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Anotace 

Bakalářská práce „Obraz světa v časopisech pro děti 7 – 10 let (na příkladu časopisu 

Mateřídouška)“ pojednává ve své úvodní části o historii časopisu Mateřídouška, jeho vzniku, 

vydavatelích, redakci a autorech prózy, poezie i ilustrací. Popisuje, jakým způsobem se rozvíjí 

dětské čtenářství, co je při učení se čtení důležité a jakou roli v proces socializace mají média 

a časopisy určené dětem. Další část přibližuje dobový kontext období Pražského jara a 

normalizace, kdy se vydavatelem časopisu stal Ústřední výbor SSM, a popisuje i vliv KSČ a 

SSM na vydávání časopisu.  Druhou polovinu práce tvoří analýza samotného obsahu 

časopisu. Kvalitativní rozbor obsahu ukazuje, jakým způsobem se ideologické zabarvení 

projevovalo v redakčních a autorských textech prvních dvou zkoumaných ročníků (1976-77 a 

1986-87), dále jsou srovnávány jednotlivé rubriky a jejich vývoj v čase. V kvantitativní části 

jsou vyčísleny změny v zastoupení literárních žánrů na celkovém tiskovém prostoru a je 

popsán také vývoj hlavních obsahových témat. V závěru je věnován prostor zhodnocení 

ideologického působení časopisu a jeho role ve výchově dětského čtenáře. 

 

Annotation 

The thesis “Representation of the world in children’s magazines on the example of magazine 

Mateřídouška“ deals in its first part with the history of Mateřídouška, its origins, the 

publishers, editorial staff and authors of prose, poetry and illustrations. It describes 

development of the children’s reading skills, important factors of learning to read and the role 

of media and children’s magazines in the process of human socialisation. The following part 

covers historical context of the Prague Spring period and the ensuing political 

‘normalization’, when the central committee of the Socialist Youth Organization became the 



 
 

publisher of Mateřídouška. The influence of Communist party in publishing the magazine is 

also described. Second part of the thesis consists of the magazine’s contents review. 

Qualitative analysis shows how the ideologic influence was manifested in editorial texts and 

authors’ contributions. Also individual thematic sections and text formats are compared from 

the perspective of development in time. The quantitative part focuses on changes in share of 

individual text formats in total print space of the magazine and development of major theme 

subjects is also described here. Finally the magazine’s ideologic impact and its role in raising 

a child reader are evaluated. 
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1. Úvod 
Cílem mé práce je popsat proměnu mediálního obrazu světa předkládaného dětem v závislosti 

na historických a společenských změnách, které se odehrály za posledních 40 let. Z médií 

určených dětskému publiku jsem si jako příklad zvolila časopis Mateřídouška, který je nejdéle 

vycházejícím časopisem pro začínající čtenáře v České republice. S ohledem na rozsah 

předkládané práce, možnosti srovnání a zasazení do historických souvislostí jsem vybrala 

ročníky 1976-1977, 1986-1987, 1996, 2006 (první dva uvedené ročníky se řídily školním 

rokem). Jako metodu práce jsem zvolila historickou analýzu.  

Ve druhé kapitole představuji stručnou historii časopisu Mateřídouška. Zvláštní pozornost 

přitom věnuji změnám podtitulu, který je nejviditelnějším projevem představ svých tvůrců o 

tom, jak má být časopis vnímán čtenářem. Zabývám se také historií vlastnických vztahů, 

protože právě příklad Mateřídoušky ukazuje, že ani historické změny společenských poměrů 

nemají tak výrazný vliv na celkovou podobu časopisu jako změna vlastníka. Při zpracování 

tématu jsem se věnovala také vedení redakce a autorům jako přímým tvůrcům výsledné 

podoby časopisu. 

Pro vymezení tématu z pohledu dětského čtenáře se ve třetí kapitole zabývám vztahem dětí 

k médiím v dané věkové kategorii a jejich potřebám z hlediska rozvoje čtenářských 

dovedností. V další části pak popisuji společenský a politický kontext sedmdesátých a 

osmdesátých let, kdy byl časopis vydáván Českou ústřední radou PO SSM (dříve Českou 

ústřední radou ČSM). Od devadesátých let je časopis vydáván v podmínkách volného trhu a 

určující historické souvislosti jsou vymezeny v rámci rozboru jeho vlastnických poměrů.  

Každý ročník Mateřídoušky je v páté kapitole popsán z hlediska obsahové skladby a místa 

pravidelných rubrik a žánrů ve struktuře časopisu, s přihlédnutím k autorům textů a ilustrací. 

Následně věnuji pozornost obsahovým tématům. V závěrečné části provádím historické 

srovnání sledovaných ročníků Mateřídoušky na základě rozboru formální a obsahové stránky.  

Na zvoleném tématu mě zajímá vztah masových médií k nejmladším konzumentům a 

zejména to, jakým způsobem se do tohoto vztahu promítají změny vnějších podmínek 

odrážející se v proměnách časopisu s postupem doby. Cílem mé práce je zjistit, nakolik jsou 
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média poplatná své době v ideologickém působení na nejmenší čtenáře a jak se měnila 

obsahová a výtvarná podoba časopisu Mateřídouška s vývojem společenských poměrů. 

Při své práci jsem čerpala z tematicky zaměřené odborné literatury. Dětskému čtenáři, 

literatuře pro děti a mládež se ve svém díle věnuje Otakar Chaloupka. V knize Kontury české 

literatury pro děti a mládež (od začátku 19. století po současnost) z roku 1984 popisuje i 

vývoj dětských časopisů. Žánrům a vývoji literatury pro děti a mládež je věnována kniha Jany 

Čeňkové Vývoj literatury pro mládež a její žánrové struktury z roku 2006. Jaroslav Toman 

vydal práci Dětské čtenářství a literární výchova, 1999. 

Dětským časopisům se ve svých diplomových pracích věnovaly:  Alena Škraňková, která 

popisuje situaci na trhu dětských časopisů v letech 1993 – 1995, a Eva Štědrá (FSV UK, 

2001), která v práci „Srovnání obrazu světa zprostředkovaného vybranými dětskými časopisy 

před listopadem 1989 a po něm“ srovnává obsahovou stránku časopisů na základě sémiotické 

analýzy.  

Ilustrátory dětských knih se zabýval František Holešovský ve své knize Čeští ilustrátoři 

v současné knize pro děti a mládež, 1989. Stejný autor vydal roku 1960 i teoretickou práci 

Naše ilustrace pro děti. Časopis, roč. 37, č. 4 - 5 (1993) přinesl rozhovory s významnými 

dětskými ilustrátory, mnozí z nich byli dlouholetí přispěvovatelé časopisu Mateřídouška.  

Informace o vzniku nakladatelství Mladá fronta jsem čerpala z práce Marty Vildové O 

privatizaci deníku Mladá fronta, FHS UK, Praha, 2005 a z výroční zprávy Mladé fronty za 

rok 2007.   

Z historické literatury k počátkům normalizace jsem použila knihy Milana Otáhala: Česká 

společnost na počátku tzv. normalizace ze sborníku Pět studií k dějinám české společnosti po 

roce 1945 a První fáze opozice proti takzvané normalizaci (1969-72), dále pak knihu Pavla 

Machonina: Česká společnost a sociologické poznání: problémy společenské transformace a 

modernizace od poloviny šedesátých let 20. století do současnosti.  

Poznatky o hnutí dětí a mládeže jsem získala v publikacích: Vítězslav Pokorný – Kronika 35 

let budování jednotné dětské a mládežnické organizace v Československu, Gustav Husák: 

Budúcnosť patrí mladým (výběr projevů) a také z politických příruček dané doby: Kroužky 

SSM – moje organizace, Ustanovení o pionýrské organizaci ČSM a jeho výklad, O 

Československém svazu mládeže.  
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Zamýšlela jsem také použít informace o politickém ovlivňování časopisů z dobových 

dokumentů ÚV SSM z Národního archivu. V rámci ÚV SSM dohlíželo nad časopisy 

Oddělení propagandy a agitace ÚV SSM a pod něj spadající odbor Tiskové a nakladatelské 

činnosti. Mgr. Zora Machková, správkyně fondu SSM, mi při osobním rozhovoru sdělila, že 

část archivu, kde by se mohly nacházet informace o tom, jak orgány ÚV SSM konkrétně 

ovlivňovaly chod redakcí dětských časopisů, nebyl dochován. Současná šéfredaktorka 

Mateřídoušky Martina Arnoštová mi poskytla přístup do archivu časopisu, ten však obsahuje 

pouze historická vydání Mateřídoušky. 

Potřebné informace o vztahu KSČ a SSM v souvislosti s jejich vlivem na časopisy pro děti a 

mládež jsem získala ze zápisů ze zasedání předsednictva a sekretariátu ÚV KSČ v Národním 

archivu (1982, 1987, 1989) a z Dokumentů  I. sjezdu SSM tamtéž. Z knihy Miroslava Vaňka 

a kol.: Ostrůvky Svobody (Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech 

v Československu, jsem se z příspěvku Libuše Cuhrové: Dvacet let ve stínu (Malá kapitola 

z dějin českého skautingu) dozvěděla o osudech skautské organizace dětí Junák v době 

pražského jara a následné „normalizace“.  

Svým vstřícným přístupem a dodáním několika cenných otisků článků mi pomohla Martina 

Arnoštová, současná šéfredaktorka časopisu.  

2. Historie časopisu Mateřídouška 

2.1 Vydavatel 
Nakladatelství a vydavatelství Mladá fronta vzniklo na sklonku druhé světové války. Prvním 

projektem pod vedením mladého šéfredaktora a básníka Jana Hořce byl deník se stejným 

názvem Mladá fronta. První číslo vyšlo v době osvobozování Prahy Sovětskou armádou 9. 

května 1945. Kameloti roznášeli první výtisky přímo z tiskárny v Panské 8 na barikády 

v pražských ulicích.  

Nakladatelství bylo založeno s myšlenkou vydávat deník, časopisy a knihy především pro 

mladou generaci, ale již v počátcích si našlo širší čtenářskou obec. V roce 1945 začaly 

vycházet časopisy Středoškolák, Generace, My 45 a Mateřídouška. Mladá fronta také 

vydávala v redakci Jaroslava Foglara časopis Junáci vpřed s Rychlými šípy. Do konce roku 

1950 vycházelo pod hlavičkou Mladé fronty více než 17 nových časopisů1 

                                                            
1  Výroční zpráva Mladé fronty 2007, Marta Vildová, O privatizaci deníku Mladá fronta FHS UK, Praha 
2005 
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Po převzetí vlády komunisty v roce 1948 se vydavatelská a nakladatelská činnost dostává pod 

jejich kontrolu. Po zestátnění tiskáren se Mladá fronta stala roku 1953 účelovým zařízením při 

Ústředním výboru Československého svazu mládeže (od roku 1970 Socialistický svaz 

mládeže).  

Vydavatelem prvních čísel časopisu Mateřídouška bylo nakladatelství Práce a Svaz české 

mládeže až do roku 1950, v letech1950 – 1953 Státní nakladatelství dětské knihy. Od roku 

1953 vydávala časopis Ústřední rada Československého svazu mládeže. V prosinci 1968 byla 

vydavatelem Mateřídoušky Mladá fronta, která se od ledna 1969 do září 1969 stala 

nakladatelstvím a vydavatelstvím Sdružení organizací dětí a mládeže ČSR. Od června roku 

1971 vycházela pod Českou ústřední radou PO SSM. Od února 1990 v nakladatelství Mladá 

fronta. 

Rozdělení nakladatelství a deníku při privatizaci 

Dětské časopisy v nakladatelství Mladá fronta vydávala Česká ústřední rada PO SSM, 

výjimku tvořily časopisy Mladý svět, Věda a technika mládeži (VTM) a deník Mladá fronta, 

které vydával ústřední výbor SSM., Pproto mohlo po roce 1989 dojít při privatizaci 

k rozdělení a deník Mladá fronta byl privatizován v roce 1990 redaktory, kteří založili MaF, a. 

s.  Od Mladé fronty se v té době také oddělil časopis Mladý svět, časopis VTM (Věda a 

technika mládeži) zůstal spolu s Mateřídouškou a dalšími časopisy v portfoliu nakladatelství 

Mladá fronta.  

Nakladatelství a vydavatelství přešlo následně do vlastnictví Fondu dětí a mládeže, který 

spravoval majetek Svazu socialistické mládeže. Do obchodního rejstříku byla akciová 

společnost Mladá fronta zapsána 17. května 1993. 2 

Privatizace nakladatelství Mladá fronta 

Dle informací z tisku bylo nakladatelství v srpnu 2001 prodáno v dražbě společnosti Efraim 

Cohen, která se v médiích prezentovala jako investiční společnost rozšiřující své aktivity do 

činností, které mají budoucnost.3 Nakladatelství bylo vydraženo za 21.61 mil. Kč, 

odhadovaná cena byla přibližně 100 mil. Kč. Likvidátora této akce Pavla Žáka vyšetřovala 

                                                            
2  Obchodní rejstřík, http://www.justice.cz 

3  http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=20110 
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policie kvůli tunelování fondu. Vyšetřování bylo v dubnu 2009 uzavřeno a Pavel Žák byl 

obžalován, následovat bude soudní proces.4 

V obchodním rejstříku byla přitom uvedena hodnota akcií společnosti v roce 1993 v celkové  

výši 139 000 000 Kč, podruhé se navyšovalo jmění společnosti 29. 12. 2003 a to na 

160 000 000 Kč a nakonec 16. 3. 2005  na 289 000 000 Kč.  

Společnost Efraim Cohen brzy skončila v konkursu. Konečný vlastník vydavatelství a 

nakladatelství Mladá fronta a. s.. není znám. V obchodním rejstříku jako jediný akcionář 

krátce figurovala společnost European Trust Services, INC., která byla uvedena při zvyšování 

kapitálu společnosti v prosinci 2003. Zapsána do obchodního rejstříku byla 23. června 2003 a 

vymazána 2. prosince 2005.5 

 

Současný vlastník nakladatelství Mladá fronta 

Současným stoprocentním vlastníkem nakladatelství je akciová společnost European 

Financial Services, Inc.6 Jak uvádí člen představenstva Michael Dědeček, jedná se o americký 

investiční fond, jehož akcionáři jsou fyzické osoby - Američané, Britové a Češi.  

Společnost je registrována v americkém státě Oregon. Jejím jediným společníkem je ovšem 

společnost Altafin Ltd. se sídlem v daňovém ráji na ostrově Dominica v Karibském moři. 7 

Ve výroční zprávě Mladé fronty, a. s. za rok 2007 je uveden jako ředitel společnosti European 

Trust Services Alick C. Lawerence, právník, jehož kancelář se zabývá offshoreovými 

projekty.  

V demokratické historii nakladatelství Mladá fronta se několikrát kompletně mění její 

představenstvo. Poprvé v roce 1994, znovu k tomu dochází v roce 2001 a pak ještě v roce 

2004. Současní členové představenstva jsou ve svých funkcích od roku 2004 (předsedkyně – 

                                                            
4  http://zpravy.idnes.cz/rozkradeny-majetek-ssm-skoncil-v-rukou-tajnych-vlastniku-p3w-
/domaci.asp?c=A090421_083808_domaci_adb 

5  http://rejstrik-firem.kurzy.cz/rejstrik-firem/DO-26063972-european-trust-services-inc/ 

6  Výroční zpráva Mladé fronty 2007 

7  http://www.tyden.cz,  25. 6. 2008, internetové vydání  
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M. Nováková, člen představenstva – J. Kolečko) a od roku 2005 (člen představenstva  

- M. Dědeček).  

