich 2006: 6-7]. 

 

Také bych ráda uvedla článek Rose Weitzové „Women and Their Hair: Seeking Power 

through Resistance and Accommodation“. V něm se Weitzová zabývá strategiemi, které 

ženy používají k tomu, aby dosáhly úspěchu (moci) ve svém osobním i pracovním 

životě. Nalezla dva typy strategií, kdy první z nich je přizpůsobení se hlavním normám 

ženské atraktivity. Druhou z nich je odpor k těmto normám [Weitz 2001: 672]. K první 

strategii můžeme poznamenat; žena tím, že zná kulturní normy krásy a atraktivity a řídí 

se jimi (snaží se je naplnit), získává jistou formu moci, nebo ji alespoň tak pociťuje. 

„Tehdy, kdy žena adoptuje tuto strategii, může použít své porozumění kulturním 

ideologiím týkajících se vlasů, aby zvýšila efektivitu takové strategie“ [Weitz 2001: 

674]. Weitzová demonstruje na příkladech žen, které tím, že si nechaly nabarvit vlasy 

na blond (ideál americké krásky), získaly větší prospěch v interakcích s muži a zároveň 

se cítily více ‚mocné‘. Naproti tomu druhý typ strategie, cílený odpor ke kulturním 
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normám, je založen na tom, že žena tím, že zná kulturní normy, jim cíleně odporuje, aby 

se tak vymezila vůči okolí a získala tak opět onu pomyslnou moc. Záměrně se dostává 

do konfrontace s předepsanými normami, aby tak vyjádřila svou pozici a obdržela 

odpovědi od okolí odlišné od těch předchozích (nechtěných). Zajímavé je, že významy 

těchto strategií se liší podle etnicity žen. Bezesporu ale každá žena, která využívá nějak 

své znalosti kulturních norem, si tyto normy nejdříve osvojuje, pak teprve je schopná 

využívat jednu z výše zmíněných strategií. 

 

2. Výzkumná otázka 

Doufám, že předcházející podkapitoly, které pojednávaly o dosavadním vědění 

vztahujícím se k vlasům, osvětlily a zdůvodnily domněnku, že vlasy ačkoliv jsou to 

přirozená součást lidského těla, hrají v životě člověka také symbolickou roli. Jsou 

nositelem významů, které jim přikládají jejich nositelé, nebo jsou tak nazírány jejich 

okolím. Tyto významy si sami nositelé třeba ani nemusí uvědomovat. Mě tedy zajímá, 

jaké významy svým vlasům přikládají samy ženy, respektive ty ženy, se kterými jsem 

vedla rozhovor. Jaké role v jejich životě hrály, jaké spektrum důležitosti pro tyto ženy 

jejich vlasy mají a zda se poznatky z mého vlastního výzkumu budou alespoň z části 

shodovat s již provedenými výzkumy týkajících se vlasů ve světě, jestli budou jen 

jakousi podmnožinou těchto výzkumů, nebo ukáží něco zcela nového. 

 

Za cíl svého výzkumu si kladu nalezení příkladů toho, jak ženy vnímají své vlasy, jak 

pro ně – z dnešního pohledu - byly důležité v dětství, dospívání, v průběhu života až do 

současnosti. Základní a výzkumnou otázkou je „Jaké role vlasy hrály a hrají v životě 

ženy?“ Dalšími jsou otázky více zpřesňující „Jaké mají místo v sociálním životě žen, 

jaké jsou vlasům přisuzovány významy, jakou sociální funkci mohou plnit 

v každodenních interakcích žen, zda sociální významy, které ženy sami uvádějí 

odkazují ke kulturním normám společnosti, ve které ženy žijí?“ Nebo zda vlasy slouží 

k identifikaci sebe sama a „odhalování“ vlastností ostatních žen? Toto téma jistě není 

tak jednoduché zkoumat a posléze jednoznačně interpretovat, ale chápejte tuto práci 

jako objasnění možného úhlu pohledu na problematiku „rolí vlasů“, která bude zatížena 

mým osobním dojmem a zkušeností. Přesto věřím, že práce bude mít přínos 

v pochopení dalšího aspektu vnímání vlasů jejich nositelkami. Nebudu se snažit má 
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zjištění generalizovat (na české ženy, ženy určitého postavení, ženy v moderní 

společnosti apod.), jde o to, abych dané téma empiricky prozkoumala a zjistila, jaké 

různé a možné role můžou hrát vlasy v životě ženy. 

 

3. Metodologie 

Metodologie aneb jak na toto téma?  Základem je, že jako výzkumnou metodu jsem si 

stanovila explorativní kvalitativní výzkum. Jde tedy o to, že jsem se snažila téma „role 

vlasů“ prozkoumat a zjistit, jaká témata a okruhy samy ženy zmiňují. Co je pro ně 

důležité a čemu přikládají význam nebo co vidí jako společensky relevantní význam. 

Zajímalo mě, v jakých souvislostech jsou ženy schopny o svých vlasech mluvit. 

 

Nejvhodnější technikou pro tento typ výzkumu se mi zdál polostrukturovaný 

biografický rozhovor, který jsem vedla vždy s jednou ženou. Celkem jsem provedla 8 

takovýchto rozhovorů. Ženy jsem vybírala víceméně z okruhu svých známých, 

maminek mých kamarádek a vzdálených tet. V kvalitativním výzkumu tohoto typu 

nejde o reprezentativitu vůči cílové populaci jedinců, neboť nejde o to, abych zjistila 

kvantitativní charakteristiky proměnných a vztahy mezi nimi, které bych aplikovala na 

celou (českou) ženskou populaci a zjištění tak generalizovala. Cílem je zjistit, v jakých 

významech, kulturních dimenzích a v jakých souvislostech jsou vlasy respondentkami 

v jejich biografických líčeních reprezentovány. Snahou je získat obraz biografických 

možností a projevů, které naše kulturní prostředí ohledně vlasů nabízí, který nám jednak 

může přinést nová sdělení, jednak se na objevy staré podívat v novém světle a případně 

je i vysvětlit. 

 

Věk žen se pohyboval mezi 50 a maximálně 60 lety. Hned uvedu zdůvodnění výběru 

takového věku. Člověk jako jedinec společnosti prochází neustále formováním svých 

hodnot a postojů. V rozdílných životních fázích přikládá jevům různý význam, různou 

důležitost a též si je schopen dané jevy odlišně vykládat. Pro dítě má jiný význam, když 

jde se svou maminkou do cukrárny na větrník, narozdíl od dospělé ženy, která jde na 

větrník se svou kamarádkou a narozdíl od zralé ženy, která jde do cukrárny na větrník se 

svým vnoučetem. Pro každého má tento akt jiný význam. Proto bylo pro můj výzkum 

důležité, abych prováděla rozhovory s ženami podobně starými, abych zachovala 



Bakalářská práce                                                                                          Role vlasů v životě ženy 
 

 22 
 

 

srovnatelnost výsledných zjištění. Pokud chci tvořit obraz rolí vlasů, které jsou 

přítomny v životech žen, potřebuji vědět, jakých žen. Významy by totiž mohly být 

v různých generacích tak rozdílné, že by můj výzkum byl až příliš velkou mozaikou. Já 

jsem se chtěla zaměřit pouze na jednu generaci, o které si myslím, že má nejvíce co říct. 

Může mluvit o různých fázích svého života jako jsou dětství, mládí, dospívání, o době 

mezi studiem, prací a rodinou a o přibližování se důchodovému věku a čelení 

přirozenému procesu stárnutí. 

 

Důvod pro polostrukturovaný rozhovor je ten, že mi umožňuje vtisknout rozhovoru 

jakýsi řád a dát mu také spád nebo ho vhodně nasměrovat. Pro moje rozhovory jsem se 

rozhodla použít otázky takového rázu, které se používají při biografických rozhovorech 

/ autobiografických vyprávěních. Ptala jsem se žen na jejich životní období, na to, na co 

si vzpomenou při zadání určitého životního období. Pro lepší představu to byly otázky 

typu „Jaké jste měla vlasy v dětství?“, nebo „Jaký význam pro Vás měly vlasy a jejich 

účes v období dospívání?“, dále „Styděla jste se někdy za své vlasy? Nebo jste na ně 

byla naopak hrdá?“ To mi dávalo možnost postupně sledovat celou životní linii žen. 

Ony zase měly naopak možnost si na všechno postupně rozvzpomínat a bilancovat 

nějaký stav nebo myšlenky týkajících se jejich vlasů nebo vlasů obecně. Ženy tak tvoří 

jakýsi příběh, který probíhá celý dosavadní život a podle toho, co žena považuje za 

důležité nebo určující, zmíní. V příběhu je velmi důležité to, že mně jako výzkumníkovi 

je zprostředkována celá životní linie ženy. 

