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Anotace (abstrakt)

Erotickou stránku SuicideGirls.com lze chápat v kontextu tzv. striptýzové kultury, jak 

sociolog Brian McNair v roce 2002 pojmenoval trend mediálních obsahů a formátů 

(například reality show) otevřeně artikulovat téma lidské sexuality. S obrazným i 

doslovným odhalováním sebe sama však dochází k diskurzivní konstrukci intimity coby

výrazu pravého self. V medializované nahotě se odhaluje nejen tělo, ale i osobnost, z 

reprezentace se stává sebeprezentace, jak Feona Attwood rozvíjí McNairovy teze slovy 

o sexualizaci kultury. SuicideGirls se prezentují především na soft-pornografických 

fotografiích svou alternativní stylizací, nejčastěji tetováním a piercingem. Zatímco 

například představitelka feministické kritiky Megan Jean Harlow (2009) pojímá tyto 

stylotvorné prvky jako výraz osobitého jednání, podle Shoshany Magnet (2007) soft-

pornografický způsob jejich reprezentace redukuje jinakost SuicideGirls na pouhé 

ozvláštnění standardní pornografie. Sémiotická a psychoanalytická interpretace 

výrazových prvků SuicideGirls.com se zaměřuje právě na soft-pornografickou 

symbolizaci jimi vnímané jedinečnosti. Stránka funguje na principu placeného přístupu, 

obsah vytvářejí na bázi „prosumption“ samy její uživatelky. Koncepce stadia zrcadla 

Jacquese Lacana přibližuje principy identifikace subjektu s vlastním zrcadlovým 

obrazem, neméně důležité je zaměřit se na performativitu genderové identity dle teorie 

Judith Butler. „SuicideGirl“ představuje metaforu nepřijetí okolím kvůli jinakosti. 

Diskurz stránky neztotožňuje touhu se sexuálním instinktem, ale s úsilím po dosažení 

úplnosti. Podle Lacana konstituci subjektu nevyhnutelně provází chybění.
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Úvod

Vznik webové stránky SuicideGirls.com1 lze významově i chronologicky zařadit

do kontextu tzv. striptýzové kultury, jak charakterizuje Brian McNair (2002) obecný 

trend mediálních obsahů a formátů otevřeně artikulovat téma lidské sexuality. Na konci 

90. let a počátku 21. století souběžně dochází k procesu „sexualizace veřejné sféry“ 

(McNair 2002: 88) kvůli specifické povaze mediálních formátů jako jsou debatní 

pořady, dokumenty nebo „docu-soap“2 (jako specifický podžánr). Jak upřesňuje 

McNair, kulturu striptýzu lze hledat „in all those mediated spaces, indeed, where 

people talk about or otherwise reveal aspects of their own and other's sexualitites.“ 

(McNair 2002: 88)3 Určující je prvek (sebe-)odhalování, nikoliv nutně v explicitním 

slova smyslu. 

1 V textu rozlišuji mezi výrazy „SuicideGirls“ pro členky komunity, respektive modelky a 
„SuicideGirls.com“ jako název webové stránky, kolem které daná komunita vznikla.

2 Mediální slovník. [online]. [cit. 2014-03-16]. Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/medialni-
slovnik/docusoap/

3 „(...) ve všech těchto mediovaných prostředích, kde lidé jakkoliv odhalují stránky jak své vlastní 
sexuality, tak ostatních lidí, případně o ni mluví.“ (McNair 2002: 88, přeložil autor)
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Příloha č. 1: Stylizace SuicideGirls. 

Obrazné „odhalení se“ nemusí tedy znamenat jen exhibicionistickou nahotu, 

jakkoliv striptýzová kultura zahrnuje formy odhalování odkazující k sexuální tematice, 

stejně jako občasné sexuálně explicitní projevy. Ani tak ji nelze výstižně označit za 

pornografickou (McNair 2002: 88). Málokdy je jejich účelem vyvolat u publika 

sexuální vzrušení (ibid.: 88). V českém kontextu lze metaforickou povahu „kultury 

striptýzu“ demonstrovat například existencí textového vzorce „otevřené zpovědi“ v 

případě bulvárních deníků.4

Od roku 2001 zároveň funguje stránka SuicideGirls.com. Tu lze od stránek s výhradně 

erotickým obsahem odlišit důrazem prezentace sebe samé jako specifické virtuální 

4 Otevřená ZPOVĚĎ Saši Rašilova. Vandu jsem si vzal jen z DONUCENÍ!. [online]. [cit. 2014-03-16].
Dostupné z: http://sip.denik.cz/celebrity/otevrena-zpoved-sasi-rasilova-vandu-jsem-si-vzal-jen-z-
donuceni-20140306.html
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komunity a sociální sítě, jejíž obsah vytvářejí a zároveň i financují5 její členové. Podle 

její zakladatelky s přezdívkou Missy může stránka napomoci „redefinovat ideál krásy.“6

„Sociální sebevraždu“ (odtud „SuicideGirls“) podle ní spáchá člověk tehdy, 

odliší-li se výrazně od ostatních členů společnosti.7 Ať už svým nápadným zjevem, 

životním stylem nebo povahou. I po více než 12 letech od spuštění stránka úspěšně 

funguje, ba co víc, na ostatních sociálních sítích (konkrétně na Facebooku) vznikají 

skupiny jejích napodobitelů a obdivovatelů. Přesně v duchu McNairova pojetí 

„odhalování“ si všimneme soft-pornografické estetiky na fotografiích SuicideGirls nebo

jejich napodobitelek. SuicideGirls8 zároveň intuitivně tuší to, co McNair popsal jako 

schopnost médií „both affect and reflect social relations, and do so in an environemnt 

where we have the power to endorse, reject of modify their messages.“ (McNair 2002: 

111)9 Nedokáží-li se například identifikovat se soudobým ideálem ženské krásy 

prezentovaným například v módních či pánských časopisech (typu Playboy), jejich 

odhalování v rámci SuicideGirls.com představuje alternativu jak ve smyslu mediálních 

obsahů, tak i společenské skutečnosti médii zobrazované a zároveň spoluvytvářené. V 

opozici k dominantnímu pojetí krásy tedy SuicideGirls nabízejí druh vyjednaného kódu 

(Hall 1973 in Dvořák et al. 2010) v rámci „striptýzové kultury“, která pojímá sexualitu 

jako tajemství (Foucault 1999: 44), jehož odhalováním se zároveň dozvíme něco více o 

sobě samotných. Jinými slovy: musí být především co odhalovat. 

V takové diskurzivní formaci se tedy stylotvorné prvky (estetické vyjádření, 

pojetí krásy, reprezentace vlastního těla či dokonce životní styl) stávají zároveň prvky 

identitními. Následující obrázek (obrazová příloha) denotuje polooblečenou tetovanou 

dívku. Víme-li, že jde zároveň o SuicideGirl, ať už na základě naší sociální zásoby 

vědění (Berger a Luckmann 1999) nebo popisku fotografie, snímek potom denotuje 

konkrétní dívku, která se identifikuje se stylem SuicideGirls. Tetovaná dívka odhalující 

5 „Plný“ přístup ke kompletnímu obsahu stránek je podmíněn zaplacením poplatku. Z toho je pak 
vyplácen mj. honorář nejžádanějším modelkám, oficiálním SuicideGirls. Jejich aktivita spočívá v 
dodávání obsahu pro stránky SuicideGirls.com (blogování, focení). 

6 „What some people think makes us strange, or weird, or fucked up, we think is
what makes us beautiful. THIS IS OUR IDEA OF BEAUTY REDEFINED." Převzato z: SuicideGirls 
– About. [online]. [cit. 2014-01-24]. Dostupné z: https://suicidegirls.com/about/

7 SuicideGirls – FAQ. [online]. [cit. 2014-03-17]. Dostupné z: http://suicidegirlspress.com/faq/
8 Slovem „SuicideGirls“, psáno podle originálního znění bez mezery, odkazuji k ženám identifikujícím 

se s komunitou a vizuálním stylem SuicideGirls.com. „SuicideGirls.com“ potom odkazuje k webovým
stránkám na stejnojmenné doméně.

9 „(...) ovlivňovat a zároveň odrážet společenské vztahy, a dělat to v rámci prostředí, kde máme 
možnost mediální sdělení schvalovat, odmítnout či upravit.“ (McNair 2002: 111, přeložil autor) 
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se na erotické fotografii v kontextu SucideGirls.com je tedy nositelkou znaků tohoto 

stylu. V Morrisově (1971) unilaterálním pojetí znaku specifické označování (tetování, 

netabuizovaná sexualita, textový popis) konkrétní dívky společně vytváří SuicideGirl. 

Styl SuicideGirls tvoří určité signifikáty, které barthesovsky konotují (Barthes 1978 in 

Císař 2004: 54) především zmíněnou „alternativu“. Stylotvorné prvky (tetování a 

kladný vztah k erotice jako znaky SuicideGirls) se zároveň stávají znaky identity, na 

základě kterých se může konkrétní dívka identifikovat (například slovy „toto jsem já“) i 

být rozpoznána ve společenském kontextu („toto je SuicideGirl, ta, která není jako 

všechny ostatní“). Právě souvislost mezi identitními a stylotvornými znaky bude 

analyzovat tato diplomová práce, stejně jako jejich pragmatický účinek. 

Příloha č. 2: Reprezentace SuicideGirls.

Samotný proces konstrukce stylu (respektive popsaný proces identifikace se 

stylem SuicideGirls) na sebe upozorňuje podobným způsobem, jakým se reklama liší od

zpravodajské fotografie, přestože oba druhy komunikátu užívají stejný kód. „The 

subcultural stylistic ensembles – those emphatic combinations of dress, dance, argot, 

music, etc. – bear approximately the same relation to the more conventional formulae 

(‘normal’ suits and ties, casual wear, twin-sets, etc.) that the advertising image bears to
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the less consciously constructed news photograph. (…) They are obviously fabricated. 

(… ) They display their own codes.“ (Hebdige 1991: 101)10

Feona Attwood navázala na teze Briana McNaira o sexualizaci veřejné sféry, 

když hovoří rovnou o sexualizaci kultury: „much more recently an interest in the 

mainstreaming of sex – or what some writers have called a ‘pornified’ or ‘striptease’ 

culture – has begun to emerge.“ (Attwoodová 2009: xiii)11 Nové pornografické žánry a 

způsoby produkce (amatérské porno, sexblogy) ale hlavně umožnily přiblížit se žité 

realitě sexu. Sexuální chování tak dostává kulturní význam jako zdroj sebe-definice a 

prostředek sebe-vyjádření, umožňující ale zároveň běžným lidem stát se součástí širšího

rámce reprezentace velkého množství sexuálních zážitků a tužeb než kdykoliv v 

minulosti (Attwood 2009: xvii). Samotný proces reprezentace (spočívající ve 

zprostředkovaném zpřítomnění jevu) je tak zastřen její povahou jakožto dokumentace 

sexuálního života skutečných lidí, která implikuje, že „autentické“ porno není v žádném

případě reprezentací, ale přímou prezentací. „One of the defining characteristics of 

pornography as a representational genre is the need for authenticity“, uvádí Simon 

Hardy (in Attwood 2009: 5).

V případě SuicideGirls možnosti uživatelsky produkovaného obsahu zastírají 

hranice mezi reprezentací (poselství SuicideGirls) a sebe-prezentací (konkrétní dívka na

vlastních fotografiích na vlastním profilu prezentuje sebe samou). Konkrétní člověk 

tedy prezentuje jak sebe sama, tak styl SuicideGirls, a tím zároveň vytváří svou identitu 

jakožto SuicideGirl, doslova ji „dělá“ (Austin 1962).

10 „Stylotvorné prvky subkultur se svou výraznou kombinací prvků jako je argot, móda, tanec, hudba 
etc. odlišují od vzorců každodennosti podobným způsobem, jako reklamní fotografie od méně 
prefabrikované zpravodajské fotografie. (…) Tyto stylotvorné prvky jsou očividně vykonstruované. 
(…) Doslova ukazují svůj vlastní kód.“ (Hebdige 1991: 101, přeložil autor)     

11 „Začíná se objevovat zájem o téma pronikání sexuality do hlavního proudu (co někteří autoři popisuji 
jako pornografickou nebo striptýzovou kulturu). Právě tato sexualizace kultury je námětem této 
knihy.“ (Attwoodová 2009: xiii, přeložil autor)
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Pojem identita

Zároveň je na tomto místě potřeba zmínit analytickou složitost „podivného 

pojmu“12 identity. Ten lze v principu chápat dvěma způsoby: „První je esencialistické 

pojetí, které je podle některých inspirováno protestanstvím. Předpokládá se tu nějaké 

tajemné jádro – esenciální vlastnosti – a nahodilé akcidenty. (…) Kolektivní verze 

esencializmu, kulturní identita, předpokládá pak skupinovou esenci, ze které vyplývá 

povinnost ji hájit a toto pravé já uskutečnit. Klasickým příkladem takového pojetí jsou 

nacionalizmy, ve kterých jsou národy jediným smyslem historie. V tomto případě je 

záhadnou právě samotná esence, její určení. Navíc tato představa kulturní identity 

pomíjí různé další formy či životní situace jak individua, tak národů a skupin, množství 

vztahů, do kterých vstupujeme, a různé stavy a vztahy, se kterými se identifikujeme.“ 

(Paleček 2007: 4) Namísto pojmu identity budu analyticky zkoumat prezentaci self a 

konstituci subjektu jakožto symbolického produktu určité diskurzivní formace spíše než 

výsledku žitého procesu identifikace. Vycházím tedy z antiesencialistického pojetí 

subjektu jakožto decentrovaného, subjekt je produktem diskurzu. V pojetí Michela 

Foucaulta  představuje diskurzivní formace „zákonitost, která určuje výskyt výpovědí v 

určitém diskursu, ale která může být společná i několika různým diskursům zároveň.“ 

(Pechar 1999: 121) Především ale diskurzivní formace „vytvářejí objekty, o nichž se v 

nich mluví. (…) Místo aby subjektu připadala ve vztahu k výpovědím nějaká 

syntetizující funkce, diskursivní formace určuje naopak možné pozice, jaké subjekt 

zaujímá.“ (Pechar 1999: 122) Výpověď v diskurzu nemusí být přitom totožná s 

lingvistickou jednotkou (Pechar 1999). Zatímco „Self“ v názvu práce zastřešuje 

různorodost metodologického užití a značí abstraktní subjektivitu rozpoznatelnou v 

mediální komunikaci, v průběhu práce budu tento pojem psát s malým počátečním 

písmenem, tedy tak, jak jej užívá většina konkrétních metod.  

V případě McNairovy „kultury striptýzu“ a „sexualizace kultury“ v pojetí 

Attwoodové je takovou jednotkou sexualizované tělo, charakterizované nejenom 

pohlavní diferencí, ale pojímané jako nositel tajemství, strastí a slastí, které stojí za to 

otevřeně13 odhalovat, ba co více, že se tímto procesem nejen dozvíme více sami o sobě, 

12 PALEČEK, Martin. Identita – podivný pojem. Přehledové studie. 2007. Dostupné z: 
http://www.antropologie.org/cs/publikace/prehledove-studie/identita-podivny-pojem

13 Otevřenost v tomto kontextu chápejme jako odhalování před zraky ostatních, jejichž metaforou je 
právě sdílení mediální diskurz.
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ale zároveň dojde ke konstituci našeho místa v diskurzivní formaci, a tedy i ke 

konstrukci subjektu samotného. Proces sexuality se stává subjektivním procesem 

nacházení, jak ještě zdůrazní Lacanovo psychoanalytické pojetí objektů touhy coby 

objektů ztracených. „The unconscious is the purest form of loss, and the psychoanalyst 

is a witness to this.“ (Lacan 1998: 127)14 

Proces odhalování těla SuicideGirls se potom děje v diskurzu autenticity, ke 

které je ale třeba dojít v rámci reflexivního projektu vlastního Já (Giddens 1991). 

Sexualita navíc ještě akcentuje transgresivní povahu procesu odhalování, jelikož 

formulování vztahu sexuality a moci v termínech útlaku předjímá transgresi jako svého 

druhu osvobození (Foucault 1999). Vztah moci a sexuality nepopisuje Foucault jako 

represivní, ale jako kultivační. Záměr sexualitu zahrnout do diskurzu „se zrodil již 

dávno v asketické a monastické tradici.“ (Foucault 1999: 27)  17. století z něj potom 

učinilo pravidlo pro všechny pomocí imperativu prozradit při zpovědi i svoje nejtajnější 

přání a myšlenky (Foucault 1999: 27). Úroveň shovívavosti a míra represe však nejsou 

tak důležité, „důležitá je forma vykonávané moci.“ (Foucault 1999: 51) Feministická 

kritika genderových vztahů využívá Foucaultových tezí ke kritice projevů přímé či 

nepřímé genderové hierarchie. Konkrétně jazyk se tak stává místem „(...) where actual 

and possible forms of social organization and their likely social and political 

consequences are defined and contested. Yet it is also the place where our sense of 

ourselves, our subjectivity, is constructed.“ (Weedon 1987 in Storey 2009: 321)15

Podle tohoto principu se tak pornografie, stejně jako reklama, stává příkladem, 

který zvýrazňuje možnosti femininního subjektu jako podřízeného uspokojení 

mužských pohledů a fantazií (Weedon 1987 in Storey 2009). Pojem subjektivity „is 

used to refer to the conscious and unconscious thoughts and emotions of the individual, 

her sense of herself and her ways of understanding her relation to the world.“ (Weedon 

1987 in Storey 2009: 325)16 Weedonová dále uvádí, že „poststructuralist feminist 

theory suggest that experience has no inherent essential meaning.“ (Weedon 1987 in 

14 „Nevědomí je nejčistší formou ztráty, čehož je psychoanalytik svědkem.“ (Lacan 1998: 127, přeložil 
autor)

15 „(...) současných a možných forem sociální organizace, stejně jako místem definice i zpochybnění 
jejich sociálních a politických dopadů. A především je to místo, kde dochází ke konstrukci vědomí 
sebe sama, naší subjektivity.“ (Weedon 1987 in Storey 2009: 321, přeložil autor)

16 „(...) odkazuje k vědomým a nevědomým myšlenkám a emocím jedince, jejího sebeuvědomování a 
způsobům porozumění svým vztahům ke světu.“ (Weedon 1987 in Storey 2009: 325)
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Storey 2009: 326)17 Diskurz „striptýzové kultury“ a „sociální sebevraždy“ (v případě 

pocitu vykořenění u SuicideGirls) podle stejného principu vytvářejí možné pozice 

subjektu. Lze je identifikovat na místě tajemstvím obdařeného sexualizovaného těla a 

alternativní krásy SuicideGirls. To samo o sobě neznamená, že zastávají pozici mimo 

hegemonní diskurz. Jeho analýze se věnuje feministická kritika ideologie Rosalindy Gill

(in Attwoodová 2009), více ji přiblížím v kapitole věnující se diskurzu erotické 

alternativy.

V souvislosti s poststrukturalistickým decentrovaným subjektem je nyní potřeba 

věnovat prostor explikaci konceptu nevědomí u Jacquese Lacana, francouzského 

psychoanalytika, který inovativním způsobem v průběhu druhé poloviny 20. století 

reinterpretoval učení Sigmunda Freuda. Lacanova teorie subjektu rovněž počítá s 

decentrovanou povahou Já (konkrétněji ega), zároveň každý subjekt vzniká 

symbolickými prostředky a jejich důsledky, kterých si nemusí být vědom a jež mají 

povahu naprosté jinakosti. Jinými slovy, ke každému subjektu patří nevědomí. 

Nevědomí tak na rozdíl od původního Freudova pojetí nelze myslet jako cosi, co je 

„uzavřeno v subjektu, ale realizuje se vně (…).“ (Pechar 2013: 50) Právě proto, že v 

promluvě je vždy odkaz na celý soubor signifikantů v jejich vzájemné artikulaci, který 

nemůže být ve svém celku dán vědomí jedince a je ve vztahu k němu vždy něčím 

bytostně Druhým18, „může tato promluva odhalovat smysl, který si mluvící 

neuvědomuje.“ (Pechar 1999: 60) Promluvu ve smyslu lingvistické artikulace obecně, 

nikoliv nutně ve smyslu saussurovské parole, lze totiž realizovat jen jejím vřazením do 

interpersonálního systému jazyka (Saussure 1996) řídícího se specifickými 

zákonitostmi. „Já, který vystupuje jakožto autor výpovědi, je takto jen zdánlivým 

centrem pro naše vědomí, není skutečným subjektem výpovědní aktivity – pravý subjekt, 

tvořený jen vzájemným vztahem signifikantů, je právě tím, co psychoanalýza odhaluje 

jako nevědomí.“ (Pechar 1999: 61) Není zkrátka v možnostech subjektu vědomě 

obsáhnout všechny prvky lingvistického systému včetně jejich vzájemných vztahů.

17 „(...) poststrukturalistická feministická teorie tedy odmítá možnost inherentního esenciálního 
významu.“ (Weedon 1987 in Storey 2009: 326, přeložil autor) 

18 Případně „Jiným“ podle francouzského „Autre“. Tyto důležité pojmy (psáno s velkým počátečním 
písmenem kvůli rozlišení, že Druhý na rozdíl od „druhého“ není člověkem) lacanovské teorie lze brát 
za synonymní. Pro tuto chvíli je třeba brát v potaz, že znamenají zásadní jinakost vůči subjektu, v 
tomto ohledu označují v principu to, co je subjektu vždy radikálně cizí. Saussurovský lingvistický 
systém do této kategorie spadá pro svou interpersonální povahu. 
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Přestože tedy Druhý poskytuje zdánlivě jednoznačnou odpověď na otázku „Kdo 

jsem?“ z jeho povahy konstitutivního místa subjektu („jsem žena, mám jméno, jsem 

příslušnice určitého společenství“), subjekt se s touto „odpovědí“ (nemající nutně jen 

povahu lingvistického kódu, ale symbolična obecně) nemůže nikdy ztotožnit beze 

zbytku, protože ani sám subjekt takto nedokáže sám sebe nahlédnout v Druhém. Vždy 

lze k odpovědi na otázku „Kdo jsem?“ dodat něco dalšího: „Jsem žena. Krásná. 

Obdivovaná? Ne? Znamená to snad, že nejsem krásná?“) Onen „zbytek“, jenž ze své 

podstaty nikdy nemůže být součástí Druhého, je potom metonymickým významem 

touhy (Pechar 2013: 69). Přestože prvotní konstituci představ o vlastním Já řadí Jacques

Lacan do období dětského vývoje (první kapitola se bude více věnovat souvislosti mezi 

vytvářením profilu on-line a fází zrcadla, aby ji nakonec zproblematizovala), „touha 

zaměřená na fantazii zůstává nicméně rozhodující silou i v bdělém životě dospělého. V 

souladu s tím Lacan právě zdůrazňuje, že touha se řídí podle fantazmatu.“ (Pechar 

2013: 70) V souvislosti s tématem sebeprezentace subjektu v rámci jeho představ o 

alternativním erotickém diskurzu proto nelze problematiku touhy opomíjet. Jak 

interpretovala Lacana Elizabeth Wrightová, „touha je primárně touhou po lásce a po 

tom, být v zásadě uznáván ve své identitě druhým.“ (Wrightová 2003: 78) Fantazma 

touhy, její příčina (Lacanem pojmenovaná jako objekt a) zároveň ustavuje vlastní pocit 

chybění, nedostatečnosti. Když Lacan reintepretoval hru batolete neustále si 

pohazujícím špulkou a nití, žvatlavá slova dítětě „tady“ a „pryč“19 neměla primárně 

sloužit jako „náhražka“ nepřítomné matky, ale jako rekonstrukce situace s absentující 

matkou, která představuje stále ještě bytostnou součást dítěte a jeho představy o sobě 

samém. Dítě si symbolicky nezprostředkovává ani tolik matku redukovanou na malou 

špulku, jako spíše proces její (ne)přítomnosti (Lacan 1998: 62). K této symbolizaci 

dochází již v rámci binární opozice přítomnosti a absence. Takovou situaci neprovází 

úzkost ze ztráty matky, dítě takto zaujímá „odstup“ k představě o její přítomnosti právě 

kvůli tomu, že špulka představuje symbol mizení – špulka je tedy něco, co je neustále 

tady (jako znak) a zároveň  i tam (odhozená).