Podle některých názorů, prezentovaných např. bývalými zaměstnanci, řídí ve skutečnosti 

Mladou frontu, a.s. František Savov, syn komunistického funkcionáře. Je také  předsedou 

představenstva firmy Garris, a. s (která má jediného akcionáře společnost Garris LLS se 

sídlem v USA) a vystupuje jako poradce managementu Mladé fronty. Jeho bývalá společnost 

Adore Publishing se s nakladatelstvím Mladá fronta sloučila.  Savov také zastupuje investora, 

který za Mladou frontou stojí - European Financial Services Inc. 8  

Způsob, jakým byla privatizována Mladá fronta a současná podoba akciové společnosti 

znemožňuje rozkrýt skutečné vlastnické vztahy ve vydavatelství a nakladatelství, které svou 

rozsáhlou činností má významný vliv na mediálním trhu. Objevují se i úvahy, že za 

vydavatelstvím stojí finanční kapitál z bývalého Sovětského svazu.  

Dětské časopisy v portfoliu a podíly na trhu 

Dalšími dětskými časopisy v portfoliu Mladé fronty jsou vedle Mateřídoušky následující 

tituly: Sunny speaks English pro děti začínající se učit anglicky ve věku 7 – 10 let a Sluníčko, 

které vychází již více než 40 let a je určeno dětem ve věku 4 – 8 let (kterým ho kupují a čtou 

rodiče). 

Podle údajů Unie vydavatelů zaujímá Mladá fronta, a. s. 7. místo v podílech na inzertních 

příjmech vydavatelů v roce 2008 a ve srovnání s rokem 2007 si polepšila o tři místa.9  

Společnost Mladá fronta, a. s. je vydavatelem časopisů společenských, dětských, profesně 

zaměřených i firemních, její divize Kniha vydává ročně kolem 200 titulů.  

“MF je na českém trhu jedničkou v několika vydavatelských segmentech. Patří k nim mimo 

jiné dětské a odborné zdravotnické tituly. MF také vydává úspěšný ekonomický deník E15. 

Vydavatelství MF je aktivní také na Slovensku a v Rumunsku. V Rumunsku je vedoucí 

                                                            
8  Týden 25.6.2008       

9  Unie vydavatelů ČR, http://www.uvdt.cz/ 
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firmou v oblasti odborných medicínských titulů,” uvádí Michal Donath z  agentury Donath-

Burson-Marsteller, která je zastupuje. 10 

2.2 Vznik a vývoj časopisu   
 

Z dopisu, který zaslalo vydavatelství Práce do Tiskového odboru ministerstva informací 13. 8. 

1945, vyplynulo, že oficiálním iniciátorem vzniku časopisu byla Ústřední rada odborů. 

Původně byl zamýšlen pro děti 6 – 9 let. Odpovědným redaktorem měl být hned zpočátku 

František Hrubín. Záměr časopisu zněl: “Časopis bude přinášet drobné básničky, říkadla, 

povídky, hádanky, obrázková pásma, atp., a bude psán v duchu nových zásad výchovy 

mládeže i pedagogického pokroku. Bude komponován tak, aby sloužil i jako čtenářská 

předloha učitelů národních škol. Příspěvky do časopisu přislíbili naši přední básníci, 

spisovatelé pro mládež i výtvarníci.“11 

Při přípravě časopisu měl také na kvalitu dohlížet odborný učitel Pravoslav Hykeš, který byl 

do funkce poradce doporučen Výzkumným ústavem pedagogickým. 12 

První číslo bylo plánováno na září 1945 jako čtrnáctideník v nákladu 100 000 ks. Nakonec 

bylo povoleno a schváleno množství papíru pro 80 000 ks, přestože vydavatelství Práce 

žádalo 170 000 ks.13 

První číslo Mateřídoušky vyšlo v nakladatelství Mladá fronta 19. prosince 1945. Traduje se, 

že ideu vydávat časopis realizoval František Hrubín14, který byl autorem i samotného názvu 

časopisu. Ke spolupráci vyzval Josefa Ladu, který vytvořil logo a první číslo celé sám 

                                                            
10  http://www.aust.cz/2008-07-28/mlada-fronta-economii-nekupujeme-a-nestoji-za-nami-rusky-kapital/ 

11  Národní archiv, MK ČSR/ČR E 392, karton 1, Mateřídouška, str. 117 

12  Národní archiv, MK ČSR/ČR E 392, karton 1, Mateřídouška, str. 116 

13  Národní archiv, MK ČR E 392, karton 1, Mateřídouška, str. 103 

14  Hrubín František, 17. 9. 1910 – 1. 3. 1971, básník, autor veršů a pohádek pro děti, dramatik, prozaik, 
překladatel. Vystudoval gymnázium v Praze, studia na právnické a filozofické fakultě UK nedokončil. Od roku 
1934 pracoval v městské knihovně a od roku 1946 se stal spisovatelem z povolání. V roce 1939 se oženil a 
narodili se mu syn a dcera, začal se věnovat psaní děl pro děti. Na jeho popud vznikl vedle Mateřídoušky také 
časopis zabývající se dětskou literaturou Zlatý máj. Pro děti napsal soubor říkadel a pohádek „Špalíček“ 
s ilustracemi Jiřího Trnky. (Zdroj: www.spisovatele.cz). 
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ilustroval. František Hrubín byl zodpovědným redaktorem časopisu až do roku 1950.15 Úplný 

seznam šéfredaktorů je obsažen v příloze č. 1.  

 

Časopisy pro děti na počátku 70. let 

Cílem komunistického vedení státu bylo pokrývat časopisy pro děti a mládež všechny věkové 

kategorie a vydávat také několik titulů zaměřených zájmově. Vydávání časopisů pro děti a 

mládež podléhalo kontrole SSM. Ve struktuře organizace SSM spadalo vydávání časopisů 

pod Oddělení propagandy a agitace ÚV SSM a jeho odbor Tiskové a nakladatelské činnosti.  

S počátkem normalizace dochází ke konsolidaci trhu s dětskými časopisy. Časopisy byly 

vydávány dle zaměření na danou věkovou kategorii, pro děti předškolního a raného školního 

věku vycházely pouze dva časopisy a to Sluníčko a Mateřídouška.  Pro starší děti se nabídka 

časopisů rozrostla o ty, které nebyly určeny pouze věkem, ale i zájmovým zaměřením – věda, 

technika a příroda, táboření.  Otakar Chaloupka, který se ve svém díle Kontury české 

literatury pro děti a mládež zabýval i mapováním časopisecké tvorby dané doby, pociťoval 

nedostatek v tom, že chyběl časopis věnující se kultuře a literatuře, částečně však tuto funkci 

plnil časopis Pionýr.  

Tabulka 2.2.1 16  Portfolio dětských časopisů na počátku 70. let 

Název  Vychází  Periodicita Věková kategorie Zájmové 
zaměření 

Sluníčko  od r. 1967 měsíčník předškolní věk   
Mateřídouška  od r. 1945 měsíčník počátek školního 

věku 
  

Ohníček  od r. 1950 měsíčník prepubescenti   
Pionýrské noviny 1951 - 1968 měsíčník pubescenti   
Pionýr  od r. 1953 měsíčník pubescenti   
Věda a technika 
mládeži 

od r. 1952 měsíčník vyšší věk věda a technika 

ABC mladých 
techniků a 
přírodovědců 

od r. 1957 měsíčník střední věk věda a technika 

Sedmička pionýrů od r. 1968 týdeník pubescenti   
Pionýrská stezka od r. 1970 měsíčník pubescenti příroda, táboření 
 

                                                            
15  Věra Štěpánková, Dobrá kultura pro děti, in: Literární noviny, č. 48/22. 11. 2000, str. 15 

16  Otakar Chaloupka, Kontury české literatury pro děti a mládež, 1984, Katalóg novín a časopisov 1981 – 
1985, 1981, Katalog novin a časopisů 1986 – 1990, 1986 
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Změny v zaměření časopisu 

V letech 1970 až 1990 vychází Mateřídouška s podtitulem „Časopis pro nejmenší čtenáře“. 

Od ledna 1991 vychází již s podtitulem „Pro malé čtenáře“, který zůstává s časopisem až do 

ledna 2002. I když se obsah příliš nezměnil, podtitul vyjadřuje mírný posun ke starším 

čtenářům, tedy rozšíření cílové skupiny. Od roku 1995 se začínají ročníky časopisu řídit 

kalendářním rokem místo školního, jak tomu bylo doposud. Od února 2002 do května 2002 se 

Mateřídouška prodává s podtitulem „Časopis pro větší“, který napovídá, že dochází ke snaze 

oslovit starší čtenáře.  

Od června 2002 do května 2003 je Mateřídouška „Časopis pro každého, kdo se nebojí číst“, 

což svědčí o snaze navrátit se k tradici časopisu. Od června 2003 do prosince 2005 je to 

„Časopis plný čtení, her a poznání“. To může vyjadřovat snahu o navázání na tradici, ale také 

rozšíření kompetence o hry a poznání.   

V lednu 2006 vychází Mateřídouška s podtitulem „Časopis pro děti od 7 let“ a zůstává s ním 

až do současnosti. Zde je vidět jasná profilace na cílovou skupinu určenou věkem, ne zájmy. 

Dle slov současné šéfredaktorky Martiny Arnoštové, která v časopise pracuje od roku 2004, 

došlo ke změně podtitulu proto, že rodiče považovali Mateřídoušku za časopis pro předškolní 

děti.Tuto funkci však plnil časopis Sluníčko. 

Tabulka 2.2.217  Proměny podtitulu časopisu Mateřídouška 

Podtitul časopisu  Časové období 
Časopis pro nejmenší čtenáře 1970 - 1990 
Pro malé čtenáře 1991 – leden 2002 
Časopis pro větší únor 2002 - květen 2002 
Časopis pro každého, kdo se nebojí číst červen 2002 - květen 2003 
Časopis plný čtení, her a poznání červen 2003 - prosinec 2005 
Časopis pro děti od 7 let leden 2006 až současnost 
 

 

 
                                                            
17  Časopis Mateřídouška, 1970 - 2008 
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Hledání vlastní tváře časopisu po roce 2001 

Ve zkoumaných letech 1976 až 1996 si časopis drží stejně vysokou úroveň literárních 

příspěvků, prózy i poezie. Nelze také opomenout ilustrace, které v uvedeném období 

podtrhávaly vysokou kvalitu časopisu.  

K výrazným změnám dochází po změně vlastníka v roce 2001. Orientace na zisk a také 

nutnost prosadit se mezi konkurencí přinášejí časopisu výrazné změny. Období od února 2002 

do ledna 2006 můžeme nazvat hledáním nové tváře Mateřídoušky.Z původního vizuálního 

ztvárnění a obsahového konceptu zbylo pouze logo vytvořené Josefem Ladou  

(i když jsou zde patrné menší grafické úpravy). V tomto období se velmi často mění 

positioning časopisu vyjádřený jeho podtitulem, což je spojeno i s častějšími změnami na 

pozici šéfredaktora.  

Hledání vlastní tváře a cílového publika se na první pohled kromě podtitulu časopisu 

projevuje i v jeho grafické podobě, a to velmi výrazně od února 2002. Lednové číslo vychází 

ještě tradičně s ilustrací na přední straně, i když tlak na oživení časopisu je patrný – ilustrace 

má výrazně fialový podklad, který na pultě jistě vynikne, ale vizuálně pohlcuje i samotné logo 

Mateřídoušky. Napříště budou ilustrace často nahrazovány fotografiemi. 

2.3 Vliv společenských změn na vývoj obsahu 
 

Rozhodující vliv na vývoj časopisecké praxe mají bezprostředně působící společenské 

faktory, zejména politická situace. Po roce 1989 jsou požadavky totalitního režimu na 

jednosměrný vliv ve výchově socialisticky uvědomělého občana nahrazeny svobodnějším 

pojetím čtenáře a dětské časopisy opouštějí politicky motivovaný výběr textů i nepokrytě 

politický obsah. Zároveň také celkově polevují ve svém výchovném úsilí, jak můžeme 

sledovat na konkrétním příkladu časopisu Mateřídouška.  

Při srovnání sledovaných ročníků časopisu Mateřídouška jsou patrné některé nepřímé 

souvislosti a důsledky uvedeného vývoje v oblasti představ o výchovných možnostech 

dětského čtenářství. Zatímco v autoritativních 70. a 80. letech se důraz na výchovu čtenářů 

projevoval kromě samotného obsahu také snahou vzdělat malé čtenáře a přivést je 

k seznámení s poezií a k četbě literatury, v liberálním prostředí konce století je obsahová 

stránka časopisu více přizpůsobována tomu, aby se časopis dobře prodával. Pomalu  se tím 
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vytrácí výchovný aspekt časopisu. Je nutné také poznamenat, že svět dětí se za posledních 40 

let výrazně změnil. Jsou vystaveny mnohem většímu působení médií.Vzpomeňme na dva 

kanály České televize ze 70. a 80. let oproti současnému výběru komerčních televizí, 

satelitnímu vysílání, internetu. Základní roli ve výchově dětí a jejich orientaci ve světě médií 

však stále hraje rodina a její přístup ke konzumaci médií.  

Změnou společenského zřízení v roce 1989 nastoupil trend, který v dalších letech postupně 

zesiloval: komercializace časopisů pro děti, které vycházeli v osmdesátých letech, zánik těch, 

které byly vyloženě politicky orientované (Sedmička pionýrů, Pionýr…), projevující se mimo 

jiné i tím, že se časopisecká tvorba nesnaží vychovávat, ale bavit, což je z hlediska vydavatele 

jednodušší, snazší na produkci a v konečném důsledku i levnější. V 70. a 80. letech byla 

výchova ke čtenářství vykoupena ideologickým působením (i když v nezbytné míře), nebyla 

zde konkurence jiných časopisů a děti nebyly vystaveny působení komerčních médií a 

marketingu zábavy vůbec.  

2.4 Redakce a autoři 
 

Redakční rada 

Časopis řídila redakční rada, zasedali v ní jak samotní autoři literárních a výtvarných děl pro 

děti, pedagogové, tak i volení zástupci z řad SSM. V ročníku 1976-77 bylo složení redakční 

rady následující: Zdeněk Adla18, zasl. umělec Václav Čtvrtek19, akad. malířka Gabriela 

                                                            
18  Adla Zdeněk Narodil se 1910 v Zárybech. V Praze se učil písmomalířem, od roku 1928 byl činný 
v Komsomolu. V r. 1945 se stal redaktorem časopisu Svět sovětů, kde od roku 1948 do roku 1952 vykonával 
funkci šéfredaktora.  V letech 1952 – 55 působil jako dopisovatel ČTK v Moskvě, po svém návratu byl 
jmenován zástupcem šéfredaktora Květů. V letech 1962 – 1968 pracoval jako šéfredaktor časopisu 
Mateřídouška, později založil a redigoval časopis Sluníčko (1965 – 68). Psal prózu a pohádky pro děti. Vyšly mu 
například soubory pohádek: Pejskovy pohádky (1969), Kouzelníkova zahrada (1976) a řada dalších dětských 
knih. V Mateřídoušce mu po několik let vycházel kreslený seriál Obrázky z českých dějin a pověstí (společně 
s Jiřím Černým), vydáno  knižně 1980. (zdroj: Čestí spisovatelé 20. století, slovníková příručka, Československý 
spisovatel, 1985) 

19 Čtvrtek Václav (1911 – 1976). Narodil se v Praze roku 1911, kde prožil většinu života. V roce 1946 
začal spolupracovat s dětskými časopisy.  Od roku 1949 pracoval pro rozhlas a stal se vedoucím rozhlasového 
vysílání pro školy a nakonec i vedoucím rozhlasového vysílání vědy a techniky pro mládež. Od roku 1960 
působil jako volný spisovatel. Psal pohádky i příběhy ze života dětí. V časopise Mateřídouška vycházela na 
pokračování povídka L + R + T, tři kamarádi a vyšla knižně v roce 1978 pod titulem Lenka a dva kluci (1978) a 
také jeho pohádky s postavami Rumcajse, Manky a Cipíska.  (Zdroj: Čeští spisovatelé 20. století, slovníková 
příručka, Československý spisovatel, 1985) 
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Dubská20, zasl. umělec Miroslav Florian21, Inka Texlová, PhDr. Karel Tupý. V prosinci umírá 

Václav Čtvrtek a místo něj nastupuje do rady PhDr. Jan Budík a Eva Slánská. 