 

V tomto bodě však nesmím opomenout, že žena mi neotevírá svůj příběh tak, jak by ho 

řekla někomu jinému, kdo by se jí na nějaké podobné téma zeptal. Rozhovor probíhá 

v interakci, nejde o strnulý proud myšlenek ženy. Ta nějak své myšlenky formuje a 

postupně si i věci jinak uvědomuje, pokud má tyto myšlenky někomu sdělovat. Jde o 

interakcionistický přístup, kdy ten, s kým rozhovor provádíme, na nás nějakým 

způsobem reaguje a skrze svou promluvu nějak vymezuje své místo ve společnosti a její 

chápání [Silverman 1993: 94]. Stejně tak je tu možnost, že já sama budu strukturu 

rozhovoru měnit podle zkušeností z rozhovorů předchozích a tím ho tak postupně 

formovat. 

 

Z toho důvodu, že si ženy nepřály, abych nějak v této práci zmiňovala jejich jakékoliv 

osobní údaje, neuvedu zde jejich konkrétní povolání, počet dětí nebo jména. 
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3.1 Způsob analýzy  

Provedené rozhovory, které jsem nahrávala (samozřejmě se souhlasem žen) na MP3 

přehrávač, jsem posléze na počítači přepsala do formy vhodné k analýze. Inspirací pro 

značky k přepisu mi byl také přehled Silvermana [Silverman 1993: 118].  

 

Hledání kategorií pro kódování rozhovorů probíhalo tak, že ze širokého seznamu 

sociálních významů vlasů, které byly uváděny v literatuře, jsem sestavila užší výběr, 

kdy jsem podobné významy sloučila do významově podobných kategorií. Tak jsem 

pokračovala dále, až mi vznikly úzké, dále nedělitelné celky. Zjednodušeně řečeno jsem 

například při nalezení možného významu vlasů v kontextu stigmatu, nebo jako symbolu 

sociálního statusu a věku, utvořila jsem formální kategorii ‚znak (symbolická funkce)‘. 

Utvořila jsem tedy kategorie, které by měly formální obsah. Pojmenovala jsem je a dále 

naopak zase rozšířila o možné subkategorie, tak, abych je nasytila všemi významy, které 

jsem na počátku našla v literatuře. Formální kategorie tak byly odlehčeny o specifickou 

náplň každé jednotlivé takto získané informace, ale zároveň z ní vycházely. 

 

Tak vznikly všechny kategorie, které jsem pro kódování a analýzu rozhovorů použila. 

Přestože se mohou zdát velmi heterogenní, je pravdou, že byly utvořeny pouze na 

základě zjištění z odborné literatury. Definice kategorií, respektive pojmů vyjadřujících 

jejich označení, najdete v podkapitole uvedené níže.  

 

Přepsané rozhovory jsem pak kódovala v programu ATLAS.ti. Tento program byl 

vytvořen ke kvalitativní analýze textových celků; umožňuje analyzovat nestrukturovaná 

data, která nemohou být analyzována formálními statistickými přístupy. V příloze 

můžete vidět, jak tento program vypadá a jakého rozvržení pro kódování a analýzu 

používá. Při zmíněném kódování jsem nepostupovala ani otevřeným kódováním, které 

je příznačné pro tzv. grouded theory, ani jsem mechanicky neaplikovala nějaký 

kódovací klíč. Při čtení rozhovorů jsem kódovala jednotlivé zmínky a odkazy (byť 

nepřímé) k nějaké z mých stanovených kategorií / subkategorií. Tímto způsobem jsem 

kategorie nasytila výpověďmi žen, s kterými jsem prováděla rozhovory. V jediném 

případě, kdy se vyskytl odkaz na skutečnost, která neměla svou vlastní subkategorii, 

jsem pro něj zavedla subkategorii novou. Jednalo se o tzv. „normu mladého věku“. 
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3.2 Definice kategorií 

Nyní bych měla definovat kategorie, které jsem si pro analýzu rozhovorů zvolila. Jsou 

to kategorie formální. Úplný a plně rozpracovaný seznam kategorií a subkategorií, 

z nichž se staly kódy pro analýzu rozhovorů, najdete v příloze. 

 

Autenticita: Vyjadřuje skutečnost opravdovosti, přirozenosti; situace která je 

nezměněna. Z toho dále vyplývá opozice přirozenost -  umělost. 

 

Kulturní normy:  Jsou požadavkem na chování lidí v dané společnosti, kultuře. Nejsou 

objektivními stanovisky, ale vztahují se na okolí (ostatní členy společnosti), kteří jsou 

jejich nositeli a mohou udělovat pozitivní či negativní sankce při jejich dodržování nebo 

porušování. 

 

Rady: Doporučení na základě vlastních vizí, postojů a hodnot, které zároveň můžou 

podléhat úvaze za účasti znalosti sociálního světa. Mohou být expertní a laické. 

 

Znak (symbolická funkce): Vlastnost odkazující k interpretaci skrze již známé 

skutečnosti (znalosti). Znak může podléhat stereotypickým představám a stigmatizaci, 

nebo sám o sobě nese informaci vztahující se k nějakému významovému hledisku uvnitř 

dané společnosti. 

 

4. Zjištění a jejich interpretace 

V textu předchozí kapitoly je nastíněno, jak bylo při analýze dat postupováno, tedy 

rozhovorů vedených s osmi ženami a jaké metodologie bylo použito. V kapitole 

následující chci má zjištění nějakým způsobem uvést a vysvětlit a posléze interpretovat. 

Měla bych také zmínit, že při samotném kódování se můj původní úmysl nasytit 

kategorie nalezené v literatuře a konfrontovat tak mé výsledky s jinými teoretickými i 

výzkumnými pracemi, rozšířil o další dílčí teorii, kterou jsem se pokusila také 

interpretovat. Jde o ‚Vlastní interpretaci životního běhu‘. 
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4.1 Význam vlasů v životě ženy 

Základem analýzy se staly čtyři hlavní kategorie. Ty se dál dělí na další menší celky 

(subkategorie). Zjišťovala jsem, kdy a v jakých souvislostech ženy mluví o 

skutečnostech nebo i svých pouhých domněnkách, které se nějakým způsobem ke 

kategoriím vážou. Ještě jednou připomínám, že kategorie jsem utvořila z literatury; 

vznikl list témat a okruhů, v jakých se o vlasech mluví. Tyto okruhy jsem pak sloučila a 

zobecnila na formální kategorie. V případě, kdy ženy zmiňovaly některá témata, která 

nebyla v literatuře obsažena, zavedla jsem pro ně novou subkategorii. Při analýze se 

jednotlivé kategorie sytily, a tak vznikl obraz, který mluví o tématech, která ženy žijící 

v české společnosti zmiňují. Opět se výroky spojily do větších celků, nejde tedy pouze o 

jednotlivé výroky beze smyslu, ale o srozumitelnější a celistvější obraz významů, které 

vlasy pro ženy mají. Nyní se je pokusím popsat a interpretovat. 

 

4.1.1 Autenticita 

Autenticita / přirozenost 

Pro respondentky je přirozenost spjatá s pocitem toho, že mají své vlasy tak, jak jim 

narostly od přírody. To, o čem ženy mluví, se nese v duchu ohledu na své zdraví a 

přirozenost biologického cyklu, kdy žena stárne a její vlasy šediví. Pro některé je 

zkrátka nepřípustné, aby si na hlavu dávaly barvy, když hrozí, že by to škodilo jejich 

zdraví. Jako říká například paní B.:„Mně tohleto nějak nebralo, abych se přiznala. (.) 

Samozřejmě jsem se chtěla líbit, to asi jo, ale že bych jako šla podle poslední módy, jak 

si to různě barvěj ty holky, já si myslim, že se tim vlasy akorát ničej“. Díky tomu, že 

ženy už podléhají výše zmíněnému stárnutí, ke kterému šedivění jednoduše patří, často 

zmiňují také tento ohled. Zajímavé je, jak různé jsou důvody pro to, že jsou ženy 

přesvědčené o tom, že být přirozená, mít vlasy přírodní bez velkých barvících nebo 

kadeřnických zásahů, je pro ně to nejdůležitější. 

 

Prvním takovým důvodem je víra v to, že člověk se má vyrovnat se svým věkem a 

s tím, co mu takový věk přináší. Tak například „Olga Havlová, jestli si pamatuješ, ta 

měla taky skoro bílý vlasy a mně připadalo, jako že to k tomu patří. Že každej věk má 

něco, s čim by se měl vyrovnat a nemá to člověk předělávat“. Naopak jindy má žena 

povědomí o kulturních normách a dojem toho, že žena by neměla mít vlasy šedivé a 

v případě, že nějaké ženy okolo takové vlasy mají, vidí v tom silný postoj ženy, která je 
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schopná normám svou přirozeností čelit. Jako...„Jedna moje teta má hezký ty vlasy, 

začala šedivět, tak jako hezky, jako šedivěla taková docela vůle“. Přesto význam 

šedivých vlasů nemusí být pro někoho natolik závažný: „A nebála jste se toho šedivěni 

už někdy v minulosti? M: Já to beru jako naprosto přirozený, s tim člověk stejně nic 

neudělá, já nevim. Řekla bych i že u mužů je to v tomhletom věku zajímavější než u žen“. 

