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1 Úvod 

Média do jisté míry vytvářejí náš pohled na svět. Skrze média často poznáváme jevy a 

věci, ke kterým bychom v prostředí, kde se fyzicky pohybujeme, jen stěží měli přístup. 

Média pro nás jsou zdrojem informací, které formují naše názory, postoje a častokrát 

ovlivňují vztahy k jiným i k nám samým. 

Zobrazení jakékoliv menšiny v médiích odráží ochotu dané společnosti tolerovat vše 

odlišné, přijmout všechno co může být vnímáno jako jiné. 

Homosexualita je v posledních 15 letech vděčným mediálním tématem a její zobrazení 

v médiích prošla zásadními změnami. Stejně tak i naše společnost urazila ve vnímání, 

toleranci a pochopení homosexuálních vztahů velký kus cesty. 

Naší snahou v této práci bylo zjistit, jak mediální obraz homosexuální menšiny 

koresponduje se společenským postavením jejích příslušníků a do jaké míry jsou dva 

české celostátní deníky schopny překročit zavedené, mnohdy stereotypní a jednostranné 

společenské vnímání. 

Provedeme obsahovou analýzu textů o homosexualitě, které vyšly ve dvou celostátních 

denících Mladá fronta DNES a Právo v letech 2005 a 2006 a pokusíme se zjistit, 

nakolik se postoj médií shoduje s postojem veřejnosti, jak o něm vypovídají dostupné 

výzkumy veřejného mínění Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR. 
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2 Komunikace 

Slovo komunikace vzniklo z latinského communicaíio (communicare) - spojovat. V 

přeneseném slova smyslu to pak znamená prostřednictvím určitého systému znaků 

vytvářet a předávat nějaká sdělení a především jejich významy. Efektivní komunikace 

je jednou z hlavních evolučních výhod lidského rodu. 

Zjednodušeně můžeme říci, že komunikace je proces, jenž začíná u komunikátora, který 

sdělení vytvoří a zakóduje. Sdělení je poté přeneseno prostřednictvím komunikačního 

kanálu nebo média k příjemci, jenž sdělení dekóduje, interpretuje a reaguje na něj. 

Masová komunikace je pak jednou z rovin sociální komunikace, přičemž komunikátory 

jsou zde formální profesionální organizace se specializovanými technickými prostředky 

k výrobě standardizovaných sdělení, která jsou určena pro nesourodé, rozptýlené a 

rozsáhlé publikum. 

Další z vrstev komunikace, která nás na následujících stránkách bude zajímat je 

komunikace mediální, probíhající za účasti nějakého zprostředkovatele - média. Na 

rozdíl od společenského akcentu u pojmu masová komunikace, klade studium mediální 

komunikace důraz na specifické technologické nebo organizační vlastnosti média, jehož 

pomocí komunikace probíhá a na jeho vliv na výsledný mediální produkt (Slovník 

mediální komunikace, 2004). 
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3 Mediální produkt a jeho obsah 

Mediální produkt je vnitřně uspořádaný a hierarchizovaný celek, jednorázově či 

opakovaně zveřejněný prostřednictvím nějakého média. Obsahem mediálního produktu 

jsou potom všechny prvky, které tento celek tvoří a které jsou určitým způsobem 

uspořádány a vybrány. 

Výslednou podobu obsahu mediálního produktu určuje podle Shoemakerové a Reese 

pět úrovní faktorů. Individuální rovina, osobní vlastnosti, názory a postoje pracovníků, 

které se na vzniku mediálního produktu podílejí, nemají na mediální obsah zásadní vliv. 

Naproti tomu mediální rutiny, zvyklosti, které panují při produkci obsahů, jsou mnohem 

významnější. Mimomediální faktory, zdroje informací, zájmové skupiny apod., mají 

také značný vliv. Převažující hodnoty a postoje společnosti jsou médii buď 

podporovány, zpochybňovány nebo vyvracovány, ideologická rovina tedy odkazuje 

spíše na rozpory, jež vycházejí z neustálého vývoje společnosti. Rozhodujícím článkem 

v ovlivňování podoby mediálního produktu jsou podle Shoemakerové a Reese 

organizační faktory - organizační a vlastnická struktura mediální organizace, kde 

mediální produkt vzniká (Kopplová a Jirák, 2003). 

Obsahem mediálního produktu je určité sdělení nesoucí význam. Mediální produkty a 

texty, které obsahují, jsou polysémické, skrývají mnoho potenciálních významů. 

Významy jsou do sdělení vkládány jak jejich tvůrci, kteří mediální produkt kódují a 

vytvářejí, tak i příjemci, kteří sdělení interpretují. Fiske užívá pojmu text v širším 

významu (než jeden konkrétní dokument) a chápe ho jako „smysluplný výsledek setkání 

mezi obsahem a příjemcem" (McQuail, 1999). Mediální texty se také liší v míře 

takzvané otevřenosti či uzavřenosti. Otevřené texty nabízejí příjemci větší prostor pro 

interpretaci (například fiktivní příběhy ve filmu), zatímco texty uzavřené se snaží vést k 

jednoznačné významové identifikaci (zpravodajství). 

Stuart Hall poukázal na to, že tvůrce může dopředu počítat s aktivitou publika při 

dekódování významu a daný text vytvářet s ohledem na předpokládané příjemce 

sdělení. Preferované čtení (preffered reading), termín, který Hall zavedl, označuje 

význam, jenž je do textu vložen tak, aby příjemci co možná nejpřesněji naznačil, jak si 

má text vyložit. Význam je do textu vkládán pomocí tzv. orientátorů, které příjemci 

jasně signalizují žádoucí interpretaci - například volbou jazykových prostředků 

(Kopplová a Jirák 2003). Příjemce má pak tři možnosti, jak vložený význam 

interpretovat - dominantní (kryje se se souhlasem s vloženým preferovaným čtením), 
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dohodnutý (například kód médií jako nosičů neutrálních informací) a opoziční 

(příjemce preferované čtení odmítne) (McQuail, 1999). 

Gatekeeping (střežení brány) je proces, při němž dochází k výběru událostí a témat, 

které budou mediálně zpracovány. Gatekeeper (vrátný) je ten, kdo rozhoduje, jaké 

informace „projdou branou" do mediálního prostoru - může jím být třeba zpravodaj, 

který informaci vyhledá a zpracuje nebo editor, který ji zařadí do příslušné rubriky. 

Gatekeeper se rozhoduje na základě složité interakce osobních preferencí, hodnot, 

předpokladů o příjemci, mediálních rutin a dalších vlivů. Velmi formalizovaná podoba 

zpravodajství umožňuje poměrně snadno předem určit, jaký typ zprávy se pomyslnou 

branou dostane do mediálního prostoru. Výběr a zpracování zpráv probíhá v 

institucionalizovaném světě mediální organizace podle víceméně standardizovaných 

kritérií, na základě tzv. zpravodajských hodnot. Zpravodajské hodnoty (news values) 

určují schopnost události nebo tématu „překročit práh mediální pozornosti". Poprvé 

termín zpravodajská hodnota použil Walter Lippmann v knize Public Opinion. 

Lippmann považoval za hlavní kritéria výběru zprávy jednoznačnost, překvapivost, 

prostorovou blízkost, zaujetí a konflikt. Johan Galtung a Marie Holmboe Ruge v roce 

1965 během výzkumu mezinárodního zpravodajství v norském tisku identifikovali 

zpravodajské hodnoty: blízkost předmětu zprávy, jednoznačnost, jednoduchost, 

pochopitelnost, vztah k elitním národům nebo státům, vztah k elitním osobám, 

personalizace, překvapivost, kontinuita, předvídatelnost a negativita. Rozdělili je do tří 

kategorií: organizační, žánrové a sociokulturní. (Jirák a Kopplová, 2003). Ačkoliv by se 

mohlo zdát, že zpravodajské hodnoty jsou objektivními měřítky, je jasné, že i výběr 

zpráv je silně společensky podmíněn. 
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4 Média a jejich vliv 

Masová média jako prostředky komunikace jsou součástí společnosti, jsou jejím 

odrazem a zároveň ji i formují, jsou společnosti hlavním informačním zdrojem o sobč 

samé (McQuail, 1999). 

4.1 Historie zkoumání mediálních účinků 

Dennis McQuail (1999) shrnul vývoj zkoumání vlivu mediálních účinků do čtyř fází 

během čtyř časových období. 

Fáze všemocných médií sahá od přelomu 19. a 20. století do 30. let 20. století. Do 

tohoto období spadá počátek zájmu o studium mediálních účinků. Je to éra mimořádné 

popularity tisku, prudkého rozvoje filmu a rozhlasu, kdy jsou média intenzivně 

využívána a zneužívána k revoluční nebo válečné propagandě. V tomto období se 

rozvíjí tzv. teorie zázračné střely nebo injekční jehly. Je to domněnka, že média mohou 

mít takovou moc, že dokáží utvářet veřejné mínění a jsou schopna sdělení přesně 

namířit, vpravit do širokého spektra příjemců, a tak aktivně ovlivňovat jejich chování. 

Fázi médií jako omnipotentních hybatelů veřejným míněním vystřídala na konci 30. let 

fáze uvažování o médiích s omezeným účinkem. Vyvinuly se první metody 

systematického zkoumání médií a jejich účinků. Masová média jsou v tomto období 

vnímána především jako zprostředkovatelé a účinek sdělení, která nesou, je závislý 

především na společenském kontextu a sociálních vztazích příjemce. 

