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Postavení fan studies v sociologii na příkladu kulturního fenoménu Star Trek 

Abstrakt 

 Fanouškovství je fenomén, který výrazně ovlivňuje nejen produkty, které sám „konzumuje“, 

ale vytváří v rámci reflexe i vlastní autorství, případně další fenomény, které se nedají opomíjet 

nadále v rámci představy o fanoušcích jako pasivních konzumentech. Pohled na pozici studia 

fanouškovských kultur v rámci sociologie kultury a umění není zrovna konsensuální. Pod vlivem 

Adornovy koncepce kulturního průmyslu je tento jev brán spíše negativně, ačkoliv mezi laickou 

veřejností je o studie o fanouškovských kulturách velký zájem, což teorii o kulturním průmyslu 

nemusí vyvracet, ale naopak potvrzovat. Fan studies prošla vývojem od stereotypizace fanoušků jako 

bláznů, přes jejich téměř heroizaci, po úvahu, že moc fanoušků časem vzroste natolik, že bude 

nerozlišitelná od produkce. V této práci se zaměříme na to, jakou pozici ve vývoji fan studies 

představují fanoušci Star Treku. 

Úvod 

William Shatner, představitel kapitána Kirka ze sci-fi seriálu Star Trek, si v televizní show 

Saturday Night Live v komickém skeči vystřelil z Trekkies 1, fanoušků Star Treku. Pod tíhou otázek jim 

vzkázal:“ Get a life!“ Tedy něco jako: začněte žít. Přispěl tak ke stereotypizaci fanoušků jako zvláštních 

„šprtů“ vymykajících se ze zbytkové společnosti, kteří naplňují svůj život nesmyslnou dětskou 

zábavou, přičemž se stejně dětinsky nedokážou osamostatnit od rodičů nebo si najít partnera, 

respektive partnerku (ačkoliv si přiznejme, že stereotypní představa fanouška sci-fi je založená spíše 

na mužských konzumentech). 2 V roce 1999 Shatner vydal knihu s názvem Get a Life, ve které píše: 

„Pro mě byl tehdy ten nechvalně známý skeč zároveň komedie i katarze. Těm stereotypům o Trekkies 

jsem věřil. No, ve zkratce, byl jsem pitomec. 3“ V roce 2012 natočil dokument stejného názvu, ve 

kterém si pokládá otázku: „Kdo jsou tihle lidé a proč na všechny ty akce chodí?
 4“ K fanouškům se 

                                                           
1
 Označení Trekkies je dnes některými fanoušky chápáno jako něco více či méně negativního, protože slovo 

neskrývá svoji podobnost s „crazies“ (šílenci). Část fanoušků se proto raději označuje jako Trekkers, část 
používá Trekkies v rámci schopnosti dělat si legraci sám ze sebe. S uvedením seriálu Star Trek: Nová Generace 

(Star Trek: Next Generation), (1987-1994), se objevily i diskuse fanoušků, ve kterých se snažili slovům dát užší 
definici. Například tak, že Trekkie by označovalo pouze fanouška původního Star Treku. Taková snaha definovat 
sám sebe poměrně pěkně ilustruje zalíbení ve vědě, které je podle Henryho Jenkinse u fanoušků Star Treku 
typické. Ten to popsal na studentech MIT, pro které byl Star Trek v dětství první motivací pro studium vědecko-
technických oborů (Jenkins, 1995: 213-236). Samotný termín Trekkies, který se stal následně velmi populární 
v médiích, použil poprvé již v roce 1967 Arthur W. Saha, editor sci-fi literatury a antropolog.  
2
 (Jenkins, 1992: 9-10) 

3
 „(...) that now-infamous Saturday Night Live sketch was for me, at that time, equal parts comedy and 

catharsis. I was oblivious to the facts. I bought into the "Trekkie" stereotypes. In a nutshell, I was a dope.“ 
(Kreski, Shatner, 1999: 11) 
4
 „Who are all these people and why do they come to these conventions“ 



v něm postavil úplně jiným způsobem, než v době, kdy je zesměšňoval. Obrat v jeho myšlení může 

ilustrovat zaměření naší práce, kterým je postavení fan studies v sociologii jako takové, přesněji 

v sociologii kultury a umění, a jeho vývoj. Fanoušci Star Treku nám poslouží jako hlavní příklad. 

Od deviantů k pytlákům a nomádům 

O původu slova fan, fanoušek, se vedou spory. Jedni se přiklánějí k příbuznosti se slovem 

fancy, což je zalíbení. Druzí ale spojují toto slovo se slovem fanatic, které obsahuje negativní 

konotace. Už tedy etymologie slova určuje prvotní postoj k fanouškům obecně i na akademické půdě.  

Podle Macka se dobově dominantní funkcionalistické paradigma fanouškovství nijak zvlášť 

nevěnovalo, respektive ho považovalo jen za formu subsystému, která nijak nezapadá do hlavních 

pojmů daného směru: funkce a systém. Až s jazykovým obratem ve společenských vědách, 

zaměřením na každodennost člověka, symbolickou interakci a konstruktivismus, kdy se sociologové 

odklonili od Durkheimova pojetí objektivního lidského světa, k pojetí světa lidmi konstruovaného, se 

objevil zájem o fanouškovské kultury.5  

V rámci sociologie kultury a umění bylo na fanoušky nejdříve nahlíženo jako na obyčejné 

masové publikum. Henry Jenkins odkazuje na magazín Newsweek, který článek o dvacátém výročí 

Star Treku doplnil textem: „Trekkies, kteří nemilují nic více, než sledování stále stejných 

sedmasedmdesáti epizod znovu a znovu.
6“ Tato citace odkazuje nejen na představu fanoušků jako 

bláznivých pošuků, ale i na pojetí fanouškovství jako nekritické a netvůrčí konzumace. 