Prostřednictvím vlasů je ale také možno projevit svůj protest. Nyní mám ale narozdíl 

od politických hnutí na mysli opět přirozenost, kterou ženy mohou považovat za jejich 

„právo“ a mít pocit, že se za projevy svého stárnutí nemusí stydět. Výstižný citát je: „Že 

normálně budu babka, ale to nemyslim jako pejorativně, prostě žena, která se nebojí 

přiznat, že jí bude 60. Anebo, že má prostě bílý vlasy, no_a_co“. 

 

Autenticita / umělost 

Protiklad přirozenosti je umělost. Ale významy, které ženy zmiňují v souvislosti 

s umělostí a zastíráním, nabývají dimenze podobné jako v argumentaci přirozenosti. 

Hlavní význam, které vlasy v této souvislosti nesou, je opět spojen se stárnutím a 

vědomí o jeho negativním nazírání ostatními lidmi. Ženy zmiňují umělost jako 

zakrývání jejich pravé „tváře“, tedy toho, jak ve skutečnosti jejich vlasy vypadají. Jak 

říká jedna žena „NECHCI, aby mi vodrůstaly takhle a bylo teda vidět, že ty vlasy jsou 

vespod šedivý a nahoře černý nebo zlatý nebo jakýkoliv. Tak jsem naprosto přesně 

věděla, že se nebudu barvit“. A paní D. cítí něco podobného „...ale ne aby z nich 

najednou udělal vlasy žlutý nebo zelený nebo nějaký jiný. Jako to mně připadá trošku 

takový jako komediantský nebo co, jakože nějaká faleš v tom je. Že to neni tak, jak by to 

mělo bejt“. 

 
Zjištění z předchozích interpretací je možno zastřešit výrokem, že ženy vidí ve spojitosti 

se svým biologickým stárnutím i jeho projevy, o nichž se domnívají, že jsou jejich 

okolím negativně nazírány. Skrze své postoje a přesvědčení, kdy zůstat přirozená bez 

větších umělých zásahů je hlavní mottem, se ženy s tímto procesem vyrovnávají. 

Zároveň jim to umožňuje vytvářet a manifestovat tak svou osobní identitu. 

 

4.1.2 Kulturní normy 

Kulturní normy / dodržování 

Také vlasy podléhají kulturním normám. Ženy ví, co se od nich očekává, jaká je 

současná móda, tím ale nemám na mysli účesy z posledních módních časopisů, ale co je 
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v té dané době přípustné. Některé mohou cítit přímé uspokojení z toho, že se 

kulturními normami řídí a pokud je naplní, získávají odměnu od okolí ve formě uznání 

nebo lichocení. Některé ženy toto nepovažují za důležité, přesto normám podléhají 

v tom smyslu, že si uvědomují společenský tlak v případě, když se normám příliš 

vymykají. A ty samé ženy vyjadřují svůj obdiv nad lidmi, kteří jsou společenskému 

tlaku schopni čelit. 

 

Konkrétněji jsou ženami vnímány kulturní normy jako nějaké požadavky týkající se 

definice krásy, až jejího ideálu. Stejně tak je ženám přisouzena ve společnosti určitá 

norma, která je identifikuje jako ženy, tzn. norma ženskosti. Jistě vedle této normy 

existuje i norma, která je přisuzována ženě na základě její sociální role, kterou má a 

zároveň je pro ni často identifikující (matka, ředitelka firmy). Poslední normou je 

norma, kterou jsem pojmenovala norma mladého věku, kdy dívka už sama přikládá 

svým vlasům nějaký význam a chce sama rozhodnout, jak a co svými vlasy vyjádřit. Ne 

překvapivě toto období začíná v dospívání. 

 

V některých promluvách ženy dokazují, že si jsou vědomy tzv. ‚ideálu krásy‘. Některé 

se ho snaží dosahovat a pokud neuspějí, dostavuje se zklamání. Tak jako jedna žena 

říká „St: Mindráky? No určitě, určitě! Krásný, hustý vlasy. Ale vždycky jsem si říkala, 

že to je jenom z toho maštění těch vlasů... Vlastně ZÁSADNÍ byl takové ty ne úplně 

rovné, ale ne kudrnaté vlasy, ne zvlněné, ale poddajné vlasy, se kterými si můžeš udělat 

bohatý DRDOL nebo si to nějak vyčesat. To mně prostě něšlo, nikdy“. Naopak některé 

ženy si uvědomují svou výjimečnost a uspokojení z ní. Jako například paní S.: „Já 

myslim, že jsem vždycky tak nějak byla SPOKOJENÁ s těma svýma vlasama, jo. Měla 

jsem je hustý, měla jsem jich dost. Vlnily se mi samy, takže (.) bylo to bezvadný, kdekdo 

mi to záviděl“. Ženy ale nevnímají jsem svoje vlasy, všímají si taky vlasů jiných žen. 

Obdivují je, přejí si, aby měly také takové a vedle žen, které zmíněného ‚ideálu krásy‘ 

dosahují, se cítí méněcenně. Příkladem může být tento úryvek: „A pak mám teda 

otázku, jestli jste se za své vlasy někdy styděla nebo jste na ně byla hrdá?/ Jo. To jo. 

Protože to tě štve, když vidíš nějakou dámu, která má nádherné vlasy, v mém případě 

Gabriela Beňačková, to když se na ní podíváš na Gabrielu Beňačkovou a máš ji vedle 

sebe, říkáš si, kdybych měla alespoň půlku těch vlasů.“ 
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Pokud budu zmiňovat, jaké významy ženy přikládají svým vlasům v souvislosti se 

sociálními rolemi, které hrají, půjde hlavně o významy spojené s profesními rolemi. 

Ženy vnímají, v jaké ‚společnosti‘ se pohybují a co se od nich očekává. Do podoby 

svých vlasů tak projektují to, aby působily takovým dojmem, který je k jejich profesi 

adekvátní. Jako zde „Jak jsem jednou řikala, že prostě, už aby to bylo trošku 

kultivovaný, že jo. Takový nějaká důstojná pani doktorka v kostýmu by měla mít dobrý 

vlasy, no“. Neopomenutelnou rolí je ale také role matky. Mnoho žen si vzpomíná na to, 

že jejich matka byla ta, kdo se o jejich vlasy staral. Ať už máme na mysli stříhání vlasů 

samo o sobě, nebo dohled nad ‚stavem‘ vlasů, což znamená chození k holiči. Zde by se 

matka dala považovat za nositelku kulturních norem ve vztahu k dceři. Sama nejdřív 

rozhoduje, jak by dcera měla vypadat a následně ji nepřímo učí, jak by měla vlasy nosit, 

tedy aby byla konformní a naplňovala kulturní normy, které matka považuje za reálné a 

cítí povinnost je takto své dceři zprostředkovat. Jak říká jedna žena: „No to už asi v tý 

dospělosti jsem si do toho mohla trochu mluvit, ale určitě dřív než v tý pubertě teda asi 

ne. No maminka byla taková dost rázná. (smích) Moc nediskutovala o těhlech věcech“. 

Pokud je i sama žena v roli matky, může cítit touhu pomoci svým dcerám dosáhnout 

‚ideálu krásy‘, protože vidí v dodržování kulturních norem potenciál výhody. „No že jo, 

tak v tý době se už, jednak jsem chtěla mít hezký princezny, takže bylo po jejich. Oni 

měly dlouhý vlasy no“. 

 

Při kódování normy ženskosti se vyskytovaly odkazy k dojmu, že žena by měla na 

hlavě mít vlasy, bez nich na své ženskosti něco ztrácí. Výstižný je tento postřeh: 

„Abych jako teda neměla plešku na hlavě, to bych teda nerada, mně jako žena, by mi to 

připadalo s tou pleškou divný a že bych musela nosit paruku, to by mě teda silně 

obtěžovalo.“ Někdy padly i názory, že ženu zkrátka dělají pěkné, pokud možno dlouhé 

vlasy. K normě ženskosti se váže i přirozenost při jejím naplňování. Pokud žena 

dosahuje nějakého ‚ideálu‘, kterým jsou pěkné vlasy, a zároveň je dosažení takového 

ideálu přirozené, získává žena obdiv. „No, každej si tedy vždycky všim, že jsem měla 

jako hodně vlasů, hodně. A že si mi samy vlnily, tak to vždycky tak podotkli jako, ty máš 

krásný vlasy a ty se máš, nemusíš s tim nic dělat“. Stejně tak tento výrok odkazuje na 

dojem ostatních žen, že norma, kterou by žena měla plnit, je mít hezké vlasy. 
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Kulturní normy / porušování 

Kulturní normy se ovšem dají i porušovat. Ti, kdo tak činí, mohou být označeni za 

devianty. Někteří normy porušují vědomě za účelem vyjádření svého postoje, odporu a 

protestu ke kulturním normám. K prvnímu výše zmíněnému pojmu deviace uvedu 

historii jedné ženy. „Táta tenkrát hrozně řádil. Byly vlasy, 2 centimetry na hlavě a ještě 

tak vobarvený na černo (...) Tak já nevim. No asi se mu to zdálo přehnaný. Asi se mu 

zdálo, že vyčuhuju z řady nebo něco. Tenkrát jsme všichni vlastně byli v řadě, že jo.“. 