Podíváme-li se na redakční radu o 10 let později, tak v ní zůstává Zdeněk Adla, Miroslav 

Florian, Eva Slánská, Karel Tupý, nově se objevují Josef Brukner22, Miloslav Jágr23, 

František Nepil24, Dagmar Sekorová, Dana Špířková. 

Mezi autory publikujícími v Mateřídoušce jsou následující z členů redakční rady: autor 

pohádek i ilustrací Zdeněk Adla (v letech 1961 – 1969 šéfredaktor Mateřídoušky, založil 

časopis Sluníčko v roce 1967), Václav Čtvrtek, František Nepil, povídkami, fejetony a 

básněmi přispíval Josef Brukner, verše psal Miroslav Florian, ilustrace dodával Miloslav Jágr.  

                                                            
20  Dubská Gabriela: Narozena 8. 3. 1915 v Břeclavi, studovala v Brně a v Paříži. 20 let pracovala jako 
výtvarná a vedoucí redaktorka v nakladatelství Albatros. Přispívala do časopisů Mateřídouška, Ohníček. Jejím 
hlavním oborem byla ilustrační tvorba pro děti, soustředila se na knihy pro nejmenší. V roce 1972 nakreslila 
ilustrace k velmi úspěšnému večerníčku „O makové panence a motýlu Emanuelovi“. (zdroj: Slovník českých a 
slovenských výtvarných umělců 1950 – 1997, výtvarné centrum Chagall, Ostrava 1998, editor Zbyšek Malý) 

21  Florian Miroslav, básník, novinář, překladatel. Narozen 10. 5. 1931 v Kutné Hoře, zemřel 10. 5. 1996 
v Praze. Po gymnáziu vystudoval knihovnictví na filozofické fakultě UK v Praze. Pracoval jako redaktor 
Československého rozhlasu v letech 1955 -1958 a téměř 20 let působil v nakladatelství Československý 
spisovatel. Byl aktivním členem KSČ, v roce 1975 byl jmenován zasloužilým umělcem, v roce 1982 národním 
umělcem. Zastával i vysoké politické a kulturní funkce. Po roce 1989 se  stáhnul do ústraní. Překládal vybrané 
básně z ruštiny, němčiny, slovenštiny, Psal také verše pro děti. (Zdroj: Čestí spisovatelé 20. století, slovníková 
příručka, Československý spisovatel, 1985) 

22  Brukner Josef. Narozen 15. února 1932 v Písku. Studoval gymnázium a pak absolvoval dramaturgii a 
filmovou vědu na FAMU. Krátce působil v Čs. televizi a dokumentárním filmu. Od roku 1952 pracoval jako 
redaktor v nakladatelství  SNDK a Československý spisovatel.  Podepsal petici na osvobození politických vězňů 
a musel z nakladatelství odejít, několikrát měnil zaměstnání. Od roku 1972 se věnoval pouze literatuře. Je 
autorem knížek pro děti, mládež i dospělé. (Zdroj:Současní čeští spisovatelé knih pro děti a mládež, zpracovaly 
Ivana Hutařová, Marie Hanzová, 2003 a www.spisovatele.cz) 

23  Jágr Miloslav, malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor. Narozen 8. 6. 1927 v Semilech, zemřel 23. 8. 1997. 
Studoval na odborné škole sklářské v Železném Brodě, poté na VŠUP v Praze v ateliéru užité grafiky u Prof. J. 
Nováka. Tam také pokračoval jako aspirant pro obor loutkový film. Dalších pět let spolupracoval s Pragofilmem, 
nakladatelstvím dětských knih a časopisy pro děti a mládež. 1960 se stal odborným asistentem ateriéru filmové a 
televizní grafiky na VŠUP, od roku 1979 ateliér vedl. Maloval, kreslil, navrhoval plakát, přebaly na gramodesky, 
vydával soubory pohlednic a kalendáře, grafiky upravoval divadelní programy, podílel se na výtvarném řešení a 
kresbách pro inscenace v Čs. televizi. (Zdroj: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 – 1997, 
výtvarné centrum Chagall, Ostrava 1998, editor Zbyšek Malý) 

24  Nepil František. 10. 2. 1929 – 8. 9. 1995. Narodil se v Hýskově u Berouna, maturoval na obchodní 
akademii v Praze. Po maturitě nastoupil jako propagační referent, od roku 1969 pracoval v redakci vysílání pro 
děti a mládež v Československém rozhlase. Od roku 1972 se věnoval pouze volné tvorbě. Psal od časopisů pro 
děti a mládež, je autorem scénářů a televizních pohádek. V roce 1979 mu vyšly knižně pohádky O víle Evelýnce 
a napsal mnoho dalších knih určených dětem.  (Zdroj: www.spisovatele.cz) 
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Vedení redakce 

Eduard Vavruška25 byl šéfredaktorem od roku 1971 do května 1980, po něm nastoupila Eliška 

Knotová26, která časopis řídila do dubna 1988. Od května 1989 do roku roku 1990 byla 

šéfredaktorkou Jiřina Černíková27.  V letech 1991 až 1992 Josef Brukner.  

V roce 1993 nastupuje do vedení redakce Magdalena Propperová28, která v redakci časopisu 

začínala jako redaktorka v říjnu roku 1976. S její osobou je spojeno pojetí časopisu pro děti 

plného pohádek, povídek, veršů. Sama také do časopisu přispívala, jednak povídkami, které 

popisovaly dětská trápení (ročník 1986-77), v roce 1976 je podepsána i pod jednou básní, 

v roce 1996 připravovala rubriky „Nehádejte, přemýšlejte“ a „Vybíráme správné odpovědi“. 

Šéfredaktorkou je Magdalena Propperová až do ledna 2002.   

Po privatizaci časopisu v roce 2001 a odchodu dlouholeté šéfredaktorky začíná časopis hledat 

novou textovou i grafickou podobu a celkově své místo na trhu. Poslední číslo, které vychází 

pod vedením dlouholetých spolupracovníků redakce Magdaleny Propperové a grafického 

redaktora Jindřicha Kovaříka29 je lednové číslo. V únoru 2001 nastoupil nový šéfredaktor 

Mgr. Jan Smolík, s jehož příchodem se změnil podtitul časopisu na „Časopis pro větší“ i 

grafická úprava titulní strany a vnitřního uspořádání časopisu i s obsahovou částí.  Jedná se 

také o generační výměnu na postu šéfredaktora.  

Poprvé od roku 1945 se na titulní straně objevila fotografie a to Harryho Pottera s titulkem 

„Harry Potter a kámen mudrců přichází do kin“. Uvnitř časopisu je pak soutěž pro čtenáře 

                                                            
25  Vavruška Eduard, narozen: 25.7.1927 Vodňany. Učitel, redaktor čas. Mateřídouška, autor loutkových 
her. Dílo: Loutky za ostnatým drátem – knížka z terezínského ghetta (čerpáno z: 
http://krajpodhradem.txt.cz/clanky/32612/rodaci-a-osobnosti-t/) 

26  Knotová Eliška. Narozena 1929, absolventka Pedagogické fakulty, nositelka vyznamenání za 
vynikající práci, členka KSČ. V  letech 1980 – 1987 šefredaktorka časopisu Mateřídouška. (Zdroj: Národní 
archiv, MK ČR E 392, karton č. 1/2, str. 7) 

27  Černíková Jiřina. Narozena 1949: Novinářka, vystudovala FF UK, členka KSČ v letech 1989 – 1990 
šefredaktorka časopisu Mateřídouška. (Zdroj: Národní archiv, MK ČR E 392, karton č. 1/2, str. 2) 

28  Propperová Magdalena: narozena 1947, vystudovala Fakultu sociálních věd a publicistiky, 
spolupracovala s Hlavní redakcí pro děti a mládež Čs. rozhlasu, v 70. letech psala pro rozhlas Večerníčky, v roce 
1976 nastoupila do redakce Mateřídoušky (Zdroj:  

29  Kovařík Jindřich . Narozen 1928 v Plzni. Studoval na Státní grafické škole v Praze a na VŠUP u prof. 
Nováka. Malíř, grafik, ilustrátor a výtvarný redaktor. Ilustroval více než stovku knížek pro děti, spolupracoval na 
řadě animovaných filmů a televizních večerníčků. Byl výtvarným redaktorem časopisu Mateřídouška. (Zdroj: 
Zlatý máj, roč. 37, č. 4/5, str. 175) 



14

spojená právě s tímto filmem.  Časopisem nově provázejí kreslené postavy Máti a Douši, 

holky a kluka, kteří společně se svou pratetou provázejí čtenáře jednotlivými rubrikami, 

v lednu 2004 je nahrazují Ája a Bob.  Postava chlapce a dívky měla zajistit vnímání časopisu 

„unisex“ vhodného pro chlapce i dívky.  

Zatímco v předchozích vydáních byla převažující barva podkladu stránek bílá, od čísla 2 

z roku 2001 je v Mateřídoušce mnohem více využíváno barevného podkladu.  

Proměnu časopisu představuje nový šéfredaktor Mgr. Jan Smolík v závěrečném slově a je to 

poprvé, kdy ve sledovaném období promlouvá ke čtenářům šéfredaktor osobně: „Právě jste 

prolistovali Mateřídoušku, která se vydala na cestu od literárního časopisu k časopisu 

modernímu, všestranně zaměřenému.“30  

Nutnost přinášet kvalitní literaturu byla již podle slov nového šéfredaktora překonána, jeho 

cílem bylo přinášet čtenářům informace a pomáhat s orientací ve světě: „Po druhé světové 

válce, kdy začala Mateřídouška vycházet, byla kvalitní literatura pro děti nedostatkovým 

zbožím a barevná umělecká ilustrace vzácností. Současným dětem chybí spíš přístupnou 

formou podané informace, aby se ve složitém světě na počátku třetího tisíciletí aspoň trochu 

vyznaly a mohly si i v něm najít svoje místo.“31 Markantním příkladem je zavedení rubrik o 

nových technologiích, jako jsou počítače, internet (v březnovém vydání: Jak funguje 

…počítač, Svět informací). Celý časopis byl více strukturován, pravidelné rubriky dostaly své 

názvy umístěné do barevných pruhů v horních okrajích stránek.  Po změně grafického 

uspořádání v letech 2004 – 2005 se tento grafický model vrátil v roce 2006.  

Součástí časopisu jsou od března 2002 „vklady“ – dvoustrana z tvrdého papíru, která je 

označena logem časopisu Šikula (od března 2002 do května 2003, časopis Šikula prodal 

František Savov do Mladé fronty). Od května 2003 již nevycházejí s logem Šikula, ale jedná 

se dále o vystřihovánky různého typu, zvířata, hrady, pexeso, rozvrh hodin.  

Mgr. Jana Smolíka vystřídala na postu šéfredaktora v lednu 2003 Mgr. Pavlína Brzáková, od 

listopadu 2003 do prosince 2007 je šéfredaktorem Tomáš Suder. V roce 2008 nastupuje do 

vedení časopisu Martina Arnoštová, která pracovala v redakci od roku 2004.  

Autoři zkoumaných ročníků (1976-77, 1986-87, 1996, 2006) 

                                                            
30  Mateřídouška, ročník 28, 2002, číslo 2, str. 34 

31  tamtéž 
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Kompletní seznamy autorů jsem zařadila do přílohy č. 2, jsou rozděleny po žánrech.  

Básníci 

Jednou z předností starších ročníků Mateřídoušky byla její pestrost. To dokládá i počet autorů 

básní – v ročníku 1976-77 je to celkem 37 autorů. O deset let později je to dokonce o dva 

autory více, ale důvodem je také to, že se pravidelně objevují i básně zahraničních autorů, za 

zmínku stojí John Updike. Mezi uznávané autory, které najdeme v Mateřídoušce v rozpětí 10 

let, patřili: Jiří Žáček32, Jiří Havel33, Alois Mikulka34, Michal Černík35, Pavel Šrut36 (původní 

tvorba a překlady), Miroslav Florian. 

V roce 1996 počet autorů básní klesá na 14 a stále publikují Jiří Havel a Jiří Žáček. V tomto 

období neklesá podíl básní, pouze počet autorů. V roce 2006 již nepublikují žádní básníci.  

Prozaici  

                                                            
32 Žáček Jiří. Básník, překladatel poezie, autor knih veršů pro děti a esejista. Narozen 6. 11. 1950 
v Chomutově, dětství strávil ve Strakonicích. Vystudoval střední průmyslovou školu a stavební fakultu ČVUT. 
V letech 1974 – 1991 byl zaměstnán v nakladatelství Československý spisovatel jako redaktor poezie. Od konce 
90. let se věnuje pouze literatuře. Překládal básně slovenských, ukrajinských, maďarských, estonských autorů. 
(Zdroj: Čeští spisovatelé 20. století, slovníková příručka, Československý spisovatel, 1985,www.spisovatele.cz) 

33 Havel Jíří. Narozen 27. července v Pěnčíně. Byl odvolán z postu šéfredaktora časopisu Pionýr  a také 
vyškrtnut ze Svazu spisovatelů, po roce 1989 plně rehabilitován. Vytvořil čítanku pro zvláštní školy, několik 
desítek leporel pro nejmenší, loutkových divadelních her pro mládež a televizních scénářů. Se spolupracovníky 
z časopisu Mateřídouška M. Propperovou, J. Černým  napsal roku 2002  knížku Obrázkové čtení. (Zdroj: 
Současní čeští spisovatelé  knih pro děti a mládež, zpracovaly Ivana Hutařová a Marie Hanzová, 2003) 

34  Alois Mikulka. Narodil se 13. 8. 1933, vystudoval obor monumentální malby v ateliéru prof. Jána 
Želibského na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Psal básně i pohádky pro děti, tvořil sochy a obrazy. 
Obdržel řadu našich a zahraničních prestižních ocenění. (Zdroj: http://zivotopis.osobnosti.cz/alois-mikulka.php) 

35  Michal Černík: Narozen 1943, debutoval na počátku 70. let. Autor knih pro děti a překladatel poezie, 
reportér, fejetonista.  Vystudoval  český jazyk  a dějepis na pedagogické fakultě v Brandýse nad Labem. Učil na 
základní devítileté škole, v letech 1969—80 pracoval v redakci Sedmičky pionýrů . Od roku 1971 externě 
redigoval v Květech dětskou přílohu Kvítek. (Zdroj: Čestí spisovatelé 20. století, slovníková příručka, 
Československý spisovatel, 1985) 

36  Pavel Šrut. Narozen 3. dubna 1940 v Praze. Studoval Filozofickou fakultu UK. Krátce pracoval jako 
redaktor nakladatelství Naše vojsko, od roku 1971 je na volné noze. Pro děti píše verše i prózu a překládá autory 
světového klasického odkazu. Zdroj: Současní čeští spisovatelé  knih pro děti a mládež, zpracovaly Ivana 
Hutařová a Marie Hanzová, 2003) 
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V roce 1976-77 publikovalo 31 autorů, mezi nimi i známí autoři knih pro děti František Nepil, 

Václav Čtvrtek, Zdeněk Adla, Eduarda Petiška37.  