Pouhé fantazijní snění o matce by přitom nevyžadovalo symbolizaci, samotná 

symbolizace ale nezpřítomní matku jako takovou. Objekt a označuje naše chybění (v 

tomto případě matky), a je proto symbolickou příčinou naší touhy: symbolizuje něco, co

k nám bytostně patří, co si můžeme neustále přivolávat, a zároveň toho nikdy 

19 V originále „fort“a „da“.
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nedosáhnout. Na úrovni dospělé touhy po alternativě a stylové jinakosti je takovým 

objektem touhy, tedy chyběním, právě pociťovaná jinakost a odlišnost od dominantní 

podoby symbolického řádu společenských vztahů (Druhého). „Druhý“ je ze své 

podstaty pro subjekt jak konstitutivní, tak odcizující. Místo, kde subjekt sám sebe vidí, 

není totožné s tím, odkud se na sebe dívá (Lacan 1998: 144). Stylotvorné prvky 

SuicideGirls a jejich jedinečnost, respektive alternativa v obecném smyslu slova, se tak 

stávají symbolizací chybění Druhého a samotné představy, že existuje ještě něco „za“ 

Druhým či mimo něj rušící odcizení a nedosažitelnost reprezentovaného symbolu.20

Lacanovské nevědomí proto nelze ztotožnit s nevědomou částí osobnosti 

konkrétního člověka, jež obsahuje pudy a vytěsněné představy, ale spíše s jejich projevy

vně vědomé části subjektu, tedy s projevy v Druhém. Je to právě, obecně řečeno, 

symbolicky realizovaná síť společenských vztahů, do které se nakonec jedinec v rámci 

svého vývoje musí zařadit samotnou skutečností biologického vývoje. Nejen, že v rané 

fázi lidského života nemusí matka vždy bezezbytku vyplnit dětské přání, dítě dokonce 

zjistí, že matka po plnění jeho přání ani bezpodmínečně netouží, že existuje jiný objekt 

její touhy (nejčastěji tedy otec). „Příznakem zavádějícího ‚úvodu do Lacana‘ je chápat 

následnou symbolickou funkci jako vetřelce, který narušuje imaginární symbiotickou 

blaženost dvojice matka-dítě tím, že do ní zavádí řád (symbolických) zákazů, tzn. 

Symbolický řád jako takový. Proti tomuto chybnému výkladu bychom měli trvat na tom, 

že ‚otec‘ není pro Lacana označením traumatického průniku, nýbrž označením řešení 

bezvýchodnosti po takovém průniku, odpovědí na enigma. Enigmatem je samozřejmě 

touha matky/druhého (co doopravdy chce, kromě mě, když jí evidentně nestačím?) a 

‚otec‘ je odpovědí na ně, symbolizací této bezvýchodnosti. V tomto přesném smyslu je 

‚otec‘ pro Lacana překlad a/nebo symptom: kompromisní řešení, které zmírňuje 

nesnesitelnou úzkost z přímého střetu s prázdnem touhy druhého.“ (Žižek 2007: 60)

Symbolický otec jako zákaz a nedostupnost touhy matky přináší zároveň 

rozřešení dětské nejistoty „Co tedy matka chce?“ a představu, že identifikací s ním 

(přijetím jáského ideálu), respektive akceptací Řádu, bude možné stát se objektem 

matčiny touhy. Skutečnost, že taková situace nenastává (dítě je pořád dítě), jen 

odpovídá povaze Druhého jen obtížně dostát představám jedince o sobě samém. 

20 Na tomto místě nebudu text komplikovat zavedením dalšího Lacanova pojmu das Ding, který má 
podobný, ale radikálnější význam.
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Obecně tedy to, co si představujeme, že chceme, je spojeno s tím, kdo si 

myslíme, že jsme, stejně jako s tím, jak chceme být vnímáni ostatními: naše touha je tak

artikulována v rámci symbolického řádu (Druhého) už jenom z toho důvodu, že Druhý 

umožňuje přiblížit se objektu touhy, ať už jeho zpřítomněním reprezentací nebo 

podřízením se řádu s vidinou odměny či hrozby (Flieger 2005: 35). „For the symptom is

a metaphor, whether one likes to admit it or not, just as desire is a metonymy, even if 

man scoffs at the idea.“ (Lacan 2002: 439)21 

Jak bylo naznačeno u jeho popisu výše, objektu a souvisí s chyběním. Pro tuto 

část práce je tedy nejdůležitější uvědomit si povahu decentrovaného toužícího subjektu. 

Samotná jeho konstituce v symbolickém řádu zakládá touhu po jednotě, obnovení ztráty

a zrušení decentrace. Z hlediska analýzy sémioprostoru popis jeho strukturních vztahů k

nevědomí napomůže lépe pochopit, jak dokáže konkrétní diskurzivní formace pracovat 

s touhou, respektive vytvářet její objekty ve vztahu k subjektu, podobně jako podstatou 

hry „fort-da“ je nikoliv jen nalézání a „ztrácení“ objektu touhy, ale především požitek z 

kontroly vlastní touhy. Podle lingvisty Dominiqua Mainguenaua lze definovat diskurz 

jako aktivitu komunikujícího subjektu podmíněnou zadanými kontexty (Maingueneau 

1996 in Kraus 2008: 112). Obecně lze diskurz analyzovat jako užitý jazyk, nebo jako 

významovou strukturu (Zábrodská 2009: 46). Pojetí této práce přijme jako východisko 

druhý jmenovaný způsob studia diskurzu, byť oba způsoby nelze vzájemně vyloučit. Jak

uvádí Kateřina Zábrodská, poststrukturalismus definuje jako umožněné a současně 

limitované existujícími diskurzy a kulturními praktikami i ty významy a prožitky, 

„které se subjektu jeví jako vyjádření vlastní touhy a svobodné volby. Jednání prožívané

jako autonomní sebevyjádření je vždy zvýznamněno a realizováno prostřednictvím 

sociálně ustanoveného jazykového systému a dalších symbolických a materiálních 

prostředků.“ (Zábrodská 2009: 51) Zaměření se na užitý jazyk by v případě analýzy 

komunikátů na stránce SuicideGirls.com nebylo dostatečné kvůli komplexitě daných 

komunikátů.

Nastíněné poststrukturalistické teorie (později k nim přibude i postfeministický 

směr), respektive všechny formy poststrukturalistického myšlení, spojuje předpoklad, že

21 „Ať si to člověk chce přiznat nebo ne, případně se té myšlence vysmívá, symptom je metaforou a 
touha je metonymií.“ (Lacan 2002: 439, přeložil autor)
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význam je „constituted within langauge and is not guaranteed by the subject which 

speaks it. (…) Psychoanalytic forms of poststructuralism look to a fixed psychosexual 

order; reconstruction looks to the relationship between different texts; and Foucauldian

theory, which is arguably of most interest to feminists, looks to historically specific 

discursive relations and social practices.“ (Weedon 1987 in Storey 2009: 322)22 

Sexualita se potom nachází na spojnici signifikantů a touhy; zůstává nečitelná až do 

okamžiku interpretace (Lacan 1998: 176). „Pud“ v psychoanalýze nelze zaměňovat s 

biologickým pojmem instinktu. Lacan nazývá „pudem“ (obsaženým již v koncepci 

Freudově) aktivitu subjektu spočívající ve snaze obnovit prapůvodní ztrátu. 

Psychoanalýzu nelze tedy omezovat na problematiku nevybitého sexuálního puzení. 

Analogicky SuicideGirls.com není explicitně součástí mainstreamového 

pornografického diskurzu mužského uspokojování už jen z toho důvodu, že na 

souvisejících audiovizuálních materiálech chybí byť jen náznak heterosexuálního 

pohlavního styku – na rozdíl od sexuálního aktu lesbického. 

Už samotná zdánlivě banální skutečnost, že se SuicideGirl prostřednictvím 

stejnojmenné stránky stane předmětem touhy, má netriviální identitní důsledky: 

především proto, že touha se projevuje symbolickými prostředky jako je oblíbenost 

dívky na stránce a v interakcemi s uživateli webu. Popularitou a žádostivostí se subjekt-

tělo SuicideGirl vymaňuje ze „sociální smrti“ pouhým procesem prezentace identity 

SuicideGirl, jejím rozpoznáním a uznáním. Sexualita se tak, přesně v duchu „striptease 

culture“, stává nositelkou mimosexuálních významů a vlastní tělo zároveň něčím 

Druhým, a tedy zdrojem (dosud) nevědomých významů o povaze daného subjektu. 

Členky komunity SuicideGirls potom například pojímají samy sebe jako krásné a 

sebevědomé ženy. Jejich tetování potom nesymbolizuje například určitý jejich intimní 

význam, ale má komunikační funkci příslušnosti ke komunitě SuicideGirls. Otevřená 

komunikace o (nejen vlastní) sexualitě tedy předpokládá, že je co otevírat – tyto 

významy jsou ale z větší části nevědomé. Sama skutečnost, že po něčem toužíme či 

přesněji, že jsme předmětem touhy, s sebou přináší otázku „Kdo jsme?“ právě kvůli 

chybění jako zdroje touhy. „Co Druhému chybí, že to nachází ve mně?“ Samotná touha 

Druhého (vyjádřeného v symbolické rovině například počtem návštěvníků stránek nebo 
22 „(...) ustanoven v rámci jazyka a není zaštítěn mluvícím subjektem. (…) Psychoanalytické pojetí 

poststrukturalismu hledá konkrétní psychosexuální řád; zajímá se o rekonstrukci vztahů mezi 
odlišnými texty. Foucaultovská teorie, pro feminismus pravděpodobně nejzajímavější, zkoumá 
specifické historické podmínky diskurzivních vztahů a společenské praxe.“ (Weedon 1987 in Storey 
2009: 322, přeložil autor) 
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pohledy neznámých lidí) vůči „alternativním“ SuicideGirls se v tomto kontextu stává 

zdrojem fantazmat (výše zmíněným objektem a) o vlastní úplnosti. „Uvnitř“ 

SuicideGirls se tedy musí z lacanovského hlediska nacházet „něco“, co mainstreamové 

symbolizaci krásy a erotiky (Druhému) chybí – ať už je to jedinečná krása, životní styl, 

estetické cítění nebo pospolitost. Obsah fantazií se může lišit, podstatné je, že 

stylotvorné a identitní prvky stylu SuicideGirls jsou spolu provázány, takže SuicideGirls

mohou interpretovat touhu po sobě samých jako po svém sebeobrazu. V práci se 

pokusím dále analyzovat symbolické mechanismy, kterými touha Druhého 

(představující publikum, pornografický a erotický diskurz, kategorii genderu a síť 

sociálních významů obecně) symbolicky utváří SuicideGirls. Tento proces probíhá v 

rámci zmíněné striptýzové, respektive sexualizované kultury, která stírá rozdíly mezi 

reprezentací a sebevyjádřením. V tomto směru je její povaha hyperreálná - skutečnější 

než skutečnost, jak popisuje Jean Baudrillard povahu znakové produkce v konzumní 

společnosti, jejímž smyslem je maskovat, že není co maskovat. 

Hyperreálná erotika

Jak ukázal předcházející výklad touhy, její podstatou je chybění (ať už uznání 

našich představ o sobě samém nebo ztraceného objektu v procesu sexuálního vývoje), 

projevující se přeneseně právě jako naše fantazie. Diskurz otevřené sexuality se naopak 

snaží odhalit dosud neodhalené, produkovat dosud neprodukované a vsadit subjekt do 

sítě pro něj dosud nevědomých významů a symbolizovat, že sféra jeho intimity není 

metonymií prázdna, ale metaforou vlastní identity: „takové jsou moje nejhlubší choutky 

a nejskrytější touhy, chci, aby byly uznávány jako moje, jako součást mé celistvé 

identity.“ Možnosti výběru a produkce erotických materiálů k něčemu podobnému 

přímo vybízí. 

Jaká je tedy možnost baudrillardovské ideologické analýzy prezentace sexuality 

jako metafory vlastní identity? Například zábavní park Disneylad je podle něj 

prezentován jako místo fantazie a neskutečnosti s účelem zakrýt, že není o nic méně 

skutečný než třeba město Los Angeles (Baudrillard 1994: 8). Tuto jeho tezi je třeba 

domyslet pro souvislost SuicideGirls a „striptease culture“. Čím se tedy liší pohádkový 

Disneyland plný výrazných barev, maskotů a atrakcí od současného velkoměsta, které 
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po setmění prozařují reklamy na nejrůznější zážitky a přes den lze na ulicích mimo jiné 

vidět materializaci instituce módy v podobě rozmanitého estetického stylu jeho 

obyvatel? V baudrillardovském pojetí především neustálým odkazováním do říše 

fantazie Disneyho příběhů – kostýmy, budovami či atrakcemi „za hranicemi všedních 

dnů“. Dichotomii fantazijního Disneylandu a skutečného světa ještě zdůrazňuje proces 

návratu domů, kdy se návštěvníci doslova vrací do všední skutečnosti. Znaková 

produkce konzumní společnosti přitom není o nic skutečnější povahou jejího 

odkazování na spotřebitelské fantazie, případně naturalizováním intence promluv v 

podobě barthesovských mýtů (Barthes 2004). Stejným způsobem se SuicideGirls s 

pocitem vykořenění, „sociální sebevraždy“ a nedostatečnou mediální reprezentací 

účastní projektu SuicideGirls.com, který deklaruje snahu redefinovat ideál krásy a 

oslavovat jinakost23 s představou (fantazmatem), že může existovat taková forma 

(re)prezentace, takové místo v Druhém, které je zárukou autenticity – symbolický řád 

ale ze své podstaty „umrtvuje“ každého, subjekt nikdy nelze vyjádřit beze zbytku, 

vždycky může existovat nějaký další znak z nevyčerpatelné zásoby signifikantů, který 

skutečnost subjektu vyjádří lépe. 

V rámci (re)prezentace vlastní sexuality (jak bylo parafrázováno podle 

Attwoodové 2009, nová média hranice mezi prezentací a reprezentací pomyslně 

smazávají) se touha jako metonymie chybění stává metaforou subjektu (identity). 

Vlastní tělo a jeho projevy (estetické, případně sexuální) lze vidět nejenom „z odstupu“,

ale i v nových, dosud nevědomých významech. Zkrátka představuje možnost dát 

význam vlastní touze, která je šifrované povahy (ve vztahu k chybění), a tím se 

dozvědět něco o subjektu. SuicideGirls tak napříkald (re)prezentací lesbických hrátek 

sadomasochistických praktik nebo genitálního piercingu zároveň (re)prezentují svůj 

specifický styl, na základě kterého jsou rozpoznány. Tajemství vlastní sexuality se tak 

stává imaginárním rozřešením vlastní identity. Sexualizované tělo je v tomto ohledu 

významotvorné z toho důvodu, že je situováno na rozhraní touhy (kvůli inherentnímu 

pocitu chybění při vstupu jedince do symbolična během psychosexuálního vývoje) a 

signifikantů (označujících samotnou touhu, respektive to, po čem si myslíme, že 

toužíme). Styl SuicideGirls prezentují také představení na způsob burlesky, v rámci 

kterých vystupují po amerických městech vybrané modelky ze stránky 

23 „What some people think makes us strange, or weird, or fucked up, we think is
what makes us beautiful. THIS IS OUR IDEA OF BEAUTY REDEFINED. " Převzato z: SuicideGirls
- About. [online]. [cit. 2014-01-24]. Dostupné z: https://suicidegirls.com/about/
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SuicideGirls.com. Tento zlehčující až parodický žánr s kabaretními prvky24 slouží 

SuicideGirls jako nástroj hrátek s vlastní sexualitou – v rámci představení se odhalují, 

napínají diváky tím, co vše ukáží, doslova si s nimi zahrávají. Nejsou v roli těch, jež 

mají nějak zabavit masu diváků, ale kdo se divákům aktivně ukazuje, prezentuje a 

dokonce je mírně zesměšňuje např. poléváním lidí v prvních řadách pivem, jak lze vidět

na záznamu jejich první „tour“. Motivem jejich erotického vystoupení je především hra,

„blbnutí“ na pódiu a opak sofistikovanosti, což odpovídá jejich pojetí burlesky. 

Představitelky této show jsou propagovány např. slogany jako „holky odvedle – akorát 

barevnější a s větší sbírkou hudebních desek“.25 Tato hesla tak sémanticky odkazují do 

pole autencity a přirozenosti – že mohou existovat erotické symboly 21. století, aniž by 

se musely zrodit na obálkách pánských časopisů. Že tam nakonec skončí i SuicideGirls 

už je problematika hegemonického diskurzu, kterou zmíní kapitoly 4 a 5. Fantazie o 

„někom přirozeném, kdo je sám sebou“ je potom zdrojem touhy po SuicideGirl jako po 

ztracené představě o vlastním pravém já. Řečeno s Baudrillardem, smyslem této 

fantazie je zakrýt iluzorní povahu prezentovaného „pravého já.“ 

24 Oxford Dictionaries Online. [online]. [cit. 2014-03-17]. Dostupné z: 
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/burlesque?q=burlesque

25 Metropolis Touring. [online]. [cit. 2014-03-17]. Dostupné z: 
http://www.metropolistouring.com/current_tours_suicide_girls_australian_tour.html
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Příloha č. 3: Vystoupení SuicideGirls ve stylu burlesky.

V rámci svého vystoupení (ať už na stránkách SuicideGirls.com či během show 

ve stylu burlesky, viz příloha č. 3) jsou tak SuicideGirls obdivovány za svoje 

sebevyjádření – jejich „jinakost“ (deklarovaná stylotvornými prvky jako je tetování) 

není překážkou, ale naopak předmětem obdivu. Znaky této „jinakosti“ v podání 

SuicideGirls tvoří sémantickou osu zajímavého sebevyjádření a opravdovosti. 

Feministická kritika naopak upozorňuje, že sémioprostor odhaleného těla pojímající 

jinakost jako erotické „koření“ nijak výrazněji nevybočuje ze sémantiky ženství jakožto 

sexuálního objektu (Wysocki 2010, Femag.cz26). Podobně problematickým způsobem 

má stránka zacházet i například s rasovou diverzitou (Magnet 2007), kterou pojímá jako

ornament zvýrazňující jinakost ne-bílých modelek ve jménu krásy, přitažlivosti a 

především zisku. Na fotografii níže (příloha č. 4) je zachycena uživatelka s dobrovolně 

zvolenou přezdívkou „Gypsy“ (v překladu Romka). Podle Shoshany Magnet (2007) je 

ovšem na fotografiích SuicideGirls také zajímavé zaměření na obličej modelek 

evokující důraz nejen na jejich tělesnou, ale i duševní stránku.

26 SuicideGirls: Alternativní pornografie?. KOVÁŘOVÁ, Hana. Femag.cz: Feministický magazín online
[online]. [cit. 2014-03-17]. Dostupné z: http://www.femag.cz/kultura-a-media/suicidegirls-
alternativni-pornografie/
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Příloha č. 4: Členka SuicideGirls.com s přezdívkou „Gypsy“.

Cílem práce je tedy v následujících kapitolách analyzovat znaky „jinakosti“ stylu

SuicideGirls v diskurzu konstrukce identity, ve kterém subjektem vzbuzovaná erotická 

touha nepůsobí vůči procesu sebevyjádření protikladně, ale komplementárně, bez 

ohledu na její subverzivní potenciál. Na otázku „proč uživatelé SuicideGirls.com touží 

po alternativě?“ může později nabídnout odpověď psychoanalýza, která „ (...) tu není 

proto, aby nám jako přírodní vědy předkládala nutné vztahy příčiny a následku, ale aby

nám naznačila vztahy a motivace, které jsou ze svého principu prostě možné.“ 

(Merleau-Ponty 1948 in Fulka 2008: 95) Podle Jacquese Lacana by psychoanalýza „(...)

should be the science of langauge inhabited by the subject.” (Lacan 1993: 243)27

Nakonec je ale třeba doplnit poststrukturalistické kategorie možných pozic 

subjektu mechanismem prezentace tohoto subjektu v každodenním životě, respektive v 

interakci tváří v tvář. Socioložka Sherry Turkle trefně formuluje, že „for many people it

is hard to accept any challenge to the idea of an autonomous ego. The normal 

requirements of everyday life exert strong pressure on people to take responsibility for 

their actions and to see themselves as intentional and unitary actors.“ (Turkle 2005: 

15)28 Ostatně klíčové dílo sociologa Ervinga Goffmana se jmenuje Presentation of Self 

27 „Psychoanalýza by měla být vědou o jazyku obývaném subjektem.“ (Lacan 1993: 243, přeložil autor)
28  „(...) pro mnoho lidí je těžké akceptovat jakékoliv zpochybnění představy autonomního ega, (…) 

formální požadavky na zvládání každodenního života tlačí lidi k přejímání zodpovědnosti za svoje 
činy a vnímání sebe samých jako jednajících a jednotných aktérů.“ (Turkle 2005: 15, přeložil autor)
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in Everyday Life (česky Všichni hrajeme divadlo). Dramaturgická metafora tedy 

upřesňuje poznámku Sherry Turkle v tom smyslu, že zatímco diskurzivní formace 

vytvářejí objekty, o kterých se hovoří (a možné pozice subjektu), konkrétní situace je 

nutné definovat symbolickými prostředky (nehledě na diskurz, jehož jsou produktem). 

Jedincova působivost a úspěšnost se potom zakládá „na dvou radikálně odlišných 

typech tvorby znaků: první typ zahrnuje činnosti, jimiž se dotyčný snaží vyvolat určitý 

dojem, druhý typ to, jak na ostatní působí.“ (Goffman 1999: 11) Předváděné „já“ (self) 

potom lze dramaturgicky nahlížet jako „jakýsi druh image“ (Goffman 1999: 243), 

celkový dojem. Spíše než o jádru subjektivity je lepší si goffmanovské „self“ představit 

jako reflexivní snahu zachovat si v interakci s ostatními „tvář“ (Goffman 1955): 

„Jednotlivec ztělesňující na scéně svou postavu se snaží účinně přimět ostatní, aby tento

celkový dojem ztotožňovali s ním. Celkový dojem se sice týká jednotlivce tak, že ono já 

je mu připisováno, ale toto já samotné není vyvozováno ze svého nositele, ale z celé 

scény jeho působení, jelikož je vytvářeno těmi prvky místních událostí, které je činí pro 

svědky neproniknutelnými.“29 (Goffman 1999: 143) Tato koncepce, spolu s jejím 

rozpracováním Joshuou Meyrowitzem (2006), bude užitečná při pozdější analýze 

situační definice síťové komunikace na stránce SuicideGirls.com. Jak naznačuje povaha

SuicideGirls.com jakožto virtuální komunity prezentující své členky a členy jako 

alternativní vzhledem k jejich představě mediálnímu diskurzu, musejí existovat 

symbolické prostředky, kterými svou jinakost prezentují. Proto je předmětem analýzy 

této práce konkrétní sémioprostor self (virtuální komunity SuicideGirls), v rámci 

kterého lze předvádět „já“ pomocí goffmanovského způsobu tvorby znaků. Ty jsou 

poplatné možnostem subjektu dané diskurzivní formace. Ke snaze prezentovat svou 

sexualitu jako alternativní, respektive alternativním způsobem30, je tedy nutné zároveň 

prezentovat takové znaky, které účastníci komunikace považují za alternativní. 