Jde tedy o ‚nepociťovanou‘ deviaci, kdy se žena zkrátka jako deviant necítí, nahlíží jí 

tak ale ostatní. Jiná žena se ale naopak zmiňuje o pocitu, o vědomí deviace. V tom 

případě má taková žena na vědomí kulturní normy a předpokládá, že příčinou jejich 

porušení bude nahlížena jako deviant. „Styděla jsem, když NĚKDY třeba jsem nestihla 

tu hlavu umejt a přišlo mi, že už nejsou tak, jak by měly bejt. Nadejchaný, načesaný. Už 

to nedrží potom. Tak to jsem se tak trošku jako styděla a nerada jsem se mezi lidma 

někde ukazovala“. K druhému pojmu, protest, je relevantní další citát, který se váže 

k postoji, kdy se žena nebojí ukázat porušování kulturních norem važících se k vzhledu 

ženy a vědomě jeho prostřednictvím manifestuje protest: „A já bych chtěla být mezi 

těmi lidmi, který se nebojí zestárnout. Protože si myslim, že člověk může bejt hezkej, i 

když je mu 100. Za tím si stoprocentně stojím, no“. V tomto případě je ale vidět, že žena 

má stále nějaké normy internalizované a popřením druhotných stále nevylučuje ty 

prvotní (jako je norma ‚krásy‘). 

 

4.1.3 Rady 

Rady / expertní 

Pod touto subkategorií se skrývá osoba mnoha ženám velmi blízká, kterou je osoba 

kadeřníka či kadeřnice. Jak jsem již psala v teoretickém úvodu, kadeřník není pouhá 

profese, ale nese s sebou mnoho dalších dimenzí. I ženy, s kterými jsem rozhovory 

vedla, nikdy kadeřníka neopomněly zmínit, ať už k němu chodily či nikoliv. Například 

„Jo ještě zajímavý je možná to, že jsem strašně málo chodila v životě k holiči. Ale 

myslim, že jsme to střihali nějak doma.“ V tom vidím bezprecedentní místo, protože 

kadeřník je osoba, které se ženy svěřují s tím, aby dosáhly nějakého svého cíle. A 

v případě, že se mu do rukou nesvěří, neopomenou to alespoň zmínit. 
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Kadeřník nebo kadeřnice jsou ti, kdo jsou považováni za experty v práci s vlasy. Jejich 

zákaznice je mohou považovat za blízké osoby, s kterými navazují neformální vztah. 

Proč tomu ale tak je? V čem je odlišná pravidelná návštěva fyzioterapeutky a 

kadeřnice? Z rozhovorů se zdá, že ženy kadeřníky/ce považují za někoho, kdo jim 

pomáhá zvládat nějaké kulturní normy. Ženy jim zkrátka důvěřují, že je ostříhají tak, 

aby vypadaly dobře, aby byly ve společnosti považovány za ‚hezké‘. Jako paní G.: „A 

tenkrát jsem byla hrozně nadšená z tý barvy. To jsem začínala mít první šediny, tak si 

pamatuju, tenkrát jsem byla hrozně rozjitřená. To když jsem šla vod ní, tak jsem si 

připadala, že jsem konečně upravená“. Některé ženy jim ovšem důvěřují a pak jsou 

zklamány. Nerovnocennost v tom, jak je kadeřník ostříhá s tím, jak by ženy samy sebe 

rády viděly, způsobují to, že ženy ke kadeřníkovi už nejdou nikdy. Jiné ženy zase vidí 

kadeřníka jako ‚spásu‘ a doslova cítí potřebu toho, aby s jejich vlasy něco udělal. Aby 

spravil to, co ‚dělá ženu ženou'. 

 

Rady / laické 

Pojem laické rady v sobě skrývá zmínky žen o čemkoliv, co by mělo nějaký vztah 

k jejich vlasům a co o nich nebo k nim říkají ostatní lidé a jestli se tím ženy nějak řídí. 

Z mé analýzy vyplývá, že někdy to, co ostatní lidé k vlasům ženy podotknou, pro onu 

ženu hodně znamená. Za prvé se takovými radami mohou řídit a vytěžit tak z nějaké 

situace díky přizpůsobením svých vlasů názoru jiného člověka jistou výhodu. Jako 

zde...„Jak jsem řekla, dlouhý vlasy se mu líbily vždycky. Možná právě proto jsem si je 

tenkrát nechávala celkem dlouho dlouhý“. Ale jsou i situace, kdy ženám na mínění 

ostatních nezáleží a tomuto mínění nenaslouchají, protože chtějí dosáhnout nějakého 

vlastního cíle, kterému přikládají důležitost. Může jít o něco podobného jako v tomto 

případě: „Pořád jsem nosila krátký. A proto jsem neustále toužila po dlouhejch vlasech. 

A maminka mi to rozmlouvala, že s MOU kvalitou vlasů NEmůžu mít dlouhý vlasy“. No 

a nesmím opomenout zklamání žen ze absence rad. Mluvím o návratech žen od 

kadeřníka a o tom, že jejich manželé žádnou změnu nepostřehnou. Pokud uvažujeme, že 

žena jde ke kadeřníkovi, aby ji ostříhal tak, aby její účes o ní něco vypovídal, a tato žena 

pak přijde domů a její manžel se nad změnou ani nepozastaví, znamená to, že každá byť 

menší změna v účesu ženy je pro ni samotnou velmi důležitá, přestože navenek není až 

tak patrná? Myslím, že tento moment lze vysvětlit jako absence komentáře, který by 

v danou chvíli ženu ujistil o naplnění nějakých norem (například ‚ideálu krásy‘), kterou 

žena zamýšlí splnit. V případě, že taková rada nepřichází, se žena ocitne na poli sociální 
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nejistoty. Nyní uvedu citace hlavně z hlediska velmi zajímavých přirovnání, které 

poukazují na to, že změna účesu je pro ženu opravdu důležitá. „Jako když jsem přišla 

vod holiče, tak někdy si všim, že mám udělanou hlavu, NĚKDY. (smích) Ale nijak to 

nekomentoval. Voni jsou ty chlapi takový berani. Si málokterej všímá. Já vždycky říkám, 

bych mohla chodit bez nohy a neviděl by to.“ 

 

4.1.4 Znak (symbolická funkce) 

Pojem znak označuje nějaké ať už vnitřní nebo vnější skutečnosti, na jejichž základě 

logicky usuzujeme na skutečnosti další. Toto trochu abstraktní vysvětlení hned uvedu na 

konkrétních příkladech. 

 

Znak / diagnostický 

V případě znaku diagnostického jde o prezentaci vlastního pohledu na to, co vlasy 

v sociálním prostředí znamenají. Jednak jde o prosté konstatování nějaké skutečnosti, 

která je ale nějakým způsobem pro ženu významná, jednak může jít o snahu vyjádřit své 

postoje a hodnoty, které se mohou dále vázat právě na to, jaké a jak silné významy 

mohou vlasy pro ženu obecně mít. V tom případě se žena nějak prezentuje, nebo se 

snaží, aby vyjádřila své ‚sebeurčení‘. To, jaký význam pro ženu mají její vlasy závisí 

na tom, jaké hodnoty vyznává. I přestože mohou být kulturní normy v lehké opozici 

s takovými hodnotami, na významu, který pro ženu mají její vlasy, to nic nezmění. „To 

mně bylo jasný v 15. To jako stejně mně bylo jasný, že chci 3 děti, tak mi bylo jasný, že 

barvit vlasy si nebudu“. Pro některé ženy byly jejich vlasy velmi významné v útlém 

věku. Nejednalo se o to, jestli je nosily v culíku či nikoliv, ale šlo o důležitost toho, že je 

mají a že je mají zároveň dlouhé, jako všechna ostatní děvčata. Jak se ukázalo, když 

byly jejich vlasy dlouhé, nijak si to přímo neuvědomovaly, ale když o své vlasy přišly, 

cítily, že něco důležitého ztratily. Jejich dlouhé vlasy pro ně byly „dívčím“ znakem, 

tedy znakem, který je očividně odlišoval od chlapců.  Jak říká tato žena: „Mě toho 

prvního culíku je prostě, si vzpomínám, že ho mám schovanej, tak tenkrát jsem to trošku 

jako asi vobrečela. Mně to bylo líto, že jsem vo ty vlasy dlouhý jako přišla.“ A podobně 

také jiná žena říká...„No tak já jsem si asi myslela, že mi ty vlasy slušej, ty dlouhý. Tim 

že se mi ty konce vlnily, tak voni jako to bylo že. Přirozenej účes a to. Tak mně to určitě 

VADILO nebo jsem se s tim asi tak lehce nesmiřovala, proto mi ten culík maminka 

schovala, no“. Velmi častým znakem vlasů pro ženy je stárnutí. Podle vlasů odhadují, 
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jak je kdo starý a zároveň jsou si vědomy toho, že ostatní budou podle jejich vlasů 

usuzovat na jejich věk. A tak se snaží vlasům vtisknout v tomto smyslu jinou podobu. 