O deset let později v próze publikovalo celkem 22 autorů, mezi nimi Hana Doskočilová38 a již 

zmiňovaná Magdalena Propperová.  

V roce 1996 je to již jen 8 autorů a jedna autorská dvojice. Je to také dáno tím, že Hana 

Doskočilová má v tomto ročníku dvě povídky na pokračování – Povídání o Šimšovi a Jak se 

vychovává papoušek. Známá autorka dětských knih Martina Drijverová39 přispívala do 

časopisu jednak povídáním o aktuálním kalendářním měsíci a také převypravuje do každého 

čísla národní pohádky z různých koutů světa.  

V roce 2006 vycházel v každém čísle pouze jeden příspěvek literárního žánru povídka a to 

ukázky z knihy Případ opuštěného poníka od Karin Müllerové (vydalo nakladatelství Mladá 

Fronta, 2005) a od září ukázky z knihy Nové Mikulášovy patálie – Návrat z prázdnin, autorů 

Goscinny & Sempé (vydalo nakladatelství Albatros, 2005).  

Ilustrátoři  

Důležitost ilustrace v dílech pro děti 

Vývoj ilustrace pro děti hodnotí ve své publikaci Snění pro lepší čas Petr Matoušek & Martin 

Reissner. Ilustrace se začaly objevovat v českých knihách na počátku 19. století, v období tzv. 

národního obrození a byly velkou vzácností až do poloviny 19. století. Na počátku 20. století 

byly ilustrace v dětských knihách kvalitativně slabší, převládala prvoplánovitá popisnost. 

                                                            
37  Eduard Petiška .Narodil se 14. 5. 1924 v Praze, vystudoval na pražské univerzitě germanistiku a 
srovnávací literaturu. Od roku 1946 psal pro dětské časopisy a  rozhlas. Prvními knihami jsou básnické sbírky. 
Od 50. let se věnoval literatuře pro děti, prvník knihu vydal v roce 1947. Psal moderní pohádky i upravoval 
klasické. Zpracoval a upravil české i zahraniční pověsti a pohádky Od 60. let  se začal více věnovat i próze pro 
dospělé. , (Zdroj: Čestí spisovatelé 20. století, slovníková příručka, Československý spisovatel, 1985) 

38  Doskočilová Hana. Narodila se 11. července 1936 v Jihlavě. Vystudovala gymnázium ve Znojmě a 
pracovala jako úřednice v Jihlavě a Praze. Po vydání své první knížky začala pracovat v SNDK, později 
v Albatrosu. Píše výhradně pro děti. Od roku 1972 se živí pouze literaturou. (Zdroj: Ivana Hutařová, Marie 
Hanzalová, Současní čeští spisovatelé knih pro děti a mládež, 2003). 

39  Martina Drijverová, spisovatelka a scénáristka. Narodila se roku 1951 v Praze, kde studovala na 
FAMU a později i na  pařížské Sorbonně. Šest let pracovala jako redaktorka dětského vysílání Čs. rozhlasu, 
napsala pro něj mnoho pohádek, her, publicistických pořadů. Psala pro Českou televizi scénáře pohádek, 
večerníčků, her pro děti.  Vydala velké množství knížek pro děti, které byly přeloženy do  mnoha jazyků a 
získaly několik ocenění. (Zdroj: www.spisovatele.cz) 
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Situace se změnila nástupem výrazných výtvarníků-ilustrátorů. Jedním z hlavních 

představitelů byl Mikoláš Aleš (1852 – 1913), ilustroval díla Aloise Jiráska, Pohádku o 

Palečkovi, lidová říkadla, prostonárodní písně.  

Počátkem 20. století také rostl zájem a důraz na ilustraci v knihách pro děti a sílil také 

význam ilustrace u knih pro děti předčtenářského věku.  Nejznámějším představitelem byl 

Josef Lada (1887 – 1957), který nejenže knihy ilustroval, ale i sám psal. Mezi jeho obecně 

známé pohádky patří O Mikešovi (1934), O chytré kmotře lišce (1937). Dalším autorem té 

doby byl Josef Čapek (1887 – 1945), ilustroval Devatero pohádek (1932), Klabzubova 

jedenáctka (1922). Ondřej Sekora (1899 – 1967), autor postavy Ferdy Mravence, vedl ve 30. 

letech koutek Lidových novin určených dětem, kam přispíval texty i ilustracemi. Jeho Ferda 

Mravenec byl prvním kresleným seriálem na pokračování i v časopise Mateřídouška.  

Převážně pro starší děti ilustroval Zdeněk Burian (1905 – 1981) díla Julese Verna, J. F. 

Coopera, Alexandra Dumase i Ruyarda Kiplinga, Karla Maye, Jacka Londona.   

Velmi plodným obdobím pro dětskou ilustraci je konec 50. let a šedesátá léta. Přestože 

existovala jistá omezení, zůstala v této části naší kultury určitá míra volnosti a probíhal 

rozmach ilustrační a typografické tvorby.40 

Ilustrace hrají v celkové podobě a vyznění časopisu důležitou roli, zabírají cca 1/3 tiskového 

prostoru. František Holešovský, teoretik české i slovenské ilustrace pro děti, říká o důležitosti 

ilustrací v knihách pro děti: „…Dnes je situace docela jiná: nechceme neosobité umění, 

požadujeme naopak, aby tak jako literatura i výtvarné umění hovořilo s dětmi rozmanitým 

způsobem, věříme, že pro úspěšnou estetickou výchovu je velmi důležité, aby děti poznávaly 

různý výraz výtvarného projevu, a jsme přesvědčeni, že právě konvenční výraz zbavený 

osobitosti znemožňuje estetický rozvoj dětí a rozvoj jejich uměleckého vkusu“.41  

Pro rozvoj slovní zásoby v prvních letech života jsou knihy velmi důležitým prostředkem, jak 

pěstovat v dětech základy kvalitního mluveného projevu a zájmu o čtení a literaturu. 

Prvními knihami, se kterými se děti setkávají, jsou knihy pouze obrázkové nebo doplněné 

krátkými texty.  Zde je pro interpretaci knihy důležitá vizuální a verbální komunikace 

s malým čtenářem. Mohou mít formu obrazových panoramat, beztextových leporel, knižních 
                                                            
40  Snění pro lepší čas, Petr Matoušek &  Martin Reissner, Ministerstvo kultury České republiky, 2004 

41  František Holešovský, Naše ilustrace pro děti a její výchovné působení, Státní nakladatelství dětské 
knihy, 1960, str. 14 
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hraček, knih – alb, omalovánek, vystřihovánek. První obrázkové knihy jsou stavěny tak, aby se 

děti mohly seznamovat s tím, co mohou také vidět ve svém okolí – hračky, zvířata, předměty 

v domácnosti. 42 

Po roce 1989 se změnila situace na knižním trhu, skončila skutečná nadvláda jednoho obřího 

vydavatelského domu, knihy začaly vycházet na volném trhu, což bylo také příčinou kolísavé 

úrovně dětských ilustrací ve vydávaných knihách. Od poloviny 90. let dochází ke stabilizaci 

situace na ilustrátorském trhu, přesto chybělo kritické zhodnocení prací nastupujících autorů 

jak uvádí Petr Matoušek a Martin Reissner ve své práci Snění pro lepší čas vydaného 

Ministerstvem kultury ČR v roce 2004. 

Autoři, kteří byli zárukou kvality před listopadem 1989, zůstávali i nadále nositeli kvalitní 

dětské ilustrace. Jejich předností bylo, že nebyli úzce zaměřeni pouze na dětskou literaturu, 

ale pracovali v různých odvětvích a pracovali  různými technikami. Mnoho  autorů se podílelo 

na tvorbě animovaných filmů.  

Jindřich Kovařík v rozhovoru pro časopis Zlatý máj hodnotí vysokou úroveň české ilustrace 

pro děti takto: „Mohu-li své názory nějak zobecnit, řekl bych, že přesahy aktivity umělců do 

různých oblastí výtvarného kumštu (tzn. např. absence specializace ilustrátora jen pro 

literaturu pro děti) byly jednou z kvalit, které se projevily v české ilustraci oproti školám 

jiných národností.“ 43 

Autoři ilustrací na titulních stranách ročníku 1976-77 

Do listopadu roku 1968 vycházela jednotlivá čísla vždy ilustrovaná jedním autorem. Od 

prosince 1968 nacházely děti na stránkách časopisu práce mnoha ilustrátorů, kteří doplňovali 

kresbami jednotlivé pohádky, básničky, soutěže, což přispívalo k větší pestrosti časopisu a 

umožňovalo dětem seznámení s různými výtvarnými styly.  

Na titulních stranách ročníku 23 (rok 1976-77) jsou ilustrace odkazující k příběhu nebo 

pohádce uvnitř časopisu, což bylo uvedeno na přední straně popiskem.  Každý měsíc 

vycházela Mateřídouška s titulní ilustrací od jiného autora (Jan Černý44, Jiří Kalousek45, 

                                                            
42  Svatava Urbanová a kol.: Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let XX. Století, 2004: 
Milena Rosolová: Od „obrázkového čtení“ k textu, str. 24 

43  Zlatý máj, roč. 37, č. 4-5 (1993), str. 175 

44  Černý Jan. Malíř, ilustrátor, karikaturista. Narozen 10. 9. 1919 v Praze. Studoval na Státní grafické 
škole a na Umělecko průmyslové škole v Praze. Ilustroval knihy pro mládež, vystavoval s SVU Mánes, redaktor 
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František Skála46, Miloslav Jágr, Jolanta Lysková47, Gabriel Filcík48, Adolf Born49, Radek 

Pilař50, Leoš Konáš51, Olga Čechová52, Olga Franzová53, Jaroslav Malák54).  Ilustrace měly 

bílý podklad stejně jako samotné logo Mateřídoušky.  

                                                                                                                                                                                          
časopisu Mateřídouška. (Zdroj: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 – 1997, výtvarné 
centrum Chagall, Ostrava 1998, editor Zbyšek Malý) 

45  Kalousek Jiří, malíř, ilustrátor. Narozen 7. 2. 1925 v Novém Bydžově, zemřel 23. 2. 1986 v Praze. 
Studoval u F. Muziky a A. Pelce na VŠUP v Praze (1950). Od 1958 začal ilustrovat knihy. Ilustroval také 
v časopisech pro děti: Mateřídouška, Sluníčko, Ohníček, 1965 – 1983 pracoval na ilustrované zeměpisné 
encyklopedii. Nakreslil seriál Obrázky z českých dějin a pověstí společně se Zdeňkem Adlou, který vyšel knižně 
v roce 1980. Podílel se také na tvorbě animovaných filmů, spolupracoval s Čs. televizí, byl výtvarníkem více než 
15 animovaných filmů. (Zdroj: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 – 1997, výtvarné 
centrum Chagall, Ostrava 1998, editor Zbyšek Malý) 

46  Skála František. Narozen 16. 3. 1923 v Tuchlovicích u Kladna. Studoval na Státní grafické škole 
v Praze u profesorů E. Filly a J. Nováka na VŠUP tamtéž. Pracoval jako výtvarný redaktor Mladé fronty a 
Státního nakladatelství dětské knihy. Zabýval se plakátovou tvorbou, ilustroval více než 50 knižních titulů, 
převládají pohádky a žánr lidového humoru a satiry. Od roku 1946 přispíval do časopisu Dikobraz, jeho kresby a 
karikatury otiskovaly Literární noviny, Výtvarná práce, Plamen, Mladý svět, Kultura aj. Pro děti vytvářel 
ilustrované seriály pro časopisy Mateřídouška a Sluníčko. Od roku 1962 spolupracuje s animovaným filmem 
nejen jako výtvarník, ale také jako autor námětů a scénářů. Věnoval se také literární činnosti. (Zdroj: Slovník 
českých a slovenských výtvarných umělců 1950 – 1997, výtvarné centrum Chagall, Ostrava 1998, editor Zbyšek 
Malý) 

47  Jolanta Lysková. Malířka, ilustrátorka, grafička. Narozena 9. 12. 1938 v Karviné. Studovala u 
profesorů A. Hoffmaistera a M. Jágra na VŠUP v Praze (1959-1965). Její doménou je ilustrace v knihách pro 
děti a časopisech (Mateřídouška, Sluníčko). Ilustrovala více než 50 knižních titulů. Ve volné tvorbě se zabývá 
grafikou, kresbou a vytváří závěsné moduritové reliéfy, závěsné obrazy, v nichž se opakovaně vrací k motivům 
z ilustrací dětských knih. (Zdroj: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 – 1997, výtvarné 
centrum Chagall, Ostrava 1998, editor Zbyšek Malý) 

48  Gabriel Filcík. Narozen 24. 7. 1946 v Praze. Studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze 
obor hračka u Viktora Fixla, poté na VŠUP u prof. F. Muziky. Mimo grafickou tvorbu a ilustraci se zaměřil na 
hračky, didaktické pomůcky a kreslený film. Zejména hračkami se podílel na činnosti ateliéru Studio Albatrosu. 
Ve spolupráci s dalšími autory se podílel na encyklopedické sérii s postavičkami Petra a Hanky. Pravidelně 
kreslil pro časopisy Sluníčko a Mateřídouška. Ilustroval i učebnice.(Zdroj: Slovník českých a slovenských 
výtvarných umělců 1950 – 1997, výtvarné centrum Chagall, Ostrava 1998, editor Zbyšek Malý) 

49  Born, Adolf. Grafik, ilustrátor. Narozen 12. 6. 1930. Studoval na PFUK a na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové v Praze a u A. Pelce. Zpočátku kreslil karikatury a ilustroval knížky s Ol. Jelínkem. V roce 
1977 získal v Montrealu na výstavě karikatur Grand Prix. V roce 1972 se stává členem týmu Macourek – Born – 
Doubrava, který proslul animovanými filmy známými v mnoha zemích, např. seriálem Mach a Šebestová. 
Obdržel mnoho cen za ilustrace i animované filmy. Zdroj: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 
1950 – 1997, výtvarné centrum Chagall, Ostrava 1998, editor Zbyšek Malý) 

50  Pilař Radek. Malíř, grafik, ilustrátor, intermediální umělec, pedagog. Narozen 23. 4. 1931 v Písku, 
zemřel 7. 2. 1993 v Praze. Studoval u V. Rady na AVU v Praze (1950 – 1956). Věnoval se malířství, grafice, 
ilustraci, scénografii, byl scénáristou, výtvarníkem a režisérem animovaných filmů, věnoval se fotografii a 
videoartu. Intenzivně se zabýval dětskou ilustrací. Od 1963 spolupracoval se Státním nakladatelstvím dětské 
knihy, později s nakladatelstvím Albatros a časopisy Sluníčko , Mateřidouška, s Čs. televizí a Krátkým filmem. 
1966-1973 výtvarník animovaného seriálu O loupežníkovi Rumcajsovi a jeho synku Cipískovi. Od 1990 působil 
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Ilustrátorů, kteří přispívali do časopisu, bylo opravdu hodně. V jednom ročníku se objevují 

ilustrace od 37 autorů, což svědčí o pestrém zastoupení různých stylů ilustrace a rozmanitém 

výtvarném pojetí.  

Autoři ilustrací na titulních stranách ročníku 1986-87 

Grafická úprava titulní strany zůstává stejná jako před 10 lety. Ilustrace se buď vztahují 

tematicky k danému měsíci, nebo jsou i abstraktní, již neodkazují odkaz na text uvnitř 

časopisu.  Autory titulních stránek jsou: Gabriel Filcík, Luděk Vimr55, Miloslav Jágr, Jolanta 

Lysková, Eva Frantová56, Šarlota Zahrádková57, Olga Čechová, Marcela Halousková58, Lenka 

Vybíralová59, Olga Franzová, Alois Mikulka, Vladimír Nagaj60.  