Abercrombie a Longhurst popsali tři paradigmata v nahlížení na publikum obecně. Tato 

paradigmata měla předně výzkumný účel. Behaviorální paradigma7 vnímá publikum jako mnoho 

jedinců, kterým je prostřednictvím televize, rozhlasu a podobně, dán stimul. Můžeme potom 

pozorovat vliv tohoto stimulu.8 Tyto přístupy jsou ostatně populární dodnes hlavně v psychologii. 

Například ve výzkumu vlivu násilí v počítačových hrách na chování dětí. V našem případě si můžeme 

představit děti hrající si na dvorku na posádku Enterprise a usoudit z toho, jak seriál ovlivnil dětskou 

hru.  

Dalším paradigmatem je tzv. včlenění a odpor9, které se zabývá včleněním, nebo naopak 

odporem publika do/od dominantní ideologie. Vezmeme-li v potaz dobu vzniku Star Treku (1966-

1969)10, uvidíme v něm odpor k dominantní ideologii. Pouhé tři roky potom, co se guvernér Alabamy 

postavil do cesty černošským studentům, aby jim zamezil vstoupit na půdu univerzity, slouží na 

můstku Enterprise černošská žena, která navíc v díle Platónovy nevlastní děti
11 políbí kapitána Kirka, 

což je označováno jako první polibek herců jiné barvy pleti v americké televizi. Zatímco studená válka 

byla v plném proudu a ta vietnamská také, Federace se profiluje jako pacifistické společenství 

sjednocené Země, na můstku slouží kormidelních asijského původu Sulu a do pozice navigátora 

Enterprise dosadili tvůrci poručíka Čechova, Rusa s výrazným přízvukem. Otázka tolerance ve Star 

                                                           
5
 (Macek, 2006: 9-10) 

6
 „The Trekkies, who love nothing more than to watch the same seventy-nine episodes over and over.“ 

(Leehrsen, 1986: 66 in Jenkins, 1988:470) 
7
 Behavioural Paradigm, neboli BP (Abercrombie, Longhurst, 1998:3-15) 

8
 (Abercrombie, Longhurst, 1998:37) 

9
 Incorporation/Resistance Paradigm, neboli IRP (Abercrombie, Longhurst, 1998: 15-36) 

10
 Všechny uvedené roky vydání filmů a seriálů uvádím podle originální premiéry v USA (pozn. autorky). 

11
 Plato´s Stepchildren 



Treku jde za hranice „malicherných“ sporů o rase a směřuje až k meziplanetárním vztahům. Ostatně 

seriál se držel v oblibě diváků mimo jiné díky postavě komandéra Spocka, mimozemšťana 

pocházejícího z planety Vulkán, který bere chválu kapitána Kirka za své projevy lidskosti jako urážku. 

Samotným úkolem Hvězdné flotily není vojenská expanze, ale mírumilovný výzkum vesmíru, přičemž 

 hlavní její směrnicí je nevměšování se do cizích kultur. V epizodě Prokletí Gideonu
12 obhajuje kapitán 

Kirk antikoncepční injekci, která nápadně připomíná jednu z dnešních forem hormonální 

antikoncepce. Ženská práva jako taková jsou v seriálu mnohokrát obhajována jako samozřejmá, což 

se často objevuje v dílech, ve kterých se posádka musí konfrontovat s minulostí, či s patriarchálními 

kulturami13. V pozdějším seriálu Star Trek: Stanice Deep Space Nine
14 (1993-1999) jsou zobrazovány i 

homosexuální vztahy, i když jen u vedlejších postav. Jako vysoce tolerantní a v oblasti rovnoprávnosti 

průlomový vidí Star Trek samozřejmě i fanoušci. A tak ho profiloval i jeho tvůrce, Gene Roddenberry.  

Kritici Star Treku naopak budou poukazovat právě na přijímání dominantní ideologie. 

Federace možná samu sebe stylizuje jako vědeckou organizaci, přesto však ve vesmíru expanduje a 

hájí své zájmy, přičemž se dostává i do vojenských konfliktů. Kapitán Kirk několikrát směrnici o 

nevměšování se poruší. Co se týče ženských práv, mluví se o sexismu, hlavně kvůli podobě ženských 

uniforem15 a celkovému postavení ženských postav. Ty jsou často jen vedlejší, nejčastěji se jedná jen 

o sexuální objekty, určené hlavně kapitánu Kirkovi. Ten je navíc zobrazován jako typický mužský 

hrdina a maskulinní vzor. Součástí osazenstva můstku je navíc jen jedna žena, což je dnes vnímáno 

jako tzv. Princip Šmoulinky16. Původní seriál má problém projít testem Bechdelové 17 a s ním nejen 

starší filmy, ale paradoxně i ty nové (2009, 2013)18 natočené J. J. Abramsem jako restart série. 
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 The Mark of Gideon 
13

 Popřípadě si pohrává s myšlenkou prohození genderových stereotypů, kdy v epizodě Trosečníci (Angel One) 
ve Star Trek: Nová generace představí společnost, které vládnou ženy, zatímco muži jsou poníženi na sexuální 
objekty a domácí hospodyňky. 
14

 Star Trek: Deep Space Nine (1993-1999) 
15

 Pokud tedy zůstaneme u původního Star Treku, protože v dalších seriálových verzích už uniformy tak odvážné 
nejsou. V Nové generaci ženy běžně nosí kalhoty, zatímco součástí mužské uniformy je i sukně, která je v seriálu 
viděna na vedlejších postavách. Jako určitý krok zpět v tomto ohledu můžeme naopak chápat nejnovější filmy J. 
J. Abramse.  
16