„Ale já si prostě myslim, že obarvit si vlasy je tak bezbolestný, že je to zkrátka zbytečný, 

aby to člověka dělalo starší. To neni žádnej problém, trošku barvy na hlavu. Spousta 

věcí nejde, ale tohle si myslim, jde úplně bezbolestně.“ 

 

Znak / stereotypizační 

Tento znak už je snáze a jednoznačněji uchopitelný. Každý jsme slyšel nějaké vtipy o 

blondýnkách nebo jsme je viděli ve filmech, kde většinou hrají přitažlivé ženy. Snad se 

nám to může zdát jako nemožné, že takové stereotypizace opravdu ovlivňují to, jak nám 

druzí nahlížejí a jak s námi jednají. Ženy, se kterými jsem vedla rozhovory, toto ale 

zmiňují. Jednak mluví o stereotypech založených na barvě vlasů, jednak o stereotypech 

týkajících se norem ženskosti, tedy toho, jak by jaká žena v jakém věku měla vypadat. 

A v neposlední řadě je pro ženy důležité, aby splňovaly očekávání, která se vážou na 

jejich profesi. Samy zmiňují domněnky o tom, co je a co není pro ženu v určité profesi 

vhodné a jejich výpovědi tak podléhají stereotypům. Tak například...„To si nepomůžeš 

a pak máš blbce nadřízeného nebo blbce muže,  který tě nechápe, nebere za to, co máš v 

hlavě, ale co máš na hlavě“. 

 

Je zajímavé, že ženy reflektují normy vztahující se k věku, přestože existují jisté normy 

ženskosti. Řekněme, že ideálem jsou dlouhé vlasy a přesto jsou staršími ženami 

považovány za nepatřičné... „já jsem vod takovejch těch 35, jsem usuzovala, nebo 

říkala jsem si, že se ty dlouhý vlasy na ten můj věk nehoděj. Ale to se mění, jo. Třeba 

poprvý si to řekneš v 30, pak v 35 a tak to posouváš. A vždycky jsem měla takovej pocit, 

že se to hodí nebo nehodí. Protože marná sláva, dlouhý vlasy po ramena se nehoděj na 

starší ženy.“. K barvě vlasů, kterou jsem uváděla výše, se váže dojem výhodnosti, 

pokud někdo má barvu vlasů takovou, která je obecně považována za ‚ideál‘... „Když 

vidíš vedle sebe ženu, která má bohaté, blonďaté vlasy, taky bys je radši měla bohaté 

blonďaté. Holt je nemáš, tak to musíš vyřešit nějak jinak. A byť by jsi někdy byla i 

chytřejší, tak často ten zjev převládá“. 

 

Znak / stigma 

Respondentky vnímají jako téměř jediné téma stigmatizace stárnutí a tím pádem i 

šedivění vlasů jako jeho projev, kdy se obávají reakce okolí a cítí se nepříjemně. 
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Opravdu všechny ženy si jsou vědomy toho, že v současné době kulturní normy nepřejí 

procesu stárnutí a toho, aby to na ženě vůbec bylo vidět. Takže i přestože si připouštějí 

tento společenský trend, některé ho neuznávají a nechtějí se mu podřídit. Některé ženy 

naopak ví, že aby mohly být do jisté míry stále úspěšné a aby nebyly v sociálních 

interakcích nahlíženy jistým způsobem méněcenně, musí vyvíjet nějaké strategie na 

zakrývání projevů stárnutí, tedy barvení vlasů. „ Protože jsem si nedokázala představit, 

že bych měla jako bílý vlasy, to vůbec ne. No, to teda toho člověka změní opravdu k 

nepoznání, jo“. Znak stárnutí není pro ženy žádoucí ani v interakcích v práci, při 

pracovních pohovorech a podobně. Jak popisuje jedna žena...„Když se jdeš ucházet o 

místo a mít šedivé vlasy, to nepřichází v úvahu.“ Vysvětlení vidíme v tomto: „No já si 

nemyslim, že míň v kontaku s lidmi, to záleží na tom, s jakými lidmi. Co od tebe očekává 

ta společnost. Protože my teď momentálně procházíme obdobím, kdy zestárnout je 

„faux paux“; “Protože opravdu padesát, to je sprosté slovo“.  

 

4.2 Interpretace 

Jaká zjištění tedy analýza rozhovorů se ženami přinesla? Jaké role v životě ženy hrají 

její vlasy? Jaké významy jim sama žena přikládá? 

 

Jak bylo uvedeno na příkladech, zdá se, že ženy jsou si vědomy kulturních norem, které 

společnost, ve které žijí, vyznává. V případě, že je sama žena uznává, pociťuje nutnost 

je alespoň do nějaké míry dodržovat a řídit se jimi, přestože mnohdy je reálně naplnit 

nemůže, ať už je to způsobeno její fyzickou povahou nebo jejími možnostmi. Ženy se 

setkávají s nároky a očekáváními vázaným na jejich vlasy i v práci toho typu, kde mají 

„dobře reprezentovat“, a cítí tak tlak na to naplňovat normy ženskosti nebo ideálně 

normu krásy. Obzvláště ve vyšším věku, kdy žena stárne a její vlasy začínají šedivět, se 

cítí být vystavena tomuto tlaku více, kdy projev stáří je stigmatizován a nazírán 

negativně. Ženy se pak snaží hledat strategie k vyrovnání se s takovou realitou. Buď se 

snaží s tímto označením vyrovnat tím, že se svůj věk snaží zakrýt (v případě vlasů 

barvením), nebo se snaží s negativním nazíráním stáří a jeho projevů vyrovnat svými 

postoji a smířením se svou přirozeností. 

 

I v každodenním životě ženy vlasy mohou ovlivňovat to, jak se žena cítí. Při 

každodenních interakcích ženy chtějí ‚nějak vypadat‘. Pokud se v dané chvíli normám 
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vymykají, mohou se cítit zklamané či méněcenné. Ovšem existují i ženy, které 

prostřednictvím svým vlasů chtějí okolí ‚sdělit‘ své postoje a hodnoty vůči kulturním 

normám, které nepovažují za relevantní pro svůj život. V tomto bodě ale musím 

podotknout, že pokud někdo chce proti nějakým normám protestovat nebo je záměrně 

porušovat, musí si nejdřív uvědomit jejich existenci a pochopit je. Proto bych řekla, že 

vlastně všechny ženy jsou si kulturních norem vědomy, jen se liší v tom, do jaké míry se 

s nimi ztotožňují. 

 

Uznávám, že následující výrok se může zdát jako spekulativní, ale považuji ho za 

zmínění hodný. Chtěla bych totiž polemizovat se zjištěním, že pro mnohé ženy je 

důležitější zdraví, než dodržování kulturních norem. Ano, ony to sice tak nahlížejí, ale 

nezdá se vám, že v současné době se i ‚být co nejzdravější a přirozená‘ stává jednou 

z kulturních norem týkajících se našeho těla? Tím ale nechci říct, že hodnota vlastního 

zdraví sama o sobě neexistuje. 

 

Jak ženy dbají o své vlasy a co jimi chtějí vyjádřit také může podléhat nějakým 

doporučením lidí, ať už blízkých nebo profesionálů – kadeřníků/ic. Lidé, kteří ženám 

zprostředkovávají nějaké rady, co by měly se svými vlasy dělat, by se dali v jistém 

smyslu označit za poradce a nositele kulturních norem a ženy vlastně jejich 

prostřednictvím nazírají symboliku, kterou jsou vlasy v jejich kultuře opředeny. 

 

Můžu říci, že role, které ženy svým vlasům připisují, jsou stejnými nebo velmi 

podobnými sociálními fenomény jako ty, o kterých se píše v odborné literatuře 

pojednávající o problematice vlasů. Ale k čemu všechny tyto fenomény odkazují? Tvoří 

všechny tyto významy přikládaných vlasům nějakou celistvou strukturu? Řekla bych, že 

ano a myslím, že vás nepřekvapí, když budu konstatovat, že všechny zmíněné aspekty 

tvoří část lidské identity. Hlouběji se tento výrok pokusím objasnit v Diskuzi. 

 

4.3 Vlastní interpretace životního běhu 

Když jsem mluvila v úvodu Zjištění a jejich interpretace o nové teorii, která se při 

kódovaní vyskytla, měla jsem na mysli zajímavé body výpovědí žen. Ty mě někdy 

zaujaly svým rozdílným pohledem v rámci jednotlivého rozhovoru a uvedly 

v myšlenku, že nejen rozdílné ženy sdělují a interpretují významy ohledně svých vlasů 
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odlišně, ale i každá jednotlivá výpověď ženy může působit rozporně sama o sobě. Když 

jsem se domnívala, že to, jakým způsobem žena o svých vlasech mluví bude referovat 

obecně k jejím postojům v životě a jejím pohledům na společnost, překvapil mě fakt, že 

v rozhovorech se objevovaly kontradikce výroků. Nebo jinak, to, jak ženy nahlížely 

podobu svých vlasů, nebo jejich ne/důležitost se měnila v závislosti na životním období, 

o kterém právě mluvily. 