                                                                                                                                                                                          
na FAMU, kde přednášel elektronickou animovanou tvorbu. (Zdroj: Slovník českých a slovenských výtvarných 
umělců 1950 – 1997, výtvarné centrum Chagall, Ostrava 1998, editor Zbyšek Malý) 

51  Konáš Leoš. Grafik , ilustrátor. Narozen 29. 10. 1943 v Kdyni u Domažlic. Studoval na SUPŠ v Brně 
(1961-1965). Od roku 1967 působil jako reklamní výtvarník v podnicích severních Čech. Věnoval se užité 
grafice. Ilustroval především dětské knihy. Zastoupen ve sbírkách MB v Brně. (Zdroj: Slovník českých a 
slovenských výtvarných umělců 1950 – 1997, výtvarné centrum Chagall, Ostrava 1998, editor Zbyšek Malý) 

52  Čechová Olga. Narodila se 6. 4. 1925 v Brně. Grafička, ilustrátorka a malířka, studovala na Vysoké 
škole uměleckoprůmyslové v Praze u profesorů Karla Svolinského a Antonína Strnadela. Převážná část její 
tvorby patří dětem. Spolupracovala s filmovým studiem Barrandov. Za ilustrace v knihách pro děti dostala 
několik ocenění.  (Zdroj: Holešovský František, Čestí ilustrátoři v knihách pro děti a mládež, 1989) 

53  Franzová Olga. Grafička, ilustrátorka. Narozena 1. 3. 1944 v Praze, Studovala UMPRUM v Praze u 
prof. A. Strnadela (1962-68). Spolupracovala s nakladatelstvím Albatros, Panorama, s časopisy Mateřídouška, 
Sluníčko aj. Věnovala se především ilustracím pro nejmenší děti. Tvořila leporela a omalovánky. (Zdroj: Slovník 
českých a slovenských výtvarných umělců 1950 – 1997, výtvarné centrum Chagall, Ostrava 1998, editor Zbyšek 
Malý) 

54  Malák Jaroslav. Výtvarník animovaného filmu, karikaturista, ilustrátor. Narozen 21. 11. 1928 v Praze. 
Studoval na Rotterově reklamní škole, Státní grafické škole a u prof. J. Nováka na katedře kresleného filmu 
VŠUP v Praze. Působil jako výtvarník animovaného filmu i kreslíř-karikaturista, pracoval na řadě osvětových a 
reklamních filmů a věnoval se plakátové tvorbě. Spolupracoval s časopisy Mladý svět, Dikobraz, Roháč, Květy, 
Tvorba. (Zdroj: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 – 1997, výtvarné centrum Chagall, 
Ostrava 1998, editor Zbyšek Malý) 

55  Vimr Luděk. Narodil se 5. 7. 1921 v Králově Dvoře u Berouna. Knižní grafik a ilustrátor, ilustruje 
převážně pro děti. Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. V roce 1958 začal spolupracovat 
se Státním nakladatelstvím dětské knihy a dětskými časopisy. V letech 1959 – 1983 pracoval jako výtvarný 
redaktor SNDK – Albatrosu. Za ilustrace k dětským knihám získal několik ocenění. (Zdroj: František 
Holešovský, Čeští ilustrátoři v současné knize pro děti a mládež, 1989). 

56  Frantová Eva,přispívala ilustracemi do časopisu Mateřídouška.  

57  Zahrádková-Filcíková Šarlota. Narozena 2. 2. 1955. Podílela se na tvorbě animovaných filmů a zabývá 
se také ilustrací v knize pro děti. (Zdroj: www.filmcenter.cz) 



21

Téměř polovina ilustrátorů je stejná jako před deseti lety: Miloslav Jágr, Jolanta Lysková, 

Gabriel Filcík, Olga Čechová, Olga Franzová. Celkem 22 autorů.   

Autoři ilustrací na titulní straně 1996 

Ilustrace na titulní straně v roce 1996 vytvořili: Vratislav Hlavatý (2x)61, Stanislav Duda62, 

Stanislav Holý63, Jaroslav Malák, Eva Šedivá64, Leoš Konáš, Lucie Dvořáková65, Václav 

                                                                                                                                                                                          
58  Halousková Marcela. Grafička, animátorka. Studovala VŠUP, ateriér filmové a televizní grafiky. 
Zabývá se převážně televizní animovanou tvorbou. Věnuje se také animovaným reklamním black-outům. (Zdroj: 
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 – 1997, výtvarné centrum Chagall, Ostrava 1998, editor 
Zbyšek Malý) 

59  Vybíralová Lenka. Narodila se roku 1954 v Jičíně. Studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v 
Praze. Zabývá se ilustrováním dětských knih, časopisů a učebnic, vědeckou ilustrací a animovaným filmem. 

60  Nagaj Vladimír, narozen 1949. Grafik, ilustrátor, umělecký redaktor časopisů. (Zdroj: 
www.kdojekdo.cz) 

61  Hlavatý Vratislav. Grafik, ilustrátor. Narozen 18. 9. 1934 v Náchodě. Studoval na VŠUP v ateliéru 
filmové grafiky u prof. Hoffmeistera (1959). Převážně ilustroval dětské knihy. Zabýval se i plakátem, 
karikaturou, animovaným filmem. Ilustrace a kreslený humor tiskl v časopisech Plamen, Host do domu, Červený 
květ, Kultura, Mlady svět, Sluníčko, Ohníček, Mateřídouška, Graphis-Swiss ad. (Zdroj: Slovník českých a 
slovenských výtvarných umělců 1950 – 1997, výtvarné centrum Chagall, Ostrava 1998, editor Zbyšek Malý) 

62  Duda Stanislav. Malíř, grafik, ilustrátor, výtvarník animovaného filmu. Narozen 2. 7. 1921 v Ostravě. 
Studoval na UMPRUM (A. Strnadel) a na VŠUP Praha. Pracoval jako grafik v propagaci Centrotexu a Obchodní 
komoře. Výrazně se podílel na výtvarných řešeních domácích i zahraničních výstav (např. EXPO  Brusel 1968). 
Od 1953 byl ve svobodném povolání. Věnoval se především plakátové tvorbě, výstavnictví, ilustracím knih pro 
děti i dospělé, animovanému filmu. Spolupracoval i na animovaných filmech. (Zdroj: Slovník českých a 
slovenských výtvarných umělců 1950 – 1997, výtvarné centrum Chagall, Ostrava 1998, editor Zbyšek Malý) 

63  Holý Stanislav. Žil v letech 1943 – 1998.  Od roku 1960 žil v Praze. Vystudoval Vysokou školu 
uměleckoprůmyslovou v Praze. Od roku 1971 spolupracoval s divadelními a televizními tvůrci na výtvarném 
zpracování děl pro děti. Pro pořad České televize Studio kamarád vytvořil scénu a animované postavičky Jů, 
Hele a Haryho Šoumena. Věnoval se také volné tvorbě. (Zdroj: http://www.ct24.cz/kalendarium/25278-zemrel-
otec-juhelaku-stanislav-holy/) 

64  Šedivá – Masopustová Eva. Ilustrátorka, grafička, animátorka. Narozena 24. 12. 1934 v Praze. 
Studovala loutkářské a scénické výtvarnictví u R. Landera a kresbu a ilustraci u porf. K. Mullera na Vyšší 
uměleckoprůmyslové škole (1950 - 1954). Zabývala se dětskou ilustrací (spolupracovala s nakladatelstvím 
panorama, Albatros a Profil), užitou grafikou a grafickým designem i animovaným filmem (popletená planeta). 
Výtvarně ztvárnila večerníčky např. O sazínkovi. (Zdroj: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 
1950 – 1997, výtvarné centrum Chagall, Ostrava 1998, editor Zbyšek Malý) 

65  Dvořáková Lucie. Narozena roku 1959 v Praze. Vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou 
v Praze, ateliér filmové a televizní grafiky. Ilustruje knihy a časopisy, pracuje pro animovaný film. Navrhuje a 
realizuje výtvarné řešení televizních pořadů pro děti. (Zdroj:www.klubilustratoru.cz).  
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Kabát66, Alois Mikulka, Dagmar Ježková67, Miloslav Jágr. Celkem v Mateřídoušce ilustruje 

37 autorů, což je o něco méně než v předchozích zkoumaných ročnících. 

Titulní strany ročníku 2006 

Na titulních stranách v roce 2006 byly použity fotografie hrdinů  z převážně animovaných 

filmů pro děti (kromě června, července a září)68, celý vizuál byl na spad. U loga časopisu se 

změnil rozpal mezi písmeny. Zatímco do února 2002 bylo písmo zarovnané se spodním 

okrajem, od března téhož roku se stalo dynamičtějším, jednotlivá písmena měla různý sklon a 

nebyla posazena na lince. Logo dostalo bílý obrys, aby zcela nezaniklo na plnobarevném 

podkladu.  

Na titulní straně bylo kromě motivu také upozornění na další zajímavosti v časopisu, jako 

např. dárek uvnitř, soutěž o ceny. Od července 2006 se změnila grafická úprava přední strany 

a to tak, že stránka byla horizontálně rozdělena tak (na půl, od října na třetiny), že ve větší 

části je hlavní motiv čísla a v menší levé části upoutávka na obsah časopisu.  

 

3. Dětské čtenářství  

3.1 Rozvoj čtenářských dovedností 
 

Zvládnutí techniky čtení  
 
Průměrný sedmiletý školák musí při četbě soustředit ještě značné úsilí na správnost samotné 

techniky čtení jednotlivých slov a je pro něj také důležitá pomoc dospělého při práci s textem, 

                                                            
66  Kabát Václav. Ilustrátor, grafik. Narozen 8. 4. 1932. Studoval na SGŠ v Praze u prof. Jaroslava 
Vodrážky a Petra Dillingera (1947 _ 1951), na AVU u profesora V. Pukla (1951-1956). Věnoval se ilustracím 
knih, především pro děti, volné a užité grafice, knižním úpravám, typografii. V knížkách pro malé děti 
kombinuje černobílou kresbu s barvou. V řadě dětských knih přerušují drobné kresby plynutí textu. (Zdroj: 
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 – 1997, výtvarné centrum Chagall, Ostrava 1998, editor 
Zbyšek Malý) 

67  Ježková Dagmar. Narozena 1953 v Opočně. Vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou 
v Praze. Ilustruje dětské knihy, učebnice. Přispívá do časopisů, kreslí komiksy. Zabývá se tvorbou leporel, 
vystřihovánek, omalovánek. (Zdroj: www.klubilustratoru.cz)  

68  Leden – Letopisy Narnie, Únor – Atom Jetix, březen – Karcoolka, duben – Doba ledová II., květen – 

Divočina, srpen – Garfield, říjen – Asterix a Vikingové, listopad – Spláchnutej, prosinec - Lovecká sezóna. 
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zatímco jen o rok nebo o dva roky starší čtenář už dobře zvládá čtení celých vět a může do 

značné míry samostatně rozvíjet pokročilejší čtenářské dovednosti jako je orientace v delších 

úsecích textu, vyhledávání konkrétních informací apod.  Zdeněk Matějček ve své knize 

„Čtením ke vzdělání“69 uvádí: „Z posluchače se může stát čtenář; věk 6 – 10 let. S prvním 

školním rokem nesmí rodiče s předčítáním přestat. Je chybou přestat s čtením. Dětské čtení je 

ještě namáhavé. Je to luštění znaků, které zatím nedávají smysl, je to k uzoufání. Se 

skutečným čtením to zatím nemá mnoho společného. S rodičovským čtením lze přestat, až 

když dítě začne čtení bavit. Kdy dokáže v přeslabikovaném najít smysl.“ 

Dětské časopisy a počátky čtení  

Nejdůležitějším prostředkem pro rozvoj dětského čtenářství zůstává kniha, která nejen že 

napomáhá zlepšování plynulosti čtení, ale také pomáhá rozvíjet dětskou fantazii a 

představivost. Jako doplněk může sloužit i dětský časopis, kde malý čtenář nalezne nejenom 

zajímavé texty k procvičení, ale i další zdroje zábavy jako luštění rébusů a křížovek, základní 

zábavné formy výuky cizích jazyků, může sloužit i jako zdroj aktuálních informací ze světa 

vědy a techniky, fauny a flóry. Časopis by však měl zůstat pouze jako doplňková aktivita 

k přečteným knihám.   

Zkušenosti s literaturou 

V uvedeném věku (7 – 10 let) probíhá rozvoj čtenářských dovedností velmi rychle a s tím 

rostou i potřeby a náročnost dětského čtenáře ve vztahu ke zdrojům různých literárních 

zkušeností včetně dětských časopisů. Otakar Chaloupka v knize O literatuře pro děti uvádí: 

„Podstatným momentem tohoto počátečního dětského čtenářství se stává i jeho poměrně 

brzký a rychlý růst. Rozvoj v prepubescenci je velice dynamický, mnohem dynamičtější než 

dospělí soudí. Impuls první knížky vyžaduje impulsy další jednak návazné, jednak 

obohacující zájmové pole dítěte. A zde vystupuje hledisko šíře čtenářského rejstříku, do 

něhož vstupuje klasická pohádka, próza s přírodní tematikou, uměleckonaučná literatura a 

převyprávění, v němž na předčtenářské veršové útvary navazuje poezie pro děti.“ 70  

Obsah dětských časopisů 

                                                            
69  Zdeněk Matějček, Čtením ke vzdělání, Praha 2004, s. 7 

70  Otakar Chaloupka: O literatuře pro děti. Československý spisovatel, 1989, str. 89. 
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Na tyto čtenářské potřeby procházející rychlým rozvojem by měly reagovat i dětské časopisy 

nabídkou obsahu, který může různorodým a proměňujícím se nárokům dětských čtenářů 

nabízet odpovídající literární podněty. Předpokládá to poměrně pestrou obsahovou skladbu 

umožňující rozvoj čtenářských schopností různých kategorií čtenářů. Jak ale můžeme vidět na 

příkladu časopisu Mateřídouška, tak původní záměr časopisu, který původně sloužil právě 

k rozvoji dětských čtenářských dovedností a seznamoval své čtenáře s různými formami a 

literárními žánry, zmizel a do popředí se dostal záměr hlavně pobavit a informovat. Časopis 

Mateřídouška se postupem doby stal časopisem, kde by měly najít „své“, jak děti sedmileté, 

tak děti desetileté, chlapci i dívky. Pokud se prioritou při vydávání časopisu stává 

„univerzálnost“, nemůže být výsledné dílo kvalitní.    

3.2 Od pasivního čtenáře k otevřenému textu 
 

Tradiční pohled na dětské čtenářství byl v minulosti veden důrazem na výchovu malých 

čtenářů ke společenským hodnotám uznávaným vládnoucí vrstvou. To platilo také 

v socialistické éře Československé literatury a tisku, tedy i ve zkoumaném období 70. a 80. 

let. Nástrojem domněle jednosměrného působení na čtenáře jako objekt výchovy byly texty, 

které se považovaly za plně kontrolovatelné autorem, schopné předávat přesně jen takové 

sdělení, které do nich bylo vloženo. K zesílení této představy o účinku literatury a 

časopiseckých textů přispíval v uvedené době také fakt, že na kontrolu textu určeného ke 

zveřejnění měly vliv i politické orgány prostřednictvím všudypřítomné vydavatelské cenzury 

a také velmi účinné autocenzury jako pudu sebezáchovy chránícího autory před postihem 

úřední moci. Úlohou literatury bylo vychovávat socialistického člověka.71  

Zatímco v 70. a 80. letech bylo hlavním úkolem státního aparátu hlídat obsahovou stránku 

vydávaných knih, dnešním zájmem pedagogických pracovníků je posunout křivky klesajícího 

zájmu o knihy u dětí a mládeže směrem vzhůru.   