 The Smurfette Principle je postřeh esejistky Kathy Pollitt, která tak označuje jedinou ženu v jinak různorodém 
spektru mužských postav. (Pollitt, 1991) 
17

 Alison Bechdel je americká kreslířka komiksových stripů, známá sérií Dykes to Watch Out For (ta u nás vyšla 
pod názvem Lesby k pohledání). V roce 1985 jedna postava z tohoto komiksu vyřkne ideu testu Bechdelové, 
někdy též nezývaném Bechdelové-Wallacové (v originále „Bechdel Test“ nebo „Bechdel-Wallace Test“), jehož 
účelem je posuzovat genderové nerovnosti ve filmech. Jeho pravidla jsou jednoduchá. Ve filmu, potažmo jiném 
díle, se mají vyskytovat 1) dvě ženy, 2) které spolu mluví 3) o čemkoliv jiném, než jsou muži. I přes 
jednoduchost této myšlenky jen velmi málo filmů testem projde. (Lawrence, 2011: 1-2) Původní série Star 
Treku nabízí jen pár epizod, které test splňují, pozdější seriály už si vedou o poznání lépe, a to zvláště pak Star 

Trek: Vesmírná loď Voyager (Star Trek: Voyager), (1995-2001), ve kterém jsou důležité posty, jako je kapitán 
lodi, hlavní inženýr a vědecký důstojník, obsazeny ženami. S filmy je to horší. Ty s původní posádkou 
neprochází, nebo se o tom dá polemizovat, filmy založené na seriálu Nová generace už si vedou lépe. Ovšem 
pro mnoho fanynek a fanoušků byly v tomto ohledu zklamáním nejnovější filmy J. J. Abramse, které test 
nesplnily. Jakoby téměř padesát let od vzniku Roddenberryho ideálu rovnostářské společnosti nedošlo v naší 
reálné společnosti k velkým změnám.  
18

 Režisér J. J. Abrams natočil v roce 2009 restart série pod prostým názvem Star Trek, ve kterém se vrátil 
k posádce kapitána Kirka (ta je samozřejmě přeobsazená a mladší). Aby to bylo možné, změnili scénáristé 
dějové souvislosti zásadním narušením předešlých událostí prostřednictvím cestování v čase. To velkou část 
původních fanoušků pobouřilo, zároveň to ale přivedlo mnoho nových (Mykhaylova, 2012: 148-160).  V roce 
2013 měl premiéru druhý Abramsův film Star Trek: Do temnoty (Star Trek: Into Darkness). Ten rozproudil další 
vlnu fanouškovských diskusí, jež se ale nesou v obdobném duchu, jako v roce 2009. 



Z pohledu frankfurtské školy Star Trek přesně zapadá do Adornova konceptu kulturního průmyslu. 

Jedná se o produkt nízké kultury zbožňovaný masami, jehož prostřednictvím se reprodukuje 

kapitalismus. Fanoušci jsou tím pádem jen masou pasivních konzumentů. „Zlo“ samozřejmě spočívá 

ve snaze vydávat se za dílo vyšší kultury. 19 Fanoušci tak přijímají ideologii dominantní třídy. Star Trek 

například velmi popularizoval vesmírný výzkum, který USA v té době propagovala v rámci snahy o 

předhonění SSSR v dobývání vesmíru. A v tomto ohledu může být samotný žánr sci-fi brán jako 

prostředek k podrobení společnosti pomocí vědy a techniky.  

Proti frankfurtské škole, tedy tzv. kritické teorii, se staví jeden z nejvýznamnějších teoretiků 

fan studies, Henry Jenkins. Ten navazuje na birminghamskou školu tzv. kulturálních studií. Ačkoliv 

obě školy vycházejí z Marxe, jejich pohled se zásadně liší. Obě se vyhýbají pojmu masová kultura. 

Frankfurtská škola místo něj volí kulturní průmysl, birminghamská škola populární kulturu. Adorno 

vyškrtl z definice slovo kultura s očividným záměrem dnešní produkci ponížit z kulturního produktu, 

z uměleckého prvku, v podstatě na pouhé spotřební zboží. Produkty kultury jsou podle Adorna jak 

směňovatelné, tak nabízejí i užitnou hodnotu. V kulturním průmyslu se ale užitná hodnota ztrácí 

nebo zcela chybí a je nahrazena směnnou.20 Naproti tomu populární kultura sice nemusí být tvořena 

lidmi přímo, může se jednat o původně kulturu masovou, kterou pak ale lidé dotvářejí. To je důležitý 

bod fan studies. Dotváření a přetváření. 

Na tento „bod zlomu“ se můžeme podívat různými historizujícími způsoby. Prostřednictvím 

Abercrombieho a Longhursta docházíme ke třetímu paradigmatu podívané a představení21. Časem 

totiž paradigma včlenění a odporu začalo selhávat ne v tom, zda se jedinci včleňují či vymezují (to 

totiž je naopak pointou), ale v definici dominantní ideologie, respektive dominantní společnosti. 

