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Reverse Harem symbolicky



  

Reverse Harem v anime
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Reverse harem

• Oficiální definice*
– příběh, ve kterém se vyskytuje jedna dívka 

obklopena třemi a více chlapci 
• Odpovědi z ankety

– „Moc chlapů na jednu ženskou (něco jako na ČVUT)”
– „Bishinka v oblezeni vetsiho mnozstvi bishiku (obraz spravne 

fungujici "domacnosti" ^_^)“
– „Jedna slípka a bago bišíků, kteří po ní letí.“
– „Skupina chlapců, v jejímž středu se nachází dívka.“
– „Jedna holka, co ji obdivuje stádo magorů”

*Dle stránky http://reverseharem.blogspot.com 



  

Všude kolem nás . . .



  

• >>video ukázka<<
• …v Japonsku (a v anime) každé malé dítě ví, 

co je to reverse harem 



  

Historie



  

Historie

• 1992 (květen) – Fushigi Yuugi 
(manga)

• 1992 (říjen) – Hana Yori Dango 
(manga)

• 1995 – Fushigi Yuugi anime
• 1996 – Hana Yori Dango anime
• 2006 – Ouran HSHC (anime)

• 1994 – Angelique (otome game)



  

Angelique - hry

• Angelique Duet
• Angelique Etoile
• Angelique Etoile Prologue
• Angelique for Windows 95
• Angelique Special
• Angelique Special 2
• Angelique Tenkuu no 

Requiem
• Angelique Trois
• Angelique Trois: Aizouhen
• Fushigi no Kuni no Angelique
• Neo Angelique
• Neo Angelique Full Voice



  

Angelique - anime

Zdroj: AniDB



  

Specifika žánru

• anime "holkám na míru"
• spousta nevyužitých bišíků -> prostor pro 

fantazii
• odpovídající fanservis 
• příběh, romantika 
• humor
• prostředí
• animace 
• hlavní hrdinka



  

Specifika žánru

• Co se na tom těm 
ženským tak líbí
– spousta bišíků
– humor
– atmosféra
– romantika
– kresba/animace
– vývoj postav

• Co se na tom líbí 
mužům
– humor
– romantika
– příběh
– vývoj postav
– kresba/animace
– atmosféra



  

Ústřední postava?

VS.



  

Hlavní hrdinka

• Rozmanité typy, nedrží se jednoho schématu
• Společné znaky

– psychicky se vyvíjí během příběhu
– fyzicky nebývá příliš vyvinutá
– nebývá moc oblíbená u kluků 
– většinou bez problému zvládá domácí práce!

• Dívkám většinou nestačí možnost 
ztotožnění s hlavní hrdinkou

• Chtějí vzor => I jiný typ hrdinky než
naivní nána
– inteligentní
– schopná
– vypracuje se sama



  

Dělení dle hlavní hrdinky 

Hlavní hrdinka je:
• trubka bez zvláštních schopností

– Zvláštní schopnosti mají většinou bišíci 
okolo ní

– Příklad: Fruits Basket, Fushigi Yuugi
• trubka se zvláštními schopnostmi

– Zajímavá jen díky nim
– Příklad: Angelique, Vampire Knight, 

Prétear



  

Dělení dle hlavní hrdinky

Hlavní hrdinka je:
• "správnej týpek"/drsňačka  

– Sympatický vzor pro dnešní dívky
– S ničím se nepáře, má vlastní 

názor
– Příklad: Ouran, Hana Yori Dango, 

Hanasakeru Seishounen
• drsňačka se zvláštními 

schopnostmi
– Existuje?



  

Dělení dle hlavní hrdinky

Hlavní hrdinka je:
• feministka

– Předchozí typ dovedený 
do extrému

– Snaží se prosadit mezi 
muži

– Příklad: Saiunkoku 
Monogatari



  

Dělení dle hlavní hrdinky

Hlavní hrdinka:
• se převléká za kluka

– Jinak většinou typ 
„správnej týpek“

– Příklad: Hana Kimi, Ouran
• JE kluk

– No comment
– Příklad: Kyou Kara Maou



  

Dělení dle hlavní hrdinky

• nezařaditelné



  

Základní pravidla pro bišíky

• Povinnosti
– vybudovat si vztah k hl. hrdince 
– chránit hl. hrdinku za všech 

okolností
– vypadat u toho cool/roztomile 
– >>video ukázka<<<

• Fyzické náležitosti
– každý musí mít pokud možno jinou 

barvu vlasů
– aspoň jeden musí mít dlouhé vlasy
– aspoň jeden musí být inteligentní

• Líheň/hnízdo



  

Typologie bišíků

• >>video ukázka<<



  

Hlavní favorit

• vyskytuje se v počtu 
jednoho až dvou kusů

• může být jen jeden jasný 
od začátku nebo dva 
skoro jasní od začátku

• jeden divoký/arogantní a 
druhý slušňák/milý



  

Hlavní favorit

• v případě, že je jen 
jeden -> princ type

• jeden model
• není pochyb o jeho 

vítězství
• >>video ukázka<<



  