Na začátku 70. let 20. století přichází renesance silných účinků masových médií. Důraz 

je kladen především na dlouhodobé účinky, poznávací procesy, kontext, umístění, 

motivaci příjemců a kolektivní fenomény (ideologie, víra, kulturní vzorce a 

institucionální formy fungování médií). 

Konec 70. let charakterizuje obrat k mediálním textům, k publiku a k mediálním 

organizacím. Média jsou vnímána, konstruují a nabízejí významy, které publikum 

přijímá nebo odmítá na základě předchozích zkušeností a kolektivních identifikací. 

4.2 Veřejné mínění 

Veřejnost zastává omezený počet postojů k jevům, které se stanou předmětem jejího 

zájmu. Pod pojmem veřejné mínění chápeme souhrn hodnotových, převážně morálně 

zatížených názorů a postojů, které je třeba veřejně zastávat, pokud se nechceme izolovat 
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( Jirák a Kopplová, 2003). Masová média hrají ve formování a reflexi veřejného míněni 

zásadní roli - předávají informace o světě a reprodukují vlastní obraz společnosti. 

4.3 Agenda-setting 

Agenda-setting (nastolování témat) je hypotéza, podle které jsou média schopna 

prosazovat určitá témata na úkor jiných a líni významně ovlivňovat veřejné mínění. 

Znamená to předpoklad, že média mírou pozornosti, jež věnují sledování určitých témat 

nebo událostí, přímo ovlivňují jakou důležitost (salience) těmto tématům publikum 

přisoudí. Studium nastolování témat přináší jednu z alternativ jak popsat vliv médií na 

postoje jednotlivců. Vychází z myšlenky, že „média sice nejsou tak úspěšná v určování 

toho, co si máme myslet, ale jsou neobyčejné úspěšná v prosazování toho, o čem máme 

přemýšlet." (Cohen, 1963 in Dearing, Rogers, 1996). 

Termín agenda-setting byl v souvislosti se studiem mediálních účinků poprvé použit na 

začátku sedmdesátých let. McCombs a Shaw (1972) se ve studii předvolební 

prezidentské kampaně v roce 1968 v Chapel Hill pokusili najít souvislost mezi 

důležitostí témat pro voliče a obsahem médií, z nichž voliči získávali informace. 

Výsledkem byla téměř dokonalá shoda mezi prioritami nerozhodnutých voličů a tématy, 

která sledovala média. Tato základní hypotéza se potvrdila i v pozdějších výzkumech. 

Podle Rogerse a Dearinga (1996) j e proces nastolování agendy nepřetržitým zápasem 

zastánců jednotlivých témat o pozornost médií, veřejnosti a politických elit. Je to 

společenský proces, který v sobě zahrnuje vztah mediální agendy, jež ovlivňuje agendu 

veřejnou a následně i agendu politickou. Z hlediska výzkumu vzájemného ovlivňování 

všech tří agend, pak můžeme hovořit o: 

• nastolování veřejné agendy - vztahu témat, které přinášejí mediální obsahy 

a priorit, jak je vnímá veřejnost 

• nastolování politické agendy - procesu, ve kterém se téma prostřednictvím 

mediálního obsahu dostane k politické elitě 

• nastolování mediální agendy - procesu, ve kterém se téma stává 

mediálním obsahem 

(Kosicki, 1993) 

Proces agenda-setting je možné vnímat ve dvou stupních: 

1. stupeň nastolování tcmat ( ls t level) - odpovídá konceptu, který vychází z původní 

studie „Chapel Hill" - na této úrovni se média snaží výběrem témat a zaměřením 
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pozornosti ovlivnit veřejnost. Je to zprostředkování důležitosti (salince) tématu 

(předmětu). 

2. stupeň nastolování tcmat (2nd level) - na této úrovni se média zaměřují na 

charakteristiky daných témat (předmětů) a ovlivňují co si veřejnost o daném tématu 

bude myslet. Zprostředkovávají atributy důležitosti (attributes of salince) daného tématu 

nebo předmětu. 

4.4 Framing 

V médiích se však nesetkáváme vždy s jedním unifikovaným obrazem tématu. S 

nastolováním agendy (výběrem témat, jejich množstvím a opakováním) úzce souvisí i 

její „zarámování". Zarámováním témat média naznačují jejich důležitost (například 

řazením zpráv) a zároveň napovídají jejich možné interpretace (především signály 

preferovaného čtení) (Jirák a Kópplová 2003). Podle Entmana (1993) je rámování 

výběrem některých aspektů vnímané reality a jejich zdůraznění v mediálním obsahu. 

Každý mediální text obsahuje rámy, které se projevují přítomností nebo absencí 

určitých klíčových slov, stereotypů, zdrojů informací a podpůrných argumentů. Média 

mají moc zarámovat veřejnou debatu prosazováním jistých reprezentací a dojmů, 

publikum pak sice může být aktivní, ale jen v rámci parametrů ustavených médii. 

4.5 Sociální konstrukce reality 

Teorie společensky konstruované reality vychází z předpokladu, že existuje reálný a 

objektivní svět - je nezávislý na pozorovateli a přetrvává v čase. Podle Bergera a 

Luckmanna je člověk sociálním produktem, společnost je lidským produktem a zároveň 

objektivizovanou realitou. Hlavním nástrojem konstruování reality je především jazyk 

jako zprostředkovatel významů. Sapir podotýká, že ,jazyk je naším hlavním průvodcem 

po realitě, a žádně dva jazyky si nejsou do té míry blízké, aby mohly představovat 

stejnou sociální realitu."(DeFleur a Ball-Rokeach, 1996). 

4.6 Mediální reprezentace sociální skutečnosti 

Média zobrazují, popisují, zprostředkovávají - reprezentují sociální skutečnost. 

Reprezentace může být podle Richarda Dyera chápána jako proces znovupředvedení 

nějakého jevu prostřednictvím výrazových prostředků a narativních zvyklostí nebo jako 

typizace (představení určitých typů osob jako charakteristických zástupců sociální 
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skupiny), jako prezentování (zde především záleží, kdo je za prezentaci zodpovědný). 

Pod pojmem reprezentace je možno chápat i významy, jež vzniknou v publiku (Jirák a 

Kopplová, 2003). 

4.7 Kultivace 

Gerbnerova kultivační teorie je jednou z nejlépe zdokumentovaných konceptů 

dlouhodobých účinků médií. (McQuail, 1999) Kultivace je interaktivním procesem 

mezi sdělením a příjemci, přičemž médium (většinou televize) poskytuje příjemci 

konzistentní symbolické prostředí, které dodává normy a informace o široké škále 

situací reálného světa. Představy příjemců o světě jsou tím více odvozeny z mediálně 

zpracovaného obrazu skutečnosti, čím více stráví v kontaktu s médiem. Vlivem 

kultivačních účinků médií dochází k tzv. mainstreamingu - stírání rozdílů a 

zestejňování hodnot a postojů v publiku. (Slovník mediální komunikace, 2004) 

4.8 Spirála mlčení 

Podle autorky této hypotézy, Noelle-Neumann, mají média schopnost povzbuzovat či 

znesnadňovat vyjádření postojů. Lidé, kteří se domnívají, že jejich názory jsou 

v menšině, je často skrývají kvůli strachu ze společenské izolace, zatímco lidé 

považující své názory za většinové, je rádi vyjadřují. Důsledkem pak je, že dominantní 

názory získávají ještě silnější postavení a alternativy ustupují čím dál víc do pozadí 

(McQuail, 1999). Nejsnáze dostupným zdrojem informací o převládajícím názorovém 

klimatu jsou přitom média. 

Vykročení z tohoto začarovaného kruhu a změna společnosti je přitom dle autorky 

možná ve dvou případech. Prvním je existence organizovaných menšin ochotných 

bojovat za svá práva a překonat svůj strach z izolace. Druhou možností je, že zastánci 

většinového názoru postupně ztratí schopnost jej obhajovat, neboť se již nesetkávají 

s odlišnými názory. V naprosté většině případů je však podnětem k inovacím spíše nežli 

úbytek argumentačních schopností majority větší připravenost menšin bojovat za svá 

práva (Kunczik, 1995). 

4.9 Opakování 

Opakování v médiích se týká jak výběru zpracovávaných témat, tak i způsobu jejich 

zpracování. To je pravděpodobně způsobeno dvěma důvody. Prvním je požadavek na 
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snížení nákladů, přičemž rutinizaee výroby docílená opakováním stejných výrobních 

postupů umožňuje lepší plánování. 

Opakovaný obsah také publikum lépe přijímá. Opakováním nějakého obsahu v médiích 

se ustálí představa, že takové zpracování odpovídá konkrétní skutečnosti. Opakující se 

obsahový vzorec se může významně podílet na formování veřejného povědomí (Jirák a 

Kópplová, 2003). Neustálým opakováním výpovědí o stávajícím rozložení moci média 

přispívají k posílení stávajícího státu quo a dominantní názorové hegemonie. 

Opakující se prvky se stávají přirozenými a další opakování jen potvrzuje jejich 

správnost a platnost. Opakování má zásadní vliv na vznik stereotypních zobrazení. 