Navíc přístup podívané a představení dochází k tomu, že lidé jsou jak publikem (účastní se velkolepé 

podívané, spektáklu), tak i hercem, postavou, vystupují (perfomance). Hraní nám připomene 

klasickou sociologickou teorii o rolích, které hrajeme v každodenním životě. Lidé sledují média, ve 

kterých sami vystupují, například jako účastníci demonstrací. 22 Takový přístup je zásadní i pro 

sociologii každodennosti. Berking hovoří o smazávání rozdílů mezi slovy „společnost“ a „kultura“.23 

Aberctombie a Longhurst zase o rozptýleném publiku.24 Došlo k radikální „estetizaci sociálního 

světa.“ 25 Opět, frankfurtská škola jev, kdy žijeme v „přeestetizovaném“ světě, kritizuje. Petrusek 

nabízí hned několik proměn sociologie kultury a umění. Tou první je právě „radikální estetizace 

sociálního světa“, následuje vytlačení tradičních hodnot, proměna povahy uměleckých artefaktů, 

rozvor mezi vysokým a nízkým uměním, kdy lidé nerozumí vysokému umění a mezeru zaplňují 

produkcí kýče. Kýče se týkají i poslední dvě proměny. Pojem kýče se totiž díky/kvůli oné masové 

produkci těžko rozeznává, svůj podíl má na tom také rozvoj technologií. Zároveň se kýč rozšířil i do 
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 (Adorno, 2009:123-166) 
20

 (Adorno, 2009:123-166) 
21

 „Spectacle/Performance Paradigm“, neboli SPP, můžeme (ne)přeložit i jako spektákl a performance, kterážto 
slova byla filmovými kritiky již počeštěna. 
22

 (Abercrombie, Longhurst, 1998:11-72) 
23

 (Berking 1989: 19 in Petrusek, 2004:14) 
24

 Koexistují tři typy publik založených na jednotlivých paradigmatech. Jednoduchá, masová a rozptýlená 
(simple, mass and diffused audiences). Jednoduchá publika se scházejí na vymezeném prostoru a účastní se 
zábavy na veřejnosti (např. divadelní obecenstvo), masová publika naopak konzumují zábavu zprostředkovanou 
masovými médii doma, zatímco rozptýlená publika jsou kombinací obojího. Média a soukromý život jsou již 
téměř neodlišitelně propletené, stejně jako role diváka a herce. (Abercrombie, Longhurst, 1998: 39 a dále) 
25

 (Petrusek, 2004:12) 



dalších oblastí, ve kterých dříve nepůsobil, jako je politika či náboženství.26 Tyto „proměny“, takto 

popsané, vyznívají ve prospěch fankfurtské školy. Birminghamská škola ale estetizaci světa vidí 

naopak prospěšně.  „Vezmeme-li produkty masových médií vážně a nikoliv s estétským despektem, 

dokážeme prý nejen „překonat elitářství klasické literární vědy“, ale – a to je sociologicky podstatnější 

– lépe porozumět kulturní každodennosti moderního člověka „z lidu“. 27“ Estetizace života lidí odráží 

jejich každodenní život. Navíc kulturální studia chápou frankfurtskou školu jako elitářskou, právě kvůli 

důrazu na dělení na vysokou a nízkou kulturu. Což, vzhledem k návaznosti na Marxe, se může zdát 

poněkud paradoxní. Populární kultura je podle Halla, představile kulturálních studií, pak to, co má 

ráda většina lidí. Což je podle Petruska velmi problematická definice. Masová kultura je prostředek 

dominantních vrstev, jak si podmanit ty ostatní. Ale i ta je součástí populární kultury. A zde opět 

přichází ke slovu výběr a přetváření.28 

Jak se něco takového promítá ve fan studies? Piotr Siuda rozdělil přístupy k fanouškům na 

vlnu deviace, kterou už jsme v podstatě popsali, a vlnu odboje29. Za přelom pro vznik vlny odboje 

chápe rok 1992. Fanoušci přestali být chápáni jako pasivní konzumenti. Začíná se o nich psát jako o 

kreativních lidech, kteří také tvoří, zatímco v období vlny deviace (30. léta), si jen navzájem posílali 

dopisy a scházeli se.30 Tento přístup samozřejmě zastává i Henry Jenkins. 

Henry Jenkins navazuje na Michela deCerteaua. Podle toho je naše společnost založená na 

čtení. Hlavní roli tak hraje způsob, jakým lidé s textem, či řekněme přímo s příběhem, zacházejí. Text 

je sice produktem elit, ale jak bude čten, to už elita nemůže tak snadno ovlivnit. Lidé totiž (a podle 

Jenkinse konkrétně fanoušci) „pytlačí“. Texty si vybírají, přijímají za své a přepracovávají je. Krom 

toho se ještě chovají „nomádsky“. Nikdy nesetrvají dlouho na stejném místě. Vytvářejí nové významy, 

přibírají nové vlivy. Jinými slovy zatímco pytlačení popisuje vztah přímo ke konkrétnímu textu, 

nomádství je vztahu k různým textům a ke světu mimo ně.31 Podle Jenkinse se samozřejmě elita snaží 

přesvědčit ostatní, že takovéto chování je ve skutečnosti projevem neporozumění, špatného čtení 32. 

