
ARNOŠT 
CHCE JÍT NA 
UMĚLECKOU 
ŠKOLU, JEHO 

KAMAR ÁDŮM SE 
TO ALE NELÍBÍ

Arnošt je člověk hodně zapálený do umění. Hraje na housle, kreslí komiksy a rád čte. Dřív 
hrál v místním fotbalovém týmu, kde má spoustu kamarádů. V posledním ročníku základní 
školy mu ale na středeční tréninky fotbalu přesunuli hodiny kreslení, na které se vždycky 
moc těšil. Musel s fotbalem přestat. Trochu se kamarádům bál říct, že končí s fotbalem 
kvůli kreslení, radši se vymluvil, že musí hlídat mladší sestru. Kamarádi na jeho malou lež 
nepřišli, ale Arnošt se cítil trochu špatně. Zároveň ale chtěl dělat to, co ho opravdu baví - 
a to fotbal nebyl. Navíc potkal na hodinách kreslení Žofii, se kterou po pár týdnech začal 
chodit.
Před pár dny Arnošt zjistil, že ho přijali na uměleckou školu, kam si moc přál chodit a 
rozhodl se, že tohle je dobrá příležitost říct kamarádům pravdu. Z ničeho nic se objevil v 
dresu v tělocvičně a řekl jim, že dneska hlídat sestru nemusí. Byl celý natěšený, jak jim vše 
po tréninku poví. Celá parta byla moc ráda, že Arnošt zase hraje s nimi. Po tréninku v šat-
ně se Konrád, Arnoštův nejlepší kamarád, pochlubil, že ho přijali na střední průmyslovou. 
Zbyšek, který chtěl na obchodní akademii nebo gymnázium se dokonce dostal na obojí. 
Arnošt měl ze svých kamarádů takovou radost, že když se zeptali jeho, jestli už ví, kam 
půjde, celý natěšený vyhrknul, že jde na uměleckou školu a že se ty kurzy, na které chodil 
místo fotbalu, vážně vyplatily. 
Trochu se zarazil, když všichni kamarádi najednou ztichli. Myslel si, že se zlobí, protože 
lhal. Zrovna když Arnošt přemýšlel, jak to klukům vysvětlí, se Ctibor, další z party, zeptal: 
“A tebe jako jinam nevzali?” Arnošt začal vysvětlovat Ctiborovi, že tak to není, že se hlásil 
jenom na dvě umělecké školy a na průmyslovku, ale tam chodit nechce. Myslel si, že to 
jenom nepochopil, ale najednou na něj začali kamarádi pokřikovat, že je měkota, že byl 
vždycky takovej divnej a že tohle není škola pro chlapa. Arnošt z toho byl zmatený, myslel, 
že kamarádi z jeho úspěchu budou mít takovou radost, jakou měl on z jejich, a místo toho 
ho uráží. Cítil se zklamaný a začal plakat. 
Skrz slzy se snaží kamarádům říct, že se cítí špatně za to, že jim lhal, ale že by ho měli 
podpořit a necítí se dobře, když ho uráží. Zbyšek, který byl doteď potichu, zakřičí: “Nebul 
ty buzno, beztak seš teplej a bůhví, kam si chodil místo fotbalu. No co tu řveš, a vůbec, 
vypadni z šatny, společný sprchy, to by se ti tak líbilo! Jdi si čmárat s dalšíma homoušema 
a můžete si vykládat o tom, jak se cítíte!” Hned jak to dopověděl , začala celá parta Arnošta 
vystrkovat z šatny, až zůstal stát na chodbě a zabouchly se za ním dveře. Během toho, co 
prochází chodbou od tělocvičny, Arnošt přemýšlí, jestli by radši neměl jít na průmyslovku.