4.10SociáIní vliv menšin 

Moscovici demonstroval, že minorita může mít na většinu vliv v případě, že naruší 

ustavenou normu a nastolí pochybnost a nejistotu v rámci většiny, zviditelňuje se a 

pravidelně přitahuje většinovou pozornost, prezentuje alternativní názor na věc, 

demonstruje o tomto názoru naprostou jistotu a jasně signalizuje neochotu se ho vzdát. 

Tím naznačí většině, že jedinou cestou jak obnovit společenskou stabilitu, j e obrat 

většiny směrem k menšinovému názoru. Zatímco tedy vliv většiny považuje Moscovici 

za povrchový - jedinec se snaží vyhovět většině, přestože o správnosti není vnitřně 

přesvědčen, menšinový názor se internacionalizuje (zvnitřňuje a jedinec ho přijímá za 

svůj). Holander popisuje jinou strategii, kdy minorita nejdříve přijme konformní 

většinovou identitu, jejíž argumentační logikou poté prosazuje jiný názor. (Underwood, 

2006). 

4.11Hegemonie 

Hegemonie je nenásilná forma nadvlády. Dominantní ideologie se prosazuje jako 

přirozená a všeobecně sdílená. Média hegemonii posilují především tím, že se podílejí 

na posilování společenského státu quo, a prezentují stávající společenské vztahy jako 

přirozené (Burton a Jirák, 2001). Opakováním a ustavováním stereotypů se zároveň 

podílejí na podpoře stávající mocenské struktury (např. přehlížení menšin). 

4.12Sociální kontrola 

Sociální kontrola je proces, j ímž společnost udržuje svůj řád a stabilitu. Sociální 

kontrola zajišťuje, že během společenských interakcí nedochází k výrazným odchylkám 
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od norem, které jsou v rámci společnosti sdíleny. Je zároveň regulativním i 

normativním procesem, na jehož základě je určováno žádoucí chování, které společnost 

očekává od svých členů. Jedinec v rámci dané společnosti přijímá za své její hodnoty a 

tím si ustavuje svůj vlastní princip sebekontroly. 

Masová média oslovující široké spektrum příjemců mají tendenci podporovat 

dominantní společenské normy a konvence. Zúčastňují se procesu sociální kontroly v 

tom smyslu, že mají tendenci potvrzovat status quo. V tomto procesu je důležité nejen 

to, co je v rámci mediálního obsahu zveřejněno, ale zároveň i to, co se tam nikdy 

neobjeví. Média mají snahu nepřiznávat fakta o třídních konfliktech a vykořisťování, 

zdůrazňují pluralitu - individuální kořeny života společnosti a zavádějí pomyslnou 

společenskou jednotu (McQuail, 1999). 

4.13 Ideologie 

Ideologie je „souborem postojů, názorů, významů a hodnot, které představují určitý 

pohled na svět a na mocenské vztahy mezi lidmi, skupinami, národy, popřípadě státy." 

(Burton a Jirák, 2001). Převažující ideologie - názorová a hodnotová shoda - je jedním 

z hlavních podmínek udržení společenské soudržnosti. Obraz skutečnosti, který publiku 

předkládají média, je z velké části totožný s převažující ideologií, a to především proto, 

že příjemci spíše přijmou sdělení, která jsou v souladu s jejich hodnotami (Burton a 

Jirák, 2001). Ve společnosti může zároveň existovat několik ideologií najednou -

například patriarchální ideologie, stavící muže nad ženu nebo heterosexistická 

ideologie, jež vyvyšuje heterosexualitu nad homosexualitu. 

4.14Předpojatost 

Předpojatost (bias) je ideologicky podmíněné upřednostňování určitých hodnot a názorů 

na úkor komplexního zobrazení. Za předpojatost se považuje i tzv. selektivní pozornost, 

kdy média preferují jen určité zdroje (zpravidla politické špičky a oficiální prohlášení), 

odsouvají do pozadí nebo přehlížejí stigmatizované menšiny nebo jedince na sociálně 

slabších pozicích (McQuail, 1999). 

4.15Stereotypizace 

Stereotypy zjednodušují, ustavují stabilitu a umožňují jedinci ztotožnit se se sociální 

skupinou. Stereotypy jedinci umožňují orientaci ve světě, ze kterého vybírá pouze ty 
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informace, které se zdají být významné a které potvrzují jeho předchozí zkušenosti. 

Stereotyp redukuje širokou škálu individuálních rozdílů do zjednodušujících 

kategorizací, transformuje domněnky o určité společenské skupině na objektivní realitu, 

využívá ji k ospravedlnění pozice dominující většiny ve společnosti, ustavuje a posiluje 

společenské předsudky a nerovnost. Společenské skupiny, jež jsou stereotypizovány, 

zpravidla těžko ovlivňují stereotypy, které jsou s nimi spojovány a zároveň ustupují do 

pozadí a jsou marginalizovány. Nejčastějšími objekty stereotypizace jsou skupiny 

oddělené významovou dichotomií my - oni. Stereotypy ulehčují komunikaci v rámci 

jedné společenské skupiny, čímž zároveň upevňují pocit sounáležitosti s danou 

skupinou a odcizení od skupin ostatních. 

Mediální komunikace je pro vznik stereotypů ideálním prostředím: mediální produkty 

jsou výsledkem nezbytného zjednodušení a výběru informací, konvencionalizované 

podoby zpracování, ustálených žánrových vzorců a jsou sdíleny velkým množstvím lidí 

(Poucheová, 2004). Podobně jako v případě ideologie, jsou i médii nabízené stereotypy 

v souladu se stereotypy mocných skupin a odráží dominantní společenské hodnoty 

(Jirák a Kópplová, 2003). 

Stereotypy jsou zároveň prostředkem kategorizace i hodnocení. Stereotypy jsou formou 

argumentu, často zneužívaného k ospravedlnění nebo odmítnutí nějaké společenské 

skupiny. 

4.16 Identita 

Identita, v sociálních vědách porozumění jedince sobě samému jako svébytné entitě, 

odpovídá jedinci na otázku: „Kdo jsem?" Dostat identitu znamená dostat přidělené 

určité místo ve světě. (Bergman a Luckmann, 1999) 

K vytváření identity existují v sociální psychologii dva převažující přístupy -

kognitivistická a symbolicky interakcionistická. 

Z hlediska kognitivismu se identitou rozumí osobní a skupinová schémata. Osobní 

schémata jsou uspořádané poznatky, jež zahrnují charakteristiky, preference, cíle a 

vzorce chování, které jedinec spojuje sám se sebou. Skupinová schémata, stereotypy, 

zahrnují uspořádané informace o společenské pozici a statutech, jako jsou pohlaví 

(gender), věk, třída nebo rasa. Tato schémata ustavují hodnotící kategorie a slouží 

jedinci k pochopení a ospravedlnění společenských vztahů. Identita jedince je pak 

formována ve dvou rovinách - osobní a společenské. Společenská identita je spojena s 
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příslušností k určité sociální skupině, která má vliv na společenské postavení a s ním 

spojené sebehodnocení. Jedinci pak mají tendenci hodnotit skupinu, ke které náleží 

pozitivně a stavět se proti skupinám, jež jsou ohrožením jejich vlastní společenské 

identity. 

Symbolický interakcionismus chápe identitu jako umístění jedince do společenského 

prostoru. Umístění se uskutečňuje na základě společenských vztahů, jež vyplývají z 

identity, která je zároveň symbolem měnícím význam v závislosti na situaci a jejích 

účastnících. (Howard, 2000). 

Howardová uvádí, že identita zahrnuje konstrukci, vyjednávání a komunikaci o identitě 

pomocí jazyka. Jedinci tedy svou identitu vytváří pomocí toho, jak a o čem se mluví. 

4.17Sexuální identita 

Sexuální identitu si jedinec utváří na základě uvědomění si sebe sama jako sexuální 

bytosti a zejména na základě uvědomění si možné odchylky od sexuálních norem dané 

společenské skupiny. 
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5 Homosexualita 

Homosexualita se zpravidla projevuje citovou náklonností, intenzivnějším prožíváním 

nebo potřebou citově významných vztahů k osobám stejného pohlaví, schopností se do 

nich zamilovat, obvykle též specificky vyšší genitální reaktivitou nebo touhou po fyzické 

blízkosti nebo orgasmických aktivitách ve vztahu k nim (Wikipedie). 

Homosexualitu můžeme vnímat a definovat dvěma na první pohled kontrastními 

přístupy - biologickým (anatomie, genetika) a sociokulturním (psychoanalytické teorie, 

behavioralistické teorie, konstruktivisticko-sociální teorie). 

Z pohledu medicíny je sexuální orientace determinována biologickými faktory jako jsou 

geny nebo hormonální procesy. První studie týkající se homosexuality, ve smyslu jak ji 

vnímáme v současnosti, byly v 19. století psány vědci - lékaři. V roce 1886 vychází 

vlivné dílo Richarda von Kraffí-Ebinga Psychopatia Sexualis, kde je poprvé vědecky 

popsána tzv. sexuální inverze, patologická sexuální touha po stejném pohlaví. V roce 

1897 vychází lékařská práce Havelocka Ellise Sexual Inversion, první anglicky psaný 

text o homosexualitě, kterou ovšem Ellis nepovažuje za jakkoliv nemorální nebo 

nepřirozenou. V podobném duchu píše na přelomu 19. a 20. století své práce lékař 

Magnus Hirschfeld. Nicméně „biologický pohled" na sexuální orientaci byl nadále 

utlačován spíše freudiánským, behavioralisticky-socializačním nebo 

konstruktivistickým prizmatem. Biologický pohled na homosexualitu se opět objevil až 

na začátku 80. let 20. století, pokračoval i v 90. letech a pravděpodobně ovlivnil 

současný relativně tolerantní společenský pohled na homosexualitu (LeVay, 1996). 