Koncept elit vytvářejících text, který ale může být čten beztřídním způsobem, je starší, než práce 

Michela deCerteaua. Vytvořil ho Stuart Hall jako „kódování a dekódování 33“. Jenkins tvrdí, že 

pytláctví a nomádství lépe vystihuje realitu. Kódování a dekódování totiž prý opomíjí složitost 

sociálního světa, kde na člověka nemůže být nahlíženo pouze jako na příslušníka nějaké třídy, ale jako 

na osobnost, kde významy jsou fluidní a vzájemně propojené, a kde nelze automaticky předpokládat, 

že elita bude vždy ve sporu s ostatními. Už totiž fakt, že si fanoušci vybrali produkt elit, to popírá.34 

Co můžou fanoušci vytvářet? V roce 1969 televizní společnost NBC zrušila Star Trek. Posléze 

musela čelit stovkám tisíc dopisů zklamaných fanoušků.35 První raketoplán USA Enterpise se měl 

původně jmenovat Constitution (ústava). Trekkies ale vytvořili petici za změnu jména na Enterprise. 
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 (Petrusek, 2004:12-13) 
27

 (Petrusek, 2004:21) 
28

 (Petrusek, 2004:20-21) 
29

 Deviation wave, Resistance wave, a Mainstream wave, vlnu mainstreamu, ke které se ještě dostaneme. 
(Siuda, 2010) 
30

 (Siuda, 2010:7) 
31

 (de Certeau, 1984: 166 a dále), (Jenkins, 1992: 24-37) 
32

 Misreading (Jenkins, 1992:13) 
33

 Encoding and decoding (Petrusek, 2004:21), (Jenkins, 1992:34) 
34

 (Jenkins, 1992:33-34) 
35

 (Jenkins, Tulloch, 1995:9) 



Fanoušci samozřejmě nepíší jen někomu někam, aby vytvářeli nátlak, i když to je jejich silná stránka, 

zvláště v době internetu, ale píší i kreativně. Již v šedesátých letech vznikly první fanziny, což jsou 

časopisy vydávané samotnými fanoušky. Ti v nich prezentují vlastní fanfiction, tedy literární práce o 

rozsahu povídek, novel a dokonce i románů (psaných na pokračování, samozřejmě). Star Trek nabízí 

mnoho nevyřčeného, o čem mohou fanoušci psát. Co je potřeba si první vyjasnit, je fakt, že většina 

autorů a čtenářů fanzinů, jsou ženy 36. Podle Jenkinse „se muži možná cítí dobře při konverzaci o 

budoucích technologiích, či životě v armádě, ale ne při zamyšlení se nad sexualitou Vulkánců, 

McCoyovým dětstvím, či milostným životem kapitána Kirka.
37“ Tato citace poměrně dobře vystihuje 

témata fanfiction. Jenkins genderovou nerovnováhu přičítá faktu, že původní produkt vytvářejí muži, 

a ženy pak prostřednictvím fanfiction hledají to, co jim v mužském pohledu chybělo. 38 Pro někoho 

může být tedy zarážející, že velká část fanfiction se věnuje sexualitě. Sex není popisován jako červená 

knihovna, ale autorky se neobávají psát v podstatě ani poměrně tvrdou pornografii. A pro člověka, 

který se s fanfiction nikdy nesetkal, je tím největším překvapením fakt, že sexuální vztahy v ní 

popisované se ve velké většině týkají mužských postav. Ženy tedy v podstatě produkují gay porno pro 

další ženy. Tento typ fanfiction je dnes označován jako slash, podle značky „/“ oddělující dvě (a více) 

účinkujících postav. Star Trek v tomto ohledu drží prvenství, protože kapitán Kirk a pan Spock jsou 

považováni za první „slashový“ pár. Vizuální obdobou fanfiction je fanart, tedy kresba a malba. A i ta 

osciluje od nevinného znázornění hrdinů k „slashovým“ prvkům, a to od romantického držení se za 

ruce, po zobrazení sadomasochistického análního styku.  

Slash fanfiction/fanart není nijak nový fenomén, můžeme ho „datovat“ už do šedesátých let. 

S rozmachem internetu39 ještě více vybujel, stejně, jako fanouškovství obecně. Přesto rozhodně 

nemůžeme slash fanfiction označit za mainstream 40, respektive za něco, co by každý znal, nebo 

alespoň o tom slyšel jako o kulturním fenoménu. Oproti například samotnému Star Treku, nebo 

stereotypnímu vnímání fanoušků čehokoliv, které vytvořila média. Jenkins tvrdí, že fanoušci si 
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 Camille Bacon-Smith uvádí, že 90% fanfiction píší ženy. (Bacon-Smith, 1986:1) 
37

 „Men may feel comfortable joining discussions of future technologies or military lifestyle but not in pondering 

Vulcan sexuality, McCoy’s childhood, or Kirk´s love life.“ (Jenkins, 1988: 476) 
38

 (Jenkins, 1988: 476) 
39

 Ostatně Piotr Siuda používá začátek devadesátých let pro přelom z vlny deviace do vlny odboje právě i kvůli 
vzniku internetu. (Siuda, 2010:7) 
40

 Je třeba zdůraznit, že mluvíme o evropském a americkém kulturním prostředí. V Japonsku je například velmi 
populární žánr japonského komiksu, mangy, zvaný yaoi. Ten je zaměřený na sexuální život dvou mužů 
(romantičtější a mírnější obdoba se nazývá shōnen-ai). Mangy jsou známé tím, že jejich vydávání je velmi úzce 
spojeno s cílovou skupinou. Takovou cílovou skupinou (tedy, že vydavatelé už dopředu počítají s tím, kdo yaoi 
bude číst) jsou právě ženy (princip cílových skupin nabízí genderovým studiím velmi dobrý vhled do 
problematiky, protože existuje i manga určená přímo homosexuálním mužům a psaná homosexuálními muži. 
Tato manga se nazývá bara a už fakt, že bara označuje v překladu „mužskou lásku“ a yaoi „chlapeckou lásku“ 
svědčí o zásadních rozdílech. Ty samozřejmě uvidí i laik, podívá-li se už na samotný styl kresby). Ženy jsou také 
většinou autorkami yaoi. Fanoušci mangy se pak snaží vytvářet tzv. dōjinshi, což je obdoba západních fanzinů 
(respektive předchůdce, protože první takový magazín v Japonsku vycházel již na konci 19. století). Ti 
nejzajímavější autoři, v našem případě hlavně autorky, z řad fanoušků, jsou často zaměstnáni vydavatelstvími 
mangy. Takže nejen, že homoerotika a ženská sexualita má v Japonsku zcela jiné postavení, ale ani zájmy 
fanoušků nejsou tolik přehlíženy. Ale i v Japonsku má slovo otaku – tedy u nás bychom řekli fanoušek, 
nadšenec, člověk něco obsesivně uctívající (nejblíže má asi k anglickému slovu „geek“), jak pozitivní (slovo se 
užívá k označení sousedského domu, či s úctou jako zájmeno „vy“), tak i silně negativní konotace, protože 
japonská společnost by se dala označit za emotivně uzavřenější, než je ta evropsko-americká. Fanoušci se tak 
sami s humorem označují, ale pokud je tento termín myšlen vážně, jedná se spíše o urážku. Nakonec dodejme, 
že manga, a s ní i yaoi, si pomalu získává své místo na slunci i na západě. Polemiky o tom, zda yaoi nemělo 
alespoň nějaký vliv na vznik slashe, tak nejsou bez opodstatnění. 