Následující část práce se této problematice bude věnovat z (mikro)sociologické 

perspektivy. 

29 Každý „herecký“ výkon je podle Goffmanovy divadelní metafory více či méně připraven v tzv. 
zákulisí, kam ostatní účastníci interakce nemají přístup, netvoří-li společně tým.

30 Následující  kapitoly se budou více věnovat problematice SuicideGirls.com z pohledu kategorizace
stránky jako alternativní pornografie, případně pornografie s alternativními dívkami.
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Meta-informace sociální zásoby vědění na fotografiích a 

profilech SuicideGirls

Možnosti síťové komunikace na počátku 21. století umožňují vytvářet on-line 

komunity a taková skutečnost má pro tuto část práce dva významné sociologické 

důsledky: umožňují jedinci v mnohem svobodnější míře volbu své statusové skupiny a 

zároveň nabízejí prostředky k organizování a sdílení kultury dané skupiny. 

Statusová skupina je totiž podle Randalla Collinse (Collins a Sanderson 2009: 

71) síť známostí. V jeho mikrosociologické teorii sociální konstrukce reality dochází k 

vytváření a udržování určité kultury mezi členy skupiny pomocí verbálních a 

emocionálních vyjednávání (Collins a Sanderson 2009: 18). Tak jako jednotlivci mají 

podle Collinse cíl maximalizovat jejich subjektivní status pomocí zdrojů (symbolických 

i materiálních) dostupných jim i jejich rivalům (Collins a Sanderson 2009: 22), skupina 

usiluje o získání relativní prestiže v porovnání s jinými skupinami. 

Internetová komunita nabízí tak svým členům novou příležitost svobodnější 

volby společenských situací, protože podle Collinse je člověk v průběhu dětství ukotven

v malé skupině vrstevníků ze školy a sousedství. Sám o sobě tak má relativně málo 

možností, jak svou síť známých rozšířit. Přechod do dospělosti tak mohou mnozí lidé 

vnímat jako druh vysvobození v tom smyslu, že „since children are relatively 

immobile, and hence thrown in with a small group of acquaintances in school and 

neighborhood over whose composition they have little choice, it is not surprising that 

childhood social structure is more tightly stratified than adults´, or that the transition 

from the petty rankings of adolescent culture to the more freely chosen sociable 

situation of adulthood comes to many persons as a liberation.“ (Collins a Sanderson 

2009: 92)31 Protože návštěvníci stránky SuicideGirls.com, kde mohou zaregistrované 

členky mj. vystavovat svoje erotické fotografie, nejčastěji věkově patří do období mladé

dospělosti (18-24 let)32, komunitu SuicideGirls (původně vzniklou v USA, nyní s 

31 „Děti jsou vrženy do skupinky svých známých, bez širokých možností její složení či výběr ovlivnit; 
struktura takové skupiny je tedy více rozvrstvena (stratifikována) než v případě dospělých.“ (Collins a
Sanderson 2009: 92, přeložil autor)

32 Mladší 18 let se nemohou na stránku zaregistrovat. Z pěti milionů unikátních návštěvníků za měsíc se 
58 % z nich nachází ve věkovém rozmezí 18-24 let. Poměr žen a mužů je podle údajů stránek 51:49 
%. Citováno podle Suicidegirlspress.com. [online]. [cit. 2014-01-24]. Dostupné z: 
http://suicidegirlspress.com/
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registrovanými členkami z celého světa) tak mohou vnímat jako jeden z důležitých 

prostředků, jak se osvobodit z relativně rigidní sociální struktury, jejíž součástí byly po 

většinu dosavadního života. 

Fungování on-line komunity potom poskytuje množství symbolických zdrojů, 

jak udržet definici situace, a tím tedy napomoci získání prestiže vlastní statusové 

skupiny. Právě úspěšná definice sociální situace je v dramaturgickém pojetí Collinsova 

konceptuálního předchůdce Ervinga Goffmana (Goffman 1999) cílem úspěšného 

vystoupení, které „týmy“ spolupracujících lidí sehrávají v každodenním životě. Kdyby 

komunita SuicideGirls nebyla tolik prestižní, neměla by přes 2 500 členek a nestala by 

se úspěšným komerčním projektem fungujícím od roku 2001.33 

Prestiž komunity SuicideGirls tvoří alternativní pojetí krásy, lišící se od 

představy zpodobnění ženské krásy v mainstreamové mediální produkci. Právě úspěšně 

a působivě „prezentovanou“ jinakost vnímají členky komunity i příznivkyně podobné 

estetiky jako definiční rys dané komunity. Podle údajů34 stránky od roku 2001 

desetitisíce modelek zaslaly doslova miliony svých fotografií v naději, že se stanou 

oficiální SuicideGirl, tedy oficiální modelkou dané stránky. Jinakost SuicideGirls 

spočívá také v oslavování alternativních a nezávislých35 („indie“ – od slova 

„independent“) životných stylů. Stránka využívá ke svému popisu slova, která ji 

věnovaly slavné noviny NY Times („Místo setkávání lidí se zájmem o alternativní 

životní styly36“). Nejde ale o alternativní životní styl ve smyslu politickém v podobě 

performance odlišných představ o ideálním uspořádání společnosti37, jedná se o 

alternativu estetickou a hodnotovou, tedy svého druhu subkulturu, kterou tento text 

pojímá z kulturalistického hlediska, nikoliv pohledem oboru politické komunikace: 

„kulturalistické chápání politiky se neopírá o politics, ale o mnohem šířeji chápané 

political ve smyslu každého svébytného vyjádření (potenciálně politické) identity." 

(Křeček 2013: 49) Podle Jandourka (2001) lze navíc životním stylem označit komplex 

psaných a nepsaných norem a identifikačních vzorců a souhrn životních podmínek, 

33 Plný přístup umožňující prohlížení všech erotických fotek je placený.
34 Suicidegirlspress.com. [online]. [cit. 2014-01-24]. Dostupné z: http://suicidegirlspress.com/
35 Suicidegirlspress.com. [online]. [cit. 2014-01-24]. Dostupné z: http://suicidegirlspress.com/
36 SuicideGirls.com – Join. SuicideGirls [online]. [cit. 2014-01-24]. Dostupné z: 

https://suicidegirls.com/join. Přeložil autor.
37 Určující pro vstup do veřejného prostoru s cílem politicky komunikovat je zohlednění sdílených statků

(ať už materiálních či kulturních (KŘEČEK 2013: 28).

23

https://suicidegirls.com/join


které lidé zohledňují ve vzájemných vztazích a chování. Podobu životního stylu 

ovlivňují mj. společenské role nebo tradice a výrazný životní styl tak může přejít v 

subkulturu. 

Je to právě hodnota originality a autenticity, kterou se SuicideGirls vymezují 

proti tzv. mainstreamu. Zároveň tyto hodnoty slouží jako výrazový prostředek dané 

komunity, jak bude ukázáno dále. Jeden z popisků, které lze nalézt přímo na stránkách, 

zní: „what some people think makes us strange, or weird, or fucked up, we think is what

makes us beautiful. THIS IS OUR IDEA OF BEAUTY REDEFINED.“38 Zakladatelka 

projektu s přezdívkou Missy kromě toho ve filmu39 mapujícím nečekaný úspěch 

SuicideGirl vypověděla, že stránku SuicideGirls.com zamýšlela jako umělecký projekt, 

který by se vymykal pojetí mainstreamových médií – tedy žádné „Baywatch girls“40, ani

děvčata z obálek Playboye nebo většiny magazínů obecně. Právě odlišným kráskám 

chtěla Missy dodat „lesk“ a styl klasických erotických fotek, aby působily sebevědomě 

a sexy. Hlavní je, aby snímky fotily z dobrého pocitu ze sebe sama, a ne v první řadě 

pro někoho jiného. Jde o to dát prostor děvčatům z různých etablovaných subkultur jako

je hip-hop, goth nebo punkrock. Samotné protagonistky citovaného filmu tvrdí, že se 

cítí skvěle při pohledu na vlastní erotické fotografie. Spíše než na psychologické 

motivace tohoto způsobu užívání média je cílem této práce zaměřit se na sémiotické a 

sociologické aspekty oslavované jinakosti, jež napomáhájí definovat určitý životní styl 

právě pomocí meta-informací o povaze médií hlavního proudu, soudobého ideálu krásu 

nebo platných společenských pravidel. Pozdější důslednější propojení zjištěných 

poznatků s psychoanalytickou teorií subjektu a touhy umožní diagnostické čtení 

soudobé mediální kultury41, respektive jejích konkrétních rysů v podobě komunity 

SuicideGirls.com. Podle Douglase Kellnera „reading media culture diagnostically thus 

presents into the current political situation, into the strengths and vulnerabilities of the 

contending political forces, and into the hopes and fears of the population. From this 

perspective, the texts of media culture provide important insights into the psychological,

38 „To, co někteří lidé považují za zvláštní, divné nebo pošahané, je něco, o čem si myslíme, že nás dělá 
krásné. To je naše představa redefinované krásy. “ Převzato z: SuicideGirls - About. [online]. [cit. 
2014-01-24]. Dostupné z: https://suicidegirls.com/about/. Přeložil autor. 

39 SuicideGirls: The First Tour. Rež. Mike Marshall. Epitaph Records, 2005. Film.
40 Jejich archetypální postavou je herečka Pamela Anderson ze seriálu Pobřežní hlídka (Baywatch).
41 Mediální kultury jsou kulturní formy reprodukované a reprezentované masovými médii. Podle 

Douglase Kellnera (1995) jde o dominantní formu kultury, která nás zároveň socializuje a poskytuje 
nástroje k tomuto prcesu v tom smyslu, že nabízí prostředky pro tvorbu identity  v rámci sociální 
reprezentace i sociální změny.
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sociopolitical, and ideological make-up of a specific society at a given point in history.“

(Kellner 2005: 116)42

Jak naznačuje David Giles v Psychologii médií (2012), masová média mohou 

být z diskurzu autenticity automaticky vyloučena. Když například píseň Killing in the 

Name explicitně levicové hudební kapely Rage Against the Machine ovládla více než 

patnáct let od jejího vydání britskou hudební hitparádu, stalo se to na protest vůči 

možnému úspěchu vítěze televizní pěvecké soutěže jakožto nově zrozené celebrity. „U 

vzniku Rage Against the Machine nehrála televize žádnou viditelnou roli. Nikdo pro ně 

nehlasoval. Pokud víme, tak zakládající členové kapely prostě pocítili potřebu tvořit, 

nahráli pár desek, podepsali smlouvu se Sony a dělali hudbu bez televizí schválených 

expertů a profesionálních poradců. Když dojde na muziku, autentičnost – minimálně 

pro mnoho fanoušků – znamená nezadat si s médii.“ (Giles 2012: 111) Rovněž podle 

členek komunity SuicideGirls znamenají masová média opak autenticity – jako nástroj 

sebevyjádření využívají naopak síťová média.

Výpověď obdivovatelky stylu SuicideGirls navíc ilustruje, že do procesu „meta-

čtení“ vstupují i samotné konzumentky mediálních obsahů, jež pak interpretují sociální 

realitu:

„Od těch prokletých bárbínek, co sou všude okolo. Chci se odlišovat, nechci spadnout 

do toho světa, ve kterym žijí ony. Já chci být originál a dá se říct, že se mi to zatím vede 

(smích). Stereotyp ženy mi vadí, slušné oblečení, blonďatý vlasy, hollywoodský úsměv a 

hlavně vždycky se chovat jako dav. Ne…já chci být jiná, chci, aby když mě potkáš na 

ulici, aby sis na mě vzpomněla, když se podíváš na ty SG holky. Řekneš si: ‚Hele, ta 

holka, co sem dneska viděla na ulici, ta vypadá jako ony´.“ (Terry, 21 let) (Vrátníková 

2012: 20)

42  „Diagnostické čtení mediální kultury umožňuje získat vhled do současné politické situace, do souboje
politických sil včetně jejich slabin a silných stránek, do nadějí a obav populace. Z této perspektivy 
poskytují texty mediální kultury významné nástroje k pochopení psychologické, sociopolitické a 
ideologické povahy konkrétní společnosti v daném historickém období.“ (Kellner 2005: 116, přeložil 
autor)
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Anthony Giddens problematizuje (nejen) heterosexuální pornografii, která je 

nejen komodifikací sexu, ale navíc „zobrazuje obsesivní zájem o standardizované scény

a pózy, v nichž je opakována a podtrhována spoluvina žen, která se už v reálném světě 

rozplývá.“ (Giddens 2012: 129) Problematické je i zobrazování „v časopisech s měkkou

pornografií, kde jejich prezentace skrývá svou povahu zařazením do standardní inzerce 

a mezi články a zprávy o běžných tématech. (Ženy) jsou předmětem touhy, nikdy však 

lásky. Jen vzrušují a stimulují – a jsou ovšem bytostně epizodické. (...) Ženy v nich 

obvykle zírají na čtenáře, je to jedno z nejpřísnějších pravidel uplatňovaných při jejich 

zobrazování. Patří k definici situace, že muž, který odpovídá na tento pohled, v ní 

dominuje; penis se opět stává falem, imperiální silou, kterou muži vládnou nad 

ženami.“ (Giddens 2012: 129-130) Taková praxe mj. popírá současné pojetí vlastního já

jakožto reflexivního projektu (Giddens 2012: 41). Proto se nabízí jako ideální nástroj 

pro analýzu self v diskurzu komunity SuicideGirl jak využití poznatků sémiotiky a 

diskurzivní analýzy, tak psychoanalýzy. Její zvláštní význam spočívá mj. v tom, „že 

nabízí kontext a bohatou zásobu teoretických a pojmových nástrojů pro tvorbu 

reflexivně uspořádaných narací o sobě samém. V terapeutické situaci – ať už klasického

psychoanalytického typu, či jiné – jsou lidé schopni (v zásadě) uspořádat svoji minulost 

vzhledem k tomu, co je trápí v současnosti, a sjednotit emoční linii příběhu tak, aby s ní 

mohli být alespoň relativně spokojeni.“ (Giddens 2012: 41) V této diplomové práci ale 

její úloha spočívá v analyzování existujících „reflexivně uspořádaných narací o sobě 

samém“ (ibid.: 41) v rámci komunity internetové sociální sítě. Matthew Wysocki se v 

článku s názvem „Alternative to What? Alternative Pornography, Suicide Girls and Re-

Appropriation of the Pornographic Image“43 zabýval problematikou rysů alternativní 

pornografie na příkladu SuicideGirls; kriticky zmínil skutečnost, že hlavním nástrojem 

pro získání pozornosti obecenstva zůstává ženské tělo, navíc v pózách prakticky 

stejných, jaké lze vidět v pornografii bez nálepky alternativní. Jeho teze lze brát za 

dobrý výchozí bod práce ne kvůli závěrům nepostrádající kritický vhled, ale spíše kvůli 

použitým argumentům. Vytvořením komunitního ducha mezi modelkami to alespoň na 

povrchu vypadá jako pornografie vytvářená ženami s vírou v to, že mají možnost volby 

prostředků pro svobodné vyjádření vlastní sexuality. „Zaštiťování se ‚alternativou‘ se 

potom stává nástrojem, jak nabízet alternativní ženy jako koření pornografie namísto 

43 WYSOCKI, Matthew. Alternative to What? Alternative Pornography, Suicide Girls and Re-
Appropriation of the Pornographic Image. The Journal of New Media & Culture. 2010, roč. 7, č. 1. 
Dostupné z: http://www.ibiblio.org/nmediac/fall2010/Wysocki.html
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vytvoření prostoru alternativy vůči pornu hlavního proudu.44 Za jednu z hlavních 

výzkumných otázek této práce je proto nakonec třeba brát parafrázi mediálním 

diskurzem zrecyklovaného sousloví „Proč je alternativa přitažlivá?“ Ať už jde jen „o 

povrch“ nebo ne, diskurz alternativy se může úspěšně účastnit giddensovského 

reflexivního projektu vlastního já se specifickým vztahem k symbolickému řádu, v 

případě subkultur ke zmiňované rodičovské kultuře. Mezi doprovodnou problematiku v 

souvislosti s rozlišováním alternativní pornografie patří samozřejmě i vztah vlastního já 

a sémioprostoru pornografie. Fotografované modelky na stránkách SuicideGirls.com 

jsou totiž zodpovědné za vytváření fotosetů volbou okolního prostředí, oblečení, 

fotografů, úhlů snímků a póz. A někteří lidé tvrdí, uvádí Wysocki, že takto dochází k 

subverzi tradičních rolí objektu a subjektu.45 Pro následující odstavce bude zásadní 

možnost uživatelsky vytvářeného obsahu sdíleného v rámci internetové sociální sítě. 

Nyní je třeba se zaměřit na specifické procedurální prvky tvorby a sdílení tohoto 

obsahu. Další kapitola potom nabídne vztah těchto prvků ke konstrukci tzv. ideálního Já

jakožto výrazu primárního narcismu. 

Do analýzy denotovaných a konotovaných znaků dále bude třeba zahrnout nejen 

ostentativně alternativní znaky (barevné vlasy, piercing, tetování), ale také například 

prostředí fotosetu nebo pózy fotografovaných. Ostenze totiž „represents the most 

elementary act of active signification and it is the one used in the first instance by two 

people who do not share the same language.“ (Eco 1976: 225)46

Díky ní může v úvodu citovaná respondentka například prohlásit „Hele, ta 

holka, co sem dneska viděla na ulici, ta vypadá jako ony.“ (Vrátníková 2012: 20) Na 

kontextu národní kultury tolik nezáleží, protože mezi členky stránky SuicideGirls.com 

patří nejenom Američanky.47

Zároveň dochází s využitím lingvistického kódu profilů jednotlivých členek a 

vlastnímu popisu stránek SuicideGirls.com ke zvýraznění určitých psycho-sociálních 

vlastností jedince v barthesovské rétorice (Barthes 2010) Módy naturalizující 

44 Ibid.
45 Ibid.
46 „Ostenze  reprezentuje nejzákladnější případ aktivní signifikace v situaci, kdy lidé nesdílejí svou řeč.“ 

(Eco 1976: 225, přeložil autor)
47 Stránka vznikla v USA. Ke dni 3. 2. 2014 mezi oficiální modelky SuicideGirls.com patřilo i sedm 

Češek.
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skutečnost, že právě Móda (v případě SuicideGirls je lepší hovořit o stylu) tvoří 

signifikát primárního sémiologického řetězce, ne vlastnosti jedince samy o sobě. Zde 

lze podle Barthese (2010: 256) hledat odvěké téma přestrojení, bytostné vlastnosti bohů,

policie a banditů. Osobnost Módy ve výsledku tvoří originální kvantitativní výčet 

protikladných prvků; ve výsledku se nejedná o osobnost komplexní, ale složenou 

(Barthes 2010:255-6). Jak ukazuje obrazová příloha, osobnost SuicideGirls.com ale 

utváří ze všeho nejvíc hédonistická rozmanitost výčtem svého vztahu k požitkům 

různých druhů – od zvláštních sexuálních praktik, přes volnočasové aktivity až po 

konzumaci legálních a nelegálních omamných látek. Protiklad vzniká jejich vztahem k 

obrazovému kódu fotografie, které znázorňují SuicideGirls v erotických pózách. 

Takovou složenou osobnost tvoří zdánlivý protiklad toho, že i nositelka znaků rebelství 

(v tomto případě v oblasti životního stylu a zálib) může být krásná a přitažlivá, a přesto 

mít daleko do dokonalého archetypu Barbie. Jak SuicideGirls, tak „bárbínky“ ale 

skládají své osobnosti z konkrétních stylizací. 

Nejde ale o zcela nový jev, jak naznačuje rok vydání Barthesova díla Fashion 

system (2010 [1967]). Sociolog Gilles Lipovetsky navíc explicitně píše o tom, že již 

haute couture zpsychologizovala módu „vytvořením modelů, které vyjadřují různé 

emoce či povahové rysy. Žena tak díky svému oblečení může vypadat jako 

melancholická, nenucená, rafinovaná, přísná, drzá, důvtipná, obdařená bohatou 

fantazií, romantická, hravá, mladá, veselá, sportovní. (…) Individualizace moderní 

módy je neodlučně spjatá s touto personalizací a psychologizací elegance. To, co se 

kdysi jevilo jako příznak společenské vrstvy a hierarchie se znenadání stává – i když ne 

výlučně – psychologickým projevem, výrazem duše a osobnosti.“ (Lipovetsky 2002: 

147) Subkultura SuicideGirls se ale od instituce módy přece jen odlišuje šíří pojetí 

projektu vlastního já, respektive identity, jejíž redukce např. na vyjádření aktuální 

nálady by nijak nebrala v potaz vztah mezi rodičovskou kulturou (mainstreamem) a 

subkulturou, a tedy i deklarovanou alternativu SuicideGirls. Psychologizace znaků 

SuicideGirls ovšem může dotvářet pomocí konotátorů rétoriku sebevědomí, 

spokojenosti se sebou samou, vnitřní síly nebo sexuální otevřenosti, výzyvavosti a 

požitkářství. Ty samy o sobě ale diskurz alternativní reprezentace sexuality nezakládají, 

viz problematika sexuální subjektivizace v kapitole 4. 
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1. Profil na SuicideGirls.com jako výrazový prvek    

se specifickou ontologií

Nejprve je potřeba analyticky uchopit profil na sociální síti (ať už na Facebooku 

či na SuicideGirls.com) jako komplexní komunikát sloužící performanci subjektu. Právě

jeho začlenění do struktury stránky, respektive do konkrétní virtuální komunity, potom 

přispívá k rozpoznání subjektu v kontextu sociální zásoby vědění. V úvodu práce 

popsaný denotát dívky, která se identifikuje se stylem SuicideGirls pomocí stylotvorných

označujících (tetování, barevné vlasy či důraz na sexualitu) nakonec v procesu semiózy 

vytvoří nejenom znak-obraz konkrétní dívky (která po jeho zhlédnutí může prohlásit 

Toto jsem já, ale i znak její touhy (ve smyslu lacanovské symbolizace) se s tímto stylem

identifikovat, doslova být viděna jakožto SuicideGirl. Pokud by tyto intence chyběly, 

nedošlo by k tomuto druhu sebeprezentace v rámci relevantní komunity 

SuicideGirls.com nebo facebookové skupiny SuicideGirls Czech.48 Takový kontext jen 

dokládá tezi Dona Slatera (Slater 2002: 533 in Lievrouw a Livingstone 2002), že 

dichotomie online a offline světa je analyticky neuchopitelná. V případě SuicideGirls 

tak touha identifikovat se s tímto stylem předchází vystavování svých fotografií na 

stránce SuicideGirls.com, tuto touhu lze ale sémioticky analyzovat až po jejich vzniku, 

stejně jako dotyčná SuicideGirl může prohlásit „toto jsem já“ až při pohledu na 

fotografii vlastní osoby. Podle Lacana dostává každá promluva svůj význam až zpětně, 

po jejím zakončení, stejně jako smysl věty zůstává otevřený až do okamžiku, kdy je 

zakončena interpunkcí (Lacan 2002: 682). Studium internetového prostředí tedy 

znamená jej uchopit jako svébytné sociální prostředí (Slater 2002: 533 in Lievrouw a 

Livingstone 2002) a v případě SuicideGirls.com nejen jako místo, kde je vůbec možné 

se snažit subjekt SuicideGirls.com analyzovat, ale kde je rovnou i konstituován. 