Z hlediska společenského je homosexualita vnímána jako analogie heterosexuality. 

Sexuální orientace je chápána jako neoddělitelná součást jedincovy identity a neměnná 

během jedincova života. Homosexualita jako sociální konstrukt je jednou z institucí, 

které spoluvytvářejí podobu současné společnosti a hraje důležitou roli v ustavení 

heterosexuality jako většinové společenské normy. Heterosexualita, vymezená vůči 

homosexualitě, je chápána jako přirozená a v tomto smyslu i společensky normativní. 

To především znamená, že ustavuje předlohu pro neheterosexuální (homosexuální) 

vztahy, které vnímáme, jakoby kopírovaly mužský a ženský protipól ve vztahu 

heterosexuálním. Homosexuální identita se pak stává srozumitelnou a do jisté míry 

společensky akceptovatelnou (Fafejta, 2004). 

Homosexualita (stejně jako pojem lesbismus jako název pro ženskou homosexualitu) 

jako pojem se poprvé vyskytuje v lékařské literatuře v polovině 19. století. Předtím 
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spadalo homosexuální chování pod termín sodomie, poměrně širokou kategorii, která 

zahrnovala veškeré nežádoucí sexuální praktiky. Vstup lékařské vědy ustavil pohled 

současné společnosti na homosexualitu a do jisté míry jej stále určuje. Vznikla 

představa typické homosexuální osobnosti s charakteristickým způsobem života, který 

definuje především její patologická sexualita. Přestože dnes již sexualitu nemusíme 

vnímat primárně jako nástroj plození, tato konstrukce je stále přítomna v pozadí 

odmítání a stigmatizace homosexuality (Fafejta, 2004). 

5.1 Homosexualita a média 

Kuhar (2003) ve své studii o obraze homosexuality ve slovinském tisku identifikuje pět 

základních kategorií, které jsou s homosexualitou spojovány a které ji do značné míry 

redukují, jsou to: stereotypizace, medikalizace, sexualizace, utajování (secrecy) a 

normalizace. 

Stereotypizace homosexuality se váže především k zobrazování homosexuálů v rámci 

rigidních genderových schémat - gayů jako femininních a leseb s výrazně maskulinními 

rysy. Homosexualita také bývá často popisována z pohledu psychiatrického diskurzu a 

patologizována. Taková medikalizace vede ke stigmatizaci, a to i přesto, že 

homosexualita není považována za mentální poruchu. V médiích se medikalizace 

objevuje především jako hledání a vysvětlení příčin homosexuálního chování (kde se 

stala chyba?). 

Sexualizace redukuje homosexualitu výhradně na sexualitu a sex (spojovaný s 

promiskuitou, sexem pro zábavu a nespoutaným hédonizmem). Sexualizace v 90. letech 

ustoupila z textů, nicméně byla stále přítomna ve fotografiích (polonazí muži, fotografie 

z gay parades), které texty doprovázely. Sexualizace se výrazně častěji týkala mužů, 

stylizované obrazy leseb zdůrazňovaly především emotivní a nesexuální rozměr 

lesbického vztahu. 

Utajování se týká především zobrazování homosexuality jako něčeho vyvolávajícího 

stud a lítost. V této souvislosti Kuhar (2003) zmiňuje především anonymitu 

zpovídaných gayů a leseb, změnu jejich jména nebo používání obratu „přiznat se k 

homosexualitě" v souvislosti s coming-outem. Často se také objevují fotografie, kde lze 

jen těžko identifikovat konkrétní osobu (fotografovaný má černý pruh přes oči, případně 

je fotografován z úhlu, kdy není vidět do tváře). Také novináři se často raději v textu 
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identifikují jako heterosexuálové, čtvrtina článků nebyla vůbec podepsaná a 16% bylo 

zveřejněno pouze pod značkou. 

Poslední charakteristikou spojovanou s homosexualitou je normalizace, vnímání 

homosexuality jako legitimního společenského chování, která se ve slovinském tisku 

objevila v 90. letech, kdy zmizelo spojení homosexuality s kriminálním chováním nebo 

psychickými poruchami. Častou mediální strategií je viktimizace, popisování gayů a 

leseb jako utlačovaných heterosexuální většinou. Nicméně reprezentace normální 

homosexuality je přizpůsobena většinovému heterosexuálnímu pohledu. Homosexualita 

je akceptována pouze pokud nenarušuje heterosexuální normalitu a pokud se stává 

apolitickou. Stále je tu zásadní rozdíl mezi přijetím homosexuality a její tolerancí. 

Kuhar (2003) tedy dochází k závěru, že homosexualita stále způsobuje nejistotu a 

rozpačitost, proto média často sahají ke stereotypním zobrazením, která jsou v souladu s 

reprezentacemi homosexuality, které Čtenáři spíše akceptují. 

5.2 Organizace prosazující práva leseb a gayů v České 

republice 

5.2.1 Gay iniciativa 

První oficiální sdružení lidí s homosexuální orientací, občanské sdružení Svaz Lambda, 

se zformovalo začátkem roku 1990 ze společenství lidí, jež se scházeli na 

terapeutických skupinách při Sexuologickém ústavu v Praze. O několik měsíců později 

vzniká organizace SOHO (Sdružení organizací homosexuálních občanů), které spojilo 

Svaz Lambda, Hnutí za rovnoprávnost homosexuálních občanů a slovenské hnutí 

Ganymedes. V roce 2000 se SOHO přeměnilo ze sdružení organizací na sdružení 

fyzických osob a zároveň změnilo svůj název na Gay iniciativu (GI) v ČR. Gay 

iniciativa v České republice k 31. 12. 2006 ukončila svoji činnost. Grémium GI v ČR 

rozhodlo rozpustit organizační strukturu občanského sdružení. Jednotliví členové GI v 

ČR se budou z vlastní iniciativy nadále věnovat na bázi dobrovolného společenství 

poradenské činnosti 

5.2.2 Gay a lesbická liga 

Občanské sdružení Gay a lesbická liga (GLL) vzniklo v roce 2004, přičemž už od léta 

2003 existovala GLL jako neformální nezávislá komunikační a informační platforma, 
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je j ímž prostřednictvím spolupracovaly, navzájem se informovaly a koordinovaly svoji 

činnost jednotlivé organizace, spolky, týmy internetových projektů i jednotlivci, které 

spojuje snaha o zrovnoprávnění leseb a gayů v České republice. Základním cílem GLL 

je podpora a prosazování legislativních úprav partnerského soužití osob stejného 

pohlaví, stejně jako podpora a prosazování odstranění všech forem diskriminace na 

základě citové a sexuální orientace. 

5.3 Postoje a vnímání leseb a gayů veřejností v České 

republice 

V této kapitole vycházíme z výzkumů veřejného mínění uskutečněných Centrem pro 

výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR . 

V roce 2003 se ve výzkumu tolerance veřejnosti k různým společenským skupinám 

vyjádřilo celých 42% respondentů, že by nechtělo mít za sousedy homosexuály, čímž 

jasně naznačilo svou sociální distanci k nim. Stejný výzkum zároveň zjišťoval, zda-li si 

respondenti myslí, že je společnost k daným sociálním skupinám tolerantní, přičemž 

52% respondentů uvedlo, že společnost je k homosexuálům netolerantní. Stejný 

výzkum byl proveden i o dva roky později, v roce 2005, kdy se procento respondentů, 

kteří by nechtěli žít vedle homosexuálů snížilo na 34%. Výrazný posun byl zaznamenán 

i ve vnímání tolerance této skupiny českou společností. 41% respondentů uvedlo, že si 

myslí, že je společnost k homosexuálům netolerantní. V roce 2007 stejný výzkum 

ukázal další zvýšení tolerance vůči homosexuálům, za sousedy by je v současnosti 

nechtělo 29% respondentů (pokles o 5%), 57% (nárůst o 8%) lidí si myslí, že společnost 

j e k homosexuálům tolerantní. 

Ve srovnání s výzkumy prováděnými od roku 1995, podle respondentů tolerance 

společnosti k homosexuálům v letech 1995 - 1997 narostla z 29% na 44%. V roce 1998 

opět klesla pod 40% a větší procentní nárůst byl zaznamenán také v roce 2005. 

V březnu 2003 proběhl výzkum zjišťující postoje veřejnosti k otázce homosexuálních 

vztahů. Téměř 30 % oslovených občanů odsoudilo homosexuální vztah jako vždy 

špatný a 22 % jako většinou špatný, většinou byl takový vztah přijatelný pro 19,7 % 

dotázaných a úplně přijatelný pro 3,5% dotázaných. Čtvrtina (25,6%) dotázaných 

nebyla schopna k otázce vztahu partnerů stejného pohlaví zaujmout jakýkoliv postoj. 