osvojují produkty masové kultury a přetvářejí je, paradoxně jsou ale zájmy fanoušků dominantními 

médii přehlíženy. 41 

Boj s větrnými mlýny a záchrana mainstreamem 

 „Lidé si do toho promítali věci, které nebyly zamýšleny. V mnoha případech byl Star Trek 

dělán pro účely zábavního průmyslu.42“ Tak se vyjádřil William Shatner o fanfiction a poměrně přesně 

vystihl hned několik věcí zároveň. Za prvé, producent se snaží předně prodat svůj produkt a sdělení 

v něm určitým způsobem kontrolovat. Fanoušci však přesto pytlačí. Za druhé, producent43 a tvůrce 

jsou dvě samostatné entity, což ještě lépe dokazuje následující citát, který je vyjádřením Gena 

Roddenberyho ke vztahu kapitána Kirka a prvního důstojníka Spocka ve slash fanfiction: 

„Ano, něco takového v tom je – samozřejmě i s romantickým podtextem. Hluboká láska. 

Jediný rozdíl, řecký ideál, který jsme nikdy do seriálu nepřivedli, je ve fyzické lásce mezi nimi. Jistě jsme 

měli pocit, že ta náklonnost je proto dostatečně silná, pokud by to bylo vlastní 23. století.
44

“  Jinými 

slovy, ano, něco takového je možné, ale zatím si to nemůžeme dovolit takto natočit. Roddenberry je 

dnes považován za vizionáře, který nejen, že zpopularizoval žánr sci-fi, ale kteréhož vize o 

budoucnosti byly na svou dobu přelomové. Tak přelomové, že se Star Trek dočkal jen tří sérií, i 

přesto, že si vytvořil silnou fanouškovskou základnu. Fanoušci ale netvoří většinu diváků televizní 

stanice, která funguje čistě kapitalisticky. 

„Televizní autor a producent je vystaven před téměř nesplnitelný úkol, když se pokusí vytvořit 

a produkovat kvalitní televizní seriál. Za předpokladu, že vytváří program takového významu a 

důležitosti, že by mohl kompletně změnit tvář Ameriky, se mu pravděpodobně nepodaří ho na 

televizní obrazovky vůbec dostat nebo ho tam udržet!
45

“  Citát je úvodem ke knize Genea 

Roddenberryho a Stephena Whitfielda The Making of Star Trek. Můžeme spekulovat o tom, nakolik 

Gene Roddenberry opravdu byl vizionářem a nakolik o sobě tuto představu šířil sám46, ovšem 

pravdou je, že často musel za své myšlenky v seriálu bojovat s televizní stanicí. Star Trek byl odmítnut 

MGM, posléze CBS, až se ho nakonec ujala NBC, která ale také nejprve zamítla první verzi pilotního 

dílu47. Ten byl popsán jako příliš intelektuální, žena v pozici prvního důstojníka zase jako kontroverzní. 
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 (Jenkins, 1992:23) 
42

 „People read into it things that were not intended. In Star Trek's case, in many instances, things were done 

just for entertainment purposes.“ (Spelling, Lofficier and Lofficier, 1987:40 in Jenkins, 1988:491) 
43

 Mám na mysli vydavatele, televizní stanici, filmové studio, tedy toho, pod jehož záštitou je produkt 
představen veřejnosti, nikoliv funkci produkčního. Jeho zájmem mohou být jak finance, tak nadšení, v obou 
případech se však nemusí shodovat se zájmem studia.  
44

 „Yes, there's certainly some of that -- certainly with love overtones. Deep love. The only difference being, the 

Greek ideal-- we never suggested in the series-- physical love between the two. But it's the-- we certainly had 

the feeling that the affection was sufficient for that, if that were the particular style of the 23rd century.“ 

(Shatner, 1979:147-148) 
45

 „The television writer-producer faces an almost impossible task when heattempts to create and produce a 

quality TV series. Assuming he conceiveda program of such meaning and importance that it could ultimately 

changethe face of America, he probably could not get it on the air or keep it there!“ (Whitfield, Roddenberry, 
1968:21 in Jenkins, Tulloch, 1995:5) 
46

 Uvedený citát se liší od rukopisu v tom, že původně autoři mluvili o úspěšném televizním seriálu, nikoliv o 
kvalitním. Michael Kmet tedy hovoří o tom, že kniha The Making of Star Trek byla vydána za účelem „vytvořit 

veřejný obraz o vizionářském producentovi a hlavní autoritě stojící za seriálem“ (establish his public image as a 

“visionary producer” who was the ultimate authority behind the series). (Kmet, 2012:57) 
47

 Ten později vyšel jako televizní film pod názvem Star Trek: Klec (Star Trek: The Cage), (1965, uvedení v televizi 
1988). 