Rošťák/ďáblík

• vtipný
• drzý
• přátelský



  

Kliďas/cool guy

• pokud možno, nemluví
• dost často ten 

inteligentní
• bývá z vyšší 

společenské třídy, 
případně tradiční 
Japonec



  

Děcko/shota

• Více podtypů
• Roztomilý nebo inteligentní
• Jakmile je harém větší než 

4 kusy



  

Drsňák  

• ještě větší drsňák než 
hlavní favorit (v případě, 
že je hlavní favorit 
drsňák)

• většinou až takový 
drsňák, že je vám jasné, 
že on nemůže být 
hrdinčiným favoritem

• taky dost často mlčí



  

Citlivka

• protiklad drsňáka
• zženštilý
• může být často 

zaměňován za dívku
• hrdinka si s ním 

většinou rozumí



  



  

Playboy

• nemá nouzi o ženy
• nemívá zájem o 

hlavní hrdinku
• je si vědom svého 

vzhledu a plně toho 
využívá



  

Ranař/sportovec

• zpravidla se nevyskytuje 
pokud ve skupince již je 
drsňák a divoký favorit

• vyskytuje při nedostatku 
drsňáků

• může se krýt s jinými 
typy



  

Starší pán

• pro náročné divačky
• když dochází přirozená 

zásobárna bišíků
• učitel/trenér/školní 

doktor...



  

Special features

• dvojčata 
– mezi sebou – Ouran 
– s druhým reverse harémem – 

Fushigi Yuugi
– sám se sebou – Saiunkoku 

• přítel z dětství
• transvestita
• holka



  

Fushigi Yuugi

• hl.hrdinka: trubka bez 
zvláštních schopností

• počet bišíků: 7 
• prostředí: Svět Čtyř Bohů 
• žánr: dobrodružný, 

fantasy, romantika, 
komedie

• formát: anime
• počet dílů: 52
• podle: mangy
• dále také: 3 OVA



  

Ouran High School Host Club

• hl.hrdinka: správnej 
týpek (převléká se za 
kluka)

• počet bišíků: 6
• prostředí: Ouran High 

School 
• žánr: komedie, parodie
• formát: anime
• počet dílů: 26
• podle: mangy



  

Saiunkoku Monogatari

• hl.hrdinka: feministka
• počet bišíků: moc 
• prostředí: Saiunkoku 
• žánr: dobrodružný, 

fantasy, romantika, 
politika, komedie

• formát: anime
• počet dílů: 2*39
• podle: mangy

• >>video ukázka<<



  



  

Yamato Nadeshiko Shichihenge

• aka The Wallflower aka The 
Perfect Girl Evolution

• hl.hrdinka: nezařaditelná
• počet bišíků: 4 
• prostředí: společný dům 
• žánr: komedie
• formát: anime
• počet dílů: 25
• podle: mangy
• dále také: dorama
• >>video ukázka<<



  



  

Hanazakari no kimitachi e

• aka Ikemen Paradise
• hl.hrdinka: se převléká za 

kluka
• počet bišíků: moc!
• prostředí: chlapecká škola + 

kolej 
• žánr: KOMEDIE, romantika
• formát: dorama
• počet dílů: 12 + speciál 
• podle: mangy
• dále také: TWdrama



  



  

La Corda d‘Oro

• aka Kin‘iro no Corda
• hl.hrdinka: trubka bez 

zvláštních schopností
• počet bišíků: 5+2+1+1(holka)
• prostředí: hudební škola 
• žánr: hudební, komedie, 

romantika, magie
• formát: anime
• počet dílů: 25 + speciál + 2 

OVA
• podle: mangy



  

Další doporučené

• Fruits Basket
• Prétear
• Hana Yori Dango (j-dorama)



  

Výsledky průzkumu

• Čeští otaku a reverse harémy
• Respondentů:275



  

Znalost RH



  

RH - první asociace

Které anime/manga/dorama se vám v souvislosti s RH vybaví 
jako první?
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Obliba RH



  

RH - fav features



  

Oblíbený RH

Oblíbený Reverse Harem
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Ideální velikost



  

Oblíbený typ bišíka

?



  

Oblíbený typ bišíka



  

RH in RL



  

Vlastní reverse harém



  

Shrnutí

1. Definice pojmu – 1 žena a 3+ mužů
2. Historie – 1992  první mangy (FY a HYD) 
3. Specifika žánru – „anime dívkám na míru“
4. Hlavní hrdinka – mnoho druhů
5. Typologie bišíků
6. Nejvýznamnější díla
7. Výsledky dotazníků



  

Na závěr

Na co se připravit, rozhodnete-li se sledovat RH
• na líbivou kresbu
• na spoustu krásných chlapců
• na spoustu kytek všude okolo
• na spoustu holčičí romantiky
• na spoustu zábavy

(když se přenesete přes
 všechno výše uvedené)

• a na zajímavou hlavní hrdinku (když budete mít 
štěstí)



  

Nějaké dotazy?



  

Děkuji za pozornost!
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