Podpora registrovaného partnerství v období let 1998 - 2003 stoupala, v roce 1998 bylo 

pro registrované partnerství 35% respondentů a v roce 2003 49% respondentů (propad 
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podpory byl zaznamenán v roce 2000, kdy klesla na 33%). V roce 2005 podporovalo 

registrované partnerství stejnopohlavních párů 44% respondentů. Zároveň také klesá 

počet lidí, kteří k tomuto tématu nezaujímají žádný postoj, v roce 2005 stoupl počet 

jeho odpůrců. V roce 1998 se kladně nebo záporně nevyjádřilo 28% respondentů, 

kdežto v roce 2005 to bylo jen 14% respondentů. 
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6 Obsahová analýza 

„Obsahová analýza je kvantitativní výzkumnou metodou pro systematický a 

intersubjektivně ověřitelný popis komunikačních obsahů, vycházející z vědecky 

podloženého kladení otázek." Hlavní výhodou této metody je vysoký stupeň 

ověřitelnosti a zároveň možnost zpracování velkého množství mediálních textů 

najednou. Výsledkem a cílem obsahové analýzy je kvantitativní popis mediálních 

obsahů (Schulz, Hagen, Scherer a Reifová, 1998). 

6.1 Pracovní postup 

Nejdříve j e nutné téma operacionalizovat - specifikovat takové ukazatele vlastností, 

které je možné kvantifikovat. Operacionalizaci zahajujeme výběrem relevantního 

souboru dat - vybíráme zdroje dat nebo časové období, kterého se bude výzkum týkat, 

jakými klíčovými slovy budeme vyhledávat atp. Následně si stanovíme proměnné, které 

nám pomohou zodpovědět výzkumné otázky. U každé proměnné uvádíme její 

identifikační znaky a hodnoty, kterých může nabývat a jak budou zaznamenány 

(kódovány). Hodnoty přesně popíšeme a zaneseme do kódovací knihy, podle které 

následně kódujeme. 

6.2 Popis výzkumu 

6.2.1 Stanovení výběrového souboru a kódovací jednotky 

Základní soubor dat pro analýzu jsme získali z databáze produktu Mediasearch 

monitorovací agentury Newton IT. 

Do analýzy byly podle zadání zařazeny texty, které vyšly v denících Mladá fronta 

DNES a Právo v období dvou let od 1.1. 2005 - 31. 12. 2006 a obsahovaly jedno z 

následujících klíčových slov: homosex*, registrov*partner* lesb* gay, stejnopohlav* 

(přičemž znak * zastupuje libovolný řetězec znaků). 

Z množství fulltextově vyhledaných textů jsme za relevantní považovali pouze ty texty, 

kde se témata homosexuality nebo registrovaného partnerství vyskytovala jako hlavní -

tzn. text se týkal výlučně tématu spojeného s homosexualitou nebo registrovaným 

partnerstvím nebo se jednalo o příběh osoby, u které je její homosexualita veřejně 

známa, a nebo byla v textu výslovně zmíněna. 
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V souladu s výzkumným cílem bylo stanoveno celkem 18 proměnných: 

6.2.2 Identifikační proměnné 

Všechny identifikační proměnné jsme určovali na základě údajů uvedených v záhlaví 

relevantních textů. 

Název média 

Tato proměnná, která může nabývat hodnoty MÍT) (1) nebo Právo (2) byla určená na 

základě údaje uvedeného v hlavičce jako Zdroj. 

Datum vydání 

Datum vydání bylo určeno pomocí položky Datum vydání v informační hlavičce textu. 

Název článku 

Názvem článku rozumíme nadpis, j ímž je celý text uveden. 

Strana 

Proměnná Strana je získána na základě údaje uvedeného v informační hlavičce jako 

Strana. V rámci zjednodušení kódujeme předem určené proměnné: 

1. Titulní strana 

2. Druhá a třetí strana 

3. Zbytek Rubrika 

Proměnná Rubrika byla určována na základě údaje uvedeného v hlavičce jako Rubrika / 

pořad. Rubriky obou analyzovaných médií jsme separovali a dopředu určili hodnoty, 

kterých může tato proměnná nabývat: 

1. Titulní strana 

2. Poslední strana 

3. Události a politika 

4. Z domova 

5. Ze světa 
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6. Z regionu 

7. Zpravodajství 

8. Publicistika 

9. Ekonomika 

10. Sport 

11. Kultura 

12. Krimi 

13. Názory 

14. Zajímavosti 

15. Společnost 

16. Styl 

17. Věda 

18. Zdraví 

19. Ostatní 

Autor 

Proměnná Autor byla určena pomocí položky Autor v informační hlavičce textu a 

následným přiřazením hodnoty „typu" autora, která byla zvolena dopředu. 

Tato proměnná může nabývat následujících hodnot: 

1. Neuveden 

2. Novinář 

3. Politik 

4. Člen (mluvčí) organizace podporující práva gayů a leseb 

5. Ostatní 

6. Zkratka 

7. Agentura 

8. Jiné médium 

6.2.3 Analytické proměnné 

Analytické proměnné kódujeme na základě analýzy daného textu. 

Dclka příspěvku 

24 



Délkou příspěvku rozumíme počet znaků (včetně mezer), jež uvedený text obsahuje. 

Žánr 

U této proměnné kódujeme dopředu určené hodnoty. Hodnotu Novinová zpráva 

přiřazujeme, jedná-li se o krátký či delší text zpravodajského charakteru, tj. obsahuje 

stručný či podrobný popis nějaké události s důrazem na informační hodnotu bez nároku 

na autorovo subjektivní hodnocení. Hodnotu Článek / Reportáž / Životní příběh 

kódujeme v případě, že se jedná o delší text spíše publicistického charakteru, tj. může se 

do něj promítat i autorovo subjektivní hodnocení. Hodnotu Komentář/Názor kódujeme 

v případě textů, které jasně vyjadřují autorův postoj k určité události nebo tématu. 

Hodnotou Rozhovor označujeme texty, které tvoří sled otázek a odpovědí obvykle 

uvedených krátkým úvodem a hodnotou Recenze uvádíme u textů, které hodnotí nějaký 

druh uměleckého díla (knihu, film, divadelní představení). 

Proměnná žánr tedy může nabývat následujících hodnot: 

1. Novinová zpráva 

2. Článek / Reportáž / Životní příběh 

3. Komentář / Názor 

4. Rozhovor 

5. Recenze 

Hlavní téma příspěvku 

Hlavním tématem rozumíme základní námět textu, jemuž je věnována většina 

příspěvku. Hodnotu Registrované partnerství určujeme, jedná-li se o text pojednávající 

o legislativní úpravě soužití stejnopohlavních párů. Hodnotu Homosexualita a 

náboženství přiřazujeme k textu, který se týká vztahu jakéhokoliv náboženství 

k homosexualitě. Hodnotu Osobnosti / Celebrity přiřazujeme k textům, které se týkají 

známých osob, jež se veřejně hlásí k homosexualitě, případně v se v textu hovoří o 

jejich veřejném vystoupení v souvislosti s homosexuálně orientovanými osobami nebo 

registrovaným partnerstvím. Hodnotu Homosexualita a kriminální chování kódujeme, 

je-li v textu zmiňována homosexualita v souvislosti s kriminálním chováním (např. 

pedofílie) nebo příspěvek pojednává o kriminálním činu spáchaném na homosexuálovi. 

Hodnotu Homosexualita a AIDS kódujeme v případě, že text pojednává o 
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homosexualitě v souvislosti s AIDS. Hodnotu Homosexualita a kultura přiřazujeme 

příspěvkům, které se týkají kulturního dění. Hodnota Homosexualita a sport je 

přiřazena příspěvkům, které se týkají převážně sportovního dění. Hodnota 

Homosexualita a věda je přiřazena příspěvkům, které se týkají homosexuality 

v souvislosti s vědeckým výzkumem. Hodnotu Homosexualita a diskriminace 

kódujeme, pojednává-li text o společenském znevýhodňování homosexuálně 

orientovaných osob. Hodnotu Homosexualita a adopce nebo výchova dětí kódujeme, je-

li hlavním tématem textu výchova nebo adopce dětí stejnopohlavním párem nebo 

homosexuálně orientovanou osobou. Hodnotu Jiné pak nabývají příspěvky, které 

nezapadají ani do jedné z výše uvedených kategorií. 

Proměnná tedy může nabývat následujících hodnot: 

1. Registrované partnerství 

2. Homosexualita a náboženství 

3. Osobnosti / Celebrity 

4. Homosexualita a kriminální chování a) Kriminální čin spáchaný 

homosexuálem / b) Kriminální čin spáchaný na homosexuálovi 

5. Homosexualita a AIDS 

6. Homosexualita a kultura 

7. Homosexualita a sport 

8. Homosexualita a věda 

9. Homosexualita a diskriminace 

10. Homosexualita a adopce nebo výchova dětí 

11. Jiné 

Aktéři příspěvku 

Aktérem příspěvku rozumíme osobu nebo skupinu osob, o nichž se v příspěvku 

pojednává a kteří v jeho rámci aktivně vystupují. Hodnotu Homosexuálové 

přiřazujeme, jedná-li se o příspěvek, kde jednají homosexuálně orientované osoby. 

Hodnotu Politici kódujeme, vystupují-li v textu aktivně osoby , které jsou veřejně či 

politicky činné. Hodnotu Odborníci přiřazujeme, pokud v textu aktivně vystupují osoby, 

které jsou experty v určitém oboru (vědci, lékaři atp.) a ze své odborné pozice se 

vyjadřují k homosexualitě. Hodnotou Rodina nebo přátelé homosexuálně orientované 

osoby se rozumí osoby, o kterých je v příspěvku jasně řečeno, že se jedná o příbuzné 
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nebo blízké homosexuální osoby. Hodnotu Ostatní nabývají všichni ostatní hlavní aktéři 

příspěvku. 