Konstituci a performanci subjektu stránek SuicideGirls.com je možné z hlediska studia 

komunikace pojímat kulturálním přístupem, a tedy analyzovat ji jako rituál. Jak uvádí 

James Carey (2009: 15), „in a ritual definition, communication is linked to terms such 

as ‚sharing‘, ‚participation‘, ‚association‘, ‚fellowship‘, and ‚the possession of a 

48 Suicide Girls Czech. [online]. [cit. 2014-03-18]. Dostupné z: https://www.facebook.com/sgczech. 
Pomineme případy neoprávněného publikování fotografie daného člověka. Sociální sítě poskytují 
možnosti docílit smazání dotyčné fotografie, takový případ by ale ilustroval tzv. chování střední zóny, 
kdy člověk musí přizpůsobit své vystupování dvěma odlišným sociálním prostředím najednou.
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common faith.‘ This definition exploits the ancient identity and common roots of the 

terms ‚commonness‘, ‚communion‘, ‚community‘, and ‚communication.‘ A ritual view 

of communication is directed not toward the extension of messages in space but toward 

the maintenance of society in time; not the act of imparting information but the 

representation of shared beliefs.“49

Nová média se zároveň stala místem, kde dochází k provozování a pozorování 

operací dekonstrukce a performativity (Slater 2002: 533 in Lievrouw a Livingstone 

2002). V případě SuicideGirls.com dochází zároveň k předvedení konkrétní subjektivity

(dívka stylizující se jakožto členka komunity SuicideGirls) i její (de)konstrukci právě 

upozorněním na hypermediální povahu komunikace, kdy profily jednotlivých 

SuicideGirls nejsou tvořeny jen fotografiemi, ale i textovými údaji o životním stylu. 

Profil na SuicideGirls.com je tak zároveň vyjádřením konkrétní subjektivity i 

zdůrazněním procesu její sociální a symbolické konstrukce. Životní styl SuicideGirls 

fotografickou reprezentací zachycen z větší části není (užívání jiných drog kromě 

alkoholu a marihuany na snímcích chybí, stejně jako heterosexuální soulož). Část 

jinakosti SuicideGirls si tedy uživatel musí domyslet na základě jimi poskytnutých 

informací. Podle socioložky Sherry Turkle lze obecně počítač pojmout jako projektivní 

plochu osobních a kulturních odlišností (Turkle 2005: 12), podobně jako známý 

Rorschachův psychologický test s inkoustovými skvrnami. Jak už zmínila předchozí 

kapitola, podle Lacana je v řeči „vždy poukaz na celek všech signifikantů.“ (Pechar 

1999: 62) Projektivní symbolizací niterných pohnutek dochází zároveň k zapojení do 

symbolického řádu: podle psychologa Davida Gilese (2012: 144) se na online identitě 

zdála nejpřitažlivější její nevizuální kvalita. Uživatelům mohla zdánlivě nabídnout, aby 

se vychýlili ze svých fyzických daností a svobodně si vybrali on-line identitu, jaká se 

jim bude líbit. „Ironií potom je, že internet nakonec zaznamenal patrně největší úspěch 

skrze glorifikaci skutečných Já. Stačí se podívat na sociální sítě a on-line seznamky 

přetékající fotografiemi uživatelů. V případě sociálních sítí se uživatelé navíc obvykle 

nejdříve setkají naživo. Teprve potom se vzájemně odmění statusem ‚přítel‘, který jim 

umožní se navštěvovat na profilech. Tady mnoho prostoru pro experimenty s identitou 

nebývá. Internet je nicméně určitým způsobem přínosný pro ‚marginalizované‘ identity. 
49 „Rituálové vymezení procesu komunikace je potom významově spojen s pojmy jako ‚sdílení‘, 

‚participace‘, ‚spojení‘, ‚spřízněnost‘ a ‚společná víra‘. Slovo ‚komunikace‘ lze tedy spojit s 
příbuznými slovy jako je ‚komunita‘ nebo ‚společenství‘ Rituálové pojetí komunikace se tak zaměřuje
ne na šíření zpráv prostorem, ale na zachování společnosti v průběhu času, ne na předávání informací, 
ale reprezentaci sdílených přesvědčení.“ (Carey 2009: 15, přeložil autor)
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Vzniklo mnoho komunit, jejichž primární účel není sociální, ale informační.“ (Ibid.: 

144) David Giles za příklad takové komunity uvádí virtuální společenství lidí trpících 

poruchami příjmu potravy, kteří si mohli on-line sdělovat informace a podporu. 

Komunita SuicideGirls.com je nicméně socializační v tom smyslu, že jejím 

prostřednictvím, respektive identifikací se s tímto stylem, dochází zároveň k prezentaci 

Gilesem zmíněného skutečného Já. Je tedy správné zasadit takto prezentované Já do 

kontextu baudrillardovské hyperreality, skutečnější než skutečnost, jako je tomu v 

předchozí kapitole na příkladu burlesky a otevřeného nakládání se sexualitou, k němuž 

dochází prostřednictvím show.

Zatímco percepce sebe samotné na dané fotografii odpovídá principu formování 

ideálního Já v Lacanově (1949 in Lacan 2002) stadiu zrcadla, v interpersonální (síťové) 

komunikaci je třeba podle Jana van Dijka a jeho pojetí společnosti sítí (van Dijk 2005, 

The Network Society: Social Aspects of New Media) brát v potaz tzv. komunikační 

kapacitu média, tedy úroveň zprostředkování sociální přítomnosti druhé osoby pro 

komunikaci prostřednictvím daného média. Je jasné, že například telefon nemůže plně 

nahradit jednání tváří v tvář kvůli absenci vizuálního kontaktu. S danou komunikací 

související sociální identita „obsahuje“ směs kulturní, osobní a společenské identity50 

(van Dijk 2005, The Network Society: Social Aspects of New Media: 14). Co je 

nejdůležitější: představu takové identitní směsi účastníci interakce „navěšují“ k 

probíhající komunikaci. Díky tomu vědí, s kým mluví a jak spolu mohou jednat, 

přestože mají k dispozici jen omezené množství informací (vjemů) o svém 

komunikačním protějšku. Dramaturgický koncept zachování image, respektive 

vlastního statusu, je ale dle Collinse51 relevantní i v rámci zprostředkované komunikace.

V případě SuicideGirls se tedy na prohlížení stránky SuicideGirls.com „navěšuje“ naše 

znalost sociální identity jednotlivých dívek, úplně nebo částečně52 získaná z 

(meta-)informací uvedených na jejich profilu a vyčtených z jejich fotografií. 

Goffmanovská, respektive collinsovská formulace by akcentovala, že smyslem takové 

reprezentace je zajistit či uchovat vlastní prestiž. Jak ještě podrobněji ukáže analýza 

možností úprav uživatelského profilu na SuicideGirls.com, informace o konkrétní 

SuicideGirl ji zároveň určitým způsobem zařazují do symbolického řádu (lacanovského 
50 Problematiku jejich vzájemného rozlišování zmínil úvod práce s odkazem na článek Martina Palečka.
51 Interaction rituals and the new electornic media. The Sociological Eye: Writings by the sociologist 

Randall Collins. [online]. [cit. 2014-03-30]. Dostupné z: http://sociological-
eye.blogspot.cz/2011/01/interaction-rituals-and-new-electronic.html

52 Podle rozsahu individuální zkušenosti. 
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Druhého). „Určitým způsobem“ je míněno akcentování jinakosti a alternativy 

zapojením meta-informací, jak popsala předchozí kapitola. 

Podle Lacana je ovšem formování ideálního Já z řádu imaginárna, je tedy 

situováno mimo oblast Druhého už z podstaty toho, že „tento moment elementární 

‚fiktivnosti‘ představuje nejcharakterističtější rys intrasubjektivního rozměru 

imaginárna (spojeného s formováním Já). Imaginárno má kromě toho ovšem ještě 

intersubjektivní dosah: právě imaginárno bude určovat ty vztahy subjektu, které jsou 

určovány onou ‚hodnotou poutavosti‘, jež je vlastní bližnímu. Jako jeden příklad za 

všechny by samozřejmě bylo možno uvést vztahy milostné.“ (Fulka 2008: 115) 

Uživatelský provoz na SuicideGirls.com tedy zároveň může provázet identifikace nejen 

se svým vlastním obrazem při pohledu konkrétní dívky na vlastní fotografii, ale také 

identifikace s ostatními členkami stránky, minimálně tedy jejich stylem. 

SuicideGirls.com navíc umožňuje uživatelům zvolit si členy stránky, které mají tzv. ve 

sledování (podobně jako na Twitteru se lidé „followují“). „V duševním životě 

jednotlivce hraje druhý člověk zcela pravidelně svou úlohu jako vzor, jako objekt, jako 

pomocník i jako protivník a psychologie jedince je tudíž od začátku také současně 

sociální psychologií v tomto rozšířeném, avšak zcela oprávněném smyslu,“ uvádí 

Sigmund Freud (1999: 61). (Nejen virtuální) komunita tedy doslova tvoří místo, kde je 

člověk „mezi svými“, kde se může cítit zcela přirozeně. Následující podkapitola 

analyzuje síť významů, které stránku SuicideGirls.com sémanticky řadí do diskurzu 

alternativy a autentičnosti. Hodnota autentičnosti se totiž nestává přirozeným 

průvodním jevem působení ve zvoleném společenství, ale stává se jeho cílem.

Právě  v  komunikaci  (vyprávění)  se  ale  směňují  významy  za  hodnoty.53 Co

vypadá jako pevná lingvistická  struktura,  na povrchové rovině diskurzu může nabýt

nových významů, které vzbuzují nevědomou fascinaci příjemců sdělení. To je příklad

tetování  či piercingu,  sémantické jinakosti,  která bude mít  v rovině diskurzu vliv na

strukturu nevědomé touhy. Jak upozorňuje postfeministická teoretička Elizabeth Wright

s  ohledem  na  strukturální  lingvistiku  Saussurovu, „de  Saussure  viděl  označující  a

označované, jako by byly spojené jako dvě strany téhož listu papíru. Jelikož  chápal

53 Jiří Pechar (2013: 40) upřesňuje překlad Saussurova užití pojmu valeur a navrhuje používat český 
ekvivalent „platnost“ namísto „hodnota“. Platnost by potom ještě více zdůrazňovala pragmatickou 
rovinu komunikace; sémantickou bohatost lingvistického systému by demonstroval Greimasův 
sémiotický čtverec.
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označující, zvukové jednotky jazyka, tak, že jsou ve vzájemném vztahu v pevné struktuře

rozdílů,  nutně  uvažoval  o  těchto  konceptech,  myšlenkách,  které  představují,  jako  o

stejně pevných. V tom byl nedůsledný, protože jinde ve své teorii přiznával, že jazyk se

proměňuje,  jakmile  je  užíván  ve  skutečné  řeči,  ale  neuměl  vysvětlit,  jak  ta  změna

nastává.“ (Wrightová  2003:  10) S  ohledem  na  koncepci  nestálého  významu  je

přizpůsoben  výběr  analyzovaného  vzorku  –  jeho  nejvýznamnější  část  (fotosety

zkoumané v kapitole č. 3) pochází z období roku 2012. Tvoří jej tehdy nejpopulárnější

fotosety  konkrétních  SuicideGirls.54 V  případě  materiálů  z  české  facebookové

fanouškovské skupiny jejich výběr rovněž spadá do období roku 2012. Proměnlivost se

u  síťových  médií  projevuje  i  v  rovině  znakové  –  vizuální  podoba  hlavní  stránky

SuicideGirls.com podléhá změnám a aktualizacím, facebookové skupiny se často ruší

nebo  přejmenovávají  či  slučují  s  ostatními.  Rok  2012  je  tedy  rokem vzniku  české

skupiny fanoušků na  Facebooku.  V počátečním vývoji  projektu  by se měly  nejvíce

projevovat původní intence tvůrců. Do roku 2012 lze také datovat analyzované fotosety

ze  třetí  kapitoly.  Účelem je  disponovat  jednotným časovým rámcem kvůli  v  úvodu

naznačené  provázanosti  on-line  a  off-line  světů,  a  vyvarovat  se  proto  vlivu  později

etablovaných kulturních forem.55 

Diskurzivní formace potom v jejich pragmatické rovině komunikace definují, co 

je a co není přípustné v našem vztahování se k určitému subjektu či sociální aktivitě 

(Hall 1997: 6). Rozdíl mezi přístupem sémiotickým a diskurzivním Stuart Hall popisuje 

takto: „one important difference is that the semiotic approach is concerend with the 

how of representation, with how language produces meaning – what has been called its 

‚poetics‘; whereas the discursive approach is more concerned with the effects and 

consequences of representation – its ‚politics.‘“ (Hall 1997: 6)56 Jeden přístup 

nevylučuje druhý, naopak; nejprve je třeba ujasnit si strukturu zkoumané reprezentace. 

V případě této práce jde o reprezentaci alternativního subjektu. Následující podkapitola 

54 Bráno dle možností stránky SuicideGirls.com nechat si zobrazit uživatelsky nejpopulárnější fotosety v
konkrétním roce.

55 Například vliv popularity tzv. selfies, tedy fotografií sebe samých pořizovaných sebou samými. 
Fotografie většinou skončí nahraná na sociálních sítích. Podle Oxfordského slovníku se stalo selfie 
slovem roku 2013. Citováno dle Oxford Dictionaries Word of the Year 2013. [online]. [cit. 2014-03-
20]. Dostupné z: http://blog.oxforddictionaries.com/press-releases/oxford-dictionaries-word-of-the-
year-2013/ 

56 „Sémiotický přístup se zabývá tám, jak je něco reprezentováno, jakým způsobem jazyk vytváří 
význam – co lze nazvat jako jeho ‚poetiku‘; zatímco diskurzivní přístup více zajímají účinky a 
důsledky reprezentace – její ‚politika‘.“ (Hall 1997: 6)
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popíše specifické možnosti síťových médií, kdy se uživatelka doslova identifikuje s 

obrazem sebe samé.

1.1 Profil jako nástroj konstrukce ideálního-Já

Jak upozorňuje John Hartley (1982: 140), subjektivita je neoddělitelná od 

mediovaných významů. Prožívané významy jsou zároveň smysluplné pouze ve 

společnosti významů protikladných, někdy až nevyhovujících či nepříjemných. To je 

případ již zmíněné kritiky estetiky SuicideGirls a jejích pornografických prvků, které ve

výsledku ruší alternativitu SuicideGirls stereotypním důrazem na krásu ženského těla. 

Podle Hartleyho jsou ovšem prožívané významy zachyceny právě naší subjektivní 

realitou, respektive interakcí s ní. Zároveň je subjektivita produktem vztahů s 

prožívanými významy (Hartley 1982: 140). Tato část se zaměří na specifický vztah k 

vlastnímu obrazu v souvislosti s formováním ega.57 Takzvanému stadiu zrcadla připisuje

Jacques Lacan formativní funkci Já, protože možnost spatřit vlastní obraz v zrcadle, 

respektive vnímat podobně starého lidského jedince, vytváří pro dítě ve věku šesti 

měsíců specifickou ontologickou strukturu. Jeho vlastní odraz v zrcadle se mu stává 

zdrojem potěšení. Nemotorné dítě si užívá pohled na sebe sama a zároveň tento svůj 

obraz, Lacan používá termín imago (Lacan 1949 in Lacan 2002: 76), prožívá. Jak je to 

možné? Lacan argumentuje předčasnou vyvinutostí lidského jedince, kdy jeho fyzické 

schopnosti zaostávají za těmi mentálními. Například motorické schopnosti šimpanze 

stejného stáří značně převyšují motorické schopnosti dítěte (Lacan 1949 in Lacan 2002: 

75); to ale na svůj zrcadlový odraz reaguje aktivně, doslova jej zkoumá. Identifikace s 

tímto imagem přináší dítěti narcistický požitek „svého“ těla. Svého v tom smyslu, že 

zatímco malé dítě nezvládá dokonale koordinovat svoje pohyby a vnímá krajní nejistotu

ve vztahu ke svým končetinám, zrcadlový obraz (imago) nese kvality Gestaltu58, 

celistvého tvaru, jednoty a koordinace. Imago se od prožívané skutečnosti vlastního těla 

liší zdáním ovládnutí situace, v zrcadle každý pohyb vypadá, jako by byl záměrný, 

protože je součástí celkového obrazu těla. Psychologickou kvalitou imaga je tedy 

integrita. Pro dítě navíc imago znamená toto jsem já a zároveň imaginární prožívání 

toho, co vidí v zrcadle, nikoliv svého „skutečného“ těla. 

57 Jde o psychoanalytický pojem já.
58 Lacan použil pojem z tzv. tvarové psychologie, kvůli tendenci lidských kognitivních schopností 

vnímat útvary v jejich úplnosti – a tam, kde chybí či jsou jen naznačeny, je kognitivně doplnit. 
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„Imaginárno“ neodkazuje na fiktivní či neskutečnou dimenzi tohoto jevu, ale k 

jednomu ze tří řádů našeho vnímání reality. Podle Lacana to je řád imaginárna (fantazie,

představy), symbolična (symbolický řád velkého Druhého) a reálna (vše nepodléhající 

symbolizaci, např. bolest). Jak ale již naznačil Hartley, imaginární relaci ke svému Já 

ovšem nelze považovat za neskutečnou či fiktivní, ale pro subjektivitu konstitutivní. 

Lacanova fáze zrcadla tyto mechanismy vykládá podrobněji. Podle něj je navíc funkcí 

stadia zrcadla, respektive funkcí imaga, nastolení vztahu s realitou. „Function of the 

mirror stage thus turns out, in my view, to be a particular case of the function of 

imagos, which is to establish a relationship between an organism and its reality (...)." 

(Lacan 1949: 78 in Lacan 2002)59 Vzniká fantazma ideálního Já, které je však zároveň 

závislé na okolí (malé dítě by bez matky nepřežilo a bez projekční plochy pro ideální Já 

by nebylo ani žádné fantazma). Tato psychická struktura primárního narcismu má ale 

konkrétní psychické důsledky. Kromě vztahů mezi realitou a imaginárnem Lacan 

zdůrazňuje její vliv na psychickou ekonomii jedince (Lacan 1988: 121). Ostatní lidé se 

tak zároveň stávají rivaly: „v imitativní povaze lidského Já, tak je dána jeho genezí, má 

svůj základ i agresivní rivalita, protože takto zformované Já nevyhnutelně touží po tom, 

po čem vidí toužit druhého. A právě tím je podle Lacana dána i nutnost zprostředkující 

role oidipovského komplexu, jakožto normalizace kulturní povahy.“ (Pechar 1999: 60) 

Příloha č. 5: Jizvy na stehnech jako součást ideálního Já.

59  „Funkce stadia zrcadla se tak stává konkrétním případem funkce imaga – tou je nastolit vztah mezi 
organismem a jeho realitou.“ (Lacan 1949: 78 in Lacan 2002) 
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Lacanovu koncepci stadia zrcadla je potřeba v kontextu síťové komunity 

SuicideGirls vnímat nikoliv nutně jako regresivní návrat do předoidipovské fantazijní 

reality subjektu, ale jako možnost konstrukce a identifikace s ideálním Já. Zároveň je 

nutné odkázat na psychoanalytické a psychologické souvislosti narcismu. Na obrazové 

příloze č. 9 je výřez snímku z fotosetu uživatelky Paoraria – všimněme si jizev po řezání

se na horní části stehen. Imaginární úlohou této erotické fotografie není konstrukce 

ideálního Já ve smyslu prezentace dokonalého těla, o formálně dokonalou prezentaci 

nejde. Jednak své pravé ňadro vlastní pózou vizuálně zbavuje bradavky, deformuje jej, 

jednak poloha mírného předklonu zvýrazňuje a zaobluje břicho uživatelky.  Mezi další 

formální estetické nedostatky fotografie by patřilo focení proti světlu či vzniklý stín 

mezi vlasy a krkem modelky. V souvislosti s lacanovským imagem jsou to ale právě 

prvky nedokonalosti, které vytvářejí integritu ideálního Já. Fotografované uživatelky 

mohou sebe samy vidět doslova jako v zrcadle ve smyslu spatření detailů i celkového 

obrazu – a především se „cítit“ jako modelky, i přes formální nedokonalosti vlastního 

těla či jeho reprezentace pomocí fotografie. Podstatné je, že mohou fotit erotické 

fotografie právě pro svoji jinakost. Jizvy, tetování a drobné nedokonalosti se tak v 

komunitě SuicideGirls nestávají stigmatem, ale právě součástí imaga – je zásadní rozdíl 

nahlížet svůj obraz jako příklad nedokonalosti, nebo jako integrální obraz pocitu vlastní 

jedinečnosti a jinakosti. Reprezentace jizev a nedokonalosti obecně plní integrální 

funkci imaga v tom smyslu, že uživatelku nevyčleňují z diskurzu erotických fotografií, 

ale naopak jej do něj začleňují – byť v rámci jedné specifické síťové komunity. Vlastní 

tělo tak netrpí imaginární neúplností a nedokonalostí. Neúplné, formálně nedokonalé 

tělo by nebylo snadné prezentovat v běžném60 diskurzu erotické krásy jinak než jako 

protipól a exces. Konkrétní prvky (jizvy, tetování, nedostatečně vychrtlá postava) by tak

prožitek vlastního těla a sebe sama fragmentarizovaly, vydělovaly by jeho konkrétní 

části mimo vnímání dotyčné už jen z toho důvodu, že by doslova představovaly to, čím 

se v diskurzu dokonalé krásy není radno chlubit. V případě SuicideGirls.com je tomu 

naopak – právě nedokonalost, nebo ještě lépe řečeno jinakost, představují prvky, které 

dotyčnou stylizují a představují integrální součást jejího ideálního Já, a zároveň jej tímto

aktem vytvářejí. 

60 Představa SuicideGirls o povaze mediálního diskurzu, vůči níž se vymezují.
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Příloha č. 6: Uživatelka Milloux.

Analogicky obrazová příloha výše (č. 6) umožňuje modelce vidět a prožívat sebe

samou tak, jak by ona sama nemohla. Důvod je prostý: v průběhu této pózy erotické 

sebeodhalování prožívá, ale nevidí jej, není v jejím vizuálním poli, doslova tak nemá 

představu, zda působí dostatečně krásně i v okamžiku, který zachycuje fotografie. 