Otakar Chaloupka ve svém článku z konce 90. let „Dětská literatura – dětské čtenářství“72 

uvádí dva důvody- objektivní a subjektivní. Za objektivní můžeme považovat televizi a její 

rozšiřující se nabídku pořadů, internet, počítačové hry. Za subjektivní to, jakým způsobem 

                                                            
71  Stromšíková, Valík, Co a jak čte vaše dítě, Nakladatelství SNP, 1957 

72  Otakar Chaloupka, Český jazyk a literatura: Dětská literatura – dětské čtenářství?, roč. 48. č. 7/8, str. 
156-161 
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rodiče přistupují k výchově ke čtenářství v rodině. Zda děti ke čtení vedou, mluví s nimi o 

přečtených knihách. Škola hraje také svoji roli, ale přístup rodiny ke čtení dětí je primární.  

Jeho slova potvrzují výsledky výzkumu „Jak čtou české děti?“, realizovanou společností GAC 

- Ivan Gabal a Lenka Václavíková-Helšustvá v letech 2002-2003, který se zabýval 

čtenářskými návyky u dětí 10 – 14 let. Použitá metodologie byla zajímavá tím, že se autoři 

projektu dotazovali dětí a jednoho z rodičů, čímž mohli lépe pochopit působení rodiny na 

dětské čtenářství. Přestože se výzkum nezabýval čteností časopisů, respondenty byly starší 

děti, některé poznatky jsou aplikovatelné i na děti 7 – 10 let. 

 Výsledkem výzkumu bylo zjištění, že téměř polovina dětí jsou čtenáři (ten, kdo přečte 

alespoň jednu knihu za měsíc, ne povinná literatura).  

Rozhodujícím faktorem pro získání dítěte pro čtení je rodina. Pokud rodiče dětem četli 

v raném věku, je téměř 70% pravděpodobnost, že budou také čtenáři ve starším věku. Škola je 

na druhém místě v „přesvědčování“ k četbě. Pokud jsou hodiny literatury zajímavě vedeny, je 

zde velká šance, že dětské čtenářství bude podpořeno.  

Největším konkurentem pro knihu je televize. V rodinách, kde je sledování TV regulováno, 

dětem se nabízí alternativní program trávení volného času, je výskyt čtenářů vyšší. Trávení 

času u počítače a čtení se zcela nevylučuje. Děti, které více čtou, jsou i počítačově gramotné a 

věnují mu část svého volného času. 73 

Literární text je vizualizován až ve čtenářově mysli 

V poslední době se pozornost obrací více k zážitku čtení z pohledu dětského čtenáře, 

v souladu se stále šířeji přijímanou teorií literárního textu jako otevřeného díla, nabývajícího 

svou konečnou a zároveň neopakovatelnou podobu až ve čtenářově mysli. Čtenářský prožitek 

je v tomto pojetí do značné míry určován samotným čtenářem bez ohledu na jeho věk, 

znalosti nebo schopnosti.  

„Literární text představuje slovně znakový systém. Proto musí dětský recipient v procesu jeho 

osvojování nejprve dekódovat jeho jazykové prostředky, a to v rovině komunikativní i 

estetické. Musí tedy proměnit jejich pojmový význam v živou a konkrétní představu 

zobrazovaného jevu. Ve čtenářově vědomí tak vzniká vnitřní projekcí obraz fiktivní reality 

textu. Tento obraz vychází z jeho subjektivního zkušenostního komplexu, je 
                                                            
73  http://www.gac.cz/documents/nase_prace_vystupy/GAC_CTEN_jak_ctou_ceske_deti 
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individualizovaný.  Populárně řečeno: dětský čtenář odhaluje a vidí ve čteném textu pouze to, 

co má ve své hlavě. V důsledku toho mohou být jednotlivé čtenářské konkretizace téhož textu 

značně odlišné. Jejich variabilita má však své hranice. Jsou vymezeny autorským záměrem a 

podstatnými ideově estetickými informacemi a podněty textu.“74   

3.3 Sociologický pohled – role médií v procesu socializace 
 

V celém období dětství prochází člověk procesem socializace, tedy osvojováním hodnot a 

norem vlastní společenské skupiny. Zejména v raném dětském věku je člověk velmi otevřený 

všem podnětům usnadňujícím jeho úspěšnou socializaci. Tyto podněty přicházejí nejčastěji 

z prostředí jeho nejbližší sociální skupiny, zejména rodiny, školy a ostatních skupin, jichž je 

členem, ale také prostřednictvím médií, jejichž důležitost v procesu socializace spočívá v tom, 

že nabízejí široký rozsah rozmanitých vzorů společenského jednání, které jsou dětmi velmi 

citlivě vnímány. Některé z těchto vzorů, pokud si je děti zapamatují, se mohou  pro ně stát 

modely chování v podobných sociálních situacích v jejich dalším životě. 

 

4. Historické souvislosti – sedmdesátá a osmdesátá léta 
 

Situace v mládežnických organizacích před rokem 1968 

Československý svaz mládeže byla společenská organizace, která sdružovala děti do 15 let a 

to v rámci Pionýrské organizace. Přímo podléhala ideovému vedení Komunistické strany, 

jejíž usnesení byla pro práci ČSM závazná. „Při své práci se pionýrská organizace ČSM 

neustále řídí radami a směrnicemi Komunistické strany Československa jako vedoucí síly 

Národní fronty.“75  

Společenské organizace mohly být zakládány podle zákona č. 68/1951 Sb., musely být 

schváleny ministerstvem vnitra ČSSR v případě celorepublikového působení a ministerstvem 

ČSR v případě republikového působení.76 Společenské organizace byly součástí Národní 

                                                            
74  Doc. Paedr. Jaroslav Toman, Dětské čtenářství a literární výchova, Akademické nakladatelství  CERM, 

s. r. o. Brno, 1999, str. 5 

75  Ustanovení o pionýrské organizaci ČSM a jeho výklad, 1955, str. 26 

76  Miloš Řehůřek, Společenské organizace v Československu, Praha 1985 
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fronty, jejímž úkolem bylo vykonávat dohled nad společenskými organizacemi a být dalším 

článkem v kontrolním mechanismu komunistického režimu. 77   

„Komunistická strana bedlivě pozoruje i práci našeho ČSM, vede nás, abychom pracovali 

mezi širokými vrstvami mládeže a nikde se od nich neizolovali. Usnesení KSČ o práci ČSM 

mezi mládeží ukazuje, že ČSM bude mládeži jen tehdy blízký, bude-li vycházet z jejích přání, 

potřeb, zájmů, bude-li činnost organizací Svazu všestranná a pro mladé lidi přitažlivá.“78 

Období 1968 – 1969 v mládežnických organizacích 

Po skončení druhé světové války v květnu 1945 se začaly obnovovat organizace zakázané 

v období německé okupace a některé nově vznikaly. Komunistická strana Československa se 

angažovala ve Svazu české mládeže (SČM), a proto nezakládala vlastní mládežnickou 

organizaci.  Kolektivním členem SČM se později stal i Junák a Svaz vysokoškolského 

studentstva. Po únoru 1948 skončily svou činnost organizace mládeže, které fungovaly jako 

součást politických stran a nad Svazem české mládeže získala plnou kontrolu KSČ. V roce 

1949 došlo ke sjednocení svazů jednotlivých národností: Svaz české mládeže, Svaz slovenské 

mládeže, Svaz polské mládeže a Svaz mládeže Karpat a vznikl jednotný Československý svaz 

mládeže (ČSM) 79. 

Dětské a mládežnické organizace mezi nimi skautské hnutí Junák, Svaz vysokoškolských 

studentů, byly zrušeny a nahrazeny Pionýrskou organizací a Československým svazem 

mládeže.  

Snahy o obnovení zakázaných dětských organizací se začaly objevovat ve společnosti od 

poloviny šedesátých let. V roce 1967 byl založen v rámci Svazarmu Zálesák, organizace, do 

které přešly ilegální skautské oddíly. Zakládaly se také oddíly TOM (Turistické oddíly 

                                                            
77  Miloš Řehůřek, Společenské organizace v Československu, Praha 1985, str. 205: „Národní fronta je 
politickoorganizačním a koordinačním faktorem podstatných a významných stránek činnosti společenských 
organizací a nekomunistických politických stran. Její hlavní funkce spočívá v operativním a diferencovaném 
zapojování jednotlivých společenských organizací do realizace celospolečenských úkolů, ve správné orientaci 
těchto institucí na řešení politických, ekonomických, sociálních i kulturních úkolů výstavby socialismu. V tomto 
svém postavení mají orgány Národní fronty podávat nezkreslené informace o postojích členstva společenských 
organizací v konkrétní situaci a zprostředkovávat je orgánům Komunistické strany Československa.“ 

78  O československém svazu mládeže, Učebnice pro posluchače kroužků o ČSM, vydalo oddělení agitace 
a propagandy v nakladatelství Mladá fronta, 1960 

79  JUDr. Jaroslav Holý: Dějiny svazu klubů mládeže, 2008 
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mládeže) pod zastřešující organizací ČSTV, které se řídily pravidly Junáka.80 K obnovení 

samotného Junáka došlo v letech 1968 – 1969. 

V březnu 1968 byl na IV. plenárním zasedání ÚV ČSM předložen projekt zrušení 

Československého svazu mládeže a vytvoření samostatných mládežnických organizací. Na V. 

plenárním zasedání ÚV ČSM bylo rozhodnuto o uskutečnění kongresů mládežnických 

organizací, místo sjezdu ČSM, čímž mělo být dosaženo toho, že vznikne řada samostatných 

organizací sociálních, zájmových a věkových skupin mládeže a nebudou již centrálně řízeny. 

Kongres se uskutečnil v prosinci 1969 a vytvořil radu Sdružení organizací dětí a mládeže 

ČSR jako koordinační orgán.  S tímto datem také souvisí změna vydavatele časopisu 

Mateřídouška. Stává se jím Mladá fronta, Sdružení organizací dětí a mládeže ČSR.  

Svaz mladých 

Mladí lidé, kteří nesouhlasili s obrodnými procesy v komunistické straně a hlásili se k politice 

strany před rokem 1968, zvolili 1. března 1969 pražský přípravný výbor Svazu mladých, který 

se jednoznačně přihlásil k marxismu-leninismu, k vedoucí úloze KSČ. Počátkem května se 

konalo celostátní ustavující zasedání, delegáti zvolili ústřední výbor a schválili prozatímní 

stanovy, ve kterých bylo zdůrazněno, že Svaz mladých vychází ve své činnosti ze zásad 

marxismu-leninismu.  V září přijal název Leninský svaz mladých. 81  

Počátek normalizace 

Po ukončení obrodného procesu v komunistické straně a společnosti vstupem vojsk 

Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 jsou následující léta obdobím tzv. normalizace.82 Dochází 

nejprve k výměně reformních politiků za loajální stoupence sovětské politiky a pak i k 

očištění strany od všech, kteří se podíleli na obrodném procesu. V dubnu 1969 vystřídal 

Gustáv Husák Alexandra Dubčeka ve funkci generálního tajemníka ÚV KSČ. „Většina 

                                                            
80  Miroslav Vaněk a kol.: Ostrůvky svobody, Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech 
v Československu,2002: Libuše Cuhrová, Dvacet let ve stínu, Malá kapitola z dějin českého skautingu, str. 146 

81   Kroužky SSM – moje organizace, 1978, str. 141 

82  „…Pojem normalizace zavedli komunisté, ale vztahovali jej především na počátky tohoto období, pro 
něž přední český disident Milan Šimečka razil pojem „obnovení pořádku“. Historici po roce 1989 termín 
převzali a používají jej obvykle pro „nehybné“ fáze jako „reálný socialismus“. Odstup od termínu normalizace 
pak badatelé většinou naznačují uvozovkami nebo mu předřazují adjektivum „takzvaná“., Milan Otáhal.  
Normalizace 1969 – 1989, Příspěvek ke stavu bádání, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, str. 6 
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občanů to správně pochopila jako konec reformních snah, vyvolaly (změny ve vedení KSČ) 

bezradnost, depresi a rezignaci a oslabily odhodlání veřejně vyjádřit svůj názor“.83 

Čistky 

Po odstranění reformních politiků z vedení strany nastalo prověřování řadových členů KSČ. Na 

plenárním zasedání, konaném v lednu 1970, vydává ÚV KSČ „Dopis všem základním organizacím a 

členům strany“ k výměně členských legitimací KSČ, který otevíral cestu k prověrkám. Jejich cílem 

bylo očistit stranu od všech „nepřátelských, revizionistických a pravicových živlů“, obnovit její 

jednotu a znovu upevnit její vedoucí úlohu, akceschopnost a bojovnost84. Během prověrek bylo 

vyškrtnuto na 500 000 členů KSČ.  

Společnost 

Způsob, jakým byla umlčena společnost v době „normalizace“, přibližuje například Milan Otáhal ve 

svém článku „K některým otázkám dějin normalizace“, který popisuje politiku Komunistické strany 

poté, co se vypořádala s reformními politiky a stoupenci obrodného procesu: „Na rozdíl od 

předchozích etap se oslabila role ideologie reálného socialismu; vládnoucí skupina netrvala již 

na tom, aby lidé věřili v socialistické ideály, nýbrž pouze, aby se k nim veřejně hlásili. 

Neměnil se cíl, totiž upevnění moci komunistického vedení, ale prostředkem se stalo 

budování takzvaného konzumního socialismu.“85 

Pavel Machonin používá ve své knize Česká společnost a sociologické poznání pojem „druhá 

společnost“, který má vyjádřit rozdíl mezi životem na veřejnosti, například v oficiálním 

zaměstnaneckém styku vyžadujícím projevy loajality k režimu, a soukromým životem v rámci 

rodiny, který jediný dovoloval svobodnější projev vlastních názorů. Vystihuje tak určitou 

schizofrenii té doby.86  

Obnovení pořádku v hnutí mládeže 

                                                            
83  Milan Otáhal, Opozice, moc, společnost 1969 – 1989: Příspěvek k dějinám normalizace.První fáze 
opozice proti takzvané normalizaci (1969-72), ÚSD AV ČR,  str. 14 

84  Milan Otáhal, První fáze opozice proti takzvané normalizaci (1969-72), str. 13: citováno z: Dopis…viz 
Zápis ze zasedání ustředního výboru Komunistické strany Československa 28. – 30. ledna 1970, str. 165-174 

85  Milan Otáhal, K některým otázkám dějin „normalizace“, Soudobé dějiny II/1, 1995, str. 9 

86  Pavel Machonin, Česká společnost a sociologické poznání, Praha, 2005, str. 128 
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Zpočátku se k závěrům dubnového pléna ÚV KSČ, kde byly jasně odsouzeny veškeré snahy o 

reformu strany a společnosti, nepřihlásily všechny dětské a mládežnické organizace. Postupně 

však vítězí stoupenci nové politiky reprezentované Gustávem Husákem, který se 17. dubna 

1969 stává prvním tajemníkem strany a začíná se tak oslabovat pozice proreformních politiků.  