 

A tak jsem si položila otázku: „Bilancují a interpretují ženy minulost (vztaženou ke 

svým vlasům) skrze kulturní normy současné společnosti, a naopak současnost 

prezentují tak, jak ony samy sebe vidí a sdělují svůj postoj ke svým vlasům?“ 

 

Souhrnně mě tedy zajímá, zda se bude objevovat nějaká pravidelnost v tom, jak ženy 

mluvily o minulosti, současnosti a budoucnosti. Jestli vysvětlují skutečnosti týkající se 

jejich vlasů pomocí kulturních norem, když mluví o dětství, dospívání, období zakládání 

rodiny a o budoucnosti. A zda o současnosti mluví jen jako o souhrnu znaků a 

skutečností nevázaných na kulturní normy. Důvod k této domněnce je takový, že žena 

období svého života, které zrovna neprožívá, což je tedy minulost a budoucnost, 

nepamatuje tak detailně a při potřebě sdělení někomu cítí potřebu dát si do souvislosti 

své paměti a nějak „rozumově“ je v dialogu sdělit. Právě k tomu by mohly sloužit 

kulturní normy. V případě vyprávění o budoucnosti, čili o svých představách o 

budoucnosti, kterou žena nezná a jen si ji může domýšlet, by došlo k stejné potřebě dát 

svému sdělení nějakou konzistenci a tu by získala přes náhled skrze optiku kulturních 

norem. Současnost je žitá a prožívaná v každém okamžiku a žena by nemusela cítit 

takovou potřebu ji dát nějaký „společensky logický obraz“. 

 

Pro přehlednost analýzy bylo vhodné vytvořit tabulku, ve které budou zaznamenané 

výpovědi jednotlivých žen. Tedy hlavní body, kdy se ženy zmiňují o jednotlivých fázích 

svého života, o kterých jsem s nimi mluvila. Musím konstatovat, že někdy bylo 

problematické, co z toho, co žena zmínila, má význam pro můj cíl zkoumání. Ale přesto 

jsem při tomto váhání doplňovala tabulku tak, jak vidíte pro lepší představu níže. Hesla 

jsou velmi jednoduchá. Přesto je patrné, jakou strukturu rozhovory nesou. Následuje 

ukázka z tabulky, kompletní tabulku najdete v ‚Příloze‘. 

Vysvětlení k ukázce tabulky:  
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V levém sloupečku je uvedeno, o který rozhovor (ženu) se jedná, v dalších sloupcích 

jsou životní etapy, na které jsem se žen ptala. Lakonicky uvedené Teď a Potom zkrátka 

označují skutečnosti, o kterých ženy mluvily jako o současnosti nebo jiné skutečnosti 

bezprostředně se k ní vztahující, a o budoucnosti, respektive jakékoliv vize, které ženy 

mají o své budoucnosti (týkající se vlasů, samozřejmě). ANO pak znamená, že žena 

mluvila o svých vlasech způsobem, který referoval ke kulturním normám. NE znamená, 

že žena nevyjadřovala nějakou spojitost s kulturními normami, ale naopak jen sdělovala 

nějaké skutečnosti, které považovala za „dané“. Kombinace ANO/NE je prostě situace, 

kdy žena mluvila o interpretaci skutečností skrze kulturní normy a kdy zároveň ve 

skutečnosti týkající se jejich vlasů neviděla spojitost s kulturními normami. 

 

Ukázka: 

  

dětství 

 

dospívání 

 

rodina 

 

Teď 

 

potom 

 

Paní  S. 

ANO 
maminka, 

móda 

NE 
Prostě 

nakrátko,jak 
to chtěla 

ANO / NE 
Manželovi se 
líbily dlouhé 

vlasy 

ANO 
Pohodlné 

kratší, ne šedé 

ANO 
Hlavně ne 

šedivět 

 

Paní B. 

NE 
Měla to jako 

teď 

ANO 
Chtěla mít 

dlouhé vlasy, 
plesy-

kadeřnice 

NE 
Pohodlí krátké 

vlasy 

ANO 
Upravená, 
nadýchaná 

NE 
Jen upravit, 
ale ne barvit 

 

Jak můžete vidět v ukázce tabulky, interpretace nemůže být jednoznačná v případě, 

kdybychom chtěli mluvit o každém životním období zvlášť. Ale přesto se objevila velmi 

zajímavá pravidelnost, kdy téměř všechny ženy (až na jednu) nahlíží současnost skrze 

kulturní normy. O budoucnosti a minulosti mluví různé ženy různě, neshodují se, ale 

také by se dalo říct, že spíš mluví ve svých vyprávěních o svých vlasech jako o něčem, 

co „prostě bylo, jak to bylo“, bez potřeby odůvodnit to nahlížením skrze nějaké kulturní 

normy. To je velmi zajímavé zjištění. Vlastně je to opak toho, co jsem se na začátku 

domnívala. Zjednodušeně lze říct, že ženy nahlížejí a vysvětlují současnost skrze 

kulturní normy a minulost a budoucnost odlišně interpretují jako prostou skutečnost, 

nebo je nahlížejí skrze kulturní normy. Proč tomu tak je? Jaké vysvětlení můžu o tomto 

podat? Citát jedné ženy mi připadá jako celkem výstižný. 

 

„J: Jak bys to teda zhodnotila v tom dospívání, ten význam pro tebe těch vlasů? 

G: Já bych to zhodnotila tak, že to pro mě nebylo důležitý, v tý době, to mi bylo jedno. 
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J: A potom, když už jsi měla Kamila a Romana? 

G: No, tak to spíš něco, jsem si začla všímat, že ta hlava musí vypadat různě, ale hlavně 

ne hrůzně.  

J: A v tý době, proč myslíš? Že už jsi měla děti, nebo že už jsi byla starší?  

G: Nevim, no, ale že už jsem byla asi starší. Asi jak jsem ujela trošku z tý, vůbec se to dá 

odvodit z naivity, jestli ještě tam nejsem dneska, někdy. No a pak jsem si už všímala tý 

úpravy. Jako mladá mě to asi nijak nebralo, mně to bylo jedno tenkrát.“ 

 

Jedna žena mluví o jakési naivitě, díky které jí bylo jedno, jaké vlasy má, jak vypadá. 

Ale postupem věku tuto naivitu ztrácela a došla k názoru, že vlasy prostě nějak musí 

vypadat. Kvůli okolí. Takže z toho soudím, že tím, jak stárne, si víc připouští normy, 

podle kterých by se měla řídit, aby se ve společnosti cítila dobře, protože bude 

považována za komfortní. Další úryvek rozhovoru naznačuje kulturní stereotyp, který si 

žena začne postupem času uvědomovat a vidí ho sama jako reálný. 

 

„S: A musí tě ti lidi brát takovou, jaká jseš. Vlasy by prostě neměly tě zatěžovat. I když 

chápu, že já, vim to sama ze sebe. Že problém s vlasy u ženy je velmi obtížný. A vlastně 

to cítím doteď, protože nikdy kvalita těch vlasů, máš ty vlasy jako pápěří, nic s tim 

neuděláš a štve to člověka. To si nepomůžeš a pak máš blbce nadřízeného nebo blbce 

muže,  který tě nechápe, nebere za to, co máš v hlavě, ale co máš na hlavě (...) To prostě 

tak je, ať si každý kdo chce (co chce) říká cokoliv.“  

 

Nyní je otázkou, jak tedy vysvětlit, že ženy nahlížejí současný stav svých vlasů skrze 

kulturní normy a interpretují ho tak? Nabízejí se dvě možná vysvětlení. Prvním je sám 

proces rekapitulace svého života. Žena při bilancování a hledání odpovědí na mé otázky 

dává celému svému vyprávění nějaký smysl a snaží se ho tak zpětně najít i ve svém 

životě, mám tedy na mysli smysl, který dává významům svých vlasů jak pro sebe samu, 

tak pro okolí. Minulost už byla a lze na ní jen vzpomínat a snažit se o to ji nějak sdělit. 

Žena si možná už nevzpomíná, proč jednala, ale vzpomíná si na to jak. Proto není 

schopná kulturní normy vzhledem k minulosti označit. Nebo se kulturní normy částečně 

změnily a v konfrontaci se současnými a ‚bývalými‘ kulturními normami žena není 

schopná ty minulé jako kulturní normy označit a tak je taky interpretovat. Současnost se 

však děje stále, tady a teď. Proto jsou současné kulturní normy v jistém smyslu 
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důležitější, a proto je žena nějakým způsobem promítá do vyprávění o rolích svých 

vlasů. 

Druhým vysvětlením může být uvědomění si dospělosti, přesněji „vyspělosti“. Ženy se 

cítí jako dostatečně/příliš staré (to samo vyplývá už z rozhovorů, například: „54. Já ti 

řeknu, to je vopravdu hroznej věk“) a zkušené. Pro ně je uvědomění si kulturních norem 

jakýmsi znakem jejich věku. Tudíž pokud si uvědomují, že jejich věk je už vyšší a tedy 

ony už „o životě vědí své“, pak následuje zdání, že o životě a společnosti vědí mnoho. 

A tím tedy také to, jaká společnost je, co její členové vyžadují (konformitu) a sami se jí 

podřizují. Tím pádem jsou takové ženy schopny nahlížet na kulturní normy jako na něco 

společensky daného a nevyhnutelného. Proto, když jsem se jich ptala na role jejich 

vlasů v jejich životě, podřizují i vlasy náhledu na ně jako část, která je podřízena také 

kulturním normám. Dalo by se říct, že jejich vlasy jsou jistým sociálním objektem. 