Proměnná může nabývat následujících hodnot: 

1. Homosexuálové 

2. Politici 

3. Odborníci 

4. Rodina a přátelé homosexuálně orientované osoby 

5. Ostatní 

O kom se hovoří 

Tato proměnná přesně specifikuje, o jaké skupině homosexuálně orientovaných osob 

hlavní téma příspěvku pojednává. Jedná-li se o téma výslovně spjaté s mužskou 

homosexualitou, pak přiřazujeme hodnotu Gayové (homosexuální muži), téma 

explicitně spojené s ženskou homosexualitou kódujeme jako Lesby (homosexuální 

ženy). Mluví-li se o obou pohlavích nebo z textu není pohlaví osob, o nichž se mluví, 

zřejmé, pak kódujeme hodnotu Obě pohlaví současně nebo není určeno. 

Proměnná může nabývat následujících hodnot: 

1. Gayové (homosexuální muži) 

2. Lesby (homosexuální ženy) 

3. Obě pohlaví současně nebo není určeno 

Lokalizace 

Lokalizace specifikuje zeměpisné určení příspěvku (o jaké zemi se píše). Z politicko-

geografíckého hlediska kódujeme čtyři základní hodnoty: Česká republika (texty 

pojednávající o událostech v ČR), Evropská unie (texty pojednávající o událostech 

v EU), USA (texty pojednávající o událostech v USA) a Jiné (texty pojednávající o 

událostech v jiných zemích než jsou výše uvedené), přičemž hodnoty Evropská unie a 

Jiné mohou dále nabývat hodnot konkrétních států, které jsme však neurčovali dopředu. 

Proměnná může nabývat následujících základních hodnot: 

1. Česká republika 

2. Evropská unie 

3. USA 
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4. Jiné 

Zobrazení homosexuality 

Zobrazením se rozumí způsob, jakým je popisována homosexualita, respektive jedinec 

nebo skupina osob, o nichž je zřejmé, že jsou homosexuálně orientovaní. O 

Stereotypizaci mluvíme, pokud jsou v souvislosti s homosexualitou uváděny stereotypní 

představy (mužům jsou přisuzovány femininní a ženám maskulinní rysy nebo 

vlastnosti). Hodnotu Medikalizace homosexuality kódujeme, pokud se jedná o text, 

který se odborným medicínským způsobem snaží zjišťovat, „co se stalo špatně", čímž 

dochází ke stigmatizaci. Viktimizací se rozumí popis homosexuálních osob jako 

utlačovaných heterosexuální většinou, a z toho pramenících problémů (homosexuálové 

musí svou orientaci utajovat apod.). Normalizací se pak rozumí zobrazení 

homosexuality jako legitimního, běžného a normálního chování. Nehodí-li se pro popis 

textu ani jedna z výše uvedených hodnot, pole zůstává prázdné. 

Proměnná může nabývat následujících základních hodnot: 

1. Stereotypizace osob s homosexuální orientací 

2. Medikalizace homosexuality 

3. Sexualizace 

4. Viktimizace 

5. Normalizace 

Postoj k homosexualitě 

Proměnná může nabývat jedné nehodnotící (neutrální) hodnoty a tří hodnotících 

(kladný, záporný, ambivalentní). Hodnotící stanoviska přiřazujeme na základě 

jazykových prostředků použitých v příspěvku nebo na základě explicitních hodnotících 

soudů hlavních aktérů či autorů textu. Jako ambivalentní kódujeme například texty o 

kriminálním chování homosexuálních osob, nicméně apriorně neodsuzující 

homosexualitu jako takovou (obsahující ve spojení s homosexualitou například výrazy 

zneužívání, znásilnění), případně články, kde jsou zdůrazněna opačná názorová 

stanoviska dvou nebo více stran. Jako záporné kódujeme příspěvky, kde je 

homosexualita zobrazována jako negativní, nepřirozené či nenormální společenské 

chování (příspěvky obsahují ve spojení s homosexualitou například výrazy zvrácenost, 

zvrhlý, úchylka, léčba homosexuality apod.). Jako kladné kódujeme příspěvky, kde se 

vyskytuje homosexualita jako přirozená a pro společnost nebo jedince pozitivní forma 
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chování (příspěvky obsahují ve spojení s homosexualitou například výrazy dar apod.). 

Jako neutrální jsou kódovány texty, kde vůči homosexualitě není nebo není 

jednoznačně zřejmé hodnotící stanovisko aktérů či autora příspěvku. 

Proměnná může nabývat následujících základních hodnot: 

1. Neutrální 

2. Kladný 

3. Záporný 

4. Ambivalentní 

Postoj k registrovanému partnerství 

Proměnná může nabývat jedné nehodnotící (neutrální) hodnoty a tří hodnotících 

(kladný, záporný, ambivalentní). Hodnotící stanoviska přiřazujeme na základě 

jazykových prostředků použitých v příspěvku nebo na základě explicitních hodnotících 

soudů hlavních aktérů či autorů textu. 

Jako ambivalentní kódujeme například texty, kde jsou zdůrazněna opačná názorová 

stanoviska dvou nebo více stran. Jako záporné kódujeme příspěvky, kde je registrované 

partnerství zobrazováno jako negativní, nepřirozená či nenormální společenská instituce 

(příspěvky obsahují ve spojení s registrovaným partnerstvím výrazy nebo stanoviska 

s negativní konotací (např. pokud je v souvislosti s legislativní úpravou partnerství dvou 

osob zmiňován zoofilní svazek člověka a zvířete nebo rozpad tradičního rodinného 

modelu apod.). Jako kladné kódujeme příspěvky, kde se vyskytuje registrované 

partnerství jako institut, kteiý pro společnost není škodlivý, ale zároveň umožní 

homosexuálně orientovaným lidem žít kvalitnější život (příspěvky obsahují ve spojení 

s registrovaným partnerstvím například výrazy pomáhá, pomoc, potřebný apod.). Jako 

neutrální jsou kódovány texty, kde vůči registrovanému partnerství není nebo není 

jednoznačně zřejmé hodnotící stanovisko. 

Proměnná může nabývat následujících základních hodnot: 

1. Neutrální 

2. Kladný 

3. Záporný 

4. Ambivalentní 

Postoj k výchově dětí homosexuálními páry 
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Proměnná může nabývat jedné nehodnotící (neutrální) hodnoty a tří hodnotících 

(kladný, záporný, ambivalentní). Hodnotící stanoviska přiřazujeme na základě 

jazykových prostředků použitých v příspěvku nebo na základě explicitních hodnotících 

soudů hlavních aktérů či autorů textu. 

Jako ambivalentní kódujeme například texty, kde jsou zdůrazněna opačná názorová 

stanoviska dvou nebo více stran. Jako záporné kódujeme příspěvky, kde je jednoznačně 

odmítnuta výchova dětí homosexuálními páry jako negativní, nepřirozená či nenormální 

(příspěvky obsahují ve spojení s výchovou dětí výrazy nebo stanoviska s negativní 

konotací). Jako kladné kódujeme příspěvky, kde se vyskytuje výchova dětí 

homosexuálními páry jako jev, který pro společnost ani děti není škodlivý. Jako 

neutrální jsou kódovány texty, kde vůči výchově dětí homosexuálními páry není nebo 

není jednoznačně zřejmé hodnotící stanovisko. 

Proměnná může nabývat následujících základních hodnot: 

1. Neutrální 

2. Kladný 

3. Záporný 

4. Ambivalentní 

Postoj k adopci dětí homosexuálními páry 

Proměnná může nabývat jedné nehodnotící (neutrální) hodnoty a tří hodnotících 

(kladný, záporný, ambivalentní). Hodnotící stanoviska přiřazujeme na základě 

jazykových prostředků použitých v příspěvku nebo na základě explicitních hodnotících 

soudů hlavních aktérů či autorů textu. 

Jako ambivalentní kódujeme například texty, kde jsou zdůrazněna opačná názorová 

stanoviska dvou nebo více stran. Jako záporné kódujeme příspěvky, kde je jednoznačně 

odmítnuta adopce dětí homosexuálními páry jako negativní, nepřirozená či nenormální 

(příspěvky obsahují ve spojení s adopcí dětí výrazy nebo stanoviska s negativní 

konotací). Jako kladné kódujeme příspěvky, kde se vyskytuje adopce dětí 

homosexuálními páry jako jev, který pro společnost ani děti není škodlivý. Jako 

neutrální jsou kódovány texty, kde vůči adopci dětí homosexuálními páry není nebo 

není jednoznačně zřejmé hodnotící stanovisko. 

Proměnná může nabývat následujících základních hodnot: 

1. Neutrální 

2. Kladný 

30 



3. Záporný 

4. Ambivalentní 

6 .2 .4 Rel iabi l i ta 

Při hodnocení reliability výzkumu jsme zaškolili dalšího kódovače a náhodně vybrali 35 

jednotek k opakovanému kódování. Pak jsme vzájemně porovnávali každou jednotlivou 

proměnnou podle následujícího vzorce: 

KS = 2S / (K1 + K2) 

KS = koeficient shody 

S = počet shodných kódů u jedné proměnné 

K1 = počet kódů proměnné kódovače č. 1 

K2 = počet kódů proměnné kódovače č. 2 

Kódování lze označit za spolehlivé, není-li hodnota KS menší než 0,7 (Schulz, Hagen, 

Scherer a Reifová, 1998). 