Uživatelka s přezdívkou Milloux tak může svůj obraz prožívání svého sexualizovaného 

těla vidět jako svůj zrcadlový obraz v Lacanově pojetí imaginárna jako pro ni vnější a 

zároveň ji plně vystihující. Intenzivní erotický zážitek ji nepřipravuje o vnímání 

vlastních erotických půvabů, ale naopak je fotografie integruje s prožitkem celého těla, 

nikoliv jen erotogenních zón jako možných zdrojů znázorňovaného prožívání slasti. Ani

vlastní tetování nemůže vidět tak, jak se jeví ostatním, jinak než pomocí zrcadlového 

obrazu. Prožitku subjektivity vlastního těla napomáhají také možnosti tvorby vlastního 

profilu. Dochází k minimalizaci rozdílů mezi tím, jak člověk chce vnímat sám sebe a 

tím, jak sebe skutečně vnímá. 
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1.2. Profil jako součást symbolického řádu

Laura Mulvey ve své eseji „Visual Pleasure and Narrative Cinema“ (1975) 

psychoanalytickými postupy popisuje nevědomé motivace diváků v kině a strukturu 

jejich slasti z dívání. Filmová reprezentace ženy má podobu objektu určeného 

„mužskému“ pohledu. V rovině nevědomí má žena na filmovém plátně jako objekt 

určený k pohledu (v původním znění to-be-looked-at-ness) zásadní význam v podobě 

symbolizace úzkosti z toho, že žena nemá penis, že jí něco chybí (a že tedy i muž může 

být vykastrován). Jde tedy o kastrační úzkost. Kolem této zdánlivě banální skutečnosti 

se potom odvíjí vstup do symbolického řádu, respektive jeho organizace v 

psychosexuálním vývoji jedince. Z penisu se stává falus, jak bude vysvětleno níže. Jak 

ale upozorňuje Mulveyová (1975: 6), vyplývá z toho dvojaká úloha ženy ve filmu: ve 

falocentrickém sociokulturním řádu se tedy žena stává objektem mužského zkoumavého

pohledu kvůli kastračnímu komplexu doprovázenému nevědomým přáním se traumatu 

symbolické kastrace vyhnout. Tu podstupují i ženy, byť mírně odlišně. Demystikační 

mužský pohled a touha prohlížet si ženu včetně intimních detailů tak musí být podle 

Mulveyové (1975: 8) vyvažována znehodnocením (žena nakonec není více než objekt) 

či trestem (muži se tento zájem vymstí), případně popřením hrozby kastrace nahrazením

chybějícího penisu u ženy fetišem, nebo dokonce přenesením samotné reprezentace 

ženy do roviny fetiše – odtud pramení přeceňování hereček v podobě kultu hereckých 

hvězd (Mulveyová 1975: 12). Mužské fantazma popírající kastraci (přesně tuto funkci 

fetiš plní) se tak daří těmito nevědomými mechanismy zachovat. U SuicideGirls.com je 

situace jiná, přesto podobná v nevědomé struktuře symbolické kastrace: jakým 

způsobem je možné prezentovat ženské sexualizované tělo tak, aby doslova ve své 

nahotě neodhalilo skutečnost, že mu něco „chybí“? Jak je vůbec možná alternativa a 

jinakost na úrovni otevřeného zobrazování nahoty, tedy v sémioprostoru, kde nelze nic 

skrývat, respektive popírat kastraci, řečeno s Mulveyovou? Argumentace „fetišem“ by 

ale nemohla být úplná kvůli tomu, že se jedná o jednostranný proces imaginárního 

vyzdvižení objektu (obsazení libidem konkrétních, přísně definovaných předmětů či 

částí těla, například vysokých podpatků). Má-li spolu se začleněním se do 

sémioprostoru SuicideGirls dojít zároveň ke konstituci subjektu SuicideGirl, je potřeba 

tento proces na nevědomé úrovni reflektovat s pojmem falu. Falus nelze zaměnit s 

penisem, jak je napsáno v předchozí části práce, ale s psychosexuálními účinky a 

významy, které absence penisu (respektive jeho pociťovaná nedostatečnost) generuje: 
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„Lacan konstatuje, že zkušenost potvrzuje stanovisko Freuda, podle něhož jedno z obou

pohlaví je nuceno přijmout za základ své identifikace obraz druhého pohlaví. (…) Jako 

materiál symbolické funkce, kterou hraje falus, slouží mužský pohlavní úd pro obě 

pohlaví jen proto, že ženský pohlavní orgán, který má povahu jakéhosi prázdna, 

nepřítomnosti, postrádá onu provokativnost, kterou se vyznačuje orgán mužský.“ 

(Pechar 2013: 72)

 Genitální piercing má tedy svůj význam jako symbolické popření prázdna. A 

jaké symbolické důsledky má tedy popisované rozřešení enigmy matčiny touhy po 

zjištění dítěte, že není jejím objektem? Lacan reformuluje Freudovo pojetí Oidipova 

komplexu jako funkci Jména otce: „Jméno otce má zakládající funkci s ohledem k 

ustavení symbolična. Vystupuje jako separační prvek, ale také jako místo zauzlení dvou 

dalších důležitých signifikantů, které jsou do značné míry koextenzivní: Falického 

signifikantu a Signfikantu kastrace. Jestliže díky zásahu otcovského signifikantu v 

psychické realitě dítěte dochází ke klíčové restrukturaci (prostřednictvím zákazu, a to 

především zákazu matky), nevyhnutelným důsledkem v oidipovském dramatu je setkání 

se dvěma dalšími signifikanty – se signifikantem falickým, který otec reprezentuje, a se 

signifikantem kastrace, který je dán interdiktivní dimenzí Jména otce a konstitucí 

kastračního komplexu, tedy krátce řečeno se signifikantem Falu jakožto chybějícího.“ 

(Fulka 2008: 118) 

Jméno otce jako symbolizace Řádu, se kterým se dítě sekundárně identifikuje 

pod hrozbou kastrace i příslibu matčiny touhy, je tedy zároveň signifikantem chybění 

vlastního falu (je příliš slabý, aby po něm matka toužila, respektive absentující) a 

symbolizací falu otcovského (v jeho abstraktní rovině Řádu). Podle sémiotičky a 

feministky Julie Kristevy falus v Lacanově koncepci „totalizuje účinky označovaných 

jakožto něčeho, co je produkováno označujícím, a že sám je označujícím, čili 

neprezentuje se ve výpovědi, ale poukazuje mimo ni, k podmínce, jež vypovídání vůbec 

umožňuje.“ (Kristeva 2004: 40) Podle tohoto principu probíhá konstituce subjektu 

SuicideGirls tehdy, pakliže jejich stylotvorné prvky poukazují mimo denotovanou 

skutečnost obnažené ženy s tetováním, piercingem a barevnými vlasy. Styl totiž 

odkazuje k podmínkám vlastní artikulace jakožto alternativy. „To, že falus je 

signifikant, má nutně za následek, že subjekt k němu má přístup na místě Druhého.“ 

(Fulka 2008: 134) Jak bylo zmíněno spolu s Jiřím Pecharem v úvodu, signifikant nikdy 
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„beze zbytku“ nevystihne objekt touhy, pouze jeho přítomnost či nepřítomnost. Tato 

skutečnost koreluje s okamžikem přijetí Jména otce pomocí sekundární identifikace s 

nositelem falu a zjištěním dítěte, že k přístupu ke slasti (matce) to stále nestačí. 

SuicideGirls tak především symbolizují samotnou jinakost. Kvůli falu tak vyvstávají 

jako subjekt-SucideGirls a zároveň jako konstituent kastračního komplexu: bez moci 

falu (na místě Druhého, konkrétně v podobě úspěšné mediální reprezentace) by přišly o 

svou symbolickou subjektivitu. Proč je zároveň nutné, aby se SuicideGirls prezentovaly 

ve vizuálním poli Druhého? Kvůli voyeuristickým fantaziím, protože subjekt se snaží 

vidět objekt jako ztracený. Voyeur vidí dokonce i stín za oponou, a právě tento stín je 

místem jeho nekonečných fantazií. Nehledá falus, ale jeho absenci. Člověk se dívá 

pouze na ty věci, které nemohou být viděny (Lacan 1998 : 182). 

Publikum SuicideGirls nemůže nevidět jejich falické znaky (tetování či 

piercing), a právě proto zároveň vzniká fantazma o jejich přirozenosti: „Jsou to holky od

vedle – akorát barevnější!“61 zní propagace burlesky v podání SuicideGirls. Právě to 

odpovídá nevědomému fantazmatu o jejich úplnosti a autentičnosti, že se jim podařilo 

zvládnout drama kastrace a být symbolizovány beze zbytku, bez zákazu a bez nutnosti 

sekundární identifikace se zavedenými vzory – samy vzor vytvářejí, jejich prezentace je

stylotvorná. Právě pohled Druhého plní funkci objektu a jakožto příčiny touhy – pohled 

se neprezentuje v možnostech viditelnosti či neviditelnosti, ale právě ve formě možnosti

samé (Lacan 1998: 72) a zmíněného tušení, že se dívá abstraktní entita. Nejen, že se 

dívá, ale je dokonce fascinována a zvědavá, jak popisuje Mulveyová mužský pohled 

(Mulveyová 1975). Falus, v případě SuicideGirls jejich stylotvornost, tedy zakládá 

jejich subjektivitu v symbolickém řádu, teprve pohled Druhého ale z něj dělá objekt a, 

tedy objekt touhy z roviny imaginárna: protože falus je zároveň signifikantem kastrace, 

v případě SuicideGirls symbolizuje jejich chybění v Druhém a v dominantním 

mediálním diskurzu. Jejich erotická prezentace nicméně pohled Druhého předpokládá, 

své fotografie neprezentují v soukromí. SuicideGirls reprezentují něco, co 

symbolickému řádu uniká. Jde-li o základní premisu chybějícího penisu, jejich erotické 

fotografie samozřejmě odhalují chybění v místě genitálií – a nejen to. Stylotvornými 

prvky mohou toto chybění symbolicky zastřít, nabídnout zkoumavému a fascinovanému

61 SUICIDEGIRLS Blackheart Burlesque Tour. Metro Theatre Sydney [online]. [cit. 2014-03-27]. 
Dostupné z: http://www.metrotheatre.com.au/events/2014/03/15/suicidegirls-blackheart-burlesque-
tour. Přeložil autor.
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pohledu Druhého62 něco víc než prázdno. Předchozí podkapitola analyzovala profil v 

kategoriích imaga a ideálního Já. Protože se nachází ve vizuálním poli Druhého, jde 

zároveň o místo, kde se nedokonalost a jinakost (chybění v Druhém) stává nikoliv 

příčinou kastrační úzkosti, ale jejím imaginárním rozřešením. SuicideGirl se může 

zeptat: Co vidí Druhý? Odpověď: Mě ve své úplnosti a přirozenosti, a přesto odlišnou 

od ostatních. Protože písmeno „a“ lacanovského pojmu objekt a má sloužit jako 

písmeno algebraické, neoznačuje za všech podmínek malého druhého63 ve smyslu 

imaginární vlastní úplnosti. Imaginární celistvost SuicideGirls nemusí pro touhu publika

znamenat tolik, jako právě tušení pohledu Druhého na místa, kde má být SuicideGirl 

symbolicky kastrovaná – nikoliv nutně ve smyslu chybějícího penisu, ale jinakosti. 

Metafora sociální sebevraždy se tak stává metaforou symbolické kastrace pro 

nemožnost vyjádřit svou autentickou subjektivitu. SuicideGirl je ale Druhým 

rozpoznána ve své jinakosti i kráse. Pohled voyeuristického Druhého jmíří na místa, 

která znamenají víc, než jak se jeví – ve své podstatě označují nedosažitelnou 

jouissance64 a nedosažitelnost autenticity samy o sobě, kterou konkrétně v souvislosti s 

alternativou nelze myslet jinak, než v opozici vůči tzv. mainstreamu, jak upřesnil 

sémiotický čtverec. Při pohledu do klína SuicideGirls můžeme spatřit také opakující se 

motiv tetování růže, které samo o sobě konotuje jinakost, alternativní identitu. Růže ale 

především symbolizuje samotné ženské genitálie (Frownfelter 2010: 4). Pohled 

Druhého nespatří symbolické prázdno, ale symbolický falus, symbolizované prázdno, 

jež zároveň vyjadřuje specifickou subjektivitu.

Nyní je na místě vyložit odlišné genderové řešení Oidipova komplexu, jelikož 

předchozí řádky předpokládají možnost ženy získat symbolický falus. Na odlišný 

psychosexuální vývoj u dívek a chlapců upozorňuje v souvislosti s genderem van 

Zoonenová: „ (...) for a boy to become a man he has to separate from his mother and 

identitfy with his father. The little girl on the other hand passes these phases differently.

As she becomes aware of her own lack of a penis, she develops penis envy and resents 

the mother for badly equipping her.65 To take revenge she turns to the father, competing

62 Nikoliv automaticky muži, ale Druhému ve vztahu k falu.
63 Francouzský výraz pro „druhého“ je „autre“, je tedy lákavé interpretovat objekt a jako fantazma 

vlastního ztraceného imaga. Může to tak být, ale z povahy proměnlivého algebraického výrazu nejen 
tak. 

64 CHMELARČÍK, Jan. Není falus jako falus. [online]. [cit. 2014-02-04]. Dostupné z: 
http://blisty.cz/art/52300.html

65 Pochopitelně ne explicitně, ale na úrovni nevědomí. 
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for his love with her mother and desiring his penis. Only if the girls succeeds in 

substituing her phallic desire by the wish to have a baby – the ultimate penis substitute 

for women according to Freud – will she develop as an untroubled mature woman.“ 

(van Zoonenová 2009: 22)66

Symbolická povaha přijetí lacanovského Jména otce ale naznačuje, že nelze bez 

výhrad akceptovat podobný vývojový determinismus. Feministická teoretička Judith 

Butler reformuluje koncepci falu, když v knize „Bodies That Matter: On the Discursive 

Limits of Sex“ píše o perfmormativní povaze genderu. Na základě artikulace lesbické 

sexuální touhy formuluje možnost existence tzv. lesbického falu. Oba jevy (lesbická 

touha i performativita genderu) s tématem SuicideGirls přímo souvisejí a více se jim 

bude věnovat kapitola 5. Cílem první kapitoly bylo ale ukázat, že profil na SuicideGirls 

symbolizuje kromě narcistické slasti rovněž vstup do Druhého, narcistickou identifikaci 

je tedy možné uchopit jako sociální jev. Následující kapitola se ale zaměří na reflexivní 

povahu každodennosti SuicideGirls. Předchozí části práce ukázaly, že uživatelky se na 

stránce SuicideGirls.com neprezentují pouze svým sexualizovaným tělem.

2. Sémiotická analýza fotografií SuicideGirls

Podobě hlavní strany webu SuicideGirls.com dominují odkazy a upoutávky na 

takzvané fotosety dne, tedy série erotických fotografií konkrétních uživatelek. Nechybí 

ani nejnovější příspěvky na blozích SuicideGirls včetně videí, ve vizuálním poli stránky

se ale nacházejí až níže. Sémiotická analýza fotosetů, které patřily v konkrétním roce 

mezi nejpopulárnější, bude směřovat k odhalení prvků alternativní sémantizace 

zvolených fotografií ve způsobu prezentace daného ženského těla. Ilustraci obecných 

rysů reprezentace SuicideGirls podpoří ale také fotografie jiných uživatelek než 

nejpopulárnějších Lass, Riae a Kemper. Sémioprostor SuicideGirls.com je následně 

třeba vnímat v kontextu reprezentace alternativní pornografie a jejího důrazu na 

zobrazování ženy nikoliv jako objektu mužské slasti, ale subjektu s plnou kontrolou své 

vlastní sexuality a prožitku z ní. To už se ale dostáváme na rovinu analýzy diskurzu, 

66 „Aby se chlapec stal mužem, musí se odloučit od matky a identifikovat s otcem. Dívka podstupuje 
svůj vývoj odlišně. Jakmile si začíná uvědomovat svou pohlavní nevybavenost, začíná se u ní 
projevovat závist penisu a zároveň výčitky matce za to, že dceru dostatečně ‚nevybavila.‘ Na oplátku 
se tedy obrací k otci, když soutěží s matkou o jeho přízeň a touží po jeho penisu. Pouze když dívky 
uspějí v substituci své falické touhy za přání mít dítě jakožto plné náhrady za penis dle Freuda, jejich 
vývoj v dospělou ženu se zdárně zakončí.“ (van Zoonenová 2009: 22, přeložil autor) 
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nejprve je potřeba se sémioticky vypořádat s reprezentací nahoty a především se 

symbolickým ztvárněním procesu odhalování. 

Pokusme se jej analyzovat v širších kulturních souvislostech ztvárnění ženské 

intimity. To se ale nemůže obejít bez jistého stupně relevantní explicitnosti. Jak ilustruje

příklad Catherine Blackledge, odhalení ženských pohlavních orgánů se může za jistých 

okolností dokonce stát prostředkem znovunabytí sebeúcty, v mikrosociologickém 

smyslu zachováním si tváře, jak popisuje zážitek s vystupováním ženy nařčené z 

krádeže: „zahnali ji do kouta a bezmocná žena udělala to jediné, čím mohla získat 

zpátky pocit vlastní důstojnosti a místa ve světě. Zvedla sukni a odhalila nahou vaginu. 

Zdá se, že nezapomněla na moc, jakou je vagina obdařená, a nepociťovala přitom 

žádný stud.“ (Blackledgeová 2005: 16) 

V různých kulturách lze ale nalézt podobné příběhy zbavené anekdotického 

nádechu. „Tak například Plinius a jeho kolega, starověký historik a filosof Plútarchos 

(46 – 120 n.l.) popsali, jak velcí hrdinové i bohové vezmou nohy na ramena tváří v tvář 

ženským genitáliím. (…) Na pohřbech byly ženy najímány jako plačky a jejich úkolem 

bylo odehnat démony pomocí odhalené vaginy. V ruském folkloru existuje zkazka, že 

když se v lese objeví medvěd, může být zahnán na útěk mladou ženou, která si před ním 

zvedne sukni.“ (Ibid.: 17-18) Je třeba zmínit ale i úzkostnou představu doprovázející 

symbol vaginy obdařené výjimečnou mocí. „Tou je hladovící tlama. Požírající chřtán. 

Zubatá hlava věčně nenažraná, nenasytná díra. Vagina dentata – ozubená vagina – je 

starobylá úzkostná představa, která prochází folklorem, mytologií, literaturou, 

výtvarným uměním i světem snů celého lidstva.“ (Ibid.: 199) Pro tuto kapitolu bude 

nejvíce relevantní právě reprezentace ženského klína. Podle Blackledgeové je zajímavé, 

„že jeden z vaginálních symbolů, které se objevují mezi kulturami nejběžněji, 

zdůrazňuje chápání ženských genitálií jako něčeho posvátného a tvořivého. Tímto 

symbolem je trojúhelník obrácený špičkou dolů, vytvořený ženským pubickým 

ochlupením a zároveň, kdybychom mohli vidět dělohu, i jejím tvarem v těle.“ (Ibid.: 62) 

V českém kontextu toto symbolické pojeté ženského klína dokázal na svých snímcích 

symbolizovat například fotograf aktu Miloslav Stibor.
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Příloha č. 7 a 8: Fotografie Miloslava Stibora.

Všimněme si symbolické, nikoliv naturalistické estetiky zobrazení ženských 

genitálií. Na fotografiích lze sice určit jako denotát nahé ženské tělo především na 

základě ňader jakožto pohlavních znaků67, jeho designátem jsou ale z temnoty 

vystupující křivky a především stínová naznačenost klína v podobě trojúhelníku 

obráceného špičkou dolů. 

67 Význačné jsou ale i samotné oblé křivky ženského těla.
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Na místě sémiotické analýzy alternativní erotiky SuicideGirls je důležité zaměřit

se především na estetiku zobrazovaného nahého těla kvůli určení znaků alternativy v 

porovnání s mainstreamovou produkcí. Ján Šmok uvádí, že velké množství soch a 

obrazů dokonce i staršího data zobrazuje nahé tělo jako symbol něčeho věcně 

nezobrazitelného: v nahotě jsou zobrazovány bohové, přírodní síly, lidské vlastnosti 

(Šmok 1986: 7). 

Nemá-li tedy reprezentace nahoty sklouznout do pornografické banality, měla by

si uchovat nádech tajemství. Tomu lépe vyhovují ženské genitálie. Ján Šmok totiž dále 

zmiňuje celkem speciální důvod marginální pozice mužského aktu: mužské tělo má 

kvůli vlastním pohlavním orgánům nepřekonatelný tvarově-estetický defekt (Šmok 

1986: 13). Už při pohledu na výše uvedené akty Miloslava Stibora je jasná tvarově-

estetická výhoda ženského těla, jež umožňuje oblými křivkami rozehrát zajímavou 

stínohru a z genitálií tak učinit kulturně sdílený symbol obráceného trojúhelníku. 

Pornografická masová produkce potom rafinovanou symbolicko-estetickou hru odmítá 

například zobrazováním polohy „spread eagle“, tedy široce rozevřeného klína pro účely 

voyeuristické slasti mužské touhy, řečeno s Mulveyovou (1975). Úvodní část práce 

rovněž zmínila pozici SuicideGirls.com na pomezí těchto dvou pólů – záběry na ženské 

genitálie nechybějí, na druhou stranu nejsou penetrovány genitáliemi mužskými, ani 

nevynikají snahou o „šokující“ rozevření. Samotná snaha profilovat se jako protipól 

existujících ideálů ženské krásy představovaných například magazínem Playboy ale řadí

produkci SuicideGirls právě na pomezí kategorií erotiky a soft-core pornografie. Podle 

Renzettiové a Currana (2003) slovo pornografie začíná kořenem porne, znamenající 

prostituce nebo otrokyně. Z toho má být zřejmě, že zde nejde o vzájemnou lásku nebo 

jakoukoli lásku vůbec, nýbrž o dominanci a násilí vůči ženám (Renzettiová a Curran 

2003: 365). „Graphos potom znamená „psaní o něčem“ nebo „popis něčeho“, čímž se 

mezi subjektem a objektem vytváří ještě větší odstup a spontánní touha po blízkosti se 

nahrazuje zpředmětněním a voyerismem.“ (Ibid.: 365) Do protikladu pornografie stavějí

autoři erotiku. Její význam odvozují z kořene eros, jenž znamená „smyslnou lásku“ a 

implikuje oboustrannost volby a potěšení sexuálních partnerů (ibid.: 365).

Zmíněná kritika reprezentace SuicideGirls jakožto pornografické (Magnet 2007) 

potom akcentovala právě zobrazování jinakosti SuicideGirls sloužící voyeristické slasti. 

SuicideGirls aktualizují pornografickou estetiku tím, že se řídí principem odhalování se 
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zkoumavému pohledu Druhého a zároveň snahou nabídnout mu svou vlastní jinakost. V

takovém případě lze hovořit o alternativní pornografii jakožto aktualizaci 

mainstreamové pornografické estetiky a tuto argumentaci zmínil úvod diplomové práce 

v rámci analýzy meta-informací sociální zásoby vědění. Začátek této kapitoly ale uvedl, 

že hlavním výrazovým prvkem SuicideGirls nejsou fotografie, ale celé fotosety. 

Sémiotickou analýzu je proto třeba dále rozšířit o popis paradigmatických a 

syntagmatických vztahů v procesu ztvárnění vlastní intimity a ty v následujících 

kapitolách práce zapojit do zkoumání diskurzu konstrukce jedinečnosti self. 

2.1 Denotované a konotované znaky

Právě zachycením každodennosti začíná jeden z nejpopulárnějších fotosetů roku

2012.68 Každodennost až všednost má v sémioprostoru SuicideGirls symbolickou roli

kontextualizace  sexuality  SuicideGirls  nikoliv  jako  šokujícího  excesu  naturalistické

pornografické estetiky, ale přirozené součásti jejich života. Jde o každodennost nikoliv

šedivou, ale barevnou. Hrnek s čajem obepínají prsty s rudě nalakovanými nehty, které

se  navíc  kompozičně  nacházejí  ve  zlatém  řezu  snímku.  Do  pravého  dolního  rohu

fotografie  se ještě vešel  barevný náramek.  Estetické hodnocení  není předmětem této

práce, ta se místo toho zaměřuje na znaky uměleckého záměru jako je rozostřené pozadí

a naopak do popředí vystupující nejen samotný hrnek, ale především ozdobená ruka jej

držící.  Znakem  takto  organizovaného  fotografického  výrazu  je  především  intence

organizovanosti  samotná;  snímek  může  sice  zobrazovat  v  zásadě  banální  skutečnost

zkrášlené ruky, zpracování fotky ale značí intenci vytvořit ji přesně takovou. Nemá tedy

představovat ztvárnění náhodného momentu každodenního života, ale estetický tvůrčí

záměr. 