Vyšší věk tedy pro ženy může znamenat vyšší uvědomění si společenských norem, 

kterým se sami do jisté míry podřizují nebo je alespoň vnímají jako skutečné. Při 

bilancování minulosti se sami ženy asi považují za bezstarostné, naivní (viz úryvek 

rozhovoru výše). Něco ve smyslu neuvědomování si společenských norem. 

 

5. Diskuze 

V této kapitole bych nejprve ráda diskutovala mé domněnky o nahlížení životního běhu 

samotnými ženami. Ráda bych zjištění o tom, že žena nahlíží současnost spíše než jiná 

‚neaktuální‘ životní období skrze kulturní normy, polemizovala se sociologickou teorií. 

Známá Bergmanova a Luckmanova definice každodennosti zní „Každodenní život se 

jeví jako realita, kterou lidé nějak vykládají a jež má pro ně subjektivní význam jako 

určitý logicky soudržný svět“ [Berger; Luckmann 1999: 25]. A dále Berger a Lucmann 

rozvíjí svou teorii sociální konstrukce reality do dimenze, kdy jedinec žije 

v každodenním životě, který by se dal charakterizovat pojmem „tady a teď“. Každý 

člověk tedy dává významy skutečnostem, které se jemu a okolo něj v každém okamžiku 

dějí. Mají pro něj subjektivní význam, ale zároveň si je vědom toho, že ostatní lidé 

kolem něj přikládají skutečnostem svoje subjektivní významy. Tak všechny tyto 

významy ale podléhají objektivizaci, a tak pro každého jedince vzniká soudržný sociální 

svět, který je ale společný mnoha lidem. Lidé tak sdílí vědění o tomto světě [Berger; 

Luckmann 1999: 25]. 
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Domnívám se, že ženy nahlížejí své životní etapy (a příběhy vážící se k jejich vlasům) 

v současnosti, která má pro ně funkci „tady a teď“. Právě skrze vědění o sociálním 

světě, kdy si v interakci při rozhovorech uvědomují společné vědění o tomto sociálním 

světě, objektivizují dané skutečnosti. Tyto objektivizace mohou být například kulturní 

normy společnosti, ve které žijí. A tak proto, aby žena byla pochopena, vysvětluje 

skutečnosti, tak, aby jí partner, o kterém se domnívá, že s ní sdílí nějaké vědění o 

sociálním světě, v dialogu porozuměl. 

 

V této diskuzi je ještě nutno se zamyslet nad tím, zda a proč mohou být i vlasy součástí 

lidské identity. Jak píše Goffman „Vlasy jsou symbolickým indikátorem genderu, rasy a 

třídního statusu. Detaily jejich tvaru, barvy, struktury a délky mohou být viděny jako 

vodítka o věku, etnickém pozadí, osobnosti a dokonce o hodnotách jejich nositele“ 

[Lawson 1999: 255]. Pokud tedy uvidíme zpoza regálu v knihovně vyčuhující silně 

kudrnaté, černé vlasy, pravděpodobně budeme usuzovat na to, že jejich nositelka je 

černoška, aniž bychom vůbec zahlédli kousek jejího obličeje nebo kůže. V tomto 

případě jsme odhadli rasu nositelky, kterou si ona nemohla vybrat. Jde o takzvanou 

rasovou identitu. 

 

Jaké složky může identita obecně mít?  Identita může obsahovat něco, co nás vymezuje 

vůči ostatním lidem jako individualitu, ale zároveň vystihuje naši příslušnost k nějaké 

sociální skupině. Jak píše Eriksen, „Z mnoha identifikací, které v komplexních 

společnostech zakládají příslušnost jedince, můžeme stručně vyjmenovat (...) etnickou 

příslušnost, rodinu, věk, vzdělání, politický pohled, sexuální orientaci, sociální vrstvu, 

náboženství a pohlaví.“ [Eriksen 2007: 65]. Většinu z těchto příslušností je možno vlasy 

vyjádřit. Podívejme se na kulturní normy, které stanovují, jak by měly vypadat vlasy 

ženy a jak by měly vypadat vlasy muže. Byť se může zdát, že rozdíly mezi podobou 

vlasů mužů a žen se v současnosti stírají, není tomu tak. Jak píše Lipovetsky, v 

současnosti se dvě pohlaví stále viditelně odlišují, jen rozdíly mezi identifikujícími 

znaky se zmenšily, přesto jsou stále znatelné. „Proto se ani krátkým vlasům, kalhotám, 

sakům a vysokým botám nepodařilo ženu odsexualizovat“ [Lipovetsky 2002: 201]. 

 

Vlasy je možno vyjádřit i politický postoj, stačí podívat se na hnutí hippies nebo na 

studie o Afro-Američankách. Přejděme opět k českým ženám. Z mého výzkumu je 

zřejmé, že ženy si uvědomují, že jejich vlasy mohou odkazovat na jejich věk, na jejich 
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sociální role a na kulturní normy společnosti (‚ideál krásy‘, norma ženskosti apod.), ve 

které žijí, obecně. Logicky tedy můžeme dedukovat, že pokud všechny tyto funkce 

vlasy její nositelky mohou plnit, pak určitě mohou alespoň částečně tvořit i nositelčinu 

identitu. 

 

Vzhledem k předchozí argumentaci lze konstatovat, že i vlasy mohou částečně tvořit 

identitu jejich nositelky. Ovšem zůstává tu velké pole pro polemiku, zda tomu také není 

naopak a to, zda vlasy samy také částečně neutváří identitu člověka. Mým cílem ale 

není snažit se toto nyní vyřešit. 

 

Nyní bych ale ještě měla konfrontovat má zjištění se zjištěními nalezenými v odborné 

literatuře, ze kterých vycházely kategorie pro analýzu mých rozhovorů. V obecnější 

rovině by se dalo říct, že poznatky a zjištění o významů vlasů pro ženu jako takovou 

shodují. Přesto se zdá, že ženy, se kterými jsem prováděla rozhovory, se svými vlasy 

nevymezovaly vůči okolí tak silně, jak tomu bylo uváděno v odborné literatuře. Některé 

z českých žen chápou své vlasy jako silný prostředek sebeprezentace a zároveň jejich 

podobu podřizují kulturním normám, které na vlasy ženy jako takové klade společnost, 

ve které žijí. Význam, kterého mohou vlasy nabývat například u amerických žen, 

nabývá větších dimenzí, kdy takové ženy vidí své vlasy jako prostředek, skrze který je 

možno čelit aktuálním kulturním normám a tak iniciovat sociální změnu ve 

smyslu chápání jejich nositelek ostatními lidmi [Weitz 2001: 670]. 

 

Stejně tak je možno konstatovat, že příznaky stárnutí (šedivění) jako nevyhovující znak, 

který neodpovídá kulturní normě krásy, bývá v odborné literatuře popisován 

v porovnání s mými rozhovory ještě silněji. Můžeme se dočíst, že tzv. proces kulturní 

devaluace stárnoucích žen je jimi silně vnímán a interakce, ve kterých je s nimi, jak 

samy uvádějí, díky stavu jejich vlasů jednáno bez respektu nebo jsou přímo ignorovány, 

se těmto ženám nelíbí [Winterich 2006: 11]. V mých rozhovorech se téma stárnutí jako 

negativního znaku vyskytovalo velmi často, přesto ženy nevyjadřovaly s takovou 

razancí to, jak silně je pro ně tento proces stigmatizační. 

 

Závěrem této diskuze je ještě nutno zmínit, že má zjištění nelze generalizovat na celou 

populaci českých žen, ale tato zjištění dávají nahlédnout do možných dimenzí rolí, které 

vlasy v životě ženy mohou hrát. Nastínily tedy problematiku, o které v českých 
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odborných článcích nebylo dosud nijak souhrnně pojednáno. Proto věřím, že tato práce 

může položit základy dalšímu zkoumání a do jisté míry iniciovat zájem o provedení 

dalších výzkumů týkajících se vlasů. 

 

Závěr 

Úplným závěrem bych chtěla shrnout má zjištění a potenciál tématu, kterým se tato 

práce zabývá. Na mou výzkumnou otázku, jaké role můžou hrát vlasy v životě ženy, 

jsem nalezla mnoho odpovědí. Souhrnně bych však všechny tyto odpovědi zahrnula do 

pojmu identita, která může být utvářena i vlasy, což, připouštím, se někomu může zdát 

jako nadsazené zobecnění. Vlasy jsou nositelem symboliky genderu, věku, hodnot a 

postojů jejich nositelky. Dále vlasy mohou vypovídat také o kulturních normách 

společnosti, ve které daná žena žije a do jaké míry se s těmito normami ztotožňuje a řídí 

se jimi. Je také možné sledovat, jak je důležité vlasy vůbec mít. Z prostého reliktu 

ochlupení lidí se stal silný nositel sociálního významu, který už od vzdálené minulosti 

hraje v sociálním životě lidí velkou roli. 