6.2.5 Výzkumné otázky a hypotézy 

Výzkumné otázky: 

1. Jaké je žánrové vymezení textů, které vdaných médiích o homosexualitě 

referovaly? Je mezi vybranými médii nějaký rozdíl? 

2. Jaká je průměrná délka příspěvku? 

3. Na jakém místě se ve vybraných médiích texty o homosexualitě vyskytují? Jaký je 

jejich podíl a jak se vybraná média mezi sebou liší? 

4. Do jaké míry je homosexualita spojena s kriminálním chováním (například 

pedofilií, prostitucí)? Je mezi vybranými médii nějaký rozdíl? 

5. Do jaké míry je homosexualita spojena s AIDS? Je mezi vybranými médii nějaký 

rozdíl? 

6. Je rozdíl v četnosti výskytu textů o ženské x mužské homosexualitě? Je mezi 

vybranými médii nějaký rozdíl? 
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7. Jaký je postoj k registrovanému partnerství osob stejného pohlaví? Je mezi 

vybranými médii v tomto postoji nějaký rozdíl? 

8. Jaký je postoj k výchově dětí v homosexuálním partnerství? Je mezi vybranými 

médii v tomto postoji nějaký rozdíl? 

9. Jaký j e postoj vybraných médií k adopci dětí homosexuálními páry? Je mezi 

vybranými médii v tomto postoji nějaký rozdíl? 

Hypotézy: 

1. V daných médiích budou převažovat texty o mužské homosexualitě. 

2. Mužská homosexualita bude výrazně častěji spojena s patologickými 

společenskými jevy (kriminalita, promiskuita). 

3. Homosexualita bude často spojována s nemocí AIDS. 

4. Vybraná média budou mít převážně kladný postoj k právní úpravě 

registrovaného partnerství osob stejného pohlaví. 

5. Vybraná média budou mít převážně záporný postoj k výchově nebo adopci dětí 

v rámci partnerských svazků osob stejného pohlaví. 
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7 Výsledky výzkumu 
7.1.1 Reliabilita 

U všech globálně určovaných proměnných {Název média, Datum vydání, Název článku, 

Strana, Typ rubriky, Autor, Jméno autora) jsme dosáhli očekávaného koeficientu shody 

1. U ostatních proměnných se shoda pohybovala vysoko nad hodnotou 0,7, výzkum 

tedy můžeme považovat za dostatečně spolehlivý. 

Tabulka koeficientu shody kódování 

Proměnná S SK 

Název média 35 1 

Datum vydáni 35 1 

Název článku 35 1 

Strana 35 1 

Typ rubriky 35 1 

Autor 35 1 

Jméno autora 35 1 

Délka příspěvku 35 1 

Fotografie 35 1 

Žánr 33 0,94 

Hlavni téma příspěvku 35 1 

Aktéři příspěvku 33 0,94 

0 kom se hovoří 34 1 

Lokalizace 35 1 

Lokalizace konkrétně 35 1 

Jak je homosexualita konkrétné 

zobrazena 30 0,85 

Postoj k homosexualitě 25 0,71 

Postoj k registrovanému partnerství 30 0,85 

Postoj k výchově dětí homosexuálními 

páry 29 0,82 

Postoj k adopci děti homosexuálními páry 33 0,94 
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7.1.2 Výsledný datový soubor 

Z fulltextového vyhledávání a následným výběrem relevantních textů jsme získali 

soubor 528 článků, které se v denících Mladá fronta DNES a Právo v období od 1.1. 

2005 do 31. 12. 2006 týkaly témat souvisejících s homosexualitou nebo registrovaným 

partnerstvím osob stejného pohlaví. Z toho bylo 313 textů publikováno v deníku Mladá 

fronta DNES a 215 v deníku Právo. 

Z hlediska četnosti textů o homosexualitě v obou denících lze v jednotlivých měsících 

vysledovat pravidelnost výskytu - deníky se z tohoto hlediska v podstatě překrývají. 

Křivka počtu článků za jednotlivé měsíce prudce stoupá v obou médiích v listopadu 

2005, aby v prosinci 2005 počet článků dosáhl u deníku Mladá fronta DNES maxima 

(MfD 36, Právo 22 článků). V té době probíhá živá debata o již po šesté projednávané 

zákonné úpravě soužití osob stejného pohlaví Parlamentem ČR. V lednu 2006 se počet 

článků snižuje na dlouhodobý průměr a v únoru (početní maximum deníku Právo 30 

článků, M f D 30) a březnu 2006 (Právo 21, MfD 34 textů) znovu prudce stoupá. To se 

překrývá s událostmi, kdy 2. ledna postoupila Poslanecká sněmovna návrh legislativní 

úpravy do Senátu, který ji 26. ledna 2006 schválil a poté ji 26. února 2006 vetoval 

prezident Václav Klaus. Zákon o registrovaném partnerství následně znovu schválila 

Poslanecká sněmovna dne 15. března 2006. 

Křivka výskytu článků znovu mírně stoupá v červnu (MfD 20, Právo 12 článků)a 

červenci 2006 (MfD 23, Právo 15 článků), kdy zákon vyšel ve Sbírce zákonů a začaly 

se registrovat první stejnopohlavní páry. 

Poté se křivka výskytu četnosti článků udržuje na celkem konstantní hodnotě málokdy 

přesahující jednu desítku textů o homosexualitě či registrovaném partnerství měsíčně. 
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Četnost výskytu textů o homosexualitě v jednotlivých měsících 
MfDnes a Právo 2005 - 2006 

v 
7.1.3 Žánrové vymezení textů 

Největší podíl v žánrovém vymezení textů má u obou deníků novinová zpráva. Rozdíl 

mezi Mladou frontou DNES a Právem je však v celkovém podílu počtu novinových 

zpráv. V MíDNES je procentuální podíl novinových zpráv 68%, zatímco Právo o 

homosexualitě zpravodajsky referovalo v celých 80% z celkového počtu textů. Druhým 

nejčastějším žánrem je komentář, v jehož podílu na celkovém počtu textů o 

homosexualitě se oba deníky také liší. V Právu je komentář zastoupen 17%, zatímco 

v MfDNES je to 14%. Největší rozdíl je ve zbývajících žánrech. Zatímco recenze či 

publicistický článek se do deníku Právo dostaly pouze sporadicky, deník Mladá fronta 

DNES publikoval z celkového množství textů o homosexualitě 12% publicistických 

článků, reportáží či rozhovorů a 2% recenzí. Tím je zodpovězena výzkumná otázka č. 

Tabulka počtu výskytu jednotlivých žánrových útvarů 

Žánr MfD Právo 

Novinová zpráva 211 171 

Reportáž / Životní příběh 37 3 

Komentář / Názor 44 36 

Rozhovor 14 3 

Recenze 7 2 

- • - M f D 

Právo 
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Žánrové vymezení textů MfDNES 2005 - 2006 

• Novinová zpráva 

• Reportáž I Životní příběh 

• Komentář / Názor 

• Rozhovor 

ei Recenze 

textů Právo 2005 -2006 

• Novinová zpráva 

• Reportáž / Životní příběh 

• Komentář / Názor 

• Rozhovor 

• Recenze 

Žánrové vymezení 

7.1.4 Průměrná délka příspěvku 

Průměrná délka příspěvku o homosexualitě v deníku Mladá fronta DNES byla ve 

sledovaném období 2388 znaků, zatímco deník Právo publikoval o homosexualitě texty 

o průměrné délce 1902 znaků. Tím je zodpovězena výzkumná otázka č. 2. 

7.1.5 Umístění článků 

V deníku Mladá fronta DNES vyšlo na titulní straně za sledované období celkem 19 

článků týkající se homosexuality či registrovaného partnerství, což znamená podíl 6% 

4% 2% 
14% 
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z celkového počtu textů, které se daného tématu týkaly. Deník Právo na titulní straně 

zveřejnil 17 článků, tj. 8% z celkového počtu. Zásadní rozdíl však mezi oběma médii 

nastává v počtu článků publikovaných na druhých a třetích stranách. Zatímco Mladá 

fronta DNES na druhé a třetí straně uveřejnila celkem 96 textů (31%) v deníku Právo 

vyšlo na straně dvě nebo tři 31 textů (14%). Ze zjištěné skutečnosti vyplývá, že texty o 

homosexualitě vycházely v Mladé frontě DNES na poměrně viditelnějších místech, než 

jak je tomu u deníku Právo. Tímto je zodpovězena výzkumná otázka č. 3. 

Místo výskytu článků o homosexualitě v deníku 
MfDnes 2005-2006 

198 

96 

• Titulní strana 

• Druhá a třetí 

• Zbytek 

19 

Podíl místa výskytu článků o homosexualitě v 
deníku MfDnes 2005 - 2006 

6% 

63°/ 

31% • Titulní strana 

• Druhá a třetí 

• Zbytek 
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Místo výskytu článků o homosexualitě v deníku 
Právo 2005 -2006 

167 

31 
17 

• Titulní strana 

O Druhá a třetí 

• Zbytek 

Podíl místa výskytu článků o homosexualitě v 
deníku Právo 2005 - 2006 

• Titulní strana 

• Druhá a třetí 

• Zbytek 

7.1.6 Spojování homosexuality s kriminálním chováním 

Za sledované období bylo v deníku Mladá fronta DNES zveřejněno celkem 58 článků, 

které spojovaly homosexualitu a kriminální chování (především homosexuální pedofilii) 

a 6 článků, které referovaly o trestném činu spáchaném na homosexuálně orientované 

osobě. Podíl na celkovém množství článků je 18%, respektive 2%. V deníku Právo to 

bylo za sledované období celkem 31 článků (podíl 14%) o kriminálním činu spáchaném 

homosexuálem a 7 článků (podíl 3% z celkového množství), jejich tématem byl trestný 

čin spáchaný na homosexuálně orientované osobě. 
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V souvislosti s homosexualitou a kriminálním chováním byli v článcích zmiňováni 

muži s výjimkou jediné zprávy v deníku Právo z 19. 9. 2005, která se týkala napadení 

ženy její lesbickou partnerkou. 