Většina postav tak byla nahrazena a zůstal jen pan Spock, proti kterému ale stanice důrazně 

protestovala.48 Roddenberry byl, pravděpodobně jako mnoho dalších tvůrců ještě dnes je, rozpolcený 

mezi snahou televizní stanice přizpůsobit se co největšímu počtu lidí, tedy uspokojit i ten inteligenčně 

nejslabší článek na úkor kvality pořadu, a vírou v inteligenci diváků, i kdyby to měla být menšina. To 

samozřejmě znamenalo kompromisy, co se týče společensky citlivějších témat, z nichž některá se mu 

podařilo prosadit, některá ne. A ačkoliv dnes většina společnosti odmítá například rasismus, 

respektive média by si nedovolila stavět se k němu kladně, stále existují společenská témata, se 

kterými už se Star Trek a nejen on mohl dávno vypořádat, kdyby nebyl omezován komerční snahou o 

udržení širokého publika.  

Gene Roddenberry ovlivnil ještě natáčení několika sérii Nové generace, během kterého slíbil 

představení homosexuální postavy. Bohužel v roce 1991 zemřel a k ničemu takovému nedošlo, i když 

scénárista David Gerrold připravil epizodu s názvem Blood and Fire. Zápletka popisuje nutnost zničit 

vesmírnou loď napadenou vesmírnými škůdci způsobujícími smrtelnou nemoc, což je odkazem na 

AIDS49. Krom upozornění na neadekvátní zacházení s nakaženými virem HIV se v ději objevili také dva 

homosexuální muži, jejichž sexualita je nastíněna pouze tak, že jeden z nich na otázku položenou 

prvním důstojníkem Enterprise, jak dlouho jsou spolu, odpoví, že už od Akademie. Přesto byl díl 

zamítnut. Nerealizovaného scénáře se chopili až v roce 2008 fanoušci a natočili podle něj dva díly 

fanouškovského seriálu Star Trek: Phase II, The New Voyages
50. Původní scénář jim pomohl 

přepracovat sám David Garrold. A finální verze popisuje homosexuální vztah mnohem výrazněji, než 

jen jako zmínku mezi řečí, nechybí pevné zainteresování tohoto faktu do příběhu, emoce, fyzický 

kontakt, ani zmínka o manželství.  

Fanoušci mají, oproti oficiálním tvůrcům, sice omezené možnost, ale jsou svobodní. 

Vzhledem k již zmíněnému zájmu Trekkies o vědu a technologie fanouškovský seriál netrpěl takovou 

neprofesionalitou, jak by se dalo očekávat, protože fanoušci zvládli zajistit a ovládat techniku, 

animovat sekvence pohybu Enterprise ve vesmíru, zřídit dokonalé kulisy a předně sehnat finance, 

přičemž nikdo neočekával profit51.  Henry Jenkins v roce 2006 popsal kulturu sblížení52 jako nově 

vznikající fenomén. Piotr Siuda totéž popisuje jako vlnu mainstreamu. 53 Přestanou existovat hodní 

fanoušci a zlí producenti, ale obě tyto pozice se budou prolínat. Producenti budou naslouchat 

publiku, fanoušci se budou stávat producenty, technologie umožní (a již částečně umožňuje) 

interaktivní zapojení publika. Už dnes například média využívají sociální sítě ve zpravodajství. Jedná 

se v podstatě o rozšířenější koncept rozptýlených publik, spektáklu a performance. Problém ovšem 

nastává, zamyslíme-li se nad zákony na ochranu duševního vlastnictví, protože by brzo nebylo jasné, 

kdo je tím skutečným autorem, tedy kdo má nárok na zisk z díla. Zábavní průmysl tedy možná stojí 

před revolucí.  Vývoj ukáže až budoucnost. 
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 (Jenkins, Tulloch, 1995:6) 
49

 Je třeba si uvědomit, že na přelomu osmdesátých a devadesátých let se objevilo AIDS spojované převážně 
s gay komunitou, takže pohled veřejnosti na homosexualitu nebyl nikterak pozitivní. 
50

 V sedmdesátých letech Gene Roddenberry plánoval natočení pokračování původní série s názvem Star Trek: 

Phase II, které ale nikdy nebylo natočeno. Tento název si vybrali i fanoušci pro svůj projekt, ovšem používají i 
název The New Voyages. 
51

 Vzhledem k tomu, že jim stanice CBS poskytla volnou ruku, co se týče práv na logo, či dokonce na nenatočené 
scénáře (až na jeden), byla by snaha o zisk proti takové dohodě. 
52

 Convergence Culture (Jenkins, 2006) 
53

 (Siuda, 2010:10 a dále) 



Závěr  

Podle Macka je Star Trek zajímavý ze dvou důvodů. Jako jeden z prvních sci-fi seriálů vytvořil 

narativní model pro své následovníky. A soustředil se na poměrně neobvyklé publikum, které mělo 

tendenci vytvořit subkulturu.54 Henry Jenkins popsal tuto subkulturu velmi positivně, jako aktivní 

čtenáře s vizionářským nadšením pro tolerantní budoucnost. Macek ale tvrdí, že Jenkins se snaží 

zpopularizovat Trekkies a jeho práci označil za problematickou55.  Jenkinsova snaha o popularizaci 

fandomu může být ale pouze přehnaně kontrastní vzhledem k předchozím sociologicko-kulturním 

textům o fan studies, které byly k vůči fanouškům negativistické. Původní představa fanouška jako 

blázna a pasivního konzumenta byla transformována právě prostřednictvím Henryho Jenkinse, 