 

Ale teprve budoucnost nám ukáže, zda vlasy zůstanou tak výrazným symbolem, jakým 

jsou nyní. Přesto věřím, že problematika vlasů je ještě zdaleka nevyčerpaným tématem a 

existuje ještě mnoho zajímavých aspektů, které by zasloužily, aby o nich byl proveden 

výzkum. 
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Přílohy 

Příloha č. 1:  Projekt bakalářské práce 

Jana Fischerová 

3. ročník / LS 2008 
Sociologie a sociální politika  
Fakulta sociální věd UK 
 
 

Projekt bakalářské práce 
 
Předpokládaný název:  Role vlasů v životě ženy – analýza biografických vyprávění. 

 

Kontext tématu 

V sociálním životě lidí hrají vlasy významnou roli, zvláště ve vztahu k genderu jejich 
nositele (Synnott 1987). Pro ženy jsou jejich vlasy většinou silný prostředek sebe-
prezentace navenek, ve společnosti. Vlasy mohou mít vliv na to, jak si žena stojí 
v zaměstnání nebo ve svém soukromém životě. Proto se vlasy stávají cílem všelijaké 
péče, upravování, přetváření a to tak, aby pokud možno vypovídaly o jejich nositelce to, 
co si sami nositelky přejí. Ale taky ne vždy samy ženy mohou o svých vlasech 
rozhodovat. Ve svém mládí se řídí radami nebo nařízeními svých matek, později možná 
i svých manželů. Stejně tak mohou být v pozici, kdy o svých vlasech nemohou samy 
rozhodnout ze zdravotních důvodů.  

 

Výzkumný problém 

Ve své práci bych chtěla nalézt příklady, jak samy ženy retrospektivně vidí roli vlasů 
pro svůj život. Jak je - z dnešního pohledu - vnímaly ve svém dětství, jak pro ně byly 
důležité v dospívání a jakou důležitost pro ně mají až do současnosti. Také mě zajímá, 
zda ženy vlasům přisuzují vliv na úspěch například v práci, zda podobou svých vlasů 
nějak trpěly nebo z ní naopak těžily. Je také otázkou, jak podoba vlasů souvisí s 
prostředím, kde dívka vyrůstá, jaká byla tehdy móda a jaký byl i státní režim. Obecně 
má výzkumná otázka zní: Jakou roli hrály a hrají v životě ženy její vlasy?  

 

Metodologie 

Zkoumání mé výzkumné otázky budu provádět pomocí explorativního kvalitativního 
výzkumu autobiografických vyprávění žen, které budou ve věku kolem 50 let. Proto 
bude snadné sledovat celou životní linii, kdy jsou ženy navíc schopné bilancovat 
jednotlivé životní úseky svého života, jako je například mládí, lépe. 
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Předpokládaná struktura práce 

Jedna část mé práce bude pojednávat o samotném výzkumu, budou zde rozpracovány 
role a význam vlasů na kvalitativní úrovni- tzn. rozpracuji v ní různé významy vlasů a 
jejich důležitost pro jejich nositelky. V další části bych pak konfrontovala některé 
zajímavé body vypovědí žen s literárními prameny. To znamená, pokud ženy uvedou 
nějaký významný vnější ovlivňující faktor, který nějakým způsobem ovlivnil podobu 
jejich vlasů, porovnala bych ho nebo ho doplnila s obecným trendem nebo nějakou 
společenskou tendencí doby popsanou v literatuře. 

 

Očekávané výsledky práce 

Jako výstup mé práce předpokládám popis, který zahrne možné významy a role vlasů 
v životě žen. Ten bych ještě doplnila o s nimi spojené trendy týkající se úpravy vlasů v 
odpovídající době v závislosti na státním režimu a procesů týkajících se této doby 
(kádrování apod.). 
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• Synnott, A. (1987) Shame and Glory: A Sociology of Hair. British Journal of 
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• ?.: Estetika socialistickej spoločnosti, Bratislava : Pravda, 1982 
• Weitz, R. (2001) Women and Their Hair: Seeking Power through Resistance and 

Accommodation. Gender and Society 15(5): 667-686. 

 

Konzultant: PhD. Martin Hájek 
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Příloha č. 2: Otázky pro rozhovor 

 
 
Úvod 
Proč chci rozhovor vést, vysvětlit moje motivace. Otázka na ženu, jestli je tedy ochotna 
o daném tématu vyprávět (o jejích vlasech a jejich roli ve svém životě). 
 
 
Hlavní část – otázky 
 
Jaké jste měla vlasy v dětství? 
Kdo Vás stříhal a kdo rozhodoval o účesu? 
Kdy jste si poprvé nechala ostříhat vlasy podle jen sebe, kdy jste se začala starat jaké 
budete mít vlasy Vy sama? Co to provázelo? 
Jaký význam pro Vás měly vlasy a jejich účes v období dospívání. 
Jak jste prožívala změnu/neměnnost podoby Vašich vlasů v dospělosti? 
Měla jste někdy s vlasy problémy? Jaké? Proč? nebo naopak, pomohly Vám v životě 
Vaše vlasy? 
Jaký má k Vaši vlasům vztah Váš partner? 
Styděla jste se někdy za své vlasy? Nebo jste na ně byla naopak hrdá? 
Jak se ke svým vlasům stavíte nyní? 
  
Uzavření rozhovoru 
Poděkování; ujištění, že s rozhovory ani jejich částmi nebudu nějak nemístně 
manipulovat (ochrana osobních dat)  a nabídka na možnost přečtení závěrečného 
produktu, čili bakalářky. 
 
 



Bakalářská práce                                                                                          Role vlasů v životě ženy 
 

 48 
 

 

Příloha č. 3: Seznam kategorií (kódů) 

 
Kódy pro ATLAS 
 
 
Kategorie  subkategorie               sub-subkategorie 
 
Znak  diagnostický      sebeurčení / sebeprezentace 

  (věk, sociální status)      

  stereotypizační 

  stigma    

 

Kulturní normy dodržování   sociální role 

      norma ženskosti 

      dosahování „ideálu krásy“ 

      norma věku (mladého) 

 porušování   deviace 

      protest 

 

Autenticita přirozenost (příroda) 

 umělost (zastírání)  

 

Rady expertní 

 laické 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

+ Samostatná kategorie 

   MÓDA mládí 
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Příloha č. 4: Tabulka pro analýzu ‚Vlastní interpretace životního běhu‘ 

  
dětství 

 
dospívání 

 
rodina 

 
Teď 

 
potom 

 
Paní 
S. 

ANO 
maminka, 

móda 

NE 
Prostě 

nakrátko,jak to 
chtěla 

ANO / NE 
Manželovi se 
líbily dlouhé 

vlasy 

ANO 
Pohodlné 

kratší, ne šedé 

ANO 
Hlavně ne 

šedivět 

 
Paní 
B. 

NE 
Měla to jako 

teď 

ANO 
Chtěla mít 

dlouhé vlasy, 
plesy-kadeřnice 

NE 
Pohodlí krátké 

vlasy 

ANO 
Upravená, 
nadýchaná 

NE 
Jen upravit, 
ale ne barvit 

 
Paní 
M. 

ANO-culík 
NE-je jedno, 

jak se děti 
stříhaly 

NE- ne 
pozornost, 

maminka rázná 

ANO- musí 
nějak vypadat, 

ne šedivý 

ANO 
šedivění 

NE 
Ale Víc barvit 

 
Paní 
St. 

NE 
Vůbec to 
neřešila 

ANO 
Hezké vlasy 

ideál 

ANO 
Vypadat, nějak 

to udržovat 

ANO 
Vypadat, mít 
čisté a 

upravené 

ANO 
Jako protest, 

být bílá 

 
 
Paní 
D. 

NE 
Dlouhý, pak 

pohodlí 

ANO/NE 
Trvalá, 

zkouška.salónu; 
Jedno co 
ostatní 

ANO/NE 
Aby děti měly 

dobré 
vlasy+učitelství; 

jinak osobně 
jedno co ostatní 

ANO 
Na 

společenské 
akce 

NE 
Přirozenost 
nade vše,jak 

to je, tak to je 

 
Paní 
W. 

NE 
Jak to bylo, 
tak to bylo 

NE 
Barvení bez 

‚důvodu‘ 

NE 
Stále stejné jako 

v dospívání 

NE /ano 
Práce s lidmu 

NE 
Není problém 

 
Paní 
G. 

ANO 
V té době se 

na to 
nehledělo 

NE 
Hezký, ale jen 
tak, není důvod 

ANO 
Konec naivity, 

začátek 
důležitosti vlasů 

ANO 
Ozdoba ženy 

ANO 
Už je to 

devaluace 
starých-
šedivění 

 
Paní 
K. 

NE 
Hezký ale jen 

jako fakt 

ANO 
Hodnota dlouhé 

vlasy-hezké 

ANO 
Práce líp 

vypadat a její 
vlasy přednost 

ANO 
Šedo dělá 

člověka starší 

ANO 
Šedivost 

nežádoucí 
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Příloha č. 5:  Ukázka okódovaného textu v programu ATLAS.ti (verze 5.2.18) 

 

 