Počátkem roku 1970 začínaly probíhat čistky v komunistické straně a všichni, kteří se 

nějakým způsobem provinili v období 1968 -1970, byli odvoláváni a pokud nebyli vyškrtnuti 

z KSČ, tak bylo jejich další působení ve vedoucích funkcích nemyslitelné. U každého nově 

jmenovaného člena vedení Socialistického svazu mládeže byla v jeho kádrových materiálech 

uvedena poznámka, zda se politicky neprovinil v letech 1968 – 1970.87 

16. září 1969 na zasedání rady Sdružení organizace dětí a mládeže ČSR se její vedení poprvé 

vyslovilo pro podporu realizační směrnice ÚV KSČ ze zasedání 17. dubna a 29. května 1969. 

Na základě doporučení KSČ přijala rada SODM ČSR mezi své členy Leninský svaz mladých.  

Postupně se opět začal uplatňovat princip demokratického centralismu a vedoucí úlohy KSČ a 

začíná se hovořit o vytvoření jednotné organizace dětí a mládeže.  

17. listopadu 1969 rozhodlo předsednictvo ÚV KSČ, že všechny dosavadní organizace 

mládeže budou zrušeny a nahrazeny Socialistickým svazem mládeže (SSM). 

Postoj Komunistické strany ke změnám v ČSM  

Cílem prosovětských politiků byla i „normalizace“ poměrů v organizacích sdružujících děti a 

mládež vytvořením jednotné organizace, která by se stala prodlouženou rukou komunistické 

strany a nástrojem k šíření ideologie. 

Gustáv Husák ve své zprávě z ledna 1970 říká: „Utvorili sa alebo obnovili zo súdruhov 

stojacich na správnych politických pozíciach federálne i národné orgány našej mládeže. 

Predsedníctvo strany podporuje integračnú tendenciu. Chce, aby u nás postupne, ako 

dozrievajú politické podmínky, vznikla jednotná veľká masová dobrovoľná organizácia 

mládeže“88 

                                                            
87  Národní archiv, S 49/82, 1. Obsahová a kádrová příprava sjezdu SSM v ČSR 

88  Gustáv Husák, Budúcnosť patrí mladým: Zo správy o činnosti předsednictva Ústredného výboru 
Komunistickej strany Československa na zasadaní ÚV KSČ 29. januára 1970, 1973, str. 17 
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To, že se mládež aktivně podílela na Pražském jaru a pak i na protestech po vstupu 

spojeneckých vojsk, mezi něž patřily i demonstrace po upálení Jana Palacha, vnímalo nové 

vedení strany jako selhání proreformních politiků.  

„Jedným z najvätších hriechov pravicovej časti bývalého vedenia strany bolo, že vystavila 

mládež sústredenému pôsobeniu revizionistických a protisocialistických vplyvov.“89 

Komunistická strana si chtěla vytvořit monopol pro působení na mladé lidi. „Kdo okrem 

komunistov má pre mládež přitažlivější program, než je výstavba socialistickej a budúcej 

komunistickej spoločnosti?“90  

PO SSM – nástroj výchovy 

Pionýrská organizace byla prvním článkem řetězce výchovného působení, jehož cílem byl 

socialisticky uvědomělý občan, konzument komunistické ideologie a budovatel socialistické 

vlasti. Dominantní roli hrál kolektiv, který byl postaven nad zájmy jednotlivce.  

„Komunistická strana věnuje výchově dětí velikou pozornost. Pečuje o to, aby mladé pokolení 

vyrostlo v kulturní, vzdělané, všestranně připravené nadšené budovatele socialismu, aby se 

v dětech neustále pěstovaly charakterové vlastnosti nového člověka, rozvíjely všechny jejich 

schopnosti, vlohy a nadání.“91 

 Komunistická strana chtěla mít kontrolu i nad volným časem dětí a mládeže, a proto se 

snažila, aby program, který nabízela, byl pro děti zajímavý a bavil je. To se jí dařilo se 

střídavými úspěchy, protože významnou roli hráli i sami vedoucí oddílů jisker a pionýrů a 

jistě se našli mnozí, kteří pod hlavičkou SSM pracovali s mládeží zcela bez ideologického 

základu.  

“Jedním z rozhodujících úkolů Pionýrské organizace je vychovávat budoucí členy SSM. 

Členství v SSM je pro pionýry pokračováním jejich společenské angažovanosti i kolektivní 

práce na vyšší úrovni.“92  

                                                            
89  Gustáv Husák, Budúcnost patrí mladým: Zo správy předsednictva Ústedného výboru Komunistickéj 
strany Československa na plenárnom zasadnutí ÚV KSČ 25. júna 1970, 1973, str. 39 

90  Tamtéž, str. 41-42 

91  Ustanovení o pionýrské organizaci ČSM a jeho výklad, 1955, str. 26 

92  Národní archiv, Dokumenty I. sjezdu SSM, 1972, str. 32 



32

Podchycení vlivu na utváření osobnosti mladého člověka bylo jedním z hlavních úkolů SSM a 

PO SSM i v následujících osmdesátých letech: „Vynaloží všechny své síly k tomu, aby 

pionýrská organizace byla pro své členy školou mladých budovatelů a obránců socialismu a 

míru i místem pro uplatňování pestrých společensky prospěšných zájmů dětí a všestranně 

přispěla k naplnění pevného sepětí tří generací: Pionýr – svazák – komunista.“93 

Důležitost masových prostředků v působení na děti a mládež 

Nástrojem výchovy byly i prostředky masové komunikace. Komunističtí funkcionáři 

zdůrazňovali důležitost působení na děti a mládež i prostřednictvím tisku, chtěli děti 

vystavovat působení propagandy již od doby, kdy začnou samy číst.  

Cílem bylo vytvořit takovou strukturu časopisů, která pokryje všechny věkové kategorie a 

nezbytná propaganda bude moci být šířena komplexně mezi dětmi a mládeží každého věku.  

„K rozvoji činnosti SSM i k zvýšení jeho ideového vlivu na mládež by bylo zapotřebí vydávat 

některé další časopisy, aby tak byla pokryta přirozená potřeba, kterou vyžaduje rozvoj všech 

stránek naší činnosti“94 

„V popředí naší pozornosti byl v uplynulých dvou letech náš dětský a mládežnický tisk. I 

když se současným stavem v kádrovém obsazení, zejména některých dětských časopisů, 

nemůžeme být zcela spokojeni, podařilo se dosáhnout v obsahu i úrovni našeho 

mládežnického i dětského tisku zásadního obratu.“95 

Ideologické orgány nikdy neměly daleko ke kritice a neustále bylo co zlepšovat „Přesto se 

domníváme, že sdělovací prostředky zde stále ještě mají určitý dluh a to jak v množství, tak 

v úrovni a v zasvěcenosti publikovaných materiálů či vysílaných relací.“96 Tyto požadavky 

                                                            
93  Národní archiv, karton S 41/82, Sekretariát ÚV KSČ, 1. Obsahová a kádrová příprava republikové 
konference pionýrských pracovníků v ČSR: Návrh Rezoluce konference pionýrských pracovníků ČSR 
k aktuálním otázkám a dalšímu rozvoji Pionýrské organizace SSM v ČSR, 13. května 1982, str. 3  

94  Národní archiv, Dokumenty I. sjezdu SSM, 1972, str. 12 

95  Národní archiv, Dokumenty I. sjezdu SSM, 1972, str. 17 

96  Národní archiv, Dokumenty I. sjezdu SSM, 1972, str. 18 
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pravidelně zaznívaly i v dalších letech: „Rozšiřovat účast dětského a mládežnického tisku na 

formování socialistického vědomí mladé generace.“ 97 

Jedním z úkolů I. sjezdu Socialistického svazu mládeže bylo vytvořit podmínky pro vydávání 

nových časopisů v případě, že to vyplyne z rozvoje činnosti a potřeb organizace. Vrcholné 

orgány SSM a PO SSM měly věnovat „trvalou pozornost neustálému zlepšování ideové a 

profesionální úrovně dětského a mládežnického tisku.“98 

 

5. Porovnání obsahu vybraných ročníků a jeho vývoj 
 

V následujícím textu se věnuji porovnání obsahu jednotlivých ročníků  z pohledu vývoje 

hlavních obsahových kategorií (např. rubrik, žánrů, literárních útvarů i tematicky vymezených 

textů), které byly ve zkoumaných ročnících v časopise zastoupeny. Snažila jsem se postihnout 

zejména ty časopisecké žánry a útvary, které byly jednotlivým ročníkům společné v co 

nejdelším období tak, aby bylo možné popsat jejich vývoj. Těchto obsahových kategorií je 

v následujících podkapitolách jednotlivě popsáno celkem 13, od redakčních textů přímo 

oslovujících čtenáře a ideologicky zaměřených textů, přes jednotlivé literární útvary jako jsou 

dramatické texty, básně nebo pohádky až k textům naučným. 

5.1 Redakční texty přímo oslovující čtenáře  
 

Ročník 1976-77 

Ústřední rada PO SSM promlouvala ke čtenářům v ročníku 1976-77 prostřednictvím 

úvodníku v rozsahu jednoho sloupce. Kromě novinek v časopise se zabývala hlavně děním 

v pionýrské organizaci, SSM, KSČ a významnými daty v dějinách socialistické republiky. 

Úvodník začal vycházet v ročníku 1975-1976 (ročník 22), v ročníku 1974-75 zastupovala 

ČÚR PO SSM rubrika „Mateřídouška oznamuje, upozorňuje, radí“, která vycházela uprostřed 

časopisu. Úvodník byl podepsán „Vaše Mateřídouška“.  

                                                            
97  Národní archiv, karton P 135/89,  Předsednictvo ÚV KSČ, 1: Návrh zprávy celostátní konference SSM 
, 12. října 1989: Rezoluce IV. Sjezdu SSM o úkolech Socialistického svazu mládeže při naplňování závěrů XVII. 
sjezdu Komunistické strany Československa, str. 17 

98  Národní archiv, Dokumenty I. sjezdu SSM, 1972, str. 54 
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Důraz byl také kladen na sounáležitost s ostatními státy socialistického bloku, kdy se 

pravidelně připomínala výročí jednotlivých států, vznik jejich pionýrských organizací. 

Úvodník naplňoval poslání mládežnického tisku jako nástroje k působení na nejmladší 

generaci socialistické společnosti. 

Vstup do struktur SSM a získání statutu jiskry bylo dětem prezentováno jako výjimečný počin 

ve čtenářově životě, něco, co pozitivně ovlivní jeho budoucí život: 

 „Moji milí čtenáři, osvěžené po prázdninách vás vítám do nového školního roku. Pro ty 

z vás, kteří jste už jiskrami, to je i začátek roku pionýrského. Úplně noví školáci se také 

dočkají. Za pomoci starších kamarádů se i oni mohou stát už v první třídě jiskrami a nosit 

hrdě jejich odznak.“ 99 

Historické události byly popisovány poplatně době, ale objevovaly se i odkazy na žánr 

pohádky, která je svou formou bližší malému čtenáři, a přitom podporovala černobílé vidění 

světa (bohatí = zlí).  

„Říjen – 7. října státní svátek NDR, 28. října, před 58 lety – vznik Československého státu a 

před 31 lety znárodnění, to znamená, že lid převzal do svých rukou majetek boháčů, továrníků 

a velkostatkářů. Od té doby už pracující lidé nedělají na cizí, ani vy, až vyrostete, nebudete 

pracovat proto, aby jiní, co nepracují, mohli žít v přepychu. Že tomu tak bývalo, se dočtete i 

v pohádce o hodináři Pérkovi. Najdete ji na stránce 6“100 .   

Zpráva z přípravy republikové konference pionýrských pracovníků z  počátku osmdesátých 

let uváděla, že ideové působení dětských časopisů bylo stále nedostačující a byl zde prostor 

ke zlepšení.101 Bylo tedy pravděpodobné, že díky této kritice muselo dojít k rozšíření prostoru 

věnovanému ideologickému působení v následujících letech.   

                                                            
99  Mateřídouška, ročník  XXXIII, číslo 1, rok 1976, str. 2 

100  Mateřídouška, Ročník XXXIII, číslo 2, rok 1976,  str. 20 

101 Národní archiv, karton: S 41/82,  Sekretariát ÚV KSČ, 1. Obsahová a kádrová příprava republikové 
konference pionýrských pracovníků v ČSR, 13. května 1982, str. 6: „Nezastupitelnou úlohu při formování 
socialistického uvědomění našich jisker a pionýrů mají sdělovací prostředky a především dětský a mládežnický 
tisk. Úrovní a ideovému působení jak dětských časopisů, tak televiznímu a rozhlasovému vysílání, určenému pro 
děti, věnoval ČÚV SSM a ČÚR PO SSM soustavnou pozornost. Došlo k obsahovému zkvalitnění časopisů 
vydávaných ČÚR PO SSM, zvýšil se jejich náklad, počet i kvalita angažovaných materiálů, které přímo 
ovlivňují výchovu mladé generace a pomáhají rozvoji naší PO SSM. Přes dosažené úspěchy ve zkvalitnění 
politicko-výchovného působení dětských časopisů, existují i nadále některé nedostatky. Chybí větší aktuálnost a 
přimknutost k činnosti PO SSM, větší podíl časopisů v metodické pomoci oddílům a skupinám, pomoc při 



35

 

Ročník 1986-87 

V ročníku 1986-87 nahradila úvodník dvoustrana, což byl téměř trojnásobný nárůst rozsahu 

oproti ročníku 1976-77.  Stránky nesly název Mateřídouška a obsahově odpovídaly žánru 

zpráv. Samotné zprávy byly rozděleny do odstavců a vizuálně byly odděleny tučně 

označenými prvními slovy, která uvozovala i samotnou zprávu (informuje, chválí, připomíná, 

dává slovo, vybírá ze současnosti). Text nebyl podepsán.  

Jazyk zpráv byl přizpůsoben dětskému čtenáři pouze částečně, snažil se ho zatáhnout více do 

čtení, podnítit jeho zvědavost. Často však používal jazyk oficiální propagandy, který nemohl 

být malému čtenáři zcela srozumitelný.  

Pro ilustraci uvádím zprávu z časopisu Mateřídouška o SSM a část zprávy sekretariátu ÚV 

KSČ o svolání výročních členských schůzí z roku 1983. Obsahově i jazykově jsou uvedené 

zprávy velmi podobné, takže i citát z Mateřídoušky působí spíše dojmem jazyka politického 

aparátu než jako text z dětského časopisu.  

Časopis Mateřídouška: „SSM sjednocuje a vede mladé lidi tak, aby se mohli uvědoměle 

podílet na budování naší společnosti, aby uspokojovali v kolektivu své záliby a snahy, aby 

zde nacházeli možnosti k rozvíjení svých tvůrčích schopností a sil. SSM také pečuje o 

Pionýrskou organizaci. Proto činností v oddílech jisker a pionýrů se můžete nejlépe připravit 

k pozdějšímu vstupu do Svazu mládeže. „102 

Zpráva z ÚV KSČ: „Pořádat ve spolupráci s organizacemi SSM akce, při kterých budou 

jiskry a pionýři poznávat činnost SSM a které budou společensky správně orientovat jejich 

přípravu na další studium, připravovat je na vstup do řad členů SSM“103 

                                                                                                                                                                                          
zobecňování dobrých zkušeností atd. ČÚV SSM a ČÚR SSM povede redakční kolektivy dětských časopisů 
důsledně k odstranění těchto rezerv a dále bude prohlubovat spolupráci a ovlivňovat tvorbu pro děti 
v Československém rozhlase, televizi a dalších sdělovacích prostředcích.“  

 

102  Mateřídouška, ročník 43, číslo 5, str. 24 

103 Národní archiv, karton S 91/83, Sekretariát ÚV KSČ, 2: Svolání výročních členských schůzí ZO SSM, 
schůzí kolektivů pionýrských pracovníků, konferencí SSM a konferencí pionýrských pracovníků, 29. září 1983, 
str. 17 
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Propaganda také pěstovala v malých čtenářích myšlenková schémata a jednostranné vidění 

světa (socialistické země – obránci míru, ostatní hrozí válkou). Slovo mír bylo synonymem 

radosti, pohody, domova. Hodnot, které chápalo i 7leté dítě, a o které by rozhodně nechtělo 

přijít.  Byly používány silné protiklady, které umocňovaly jednostranný pohled.  