Abercrombieho a Longhursta, což jsou tvůrci tří přístupů k výzkumu publik a autoři teorie 

rozptýleného publika, Stuarta Halla a jeho kódováním a dekódováním, a Michela de Certeaua s teorií 

pytláků a nomádů. Fanoušci mají díky své angažovanosti stále větší vliv a Henry Jenkins s Piotrem 

Siudou předpovídají další změnu, po které již nepůjde rozeznat, kdo je původním autorem textu, 

respektive myšlenky, protože veřejnost bude silněji zapojena už do procesu tvorby. Celý tento vývoj 

jsme si ukázali na příkladu Trekkies, což je jeden z nejstarších fandomů, který si poměrně rychle a 
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 (Macek, 2006:123) 
55

 „autor ji chápe jako očistnou obhajobu subkultury trekkies a na cestě za nalezením dostatečně silných 

argumentů pro svou obhajobu se dopouští jistého nepříliš pěkného metodologického omylu.“ (Macek, 2006:124) 
Tím omylem má být to, že Jenkins „své“ Trekkies vnímá jako zvláštní typ publika velmi odlišný například od 
fanoušků Dallasu. Ohledně toho používá Macek výzkum diváků Dallasu od Ien Ang (Ang, 1985 in Macek, 
2006:124 a dále). Trekkies mají být aktivnější ve vztahu k textu a mají vytvářet sociální struktury. To se ale 
podle Macka týká jen „elitní fandomové části publika“, zatímco je opomíjena „neviditelná“ divácká většina, 
která se od diváků Dallasu vůbec nemusí lišit.  Macek na začátku tvrdí, že jsou si diváci Dallasu a Star Treku 
velmi podobní, aby posléze skončil s tím, že se naopak velmi liší. Ostatně i vytýkaný Jenkinsův zájem pouze o 
„elitní fandomovou část publika“ je problematický. Není totiž jasné, co tento pojem znamená. Srovnání soap 
opery s kultovním sci-fi seriálem je ostatně odvážné, spíše až bezhlavé, samo o sobě. Podle Macka je prostředí 
kosmické lodi divákům v podstatě stejně vzdálené jako život v těžařské rodině (Macek, 2006:124-136). Což 
pokládám za nesmysl, protože ačkoliv běžný divák může být ochuzen o intriky v olejářském průmyslu, 
pravděpodobně základní motivace sledovat soap operu obecně je blízkost témat, která jsou v ní řešena. Tedy 
fakt, že postavy mají stejné problémy a obdobné vztahy jako televizní diváci, přičemž prostředí olejářské firmy 
je jen líbivou kulisou. Vizí Star Treku je naopak určité „filosofování“ o společnosti, mezilidské vztahy jsou toho 
kořením a prostředí sci-fi je „prvotním hybatelem“, který dovoluje vytvářet hypotetické situace pro žánr sci-fi 
jako takový velmi podstatné. Jinými slovy, pokud Dallasu vezmeme ropu, děj bude fungovat dál i v jiném 
prostředí. Pokud Star Trek odstraníme z kosmu, sesype se i děj. Navíc Macek sám připouští, že fanoušci Dallasu 
uvádějí jako aktivitu sledování televize a ne konkrétně Dallasu, navíc tuto aktivitu popisují jako něco, u čeho 
mohou „vypnout“. Lidé se dívají na Dallas prostě jen proto, že je zrovna v televizi, navíc proto, že u toho 
nemusejí přemýšlet. Zatímco fanoušci Star Treku ho museli vyhledávat, protože nebyl vysílán v hlavním 
vysílacím čase, navíc se nedá popsat jako něco, u čeho se nemusí přemýšlet. A jako takoví musí být od fanoušků 
Dallasu odlišní i ti neortodoxní, „neelitní“ diváci Star Treku, jakkoliv je tento pojem nedokonalý. Položme si totiž 
otázku, kde ta „elitní“ skupina vlastně začíná? Účastí na Comic Conu, navlečením se do uniformy flotily, 
napsáním prvního fanfiction, nebo jeho zveřejněním? A nakonec si připusťme, že už fakt, že to řečené jádro 
fanoušků existuje, zatímco u Dallasu se o něčem takovém nedá mluvit, o něčem svědčí. Macek nakonec dochází 
k závěru, že na Star Treku jsou výjimeční právě Trekkies, nikoliv seriál samotný. Podstata tohoto sdělení by 
vystačila na další text a předmětem tohoto textu kvalita Star Treku přímo není, nicméně to ilustruje, že se diváci 
obou zmíněných seriálů opravdu velmi zásadně liší, bez ohledu na to, jak aktivní jsou. Navíc je potřeba 
srovnávat srovnatelné, takže srovnání by bylo možné s dalším sci-fi, případně fantasy. Ien Ang navíc 
předpokládá, že popularita programu se odvíjí pouze od toho, že je předložen divákům televizí. (Ang, 1985: 22-
23 in Macek, 2006:132) V roce 1985, kdy svou studii vydala, se toto přesvědčení dá pochopit, u Macka, který 
napsal Fandom a text v roce 2006 už tolik ne. Internet totiž dává lidem moc nepřizpůsobovat se nabídkám 
televizních stanic, a oni jí využívají. Alespoň ti schopní práce s ním. 



jako jeden z prvních osvojil způsoby, jimiž fanoušci kreativně tvoří a ovlivňují, co se děje v oficiálním, 

tedy „kanonickém56“ Star Treku, i mimo něj. 
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