Otázky:
▶ Proč se mohl Arnošt bát říct kamarádům, že na fotbal nemůže chodit kvůli hodinám 
kreslení?
▶ Proč na Arnošta jeho kamarád Zbyšek křičel, že je “buzna” když ví, že chodí se Žofií?
▶ Proč přemýšlí Arnošt o tom, že raději půjde na průmyslovku, když byl přijat na uměleck-
ou školu, kam chce jít? 
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Témata v příběhu: 
muži, emoce, životní rozhodnutí, verbální 
násilí, kariérní dráha, toxická maskulinita

Příběh tematizuje hned několik problem-
atických rovin. Aby byly zjevné, je třeba 
si představit, jaký je obraz maskulinity ve 
společnosti. Záměrně používáme slovo ma-
skulinita, neboť podle Raewyn Connell, ex-
pertky na téma maskulinity, se nejedná o 
konkrétní lidi-muže, ale o vzorce chování, in-
terakcí a hodnot, kterých se lidé ve společno-
sti účastní a ty konstruují očekávaný obraz 
maskulinity1. 
1 Raewyn Connell - Masculinities, dostupné z: http://www.raewynco-
nnell.net/p/masculinities_20.html

Jednoduše řečeno představíme-li si muže, bude představa nás všech velmi podob-
ná. Bude se sestávat z vlastností, které naše společnost na mužích oceňuje a ke 
kterým chlapce a mladé muže cíleně vychovává a socializuje. 

Socializace je termín pro sociální učení a vyjednávání situací, které je ne-
jintenzivnější zejména v dětství a mladém dospělém věku, probíhá nicméně 
po celý život. Je to oceňování žádoucích vlastností a chování a naopak trestání 
těch nevhodných. Trest však nemusí být nutně fyzický nebo verbální, ale je to i zlý 
pohled, který nám signalizuje, že něco není v pořádku. Například vezme-li si ch-
lapec ve školce panenku místo autíčka, pravděpodobně ho upozorní paní učitelka 
nebo ostatní děti, že s panenkou si hrát nemá. Protože všichni víme, jací kluci jsou, 
s čím si mají hrát a co mají dělat. I ve starším věku je to podobné, jak ostatně vidíme 
v příběhu Arnošta.

Jaké ale tyto vlastnosti jsou? 
Obecná představa muže je charakterizována například těmito vlastnostmi - ra-
cionalita, logické uvažování, nadání na technické obory a směry, dobré sportovní 
výkony, schopnost zajistit rodinu, orientace na kariéru atd. 

Z toho výčtu je jasné, že ne každý muž takový je, ale maskulinita je ideální typ,  
ke kterému se všichni muži nějak vztahují (například popřením nebo snahou  
ji dosáhnout). Tyto vlastnosti jsou tedy u mužů hodnoceny pozitivně. Naopak 
negativně hodnocené vlastnosti jsou ty, které se ve společnosti spojují s ženami - 
emocionalita, péče, vztahy, realizace v domácí sféře atd. Stejně jako u maskulinity,  
ne každá žena tento stereotyp naplňuje a nebo naplňovat chce. 
Podíváme-li se ale na tyto protiklady, tak vlastnosti u jednoho pohlaví kladně  
hodnocené jsou ty, které jsou sankcionované u toho druhého. Přitom ani ženám ani 
mužům toto rozdělení vyhovovat nemusí. Respektive tento stereotyp je škodlivý pro 



ženy i muže. U žen brzdí kariérní rozvoj, ome-
zuje jejich působení v technických oborech, 
bezdětné ženy čelí silné stigmatizaci. Muži 
jsou naopak pod velkým tlakem uživit rodinu, 
postupovat co nejrychleji v kariéře, neukázat 
vlastní slabost nebo emoce. Všechno to je 
velmi škodlivé pro duševní zdraví a omezující 
pro samotný rozvoj jedince.

V příběhu Arnošta vidíme ovlivnění ste-
reotypem o maskulinitě hned na několika 
úrovních. Arnošt skrývá svou lásku k umění, 
protože kreslení není dostatečně “chlapská” 
činnost, což mu jeho kamarádi naznačí. Na 
konci příběhu pod tímto tlakem dokonce 
váhá, zda bude studovat to, co si sám přeje a baví ho, nebo to, co je podle jeho 
okolí vhodné pro muže. 