68 WAITING FOR THE SUN. In: SuicideGirls.com [online]. [cit. 2014-04-21]. Dostupné z: 
https://suicidegirls.com/girls/lass/album/976653/waiting-for-the-sun/
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Příloha č. 9: Fotoset uživatelky Lass.

Na  dalších  snímcích  vystupuje  už  konkrétní  SuicideGirl.  Celkově  obsahuje

přesně 50 fotografií, na popis a zobrazení všech zde není prostor, podstatná je analýza

konstrukce specifické alternativní intimity. 

Příloha č. 10: Fotoset uživatelky Lass.

Druhá  fotka  ze  série  denotuje  pohled  uživatelky  Lass;  zdobnost  její  ruky

ustupuje do pozadí. Její tvář ale právě erotizující zkrášlení postrádá, například v podobě

zvýraznění  rtů podobně rudou barvou, jakou nesou její nehty.  Právě tvář je znakem
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identity a symbolický význam tváře dokládá sousloví „ztratit tvář“, jež Erving Goffman

popsal  (1955)  z  mikrosociologického  hlediska.  Pornografické  materiály  současně

reprezentují  tvář  ženy  jen  ve  vztahu  k  jejímu  sexuálnímu  vzrušení  a  připravenosti

uspokojit muže, jak naznačil úvod diplomové práce. Pouze decentní zkrášlení obličeje

vybrané  SuicideGirls  potom  konotuje  přirozenost.  Výrazně  červené  spodní  prádlo,

symbol erotické vášně, se potom nachází opět v dolním rohu fotografie a vytváří tak

ambivalentní  spojení  se  zdánlivě  nevinným  (a  ne  třeba  ostentativně  roztouženým)

pohledem  modelky.  Na  rovině  modelčina  pohledu  se  může  střetnout  konotovaná

tázavost pohledů SuicideGirls („Vážně je na mně spodní prádlo a odhalené pozadí to

nejzajímavější?“)  a  publika  („Vážně  zůstane  jen  u  odhalení  spodního  prádla?“)

Následující  snímek ale  mnoho konotativních rovin nenabídne.  Technologická kvalita

fotografie  umožňuje  excesivní  prohlížení  detailů  –  nejen  samotného  tetování,  které

barevně  souzní  s  prádlem a  oblečením modelky,  ale  i  otlačených  pruhů od záhybů

jiného, zřejmě méně vyzývavého prádla. Vidíme stylizaci modelky pomocí tetování a

prádla,  nikoliv  však  stylizaci  fotografického  výrazu.  Dominantním  prvkem  jsou

samozřejmě symboliky prosté poloodhalené ženské hýždě. 

Příloha č. 11: Fotoset uživatelky Lass.

Zajímavé bude prokládání odhalování svého těla pohledem SuicideGirl.  Jedna

fotografie  ukáže  větší  množství  intimních  detailů,  aby  ji  potom  následovala  scéna
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nikoliv  ještě  odvážnější,  ale  taková,  která  zahrnuje  modelčinu  tvář  a  prakticky

nezměněný pohled. 

Příloha č. 12: Fotoset uživatelky Lass.

Syntagmatické  prvky fotografického  narativu  jsou tvořeny procesem svlékání

svršků  (SuicideGirl  zkrátka  nikdy  nezůstane  ve  stejném  stupni  oblečenosti  jako  na

prvním snímku ze série), takže recipient snadno vytuší, co bude následovat. Nebo ještě

lépe  –  představuje  si,  co  bude  následovat.  Podle  de  Saussura  totiž  „v  syntagmatu

nabývá termín svou hodnotu jen proto, že stojí v protikladu k tomu, co předchází nebo

co  následuje,  nebo  k  obojímu.“ (Saussure  1996:  150)  Naopak  asociativní69 vztahy

vyvolávají v mysli  srovnání s prvky, které přítomny nejsou (Saussure 1996: 150). V

souvislosti  s  alternativní  erotikou a snahou SuicideGirls.com redefinovat  ideál  krásy

69 Respektive paradigmatické.
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jsou potom takové nepřítomné prvky tvořeny pornografickou reprezentací,  vůči nimž

má vyniknout jinakost SuicideGirls. V úvodu zmíněný motiv všedních předmětů se tak

v sérii opakuje. Alternativní erotické zobrazování lze ale situovat především do způsobu

prezentování vlastní intimity. SuicideGirls odhalují jednak své tělo, jednak své tetování

často viditelné jen při souběžném odhalení intimních míst. Jinakost tak obrazně řečeno

plní funkci erotického koření, což má své netriviální důsledky ve struktuře nevědomých

(v tomto případě kastračních) fantazmat, a tedy i touhy. 

Protože  fotoset  zachycuje  proces  odhalování  se,  nechybějí  záběry  prádla,  v

tomto případě černé podprsenky (příloha č. 13). Ta v kombinaci s červeným spodním

prádlem a zrzavými vlasy tvoří barevné ladění celého snímku. Zároveň to dokládá důraz

kladený na prezentaci samotné modelky, a ne tolik na originální vizuální zpracování,

jehož  příkladem  byly  uvedené  akty  Miloslava  Stibora.  Je  tedy  nutné  připomenout

význam instituce módy a specifickou osobnost vepsanou do diskurzu módních časopisů,

jak  analyzoval  Barthes.  Takovou  osobnost  tvoří  originální  kvantitativní  výčet

protikladných  prvků.  Místo  komplexity taková osobnost  vyniká  zmíněnou  složeností

(Barthes 1967: 255). Plní-li móda úlohu prostředku sebevyjádření, je třeba ji zasadit do

kontextu  spotřební  společnosti,  která  nabízí  široké  možnosti  seberealizace  pomocí

spotřeby,  zastírající  ovšem  arbitrárnost  touhy. „But  what  is  remakrable  about  this

image-system constitued with desire as its goal (and, it is hoped, semiological analysis

will make this sufficiently clear) is that its substance is essentially intelligible: it is not

the object but the name that creates desire; it is not the dream but the meaning that

sells.“ (Barthes 2010: 12)70 Lze si velice dobře představit, že podobný snímek by našel

uplatnění v módním časopise nebo katalogu. 

Analogicky podle Barthese, popisek by mohl s odkazem na květinový motiv na

černé  podprsence  znít  například  „Provokující  vyzývavost  a  nečekaná  hravost.

Netradiční kombinace? Ta nejlepší kombinace.“

Cílem  těchto  řádek  není  vytrhávat  daný  komunikát  ze  svého  kontextu,  ale

zdůraznit úlohu ostatních prvků kromě samotného ženského těla. Chtějí-li SuicideGirls

redefinovat ideál krásy, takový druh komunikátů postrádá subverzivní potenciál právě

70 „Na systému obrazů, jehož cílem je vzbudit touhu, je pozoruhodná  jeho popsatelná podstata: není to 
objekt, ale jeho jméno, které konstituuje touhu; výrobek prodává význam.“ (Barthes 2010: 12, přeložil
autor)
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kvůli možné symbióze s principy tvorby významu v instituci módy, jak popsal Roland

Barthes (2010).

Příloha č. 13: Fotoset uživatelky Lass.

Rozepnutí  podprsenky  následně  doprovází  modelčin  pohled,  stejně  jako  při

sundávání kalhotek. Odhalení svých genitálií tak jen naznačuje, současně prezentuje svá

tetování.
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Příloha č. 14 a 15: Fotoset uživatelky Lass.
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Příloha č. 16: Fotoset uživatelky Lass

Poslední snímek fotosetu se symbolicky vrací k „úvodnímu“ hrnku. Modelka

jako by pokračovala ve svém každodenním rituálu pití  čaje,  který konotuje rutinu a

zároveň intimitu, jako chvilku pro sebe, kterou si může dokonale vychutnat sama. Její

pohled nyní směřuje do zastřeného pozadí, lze si představit zasněnost jejího pohledu.

Fotoset  nezakončuje  sexuální  vyvrcholení  (mužské  či  ženské),  ani  neposkytuje  slast

penetrujícího  pohledu  směřovaného  do  klína  modelky.  Namísto  toho  prezentuje

tetováním  ozdobené  nahé  ženské  tělo  v  kontextu  každodennosti.  Ovšem  snaha  za

každou cenu zasadit sexualitu na osu určité domáckosti může někdy nabýt až groteskní

podobu jako na fotografii s uživatelkou Pekopeko. Tetování na jejím stehně je tvořeno

motivem  z  japonských  anime  příběhů,  pohádková  bytost  ji  dělá  společnost  i  svou

fyzickou  přítomností.  Pohled  plyšové  hračky je  ovšem kompozicně  umístěn  tak,  že

pohled  „plyšáka“  směřuje  na  intimní  partie  modelky.  Výrazné  oči  hračky  potom

symbolizují údiv. 
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Příloha č. 17: Pohled hračky uživatelky Pekopeko.

Tato část práce tedy analyzovala zasazení reprezentace sexuality SuicideGirls do

kontextu  diskurzu  přirozenosti  a  každodennosti  stejně  jako  zachycený  proces

odhalování se publiku. Víme tedy,  jakým způsobem jsou SuicideGirls reprezentovány.

Další část se bude snažit odhalit, jako kdo jsou reprezentovány.

To napoví rovněž analýza oficiálního loga SuicideGirls.com, jež současně plní 

zmíněnou úlohu copyrightu: „nezbedná školačka“ (viz dvojité copy na způsob Pippi 

Dlouhé punčochy) si neodpouští koketní pohled se skousnutým dolním rtem ani poté, co

její zpoza smazaná růžová rtěnka konotuje právě proběhlý intimní tělesný styk (líbání či

orální styk). V tomto ohledu lze v jejím pohledu číst stylizovanou lačnost až 

obscénnost, vhodně zapadající do architextu alternativní pornografie. „Architextovost je

příslušnost díla k žánru či typu diskurzu, je to jeho vrozená vlastnost. Existence 
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architextového systému reflektuje fakt, že text vždy odkazuje k obecným pravidlům, 

kódům, podle nichž byl vytvořen.“ (Homoláč 1996: 41 in Dvořáková 2011: 82) Podle 

Baudrillarda má obscénnost, na rozdíl od pornografie, „jakýsi obsah sexuální 

transgrese, provokace a perverze. Útočí na mechanismy potlačování vlastním 

fantazmatickým násilím.“ (Baudrillard 1996: 36) Znaky rebelského archetypu lze 

nicméně spatřit i na dalších fotografiích SuicideGirls, viz vychutnávání si marihuany 

uživatelkou Moon.

Příloha č. 18: Vychutnávání si marihuany.

Pozornost je také nutné věnovat reprezentaci lesbické sexuality, a to především z

toho důvodu, že na rozdíl od heterosexuálního pohlavního styku některé fotosety právě 

performanci ženské homosexuality zachycují. Příkladem budiž série fotografií se 

SuicideGirl s přezdívkou Riae (její prezentace se stala součástí podkapitoly o meta-

informacích sociální zásoby vědění). Ten znovu začíná výjevem z běžného života a 

pokračuje erotickými hrátkami dvou SuicideGirls. Pohledy zúčastněných žen ale 

odkazují k exhibicionistické povaze sexuálního styku, protože jak uvádí Jiří Pechar, u 

člověka je uspokojení subjektu vždy ve vztahu s upokojením druhého a sféra, v níž 

touha vystupuje, je totožná s polem Druhého (Lacan 1978: 276 in Pechar 2013: 71). 

Teprve intersubjektivní symbolické podmínky mohou nechat vyvstat objekt touhy, 

podobně jako „mizení“ matky dalo dítěti možnost fantazijně jej promítnout na objekt a, 

v jeho případě špulku s nití. Lesbické SuicideGirls tedy nabízejí pohledu Druhého nejen
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samy sebe, ale především svou homosexuální touhu, která je vůči heterosexuálnímu 

normativu alternativní.

Příloha č. 19 a 20: Lesbický fotoset.

Opět nejsou ukázány všechny fotografie ze série několika desítek snímků. Právě 

zmíněnou exhibicionalitu lidské sexuality je třeba analyzovat v kontextu vizuality 

jakožto sociální praxe.

3. Diskurz komunity SuicideGirls

Jak lze vidět na dosud analyzovaných fotografiích SuicideGirls, jejich jinakost 

neznamená, že by rezignovaly na pojetí vlastního těla jako způsobu reprezentace krásy. 

Naopak, dle popisu stránky SuicideGirls je právě to divné a zvláštní na SuicideGirls to, 

kvůli čemu jsou krásné.71 SuicideGirls nevytvářejí zcela novou subkulturu ve smyslu 

ideologického rozřešení rozporů kultury mateřské (dominantní), řečeno se Stuartem 

Hallem (Hall a Jefferson 1993), ale symbolicky zastřešují samotnou absenci 

reprezentace existujících subkultur v erotickém diskurzu. Webová stránka 

SuicideGirls.com pojímá jako potenciální sociální sebevraždu subkulturní estetiku 

obecně, protože alternativní krásu mohou ztělesňovat i ženy reflexivně vyjadřující svou 

identitu ve spojení s hip-hopovou, skateboardovou, goth, punk-rockovou nebo zcela 

jinou subkulturou. SuicideGirls.com nejsou ale určeny jen a pouze pro dívky řadící se 

do určité subkultury, jak naznačila kapitola 2 a příklad zcela nepotetované uživatelky. 

SuicideGirls především symbolizují krizi konkrétního způsobu reprezentace (ženské 

71 „What some people think makes us strange, or weird, or fucked up, we think is what makes us 
beautiful." Citováno dle Suicidegirls.com/about/. [online]. [cit. 2014-04-21]. Dostupné z: 
https://suicidegirls.com/about/

56



krásy) stejným způsobem, jako punková subkultura 70. let vyjadřovala nikoliv 

specifickou punkovou identitu, ale selhání dominantních fantazijních struktur, jak uvádí 

Richard Pope (2009) v analýze punkové subkultury a její stylizace v 70. letech ve Velké

Británii. Osvědčilo se mu využívání žižekovských poznatků v oblasti psychoanalýzy a 

analýzy ideologie. SuicideGirls tak v rámci svého sémioprostoru reflektují diskurz 

sociální sebevraždy a především podmínek, za kterých je možné riskovat společenské 

zneviditelnění. Zakladatelku SuicideGirls.com tento název napadl, „když pozorovala 

dívky na náměstí v Portlandu se skateboardem v ruce, které poslouchaly iPod s Ice 

Cubem, a četly poezii Nicka Cavea. Tyto dívky nepatřily do žádné subkultury, 

neidentifikovaly se jako punkerky, gothičky či metalistky. Byly, a zároveň nebyly 

součástí mainstreamové kultury. Podle Missy (zakladatelky SG, pozn. autora) si 

vytvářely vlastní identitu, která byla zaklíněna někde mezi těmito dvěma póly, dívky 

nepatřily nikam. Tato vyřazenost představovala pro dívky společenskou sebevraždu.“ 

(Kovářová 2007: 33) Problematičnost pojmu identity zmínily již úvodní strany práce. I 

v případě slov o vytváření vlastní identity zaklíněné mezi dvěma póly je nutné je zasadit

do diskurzu selhání dominantních struktur. Výstižným faktem je, že takto vyřazené 

dívky získaly pojmenování jakožto vyřazené (SuicideGirls – dívky páchající 

společenskou sebevraždu). Analogickým způsobem slovo „punk“ znamenalo v době 

nástupu stejnojmenné subkultury nadávku vyjadřující opovržení danou osobou a 

zároveň její druhořadost, „spratkovitost.“  SuicideGirls tedy zažívaly nemožnost 

sekundární identifikace, ať už s reprezentací ženy v rámci masmediální produkce, nebo 

s konkrétní subkulturou. To se ale dostáváme na rovinu individuálního prožitku, ke 

které nemáme fundovaný přístup. Samotný sémioprostor jinakosti a jedinečnosti 

SuicideGirls je nutné analyzovat s ohledem na taktickou polyvalenci diskurzů. Podle 

Michela Foucaulta si „nesmíme svět diskurzů představovat rozdělený na diskurz 

přijímaný a diskurz vyloučený, či na diskurz ovládající a ovládaný, ale jako multiplicitu 

diskurzivních prvků, které mohou pracovat v různých strategiích. (...) Diskurz může 

zároveň být nástrojem i účinkem moci, ale i překážkou, zábranou, bodem odporu či 

východiskem.“ (Foucault 1999: 118) Takovým charakteristikám diskurzivní moci zcela 

odpovídá kategorie touhy.

„Vztah moci by existoval všude tam, kde je touha: je tudíž iluzí odhalovat 

mocenský vztah v represi, která přichází až následně; je ovšem také marné pouštět se po

pátrání po touze, která by byla mimo dosah moci.“ (Foucault 1999: 97) Tak jako 
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foucaltovské diskurzivní formace vytvářejí objekty, o kterých se hovoří, Lacan by 

dodal, že symbolický řád rovněž vytváří metonymické objekty touhy, byť zdánlivě 

paradoxně pomocí bílého místa pro lidské fantazma (Fulka 2008: 139). Prezentují-li se 

SuicideGirls jako objekt touhy, činí tak aktualizací pornografické estetiky strukturující 

pohled Druhého. Stejně tak jejich stylotvorné prvky, včetně pojmenování, symbolizují 

manko v dominantní struktuře fantazmat. SuicideGirls se ale explicitně řadí do diskurzu

soudobého pojetí krásy a jeho alternativ. Estetika punku či metalu akcentuje určité 

pojetí ošklivosti a fascinaci smrtí. Diskurz jinakosti a diskurz genderové reprezentace se

tedy explicitně prolínají až v sémioprostoru SuicideGirls. O analytické propojení 

diskurzivity a psychoanalytické subjektivity usiluje Ian Parker. Diskurz tedy neurčuje 

jen možné pozice subjektu, ale také prostředky sebeporozumění a artikulace 

psychologických vlastností: „the discursive complex not only exists for the individual 

subject, then, but also provides the medium through which subjects may render 

themselves one to another as having like psychological properties, as women, for 

example, or men." (Parker 1997: 492)72

Diskurz sociální sebevraždy tedy SuicideGirls symbolicky vyřazuje, 

reprezentace této vyřazenosti ale konstruuje subjekt, který je hrdý na svou jinakost. 

Kromě toho symbolizuje touhu po autentičnosti a zároveň odcizující povahu dominantní

genderové reprezentace. 

3.1 Diskurz alternativní erotiky a úloha ženy v něm

Sémioprostor SuicideGirls.com diskurzivně konstruuje alternativní erotiku právě

tím, že daný diskurzivní komplex (viz Ian Parker 1997) slouží jako prostředek 

reprezentace subjektivity. Tato webová stránka nereperezentuje anonymní nahá ženská 

těla, ale SuicideGirls deklarující svou jinakost, které jsou tělesnost a intimita součástí. 

Alternativní erotika73 tedy symbolizuje nepodřízenost jak estetické normě archetypu 

Barbie, tak pornografické sémantice podřízenosti ženského těla nadvládě mužského 

falu. Ten v pornografické reprezentaci zpodobňuje nekonečně potentní penis, jehož 

72 „Diskurzivní komplex tedy neexistuje pouze pro účely individuálního subjektu, ale poskytuje médium 
pro konstituci daného subjektu, který se ostatním může jevit jako disponující určitými 
psychologickými vlastnostnostmi, jako jsou například ‚ženy‘ nebo ‚muži‘.“ (Parker 1997: 492, 
přeložil autor)

73 K dichotomii erotika a pornografie viz předchozí část práce. Erotická alternativa zde má sémanticky 
zahrnovat také další diskurzivní kategorie, než je reprezentace femininity. 
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zdrojem genitální slasti je žena. Erotická reprezentace potom akcentuje i aspekty 

lidského těla, které nevedou přímou cestu k získání sexuálního uspokojení. Jak ukázala 

sémiotická analýza nejpopulárnějších fotografických sérií na stránce SuicideGirls.com, 

SuicideGirls pornografickou estetiku aktualizují v diskurzu reprezentace intimity. 

Pornografické konotace banality a symbolické anihiliace ženy se na fotografiích 

SuicideGirls zjemňují konotacemi alternativní erotiky – ať už snímky zcela 

neerotickými (například detail prstů obepínající hrnek) nebo samotnými stylotvornými 

prvky dívek. SuicideGirls se nijak nebrání naturalistickým záběrům svých genitálií, 

neodhalují je ovšem ostentativně polohou „spread eagle“, stejně jako nejsou 

vyfotografovány v průběhu heterosexuálního pohlavního styku. Kromě nahého těla 

recipient vidí prvky symbolického intimního významu, jako je tetování nebo piercing na

místech nedostupných pohledu v každodenních interakcích. Symbolicky tak nepotřebují

falickou moc, protože se nepodřizují penisu – přestože oba pojmy nejsou v lacanovské 

teorii synonymní, pornografická sémantika je reprezentuje jako ekvivalentní. 
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SuicideGirls se tedy odhalují ve své nahotě, aniž by její reprezentací byly 

symbolicky anihilovány. Rysy jejich společenské vyřazenosti se tak stávají 

distinktivním znakem SuicideGirls v aktualizaci pornografické estetiky. Vzniká tak 

subjekt alternativní krásy. Jak uvádí Renzettiová a Curran (2003: 208), „jazyk a média 

pouze neodrážejí hodnoty a normy naší kultury, nýbrž kulturu formují a znovu vytvářejí.

Tímto způsobem nás jazyk a média socializují a v souvislosti s genderem se velká část 

této socializace odehrává prostřednictvím symbolické anihilace: symbolického 

přehlížení, trivializování nebo ponižování určité skupiny, kterou v tomto případě byly v 

minulosti vždycky ženy.“ Podle Lacana ale genderová socializace neprobíhá v 

komunikačním jednání, ale přijetím symbolického řádu včetně otcovského Řádu zákazu

matky a jeho Jména, jak zmiňuje závěr úvodní části práce, subjekt tedy nevzniká v 

komunikaci, ale přijetím podmínek komunikace včetně jejích odcizujících účinků. Dítě 

se sice může identifikovat s otcovským řádem, případně usilovat o stávání se objektem 

jeho touhy v případě dívek (van Zoonenová 1993: 22), to se ale nikdy nepodaří. 

Symbolizace věci (falu, řádu a nekonečné jouissance) není věcí samou. Toto 

primordiální chybění je potom zdrojem touhy. Psychoanalytická socializace je 

socializací genderovou, kdy si dívka začne být vědoma své nedovybavenosti, a chlapec 

své nedostatečnosti v porovnání s falem, jenž si „přeložil“ jako objekt matčiny touhy 

(Žižek 2007: 60). Tento falogocentrismus se stal předmětem kritiky Jacquese Derridy, 

jehož koncepce dekonstrukce se od lacanovské psychoanalýzy principiálně liší. Podle 

Josefa Fulky lze jejich rozdíl zformulovat v možnostech existence „pevného bodu v 

pohyblivosti kontextu a hře diferencí.“ (Fulka 2008: 237) Pro téma této diplomové 

práce je ale důležitější (post)feministická reformulace psychoanalytického 

falocentrismu. Judith Butler na základě symbolické povahy projevů falu dokonce tento 

pojem konceptualizuje jako diskurzivní objekt heterosexuální matice (Butlerová 1993). 