Tím je zodpovězena výzkumná otázka č. 4 a zároveň potvrzena hypotéza č. 2. 

7.1.7 Spoj ování homosexuality s A I D S 

Za sledované období bylo v deníku Mladá fronta DNES zveřejněno celkem 13 článku, 

kde bylo hlavním tématem spojení homosexuální orientace a AIDS, což znamená podíl 

4% na celkovém množství článků. V deníku Právo se za sledované období nevyskytl ani 

jediný článek, který by spojoval nemoc AIDS s homosexualitou. Tím jsme zodpověděli 

výzkumnou otázku č. 5 a zároveň jsme nebyli schopni vyvrátit ani potvrdit 

hypotézu č. 3, neboť homosexualita byla v souvislosti s nemocí AIDS zmiňována 

pouze v jednom ze zkoumaných médií, a to deníku Mladá fronta DNES. 

7.1.8 Rozdí l ve výskytu textů o mužské a ženské homosexualitě 

V obou denících převažují texty, které se týkají homosexuálních osob obou pohlaví 

nebo pohlaví aktérů není určeno (MID 54%, Právo 65%). 

Z hlediska rozdílů ve zobrazování mužské a ženské homosexuality v denících Mladá 

fronta DNES a Právo výrazně převyšují texty, které se týkají pouze homosexuálně 

orientovaných mužů (MfD 40%, Právo 29%), v poměrném zastoupení je zobrazení 

leseb u obou deníků stejné, a to 6%. Tímto jsme zodpověděli výzkumnou otázku č. 6 

a zároveň potvrdili hypotézu ě. 1. 

Podíl textů - ženská x mužská homosexualita 
MfD nes 2005-2006 

• Gayové (homosexuální 

40% 

• Obé pohlaví současné 

• Lesby (homosexuální 
ženy) 

muži) 

nebo není určeno 6% 
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Podíl textů - ženská x mužská homosexualita 
Právo 2005-2006 

• Gayosé (homosexuální 
muži) 

• Lesby (homosexuální 
ženy) 

• Obě pohlaví současné 
nebo není určeno 

7.1.9 Postoj k registrovanému partnerství 

Z celkového počtu textů, jejichž hlavním tématem bylo registrované partnerství osob 

stejného pohlaví a které byly uveřejněny v deníku Mladá fronta DNES za zkoumané 

období, zaujímala většina (40%) textů kladný postoj, 39% příspěvků bylo neutrálních, 

12% záporných a 9% ambivalentních. 

V deníku Právo, kde bylo výrazně více textů zpravodajského charakteru byla většina 

příspěvků neutrálních (49%), 33% se k registrovanému partnerství vyjadřovalo kladně, 

4% záporně a 14% zaujímalo ambivalentní postoj. 

Tímto jsme odpověděli na výzkumnou otázku č. 7. Zároveň jsme potvrdili i 

hypotézu č. 4, protože mezi hodnotícími stanovisky u obou médií převažuje kladný 

postoj k registrovanému partnerství osob stejného pohlaví. 

Postoj k registrovanému partnerství - MfDnes 
2005-2006 

• Neutrální 

• Kladný 

• Záporný 

• Ambivalentní 
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Postoj k registrovanému partnerství Právo 2005 -

2006 

14% 

49% 
• Neutrální 

• Kladný 

• Záporný 

33% • Ambivalentní 

7.1.10 Postoj k výchově dětí homosexuálními páry 

Z celkového počtu textů, jejichž hlavním tématem byla výchova dětí homosexuálními 

páry nebo kde se vyskytovalo hodnotící stanovisko v souvislosti s výchovou dětí 

homosexuálními páry a které byly zveřejněny v deníku Mladá fronta DNES za 

zkoumané období, zaujímala většina (42%) textů kladný postoj k výchově dětí 

homosexuálními páry. 19% příspěvků bylo neutrálních, 31% záporných a 8% 

ambivalentních. 

V deníku Právo převažoval neutrální postoj 52%, 33% příspěvků obsahovalo kladný 

postoj k výchově dětí homosexuálními páry, 5% zaujímalo záporný a 10% ambivalentní 

postoj. 

Tímto jsme odpověděli na výzkumnou otázku č. 8 a zároveň vyvrátili část hypotézy 

č. 5, neboť převažující hodnotící postoj k výchově dětí homosexuálními páry byl u obou 

periodik kladný. 
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Postoj k výchově děti homosexuálními páry -
MfDnes 2005-2006 

H 

8% 19% 

31% 

42% 

• Neutrální 

a Kladný 

• Záporný 

• Ambivalentní 

Postoj k výchově dětí homosexuálními páry -
Právo 2005 -2006 

• Neutrální 

• Kladný 

• Záporný 

• Ambivalentní 

7.1.11 Postoj k adopci dětí homosexuálními páry 

Z celkového počtu textů, jejichž hlavním tématem byla adopce dětí homosexuálními 

páry nebo kde se vyskytovalo hodnotící stanovisko v souvislosti s adopcí dětí 

homosexuálními páry a které byly zveřejněny v deníku Mladá fronta DNES za 

zkoumané období, zaujímala většina (46%) textů záporný postoj k adopci dětí 

homosexuálními páry. 37% příspěvků vyjadřovalo kladný postoj, 15% neutrální a 2% 

ambivalentní. 

V deníku Právo převažoval neutrální postoj 45% , 20% příspěvků obsahovalo kladný 

postoj k adopci dětí homosexuálními páry, 10% zaujímalo záporný a 25% ambivalentní 

postoj. 
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Tímto jsme odpověděli na výzkumnou otázku ě. 9. V deníku MfDNES převažuje 

záporný postoj k adopcím, čím lze částečné potvrdit hypotézu č. 5. Převažující 

hodnotící postoj v deníku Právo byl ambivalentní, proto hypotézu ě. 5 nemůžeme 

spolehlivě potvrdit. 

Postoj k adopci dětí homosexuálními páry -
MfDnes 2005 -2006 

2% 15% 

• Neutrální 

• Kladný 

• Záporný 

• Ambivalentní 

Postoj k adopci dětí homosexuálními páry - Právo 
2005-2006 

• Neutrální 

• Kladný 

• Záporný 

• Ambivalentní 

20% 
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8 Závěr 
Z provedeného výzkumu vyplývá, že nelze vysledovat přímou souvislost mediálního 

obsahu periodik Mladá fronta DNES a Právo s názorem veřejnosti, alespoň takovým, 

jaký je zveřejňován v souvislosti s průzkumem veřejného mínění Centra pro výzkum 

veřejného mínění Akademie věd ČR. 

K otázce registrovaného partnerství v letech 2005 - 2006 převažuje v obou médiích 

kladné hodnocení zákona o partnerství stejnopohlavních párů a ve výzkumu veřejného 

mínění z roku 2005 podporuje vznik zákona o registrovaném partnerství 44% 

veřejnosti, což je stoupající trend. Dá ale se předpokládat, že na stoupající podporu 

zákona o registrovaném partnerství veřejností v letech 1998 - 2005 měla média zásadní 

vliv. 

K otázce výchovy dětí v prostředí rodiny, kde oba dva rodiče mají stejné pohlaví 

neprovádělo Centrum veřejného mínění žádný výzkum. Předpokládáme, že převažující 

postoj společnosti k výchově nebo případné adopci bude spíše negativní - s ohledem na 

znění zákona o registrovaném partnerství, které je v současném právním řádu překážkou 

pro adopci a na diskuze, které probíhaly v rámci projednávání tohoto zákona na půdě 

Poslanecké sněmovny (důvodem proč organizace prosazující práva gayů a leseb adopci 

v zákoně ani nepožadovaly, byla nepřipravenost české společnosti takovou skutečnost 

přijmout). Jako překvapivý se tedy zdá převažující kladný postoj obou zkoumaných 

periodik k výchově dětí homosexuály. Tato skutečnost se dá, s ohledem na fakta 

zmiňovaná v teoretické části této práce, považovat za progresivní proud, který se dříve 

nebo později odrazí v názorech celé společnosti. 
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Resume 

This thesis deals with a picture of the homosexual minority in two Czech newspapers -

Mlada fronta DNES and Pravo. Our aim is to find out how the attitude of these two 

periodicals corresponds with the public opinion in the Czech Republic as it is presented 

in the public opinion surveys published by the Public Opinion Research Centre of the 

Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic. The first part 

of the bachelor's thesis is focused on the ways the media can influence the public 

opinion and how the attitude of the major part of the society towards the minorities is 

formed. The second part presents the content analysis of the texts on homosexuality and 

civil unions published in the Mlada fronta DNES and Pravo newspapers in the years 

2005 - 2006. 
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