Zde je tento rozpor vědomý, ale stereotypy o mužských a ženských činnostech 
omezují už vůbec činnosti a aktivity které děti nebo mladí lidé vyzkouší a tedy je-
jich následné profesní možnosti. Pokud by Arnošta rodina v kreslení nepodporov-
ala, ale uznala by, že by radši měl hrát fotbal, nikdy by ani nevěděl, že ho kreslení 
tolik baví a chce se mu v budoucnu věnovat profesně. To vysvětluje i dělení oborů  
podle genderu, kdy spíše technickým oborům, případně oborům zahrnujícím fyzick-
ou práci, dominují spíše muži. Zatímco spíše pečující profese či administrativní 
rutinní úkoly jsou svěřovány ženám. Tomuto jevu říkáme horizontální segregace. 
Naopak vertikální segregace znamená, že muži častěji obsazují vrcholné manažer-
ské pozice a rozhodující funkce, zatímco ženy jsou spíše na nižších příčkách ve 
všech institucích. Je tomu tak proto, že jsou socializovány k tomu, aby se realizovaly  
v domácnosti a péčí o rodinu, zatímco muži v kariérním postupu - ne všem to ale 
musí vyhovovat.

Dalším stereotypním momentem je, když od svých kamarádů Arnošt slyší ať ne-
brečí a že je “homouš”, když se snaží sdělit, že se v dané situaci necítí dobře. Zde 
je evidentní očekávání, že muž nebude projevovat své emoce nebo mluvit o tom 
jak se cítí, které můžeme shrnout jako “kluci nepláčou.” Muži jsou vedeni k tomu, 
aby neprojevovali své emoce a jejich vyjádření skrývali, což vytváří obrovský tlak 
na psychiku jedince a zároveň ji poškozuje. Také tento stereotyp vytváří problémy 
při komunikaci, znemožňuje vlastní vyjádření a buduje podhoubí pro psychické 
problémy a vyhoření. Specificky část, kdy je Arnošt nazván homosexuálem, když 
své emoce projeví, ukazuje i hierarchii mezi různými podobami maskulinit. Ctibor 
a Zbyšek, kteří nebrečí, hrají fotbal a budou se věnovat “chlapským” oborům jsou 
pomyslně na vyšší příčce než je Arnošt, ale pokud by byl homosexuální, byl by ještě 
níž, protože maskulinita je definována i povinnou heterosexualitou. 
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Tomu odpovídá i urážení gayů, kteří jako  
by z tohoto pohledu nebyli muži nebo takto 
definovanou maskulinitu ohrožovali. Podob-
ně by Arnošta mohli nazvat “slečinkou” což  
ukazuje, že feminita je v této hierarchii 
podřízená maskulinitě.

Takto popsaná podoba maskulinity, tedy 
zmíněné stereotypy, bývá někdy označová-
na za toxickou maskulinitu, neboť je i pro  
samotné muže, kteří o ni usilují, velmi poško-
zující a limitující. Podobně jako pro ženy a další 
genderové identity. 
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Zdroje:
▶ Rozhovory s několika muži o tom jak chápou svoji maskulinitu, co ji definuje a jak  
se v dnešní době proměňuje  
https://wave.rozhlas.cz/pochlap-se-kluci-nebreci-jak-dnesni-muzi-uvazuji-o-toxicke-maskulinite-7196939

▶ Článek popisující toxickou maskulinitu a vysvětlující její chápání v ČR - toxická ma-
skulinita neznamená, že muži jsou špatní, ale že některé vzorce ke kterým jsou socializo-
vaní jsou škodlivé především pro ně samé, ale i pro jejich okolí 
https://www.profairplay.cz/toxicka-maskulinita/

▶ Podcast s několika hosty, kteří mluví o svém pojetí maskulinity, jací si přejí být a jaká 
jsou na ně kladena očekávání. V podcastu jsou zmíněna specifická očekávání od mužů 
v gay komunitě ale i způsoby jak se s očekáváními sami vyrovnávají 
https://wave.rozhlas.cz/vzdycky-jsem-chtel-byt-hrozne-hubenej-jaky-vztah-maji-muzi-sami-k-sobe-a-kdo-za-8163167