Kategorie žen je tedy dle Butlerové „stabilní a koherentní pouze v kontextu 

heterosexuální matice.“ (Lišková 2009: 77) Naznačená (Renzettiová a Curran 2003: 

208) komunikační socializace by potom představovala projekční plochu pro vlastní 

ideální Já vygenerovanou symbolickým řádem reprezentace (co to znamená být ženou). 

Subjekt sémioprostoru SuicideGirls.com se přitom snaží aktualizovat jak kategorie 

krásy, tak částečně i femininity. Jak uvádí uživatelka „Blu“ ve svém blogovém zápisu s 

názvem „How SuicideGirls has changed my life,“74„I used to get bullied a lot in school,

74 HOW SUICIDE GIRLS HAS CHANGED MY LIFE!. [online]. [cit. 2014-04-21]. Dostupné z: 
https://suicidegirls.com/members/blu/blog/2725217/how-suicide-girls-has-changed-my-life/
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the guys that used to throw shit at me are now asking me out on dates.“ To je ale závěr 

celého příspěvku a de facto i dosavadního příběhu Blu. 

Nedávno byla dle svých slov na dně: „in November 2012 I was at rock bottom. I

was miserable, lonely and in a very abusive relationship. I had considered applying for 

SG for a long time.“ (Ibid.)75 Jednoho dne se musela rychle sbalit a před násilím utéct, 

ponechala si pouze svůj laptop, na kterém měla uložené mj. svoje modelingové 

fotografie z předcházejícího léta. Dlouho uvažovala o navázání spolupráce se 

SuicideGIrls.com, teprve po těchto událostech se k tomu ale odhodlala. Brzy se 

dozvěděla termín oficálního focení, po němž se stala oficiální SuicideGirl. Na 

SuicideGirls.com tedy explicitně oceňuje především existující vzájemně solidární 

komunitu, otevřenost („being open minded“) a nabyté sebevědomí. „The main points of

SG are the fact i have made so many friends on here. Loyal friends! Ones i just couldn't 

live without. (…) It's changed my view on girls a lot. I used to be very insecure and 

jealous. Now, I'm a completely different person. All women are so strong and beautiful 

and we need to stick together through everything.  (…) I've had girls that used to be my 

best friends be fucking horrible to me about SG, calling me a slut and saying ‚go flash 

your midgy bits all over the internet, stupid cow...‘“ Na závěr popisuje, že by si svůj 

život bez SuicideGirls už doslova nedokázala představit. „I feel complete with SG. It's 

been the best thing that has ever happened to me in my entire life and I mean that from 

the bottom of my heart. (…) Being open minded and appreciating every type female is 

what this is all about. I couldn't see my life without SG now.“ (Ibid.)76

Je nutné brát v potaz i podmínky vzniku textu a jeho mimolingvistické prvky, v 

tomto případě i doprovodnou fotografii uživatelky ve spodním prádle. Psaní blogu totiž 

patří mezi povinnosti oficiálních SuicideGirls. Neznamená to, že by text byl v určitém 

ohledu falešný, je ovšem znakem konstrukce určitého diskurzu. SuicideGirls tedy 

reprezentují intimitu jak ve smyslu niterných pocitů, tak odhalované tělesnosti. Právě 

75 „V listopadu 2012 jsem byla na dně. Zoufalá, osamocená, ve vztahu zneužívaná. O přihlášení se do 
SG jsem uvažovala už dlouho." Citováno dle HOW SUICIDE GIRLS HAS CHANGED MY LIFE!. 
[online]. [cit. 2014-04-21]. Dostupné z: https://suicidegirls.com/members/blu/blog/2725217/how-
suicide-girls-has-changed-my-life/. Přeložil autor.

76 „Hlavním smyslem SuicideGirls je pro mě to, že tu mám tolik nových přátel. Věrných přátel! Nemůžu
už bez nich žít a hodně mi změnily názor na dívky. Bývala jsem dost nejistá a žárlivá. Teď jsem úplně
jiný člověk. Všechny ženy jsou krásné a silné a měly bychom držet při sobě. Moje bývalé dobré 
kamarádky mi za focení pro SG nadávaly do štětek. (…) Umět druhé ocenit a být otevřená vůči všem 
ženám je to, co je smyslem SuicideGirls. Cítím se úplná, byla to nejlepší věc, jaká se mi mohla 
přihodit.“ (Ibid., přeložil autor)
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jejich spojením se v sémioprostoru konstruuje autenticita SuicideGirls. Je to 

reprezentace, která ženy neobjektivizuje, ale snaží se adekvátně reprezentovat.

Objektem diskurzivní formace alternativní erotiky v podání SuicideGirls je tak 

samotná sociální praxe reprezentace. Jak bylo řečeno v předchozích odstavcích, 

SuicideGirls reprezentují  právě svou jinakost a vyřazenost, a tím aktualizují určitý 

způsob reprezentace jako sebeprezentaci vlastní jinakosti. Jejich sexualizovaná těla, 

objekt mužské touhy, potom nejsou výrazem sexuální objektivizace, ale naopak 

subjektivizace. Prezentují se jako sexuální objekty, včetně detailních záběrů intimních 

míst, ale mimo podřízenost mužského falu. Do jaké míry lze tedy ještě hovořit o 

objektivizaci žen?

Rosalinda Gill upozorňuje, že „for the last four decades the notion of 

objectification has been a key term in the feminist critique of advertising. Its centrality 

to the feminist critical lexicon lay in its ability to speak to the ways in which media 

representations help to justify and sustain relations of domination and inequality 

between men and women.“ (Gillová in Attwoodová 2009: 96)77 Všímá si ale trendu 

opačného: „young women are presented not as passive sex objects, but as active, 

desiring sexual subjects, who seem to participate enthusiastically in practices and 

forms of self-presentation that earlier generations of feminists regarded as connected to

subordination.“ (Gillová in Attwoodová 2009: 97)78 Jako příklad uvádí reklamu z roku 

1994 na podprsenku Wonderbra s modelkou Adrianou Sklenaříkovou, která konotuje 

právě aktivní hru s mužskými pohledy a touhou. Podle Gillové jde o proces, ve kterém 

paradoxně dochází k internalizaci těch nejpředvídatelnějších šablon mužských 

sexuálních fantazií, jejich síla ale tkví v jejich chápání jako spontánních a 

neideologických (Gillová in Attwoodová 2009: 101-102). 

77 „Během 4 posledních dekád se koncept objektivizace stal klíčovým pojmem feministické kritiky 
reklamy. Ve feministickém kritickém slovníku má důležité místo, protoře dokáže pojmenovat 
způsoby, jakými mediálni reprezentace napomáhá ospravedlnit a upevnit vztahy dominance a 
nerovnosti mezi muži a ženami.“ (Gillová in Attwoodová 2009: 96, přeložil autor)

78 „Mladé ženy nejsou prezentovány jako pasivní sexuální objekt, ale jako aktivní a toužící sexuální 
subjekt, který se s velkou chutí účastní způsobů sebeprezentace, které dřívějí generace feministek 
považovaly za znak podřízenosti.“ (Gillová in Attwoodová 2009: 97, přeložil autor)
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Příloha č. 21: Reklama na podprsenku Wonderbra.

Právě naturalizace určitého způsobu fungování sexuálních vztahů, kdy žena 

explicitně deklaruje, že zasluhuje pozornost především pro svoje tělo dává vyvstat 

„provokující“ sexuální subjektivitě. Provokující sexuální svoboda se tak konstruuje v 

diskurzu stereotypní konstrukce femininity (deklarace „I can't cook“ jako index 

stereotypních představ o seberealizaci ženy v kuchyni), jen se její hlavní roli přesouvá z 

kuchyně do ložnice, což je prezentováno jako rebelská výhra subjektu – dosahuje více 

uspokojení, v tomto případě sexuálního, za méně námahy. Podmínkou takové 

„svobody“ je ovšem atraktivita ženy, jak dále popisuje Gillová (in Attwoodová 2009: 

104). 

Symbolizace manka v dominantních fantazijních strukturách (Pope 2009) 

umožňuje SuicideGirls.com konotovat jinakost, přestože nástrojem sebevyjádření, 

získání sebevědomí a odhalování sebe sama je proces vystavení svých genitálií pohledu 

recipientů. SuicideGirls ale zároveň symbolizují svou subjektivitu, na zkoumavý pohled

Druhého doslova spiklenecky pomrkávají, stejně jako se Adriana Sklenaříková chlubí 

tím, že neumí vařit (aby implikovala, že její místo je v ložnici). Musí se tedy spokojit se 

svým uspokojováním, její subjektivita mizí v aktu, který subjektivitu nakonec smazává. 

Ostatně obrazné francouzské pojmenování orgasmu zní „la petite morte79“. Viděno v 

socioekonomickém kontextu, z něhož nelze reklamní komunikát vyjímat, ale právě 

spotřebitelské možnosti uspokojení svých potřeb symbolizují autonomii individua 

konzumní společnosti. Reklama na podprsenku Wonderbra totiž althusserovsky 

interpeluje ženy pomocí jejich potenciální schopnosti zaujmout muže.

79 Malá smrt.
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SuicideGirls publiku nabízejí show, ale také fantazma jinakosti, které nelze 

bezezbytku zachytit v symbolickém řádu společenských vztahů. Proto mají v 

sémioprostoru SuicideGirls takovou důležitost meta-informace sociální zásoby vědění: 

jde zároveň o zdroj konotovaných významů. Jeho polysémické možnosti ale 

automaticky nevytvářejí nekonečné pole potenciálních čtení. Způsob tvorby významu ze

všeho nejvíce determinuje sociální pozice recipienta, podobně jako reklama na 

podprsenku Wonderbra předpokládá určité fungování vztahů mužů a žen. Takové pojetí 

diskurzu odpovídá zmiňovanému zkoumání nezáměrných a nevědomých bias (Křeček 

2013). Fiske koncepci polysémie generované sociálními pozicemi formuloval v práci 

věnované analýze konzumace televizních obsahů (1987). SuicideGirls.com sice 

představuje specifickou komunitu, polysémický potenciál její reprezentace ale nelze 

zanedbat.

Polysémie obohacuje erotický sémioprostor vizuálního prozkoumávání ženy. Jde

tedy o způsob, jakým dochází k obohacování reprezentace sexuality, která pak doslova 

vede za hranice každodennosti. John Hartley zdůrazňuje úlohu médií pro konstrukci tzv.

common sense (Hartley 1982: 104), který je zárukou vyjednané smysluplnosti a 

především koherence v tom, co už „common“ není. Nedosažitelnost a jinakost se ale 

může stát kořením sexuality také v masmediální produkci. Mezi nejvyhledávanější 

celebrity uplynulých 12 let, tedy v době fungování SuicideGirls.com, se zařadila Paris 

Hilton kvůli své erotické nahrávce.80 Status celebrity generoval zájem o její intimitu, 

zájem o její intimitu následně posiloval status celebrity. Nelze nezmínit prvek voyerství,

těžko by bylo možné uvést výstižnější příklad slasti ze šmírování. Hodnota autenticity 

tedy doprovází zájem o materiály se sexuálním obsahem i v souvislosti s 

privilegovanými osobnostmi. V souvislosti s naturalistickou reprezentací je třeba ji 

zmínit jako symbolický prostředek zabraňující brzy nastupující banalitě a nudy z 

pornografické estetiky. 

80 Most Searched Celebrities Of The Past 12 Years: Britney Spears Dominates List. In: [online]. [cit. 
2014-04-21]. Dostupné z: http://www.huffingtonpost.com/2012/12/05/most-searched-celebrities-past-
12-years-britney-spears_n_2244614.html
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4. Performativita identity SuicideGirls

Komunitě SuicideGirls.com se tedy během přibližně deseti let podařilo 

dosáhnout takového stupně prestiže, který začal být zajímavý i pro magazín Playboy, 

přestože jejich explicitním cílem bylo redefinovat ideál krásy a stát se novým 

Playboyem, respektive zajistit „alternativní kráse“ podobný prestižní společenský status.

Jak ukázal Althusser (1970), konstituci subjektu nelze odstínit od kontextu materiálních 

společenských vztahů, respektive vztahů produkce. (Neo)marxistická analýza ideologie 

a hegemonie je užitečná konceptem komodifikace coby zdroje odcizení. Příkladem je 

právě komodifikace ženského těla, jehož zvěcnění se tedy na symbolické rovině 

projevuje jako objektivizace ženy. Komodifikace sexuality ale může také nabýt podoby 

konkretizace určité subjektivity, viz reklamní poutač na podprsenku Wonderbra. 

Herbert Marcuse by takový způsob příslibu dosažení slasti nejspíše zařadil do 

dichotomie pravých a falešných potřeb, jejichž výsledkem je zvláštní „euphoria in 

unhappiness“ (Marcuse 1964: 15) kvůli partikularitě sociálních zájmů, které uspokojení 

falešných potřeb nabízejí. „Such needs have a societal content and function which are 

determined by external powers over which the individual has no control.“81 (Ibid.: 15)  

V Marcuseho pojetí mají tedy falešné potřeby disciplinační i motivační úlohu – jsou 

příslibem uspokojení spojeného s podřízením se socioekonomickému fungování 

společnosti.82 K „introjekci“ externí moci a jejímu dalšímu rozvoji dochází podle 

Marcuseho v procesu, kdy „Self (Ego) transposes the ‚outer‘ into the  ‚inner.‘“ 

(Marcuse 1964: 18)83 Implikací takového konceptu je potom idea určité vnitřní dimenze 

vědomí a nevědomí nacházejícího se mimo veřejné mínění a jednání (ibid.: 18). 

Zároveň ale Marcuse v Jednorozměrném člověku vyjádřil pochyby, zda pojem 

„introjekce“ ještě dokáže popsat způsob, jakým jedinec samovolně reprodukuje a 

posiluje externí společenskou kontrolu (ibid.: 18). Herbert Marcuse vycházel z 

Freudova modelu „uzavřené“ osobnosti, zatímco Lacan by subjekt a jeho nevědomí 

81 „Tyto potřeby mají sociální obsah a funkci, jež je determinována externími silami mimo oblast 
kontroly jednotlivce.“ (Marcuse 1964: 15, přeložil autor)

82 Ilustrací tohoto konceptu by byla zkratka TGIF (Thank God It's Friday), kdy pro mnoho jedinců po 
pěti dnech pracovních povinností pravidelně následuje „odvázaný“ páteční večer. Až na rovinu 
absurdity dovádí tento jev například videoklip zpěvačky Katy Perry „Last Friday Night“, kdy se pro 
společensky zneviditelněnou studentku (archetypální „šprtku“) stane páteční večírek příležitostí re-
konstiutovat svůj společenský status a vyniknout.

83 „Self transponuje ‚vnější‘ do ‚vnitřního.‘" (Marcuse 1964: 18, přeložil autor)
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situoval spíše do interpersonálního symbolického řádu: „in my view, the subject has to 

arise from the given state of the signifiers that cover him [le recouvrent] in an Other 

which is their transcendental locus (...)“ (Lacan 2002: 549)84 Privilegovaným 

signifikantem, který subjekt zakládá, je potom falus. Jak interpretuje Jiří Pechar, stává 

se signifikantem požitku i zákazu. „Signifikantem požitku v jeho nekonečnosti je falus 

ve své symbolické funkci, jakou měl už v dávných obřadech, a mužský pohlavní úd může 

takto symbolizovat ‚místo požitku‘ právě jen jako to, co je u obrazu, který je předmětem 

touhy, ‚chybějící částí.‘ Označení požitku v jeho nekonečnosti ‚v sobě nese značku 

svého zákazu‘. Jestli se strach z kastrace stává ‚principem sexuální normalizace‘ pro 

obě pohlaví, je tomu tak proto, že její symbolický smysl vytváří ono chybění, které 

zakládá touhu.“ (Pechar 2013: 71-72) 

Touha po nahém těle celebrit (viz zmíněná videonahrávka Paris Hilton) není 

projevem sexuálního instinktu ve smyslu naplňování biologické potřeby, ale 

fantazmatickou touhou po zakázaných místech a zároveň symbolicky nekonečné slasti. 

Status celebrity a společenská privilegia z něho pramenící (například v podobě 

výjimečného ekonomického postavení v konzumní společnosti) tak může v 

(soft)pornografickém sémioprostoru a diskurzu strukturovat touhu stejným způsobem 

jako falus, přestože falus ze své intersubjektivní symbolické povahy nelze „beze 

zbytku“ mít. Jak podotýká v souvislosti s lacanovskou psychoanalýzou a analýzou 

ideologie John Fiske, „if both the symbolic and the real are culturally determined, as 

any system of difference must be, the form that the imaginary takes in its struggle to 

unite them must also be the product of culture, not nature.“ (Fiske 1987: 60)85 S 

ohledem na symbolickou povahu falu a konstituce subjektu bude jedna z následujících 

podkapitol s využitím koncepce performativity Judith Butler argumentovat, že i žena 

může nabýt falu, což má dopady na strukturaci touhy (po) subjektu SuicideGirls, stejně 

jako umožní lépe pochopit diskurzivní a symbolické podmínky konstituce takového 

subjektu z hlediska genderu. Úlohou imaginárního řádu je tedy začlenit do reflexivního 

projektu vlastního self touhu, jež je výsledkem konstituce subjektu v Druhém. Krátce 

řečeno, touha (po) SuicideGirls je zároveň touhou po překonání symbolické kastrace, 

která subjekt jak konstituuje, tak odcizuje: vzniká subjekt toužící po autenticitě, přičemž
84 „Podle mého názoru subjekt vyvstává z daného stavu signifikantů, které ho překrývají v Druhém. Ten 

je jejich transcendentálním zdrojem (...)." (Lacan 2002: 549, přeložil autor)
85 „Jestliže jak symbolično, tak reálno jsou kulturně determinované, jako kterýkoliv systém diferencí 

musí být, imaginárno zbývající dva řády sjednocuje formou, jež je produktem kultury, nikoliv 
přírody.“ (Fiske 1987: 60)
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z povahy této artikulace vzniká sémantická opozice vůči člověku, kterému stačí 

„povrchnost“. V diskurzu kultury striptýzu se potom i neobvyklé sexuální preference, 

respektive artikulovaná touha, stává signifikantem subjektu. 

McNair píše o demokratizaci touhy podmíněnou rozvojem komunikačních a 

informatických technologií. „This revolution in the means of communication has fanned

the growth of a less regulated, more commercialized, and more pluralistic sexual 

culture (...), and thus promoted what I will describe as a democratization of desire.“ 

(McNair 2002: 11)86 Následující podkapitola se zaměří na proměnlivý situační vzorec, 

kdy sexualita reprezentuje intimitu subjektu, a tedy i vnitřní svět subjektu samotného, 

který přestává být „jednorozměrným“. Sémantizuje ideu vnitřku coby opak povrchnosti.

Podle Meyrowitze totiž „sociální realita není sumou jednotlivých typů chování, ale 

komplexním vzorcem situovaného chování. Proto se také sociální realita mění, jestliže 

dojde k posunu nebo zániku hranice, která oddělovala vzájemně odlišené situace.“ 

(Meyrowitz 2006: 46)

Situační vzorec interakcí na stránkách SuicideGirls proměňuje pojetí intimity. 

Stává se z ní metafora pravého self, které má v Laingově existencialni fenomenologii 

schizoidní povahu ohraničeného prázdného prostoru. „Není-li pro jedince skutečnost, 

životnost, svébytnost a totožnost sebe a druhých samozřejmá, musí být zaujatý 

vynalézáním důmyslných způsobů, jimiž se pokouší být skutečným, udržet sebe nebo 

druhé naživu, zachránit svoji identitu; úsilím zabránit ztrátě Self.“ (Laing 2000: 41-42) 

Psychiatr Donald David Laing své teze vystavěl na teoretických východiscích 

psychoanalýzy a existenciální fenomenologie. Podobně v případě Lacanova pojetí 

psychoanalýzy falus symbolicky kastruje i konstituuje subjekt, jelikož falus nikdy nelze 

„mít“ jinak než imaginárně, lze se mu jen podřídit.

Pornografický architext redukuje symboliku sexualizovaného těla na „šokující“

prezentaci  genitálu;  fragmentarizace  těla  nenechává  potom  self  žádný  symbolický

prostor. Sémioprostor SuicideGirls tedy metaforizuje intimitu – odhalené tělo je zároveň

způsobem sebeprezentace, respektive vlastní jinakosti. (Soft)pornografický architext je

v případě síťového média aktualizován textovým vzorcem blogu, tedy prostorem pro

86 „Revoluce v rozvoji prostředků komunikace podnítila rozvoj méně regulovaných, více 
komercializovaných a pluralistických projevů sexuální kultury (…), a přispěla tak k rozvoji jevu, který
budu označovat jako demokratizaci touhy.“ (McNair 2002: 11, přeložil autor)
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formulaci niterných myšlenek a pocitů, jenž je v případě blogu sdílen s (nejlépe stálým)

okruhem pravidelných čtenářů.  Druhem blogového zápisu se tak může stát  i  vlastní

erotická  selfie.  Rozbor  paradigmatických  a  syntagmatických  vztahů  fotosetů

SuicideGirls ukázal, že odhalují nejen své tělo, ale i stylotvorné a intimní prvky jako je

tetování a piercing. Metaforické pojetí intimity jako důvěrnosti, „vnitřního prostoru“ a

zdroji  ontologického  bezpečí  dokládá  skutečnost,  že  stejně  jako internetové  blogy v

případě  stálého  okruhu čtenářů,  tak  i  profily  SuicideGirls  sdružují  stálou  komunitu,

respektive  jsou  její  součástí.  Taková  komunita  se  přesně  dle  konceptu  prosumers

spolupodílí na tvorbě obsahu, nikoliv jen psaním komentářů a interakcemi s profilem

dotyčného uživatele („lajkování“ fotek, šíření jeho obsahu), ale také přímou produkcí

fotosetů – hlavního výrazového prvku SuicideGirls. Pod odkazem na přezdívku focené

SuicideGirls nechybí ani identifikace fotografky (fotografa), zde konkrétně SuicideGirl

s přezdívkou Milloux, viz příloha.

Příloha č. 22: Vzájemné focení SuicideGirls.

Z fotosetu jsou na ukázku vybrány snímky plně odpovídající paradigmatickému 

odhalování self (důkladněji popsanému ve třetí kapitole). V něm dochází k prezentaci 

ženy explicitně neredukované na zobrazení genitálií (běžné v pornografii). Tato 

neredukovanost ale z podstaty Laingovy teze o snaze zabránit ztrátě self automaticky 
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neznamená, že jde o symbolizaci „pravého self“. Na úrovni symbolických interakci je 

prokládání detailních záběrů ženského klína obličejem dotyčné SuicideGirls výrazem 

interakcionistického zachování si tváře i odstupu od sociální role „pornomodelky“, jak 

uvedla Hana Kovářová.87 V nevědomí ale nabývá „tvář“ i „pravé self“ fantazmatickou 

podobu rozřešení falické funkce, tedy popření kastrace na rovině imaginárna. Proč tedy 

fotografie pořízené jednou ze SuicideGirls aktualizují architext (soft)porna stejným 

způsobem, jako ostatní reprezentace SuicideGirls? Hana Kovářová takovou reprezentaci

pojmenovala jako „pornografii pro subkultury“. „Ženský pohled“, jehož jsou výše 

prezentované fotografie obrazem, se principiálně neliší od pohledu „mužského“ 

(podrobně rozebraného v kapitole 3) – oba jsou strukturovány podle falické funkce. 

Podle koncepce performativity genderu (Butlerová 1993) nezáleží ani tak na tom, které 

pohlaví mačká spoušť fotoaparátu, ale jaké jsou diskurzivní podmínky, za kterých je 

vůbec možné gender rozlišovat a konceptualizovat pojmy femininity a maskulinity. 

Důležitější než vědomí toho, kam daný pohled míří, je vědět, co tam hledá. 

4.1 Identita SuicideGirls jako součást symbolického řádu

Queer teoretička Judith Butler uvádí pojem performativity genderu s četnými 

upozorněními, že jej nelze chápat ve smyslu dramaturgické performance 

(konceptualizované například Ervingem Goffmanem); spíše by jej šlo odlišit jako 

chování artikulující diskurzivní normy, za kterých lze vůbec o rozlišení pohlaví 

uvažovat. Jádrem zmíněných diskurzivních norem je podle Butlerové heterosexuální 

imperativ, jenž je inherentní součástí psychoanalýzy tezí o symbolické konstituci 

ženského genderu jakožto chybění v opozici k falu. V návaznosti na Foucaulta a 

koncept moci a vědění potom Butlerová dále rozvíjí myšlenku performativity: „the 

understanding of performativity not as the act by which a subject brings into being what

she/he names, but, rather, as that reiterative power of discourse to produce the 

phenomena that it regulates and constraints.“ (Butlerová 1993: 2)88 Stejnému principu 

podléhá také podřízení se metaforickému otcovskému zákonu (zákazu incestu) i 

87 KOVÁŘOVÁ, Hana. SuicideGirls: Alternativní pornografie?. In: Femag.cz: Online feministický 
magazín [online]. [cit. 2014-04-21]. Dostupné z: http://www.femag.cz/kultura-a-media/suicidegirls-
alternativni-pornografie/

88 „Performativita není záměrně vykonávaným aktem subjektu, ale spíše povaha reiterativní diskurzivní 
moci produkovat skutečnost, kterou reguluje a omezuje.“ (Butlerová 1993: 2, přeložil autor)

69



strukturace vlastního pohlaví na základě symbolického falu. „For it is the signifier that 

is destined to designate meaning effects as a whole, insofar as the signifier conditions 

them by its presence as signifier.“ (Lacan 2002: 579)89 Falus tedy nelze jednoduše 

zaměnit s penisem, ale spíše s důsledky jeho metaforického pojetí v průběhu 

psychosexuálního vývoje jedince. Subjekt se snaží falus získat (a tedy i matku), 

případně se jím stát (a být pro falus zajímavá). Magickou falickou moc potom připisuje 

právě penisu. 

Subjekt je tedy podřízen svému genderu, ale zároveň spolu s ním jeho 

subjektivita vzniká (Butlerová 1993: 7). Již předchozí kapitoly uvedly, že ztracený 

objekt touhy a její příčina, objekt a, se ztrácí v průběhu psychosexuálního vývoje, kdy 

parciální objekty tvořené tělem matky již nemohou bezvýhradně plnit každé dětské 

přání (Fulka 2008: 130). Judith Butler potom v textu „The Lesbian Phallus and the 

Morphological Imaginary“ reinterpretuje Freudovy a Lacanovy teze o privilegovanosti 

mužského falu. Otázkou tedy je, proč falus musí symbolizovat určitou část těla a proč 

by nemohl fungovat symbolizací částí jiných (Butlerová 1993: 84). Vždyť falus jakožto 

privilegovaný signifikant pomocí opakování a kulturní konstrukce sexuality (Butlerová 

1993: 89) vytváří iluzi vnitřního jádra identity, přestože jde o specifickou citaci falu 

jakožto signifikantu (Cover 2003: 86). Právě v nutnosti opakování a znovu-přizpůsobení

falickému signifikantu (již začátek práce konstatoval, že sekundární identifikace se 

Jménem otce, respektive jeho falem, nikdy nemůže nabýt bezezbytku uspokojivé 

parametry) vidí Butlerová příležitost resignifikace a deprivilegizace tohoto signifikantu. 

„If what comes to signify under the sign of the phallus are a number of body parts, 

discursive performatives, alternative fetishes, to name a few, then the symbolic position 

of ‚having‘ has been dislodged from the penis as its privileged anatomical (or non-

anatomical) occasion.“ (Butlerová 1993: 89)90 Vstupuje-li do tohoto subverzivního 

procesu intence subjektu, projevuje se například parodií, nápodobou. Z intersubjektivní 

povahy symbolického řádu jej nelze dekonstruovat svévolí. Vyplývá to ostatně i z teorie

řečových aktů Johna Austina, z níž Butlerová výrazně vychází. „Udělat něco slovy“ 

totiž neznamená magický způsob formulace vlastního přání, ale vyhovět podmínkám 

konkrétní situace, v rámci níž je komunikační jednání výrazem intence (Austin 1962: 
89 „Jde o signifikant určený k označování důsledků pojmenování v jejich úplnosti, v jejich podmíněnosti 

přítomností signifikantu." (Lacan 2002: 579, přeložil autor)
90 „Pokud to, co znak falu označuje, je suma částí těla, diskurzivní performativy, náhradní fetiš (pokud 

jde o uvedení příkladů), potom symbolická pozice ‚vlastnění falu‘ je sejmuta z penisu jakožto 
privilegované anatomické (nebo ne-anatomické) nutnosti.“ (Butlerová 1993: 89, přeložil autor)
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113). Skutečnost, že se konkrétní dívky prezentují určitým stylem (tetováním, 

subkulturami inspirovanou jinakostí) a feministickou rétorikou v daném sémioprostoru 

samo o sobě „nedělá“ více, než že se stanou součástí dané komunity. Důležitější je 

struktura jejich (soft)pornografické reprezentace, která má z povahy symbolického řádu 

širší intersubjektivní přesah. Kapitola číslo 3 popsala prvky každodennosti, které z 

estetického hlediska konotují atmosféru magického realismu. Každodennost i proces 

svlékání ale nechybí ani u běžné pornografické produkce, archetypální postavou se již 

stal instalatér či opravář praček chystající se pomoci nebohé ženě z potíží – v 

pornografickém paradigmatu se ale záhy z pomoci stane snaha pomoci k sexuálnímu 

uspokojení, a to ještě v první řadě tomu mužskému. „Pornografizace“ všednodennosti 

má podobu ovládání reality nekonečně potentním falem-penisem, jak popsala už úvodní

kapitola. Této reprezentaci bývá podřízena i skutečnost, že záběry na obličej mužského 

herce jsou redukovány na minimum – „mužský pohled“ se neidentifikuje s postavou 

instalatéra, ale s jeho sexuální pozicí a potencí. Cílem těchto řádek bylo ukázat 

abstraktní povahu falu a zároveň tragikomickou povahu reality, již by namísto falu 

strukturoval penis. Příliš mnoho významů by takto privilegovaný signifikant 

nevygeneroval.

Pornografická reprezentace popsané reality zároveň musí být dostatečně všední, 

aby umožňovala její bezproblémové rozpoznání nehledě na nuance národních kultur.91 

Je nutné si uvědomit, že faktická absence mužského pohlavního orgánu („falu“) na 

fotografiích SuicideGirls neznamená falickou absenci. Dvojice SuicideGirls 

předvádějící lesbický pohlavní styk doslova dělá, jako by mužský úd nepotřebovala; 

jako by ho už měla. Právě efekt v reprezentaci „jako by ho měly“ je vygenerován 

symbolickým falem. Zároveň jde o signifikant touhy. Zachycené dívky si samy sebe 

očividně užívají, současně neustále pokukují po svém publiku. Dívají se, jestli se Druhý 

dívá. Nikoliv s obavou, ale s vyzývavostí, s chutí se předvést. Nesnaží se symbolizovat 

falus, ale jeho důsledky. Prezentovaná lesbická touha nekopíruje na první pohled 

parodické rozdělení „heterosexuálních“ a funkční dichotomii drsné-maskulinní a něžné-

femininní lesby.92 Nedochází ani k případné k subverzi samotného pornografického 

91 Kvůli snadné konzumovatelnosti i za hranicemi země produkce. 
92 Jak ukazuje například film Život Adele, kdy alternativní-drsnější dívka doslova zasvětí váhající Adele 

vykazující znaky nevinnosti.
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pohledu v doslova gynekologickou prohlídku, které by se mohl zúčastnit každý 

v publiku. Taková symbolizace by ztratila značnou část své sexuální vzrušivosti.93

SuicideGirls tedy v rámci (soft)pornografického narativu (nezobrazovat 

heterosexuální styk, intimní partie neukazovat ostentativně) vystavují sebe sama 

zkoumavému pohledu, ale nezpochybňují jeho legitimitu. Představují realistický, 

nikoliv radikální text (v pojetí Johna Fiska): „the realisticness of the image directly 

affects its belivability and thus is a vital part of the cultural form through whch the 

ideological practice operates.“ (Fiske 1987: 34)94 Jakkoliv pojem SuicideGirl má tvořit 

metaforu jinakosti, společenské sebevraždy a ontologické nejistoty (neurčitosti), 

SuicideGirls nabízejí pohled na svou jinakost strukturovaný stejnými mechanismy, pro 

které „alternativní“ dívky původně nebyly zajímavé. Performativita subkulturního 

genderu („pornografie pro subkultury“95) „cituje“ falický signifikant 

(soft)pornografického architextu. Analogicky jako dříve popsaná sémantika punku ale 

SuicideGirls zvýznamňují prázdné místo dominantních fantazmatických struktur96: 

místo prozkoumávání ženského genitálu a přesvědčování se o symbolické kastraci 

dotyčné nabízejí alternativní dívky místo prázdna jeho symbolizaci. Jejich tetování a 

genitální piercing jsou zdroji přeneseného významu vaginy dentaty, ve třetí kapitole 

zmíněné „ozubené vaginy“, které se muži doslova bojí. Proč? Z obavy o ztrátu falu 

symbolizovaného penisem. Právě „nedostatečnost“ tohoto mužského orgánu 

SuicideGirls konotují svou preferencí lesbického styku a stylotvornými prvky v oblasti 

genitálu. Prezentují se tak, jako by měly falus, a tedy nepotřebovaly penis. Využívají ale

symbolické prostředky pornografického architektu, jehož privilegovaným signifikantem

je právě penis. Zdrojem ekvivalence pojmů penisu a falu je potom dle Butlerové (1993) 

právě heterosexuální diskurzivní matice. 

Alternativní „sociálně vyřazené girls“ jsou tedy v sémioprostoru SuicideGirls 

genderově strukturovány na základě své nereprezentovatelnosti v symbolických 

masmediálních strukturách – prezentují se na základě své vizuální zajímavosti, která 

93 Viz Stud Hunters. Rež. Candida Royalle, 2002. Film
94 „Realističnost obrazu přímo ovlivňuje jeho uvěřitelnost, a je tedy nezbytnou částí kulturní formy, v 

rámci které operuje ideologická praxe.“ (Fiske 1987: 34, přeložil autor)
95 KOVÁŘOVÁ, Hana. SuicideGirls: Alternativní pornografie?. In: Femag.cz: Online feministický 

magazín [online]. [cit. 2014-04-21]. Dostupné z: http://www.femag.cz/kultura-a-media/suicidegirls-
alternativni-pornografie/

96 Podobně jako současná subkultura hipsterů, která radikalizuje krizi sémantických struktur.
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nabývá podobu jinakosti. Je to právě subkulturní „jinakost“ a punctum v symbolické síti

společenských vztahů (Pope 2009: 7), jež privileguje stylotvorné a identitní rysy 

SuicideGirl. Genderově socializovanému (disciplinovanému) pohledu Druhého ukazují, 

že falus nepotřebují – a tím jednají, jako by ho měly. Příkladem dostatečně známé 

interpretace falického symbolu by byl denotát doutníku. Tu ale nelze uplatňovat 

automaticky. „Freud říká, že snová symbolika, která ‚zahaluje‘ latentní sdělení, sice 

opět vykazuje pravidelnosti, ale ani ji nelze oprostit od osobitosti snového materiálu. 

Symbol umožňuje často více výkladů a toho nejpravděpodobnějšího se můžeme dobrat 

pouze tehdy, přihlédneme-li ke kontextuální souvislosti, v níž se tento symbol 

vyskytuje.“ (Fulka 2008: 83) Na fotografii SuicideGirl s doutníkem (příloha č. 23) by 

ale falickým signifikantem byla „špinavá“ maskulinita a celková neerotická stylizace, 

jež ale nijak nebrání modelce nanést si šminky. 

Příloha č. 23: Co znamená doutník?

Nezastírá tím kategorii krásy (proč by se jinak líčila?), ani svůj gender, protože 

jakožto SuicideGirls samozřejmě odhalí svá ženská intimní místa, respektive nechá si 

do nich nahlédnout. Především ale špína na tváři není špínou, ale rovněž šminkou – 

„alternativní krásou“. Symbolický falus sémioprostoru SuicideGirls tvoří „jinakost“ 

jako výrazový prvek odlišující SuicideGirls například od Playmates a strukturuje 

výrazové prvky SuicideGirl jakožto výraz vlastní intimity, ba dokonce jako kontrolu 
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nad svou intimitou. SuicdeGirls baudrillardovsky svádí: „svádění nevychází z řádu 

přirozenosti, ale z řádu umělého – ze znaků a z rituálů, ne z energie.“ (Baudrillard 

1996: 6) Jak Baudrillard uvádí později, „přímé sexuální vyzvání je příliš přímočaré, aby

mohlo být pravdivé, a tedy odkazuje k něčemu jinému.“ (Baudrillard 1996: 52) 

Neexistuje žádná „zaručeně pravá“ SuicideGirl – všechny svádí svou symbolickou 

sexualitou, jejich nahota je metaforou intimity, jejich pozice objektu zkoumavého 

pohledu je současně pozicí na interakcionistickém jevišti. 

Nabízejí tedy svou sexualitu podobným způsobem jako pornomodelky – jsou 

objekty sociálně podmíněného pohledu, ale jejich falus je symbolem touhy po 

přirozenosti jako takové (Lacan 1997: 63), po úplnosti. Teprve v subkultuře (respektive 

„alternativě“) se mohou „magicky“ vypořádat s nevyřešenými nebo skrytými rozpory 

dominantní kultury (Hall a Jefferson 1993: 32). Jsou-li SuicideGirls objektem zájmu 

Druhého, symbolizují-li chybění, jejich tělo se zároveň stává objektem touhy a pomocí 

estetických modifikací nabylo formy imaga. „This gap between my direct psychological

identity and my symbolic identity (the symbolic mask or title I wear, defining what I am 

for and in the big Other) is what Lacan calls ‚symbolic castration,' with the phallus as 

its signifier.“97 

SuicideGirls tuto mezeru symbolicky ovládly její symbolizací, estetickou 

modifikaci vlastního těla symbolicky spojily s redefinicí ideálu krásu, jenž je sociálně 

„umrtvoval“. Performativitu SuicideGirls ve vztahu k estetickým a genderovým 

normám nelze ale zjednodušeně vnímat jako komunikační jednání, přestože Brian 

McNair usouvztažnil demokratizaci touhy a pluralistickou sexuální kulturu s rozvojem 

komunikačních technologií (McNair 2002: 11). SuicideGirls by se ale v sociální roli 

standardních pornomodelek symbolicky vzdaly erotické subjektivity a feministické 

rétoriky. Podle de Saussura slova nabývají hodnotu98 ve vzájemném protikladu 

(Saussure 1996: 139), přičemž vždy jsou utvářeny z nepodobné věci, kterou lze zaměnit

za tu, jejíž hodnotu určujeme a z podobných věcí, které lze srovnat s tou, o jejíž hodnotu

jde (Saussure 1996: 143). SuicideGirls tedy alternativně vystupují ve vztahu k 

97 „Mezera mezi přímou psychologickou identitou a mou symbolickou identitou (symbolická maska 
nebo titul definující kdo jsem pro Druhého a v Druhém) je to, co Lacan  nazývá ‚symbolickou 
kastrací‘, s falem jakožto signifikantem.“ citováno podle ŽIŽEK, Slavoj. How to Read Lacan: 3. The 
Interpassive Subject: Lacan Turns a Prayer Wheel. [online]. [cit. 2014-04-22]. Dostupné 
z: http://www.lacan.com/zizprayer.html. Přeložil autor.

98 Respektive platnost.
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pornografické produkci, popsané v úvodní části práce, přičemž tato jinakost je 

metaforou intimity i součástí jejich imaga. Jeho performativita je ale podmíněna 

fungováním v rámci Druhého. Píše-li Renzettiová a Curran (2003: 208) o socializaci s 

pomocí mediální komunikace, je lepší ji chápat v kontextu sociálního statusu či sociální 

identity. Lacan, stejně tak i Mead, spojují socializaci s přijetím symbolického řádu, 

případně řádu pravidel a společenské organizace. Performativitu genderu nelze proto s 

odkazem na Butlerovou (1993) zaměňovat s mediální konstrukcí genderu, respektive 

jeho mediálním obrazem, ale s diskurzivními podmínkami sémantizace těla. Z povahy 

nutnosti takové disciplinace a „vykonávání“ genderu se ale může objevit prostor, jak 

dominantní normu narušit. Jak uvádí Julia Kristeva, „pokud o ženě není možno říci, čím

je (bez rizika, že se tak zruší její rozdílnost), možná by tomu bylo jinak v případě matky, 

neboť se jedná o jedinou funkci ‚druhého pohlaví‘, které můžeme s jistotou připsat 

existenci.“ (Kristeva 2004: 200) Touha SuicideGirls po přirozeném jáském ideálu je ale 

zároveň touhou po „pravé“ reprezentaci ženy, po překonání určité ‚druhořadosti‘ (jak 

odkazuje Kristeva na dílo Simone de Beauvoir) a symbolické nedostatečnosti vůbec. 

Symbolická kastrace je ale osudem všech subjektů, autentická reprezentace je tedy 

problematická ani ne kvůli genderové disciplinaci, ale povaze samotné reprezentace. Ta 

samozřejmě nechává metonymický prostor pro identifikaci se s daným imagem, byť 

nejde o identifikaci s celostí ve smyslu koordinace tělesných pohybů, ale s odhaleností, 

intimitou a pravým self. Nahota potom v případě SuicideGirls neznamená, že by člověk 

byl nahý v metaforickém smyslu zbaveného významu, ale že intimita se stává 

výrazovým prvkem autenticity a přirozenosti v protikladu s arbitrárností mediální 

reprezentace krásy. 

Kamil Bednář v roce 1940 v eseji Slovo k mladým popsal mladého člověka coby 

nahého, zbaveného vnější slupky, vyvázaného ze světa. Bednář dokonce používá pojem 

„mlčenlivá generace.“ (Brdek 2007: 16) SuicideGirls ale nemlčí, metaforické pojetí 

nahoty je součástí jejich diskurzu autenticity. 

Závěr

Diskurz síťových médií akcentuje možnost autentičtějšího sebevyjádření v 

protikladu s masmediální produkcí. SuicideGirls na stejnojmenné webové stránce 
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prezentují svá sexualizovaná těla v diskurzu odlišnosti, a to především v odlišnosti od 

masmediální a pornografické reprezentace ženského těla. Uživatelky SuicideGirls.com 

se tak například mohou zdánlivě vyhnout pornografické kodifikaci maskulinní 

hegemonie. Laura Mulvey popsala (1975) strukturu slasti z divání, konkrétně ze 

sledování filmu v kinosále, jako rozřešení kastrační úzkosti, které ovšem nemůže být 

prosto ambivalence. Filmové role ženu současně objektivizují i zaručují její hvězdný 

společenský status. Dochází k popření ženské kastrace kvůli umenšení mužské kastrační

úzkosti. Úvodní část práce nastínila, že pornografická produkce tuto nevědomou 

strukturu kopíruje pomocí fantazmatu nekonečně potentního mužského falu. Komunita 

SuicideGirls.com ale tyto strukturně-estetické rysy reprezentace lidské sexuality 

svébytně aktualizuje. 

Využívá možností síťových médií ke konstrukci autentického sexuálního 

subjektu. Proces této konstrukce je v případě SuicideGirls problematický samotným 

umístěním do diskurzu alternativní soft-pornografie. Deklarovanou jinakost 

SuicideGirls vizuálně reprezentuje relativně omezená množina stylotvorných prvků jako

je piercing genitálií nebo tetování, možnosti užití lingvistického kódu při vyplňování 

údajů na profil SuicideGirl jsou rovněž omezeny a předpřipraveny. 

Samo sousloví konstrukce autenticity působí záměrně paradoxně, „konstrukce“ 

konotuje umělost a nepřirozenost, je třeba jej situovat do Giddensova pojetí self coby 

reflexivního projektu (Giddens 1991). Samotná touha nacházet část svého vlastního já 

mimo symbolicky realizovanou síť společenských vztahů je fantazmatem diskurzu 

autenticity a alternativy. Jak uvádí Jacques Lacan, místo, kde subjekt sám sebe vidí, 

není totožné s tím, odkud se na sebe dívá (Lacan 1998: 144). Identita je tedy výsledkem 

konkrétní projekce, přičemž podoba projekční plochy je dána diskurzivní formací, 

stejně jako metonymické objekty touhy, které vznikají „zdánlivě paradoxně pomocí 

bílého místa pro lidské fantazma.“ (Fulka 2008: 139) 

Diskurz redefinice ideálů krásy nabízí značný polysémický potenciál. Polysémii 

potom Fiske označuje jako předpoklad možné popularity textu mezi diváky (Fiske 

1987: 16). Jinakost SuicideGirls, jejich sociální sebevražda, je obrazná v tom smyslu, že

netvoří jádro dominantní produkce. Relativní vágnost „alternativnosti“ SuicideGirls 

vytváří tedy ono bílé místo pro lidské fantazma tím, že jde o představu sociální pozice, 

kde se může subjekt cítit jako úplný. Podle Lacana ale symbolický řád, konkrétněji 
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jazyk, kastruje všechny subjekty vzniklým nezaplnitelným prostorem mezi představami 

o sobě samém a reprezentací těchto představ. 

Do procesu recepce reprezentace SuicideGirls se výrazně promítají intertextové 

vztahy, konkrétně aktualizace pornografického architextu. Ten strukturuje pohled na 

tělo včetně genitálií SuicideGirls, nechybí fragmentarizace v podobě detailních záběrů 

pouze na jednotlivé části těla. Na snímcích ale úplně chybí zachycení heterosexuálního 

pohlavního styku, ostentativní reprezentace genitálu i vizualizovaná podřízenost ženské 

slasti mužskému falu. Na soft-pornografickém architextu nic nemění ani případné 

obsazení pozice za fotoaparátem členkami komunity samotné. SuicideGirls jsou tedy 

sexuálně subjektivizované v tom smyslu, že tělesná intimita je metaforou vnitřního 

rozměru daného subjektu. SuicideGirls prezentují na místech své intimní tělesnosti 

znaky svojí jedinečnosti, tedy stylotvorné prvky jako např. piercing. Performativita 

jejich genderové a sociální identity nijak nenarušuje legitimitu samotné struktury 

pornografické vizuality. Simulakrum jinakosti jako záruky přirozenosti SuicideGirls 

odkazuje na dichotomii mainstreamu a alternativy, souběžně dochází k naturalizaci 

mýtu (Barthes 2004) sexuality a touhy coby oblast intimity. SuicideGirls spolu se svými

nahými těly prezentují subkulturní estetiku. Rétorikou obrazu vyjednávají význam 

vlastní intimity.
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