„Mír je záležitostí všech lidí na celém světě. Jen v míru je možný klidný a spokojený život; 

starosti, trápení, různé svízele se dají překonat a vyřešit, ale ve válce je jen utrpení, bolest a 

smrt. Proto se mír dostal i do kalendářů. „104 

„Heslo nového školního i jiskerského roku: ‚Dobrou pionýrskou (a také jiskerskou) prací pro 

mír!‘ Iveta z krásného Března např. napsala, že obrázek se sluníčkem naznačuje krásné léto a 

mír. Slovo mír se opakovalo v mnoha vašich dopisech. Je spojeno s radostí, pohodou, 

domovem. Celý rok 1986 byl věnován míru. S novým rokem 1987 však snaha o zachování 

míru zdaleka nekončí. To je stálé přání dospělých i dětí na celé zemi.“105 

Zprávy byly vybírány tak, aby na jejich příkladu mohlo být ukázáno rozdělení světa na část, 

která je spravedlivá a na část, která není. Děti měly být rády, že žijí v té správné části.  

„V zaostalých zemích je úmrtnost dětí stejně vysoká jako u nás ve středověku – z tisíce dětí 

156 umírá hladem, ještě než se dožije 10 let. …. Proto je třeba si vážit toho, že můžete žít v té 

spravedlivější části světa, kterou je i naše země.“ 106 

„Představte si: malý chlapeček nese na hlavě cihlu, děvčátko táhne na zádech čtyři cihly 

v popruhu, který drží čelem. Vypadá to, že si hrají na stavbu. Ale oni opravdu staví! Takové 

fotografie z Jižní Ameriky mělo loni mnoho časopisů. Žalovaly, že v některých zemích tohoto 

světadílu, ale i v Asii, Africe, dokonce i v Evropě, si děti místo hraní a návštěvy školy musejí 

vydělávat na jídlo. V chudé Itálii je jich prý kolem půl miliónu ve věku do 14 let, kteří 

prodávají na ulici cigarety, pohlednice, čistí boty, buší kladívkem v dílně, žehlí, dělají 

poslíčky a nosiče. Ve Španělsku pracuje podle posledních průzkumů na 200 000 dětí. Týdně 

72 hodin se v Maroku sklání nad tkaním koberců 12 000 malých děvčat. Čtvrtina 

                                                            
104  Mateřídouška, ročník 43, číslo 1, str. 24 

105  Mateřídouška, ročník 43, číslo 4, str. 24 

106  Mateřídouška, ročník 43, číslo 12, str. 24 
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jihoamerických zemědělských dělníků jsou děti. Přejeme si, aby se poměry v těchto zemích 

změnily a na všechny děti čekaly prázdniny, jako u nás.“107 

Následuje bližší rozbor obsahu jednotlivých zpráv.  

Obsah Zpráv -  významné události v KSČ a SSM 

Ve zprávách byla v  každém čísle vzpomenuta důležitá událost z dění v KSČ, SSM nebo PO 

SSM. V prvním zářijovém čísle bylo připomenuto, že se na jaře roku 1986 konal XVII. sjezd 

Komunistické strany a co bylo nutné, aby se i děti mohly zapojit do budování socialistické 

vlasti:  

„Mluvilo se tam i o dětech. Komunistická strana si váží vaší práce pro společnost, důvěřuje 

vám, počítá s vámi. I když jste ještě malí, můžete i vy přispět k plnění těch velkých úkolů, 

které jsou před naší společností. Asi se zeptáte, jak? Především tím, že se budete dobře učit a 

připravovat se na život. Ten bude na konci století, kdy budete dospívat, jiný, náročnější. …. 

Kromě učení se snažte jiskersky a pionýrsky žít a pracovat “108  

Na podzim roku 1987 (ročník 1986 – 1987 vycházel září 1986 až srpen 1987) se konal IV. 

sjezd SSM a tato událost byla vzpomenuta celkem ve čtyřech číslech109. V dětech se 

probouzel zájem o dění v SSM a pocit, že jsou součástí dění světa „těch starších“.  

„Mateřídouška. Oznamuje, že na podzim příštího roku se bude konat IV. sjezd Socialistického 

svazu mládeže. Někteří vaši starší přátelé zastoupí ostatní členy Svazu mládeže – stanou se 

delegáty sjezdu a rozjedou se k jednání do Prahy. Za delegáty jsou vybíráni a voleni nejlepší 

svazáci ze škol, podniků, zemědělství, pionýrští pracovníci i vedoucí.“110 

„Určitě někteří z vás půjdete spolu s pionýry své starší přátele pozdravit. Rozmyslete si, o 

čem byste jim chtěli z práce oddílu nebo školy vyprávět.“111 

Výše uvedené zprávy používaly jazykové prostředky, které může pochopit i sedmileté dítě – 

členové SSM byli nazýváni staršími přáteli, jakoby členství v PO SSM zaručovalo dětem 
                                                            
107  Mateřídouška, ročník 43, číslo 10, str. 24 

108  Mateřídouška, ročník 43, číslo 1, str. 24 

109  Mateřídouška, ročník 43, číslo 3-5, 9, str. 22 

110  Mateřídouška, ročník 43, číslo 3, str. 24 

111  Mateřídouška, ročník 43, číslo 4, str. 24 
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přátelství se staršími. Do protikladu můžeme dát níže uvedenou zprávu Mateřídoušky o sjezdu 

SSM, která však až na poslední větu zcela používá jazyk oficiální propagandy, jemuž nemohl 

malý čtenář porozumět, protože pracuje s abstraktními pojmy (… uspokojovali v kolektivu 

své záliby a snahy…, možnosti k rozvíjení svých tvůrčích schopností a sil…)  

„SSM sjednocuje a vede mladé lidi tak, aby se mohli uvědoměle podílet na budování naší 

společnosti, aby uspokojovali v kolektivu své záliby a snahy, aby zde nacházeli možnosti 

k rozvíjení svých tvůrčích schopností a sil. SSM také pečuje o Pionýrskou organizaci. Proto 

činností v oddílech jisker a pionýrů se můžete nejlépe připravit k pozdějšímu vstupu do Svazu 

mládeže. Tento rok bude významný pro všechny svazáky, pionýry a jiskry. V Praze se sejde 

IV. sjezd SSM. A jestliže se něco podaří ve vaší hvězdičce nebo v celém oddílu jisker, pak to 

bude ten nejlepší dárek jednání SSM.“112 

Zdraveni byli také účastníci celostátního setkání pionýrů113 v Hradci nad Moravicí a při té 

příležitosti bylo vzpomenuto, jak se měla správná jiskra a pionýr chovat.  Děti byly vedeny 

k zodpovědnosti.  

„(Mateřídouška)  Vyřizuje vzkaz a výzvu z celostátního setkání pionýrů v Hradci nad 

Moravicí: Pozdravme IV. sjezd Socialistického svazu mládeže Vizitkami dobré pionýrské a 

jiskerské práce. Starší vědí, co Vizitka je, usilovali o její dobré naplnění již loni. Vy, 

nejmladší členové Pionýrské organizace, se nijak tohoto úkolu nelekejte. Vizitku si uděláte 

společně a každý z vás se bude na jejím dobrém naplnění podílet. Je to pět oblastí činnosti, 

stejně jako je pět cípů vaší jiskerské hvězdičky. Řeknu vám jednotlivé oblasti, uvidíte, že vám 

jsou známé, a je ve vašich silách je plnit: 1. Jsem svědomitým žákem (úspěch ve škole těší 

každého, ale každý se o něj musí zasloužit). 2. Jsem dobrým členem oddílu (nebo brzy 

budete). 3. Chci být zdravý a zdatný (ani to nepřijde samo). 4. Rozšiřuji své zájmy (neříkej, že 

vůbec, ale vůbec žádné zájmy nemáš). 5. Pomáhám rodičům i všem, kteří to potřebují. (Jen 

málo z nás jsou úplní sobci). To také znamená starat se o své okolí a podle svých sil chránit a 

pečovat o přírodu. Věřím, že společně se svými vedoucími a soudruhy učiteli dobře 

obstojíte.“114 

                                                            
112  Mateřídouška, ročník 43, číslo 5, str. 24 

113  Mateřídouška, ročník 43, číslo 1, str. 23 

114  Mateřídouška, ročník 43, číslo 1, str. 24 
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V časopise také neopomněli pozdravit účastníky konference pionýrských pracovníků.115 Při 

této příležitosti se opět připomínalo plnění úkolů.  

„(Mateřídouška) Přeje úspěšné jednání všem okresním konferencím SSM i pionýrských 

pracovníků. Mnoho pionýrů a jisker půjde jednání svých vedoucích pozdravit. Jistě 

neopomenou říci, jak jiskry i pionýři plní své úkoly i vizitky dobré pionýrské práce. Proto je 

třeba zkontrolovat, jak je daleko s plněním jiskerských úkolů váš oddíl, hvězdička, nebo i ty 

sám. Tam, kde zaostáváte, budete muset vynaložit více úsilí, abyste své slovo dodrželi.“116 

Obsah Zpráv - Pozitivní příklad 

Součástí zpráv byly i pochvaly pro oddíly, které plnily cíle, jež si předsevzaly při příležitosti 

konání sjezdu KSČ. Oddíly jisker a pionýrů byly chváleny za prospěšné činnosti jako sběr 

papíru, železa, vyčištění kusu lesa nebo i za organizaci historicko-společenských setkání 

generací pionýrů. 117 Oddíly jisker a pionýrů byly vybírány z celé České republiky.  

„(Mateřídouška) Chválí oddíl Práčat z Brna, který se rozhodl připravit ke Dni 

československých pionýrů setkání pionýrských generací. Kronikář s pomocníky hledali 

v kronikách, ptali se vedoucích a pořídili si seznam bývalých pionýrů ze své skupiny. Zašli za 

nimi a pozvali je na schůzku. Připravili také hry, soutěže, písničky, navařili čaj a sami vyrobili 

chlebíčky. Setkání bylo veselé. Vyprávěly se příběhy ze schůzek, z výletů i táborů, zpívalo se, 

hrálo a všichni si moc dobře rozuměli.  Nakonec si ještě řekli, co kdo dnes dělá. Byli tu 

dělníci, technici, lékaři, prodavačky … Noví přátelé slíbili, že zase přijdou. Vznikl vlastně 

malý kruh přátel oddílu Práčat. 118 

Obsah Zpráv - Sounáležitost s ostatními státy socialistického bloku 

Pravidelně byly připomínány státní státky ostatních socialistických zemí a při té příležitosti 

vzpomenuta historie tamní dětské organizace, jak vznikla, co měla ve znaku, jak vznikl její 

název.  

                                                            
115  Mateřídouška, ročník 43, číslo 1, str, 9 

116  Mateřídouška, ročník 43, číslo 7, str. 24 

117  Mateřídouška, ročník 43, číslo 1-12, str. 22-23 

118  Mateřídouška, ročník 23, číslo 9, str. 25 
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„1. ledna má svůj svátek Kubánská pionýrská organizace José Martiho. Byla založena 4. 

dubna 1961. Sdružuje děti od 6 do 14 let. Nejmladší z 1. až 4. třídy se nazývají Moncadisté, 

starší jsou pionýři José Martiho. Moncadisté nosí rudý baret, bílou košili, červenou sukni 

nebo kalhoty. Mají modrý šátek. Pionýři nosí šátky rudé. Pro kubánské děti vychází několik 

časopisů, například Pionero, Zunzún, Pásalo.“119 

Obsah Zpráv - Témata ze současnosti 

Tématem ze současnosti byly informace týkající se přímo dětí a to: kolik dostanou za sběr, 

proč děti rostou, kolik dětských členů má rybářský svaz, jaké jsou festivaly dětských filmů 

(Gottwaldov), důležitost očkování, kolik stojí učebnice zdarma, sbírka na děti z Nikaragui. 120  

„Máš svoje přístřeší? Takovou divnou otázku nikdo žádnému chlapci ani dívce u nás 

nepoloží. Protože je úplně jasné, že každý z nich má střechu nad hlavou, domov, kam se vrací 

ze školy. Ale mnoho tisíc dětí na světě a lidí vůbec nemá kde spát. Proto vyhlásila Organizace 

spojených národů letošní rok za Mezinárodní rok lidí bez přístřeší,. aby se na jejich bídu 

upozornilo a hledala se pro ně pomoc. Například ve Střední Americe, ve státě Nikaragua, 

zůstalo v posledních letech bez přístřeší 8 000 dětí-sirotků, jejichž rodiče zemřeli v boji proti 

nepřátelům své země.“ 121  

Ročník 1996 

V roce 1996 redakce promlouvá ke čtenářům v rubrice „a nakonec ještě…“, nejedná se však o 

žádný ucelený formát, jsou zde recenze na nové knihy, řešení úloh z časopisu, Okénko 

Spejbla a Hurvínka, s hádankou o ceny. Uveden byl také kontakt na dětskou linku důvěry.  

Ročník 2006 

V roce 2006 se na straně 3 objevovaly vybrané upoutávky na obsah časopisu a úvodník 

podepsaný Ájou, ve kterém upozorňovala, co mohly děti najít zajímavého v časopise (soutěže 

o ceny) nebo komentář na aktuální téma (vánoce, začátek školy), případně prosbu o formu 

zasílání odpovědí na soutěže. 

                                                            
119 Mateřídouška, ročník 43, číslo 5, str. 24 

120 Mateřídouška, ročník 43, číslo 1-12, str. 22-23 

121 Mateřídouška, ročník 43, číslo 5, str. 23 
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„Chodí mi od vás spousta dopisů do soutěží (z toho mám samozřejmě velkou radost). Už jste 

se naučili dávat všechny lístečky s odpověďmi do jedné obálky. To je fajn, ale nepíšete na 

každý adresu! Pro mě to znamená, že musím vaše jméno a adresu opsat třeba pětkrát, abych 

vás mohla do soutěže zařadit! Uf, uf. Tak na to dávejte prosím pozor a mějte se 

sluníčkově!“122 

 Úvodník byl psán s použítím e-mailových/mobilních znaků – Smajlíků, s oslovením „Ahoj, 

kamarádi“. Ke čtenářům jakoby promlouval starší kamarád, nikoliv dospělý. Úvodníky byly 

psány takovou formou, že čtenář mohl nabýt dojmu, že byl časopis připravován staršími 

kamarády. 

5.2 Ideologicky zaměřené texty 
 

Ročník 1976-77 

Návody na náplň schůzek jisker popisovala rubrika „Z chytrých zápisníků“, která byla do 

časopisu nově zařazena v ročníku 1976-77 a uvedena jako „práce redaktorů, ale i rodičů a 

soudruhů učitelů, kteří si na svých cestách zapisují zajímavé věci a potom je dětem 

předávají“123 .  

Byly zde návody na výrobu různých předmětů, výzdoby nástěnek, hry v přírodě nebo za 

špatného počasí při schůzkách v klubovnách. V rámci rubriky byly chváleny oddíly jisker. 

V druhém čísle je to oddíl z Rokycan, jehož členové nasbírali 3 000 kg odpadových surovin a 

připravili dárky pro delegáty XV. sjezdu KSČ.124 V čísle 4 to byl oddíl z Vysočiny, který si 

předplácel Mateřídoušku a čerpal z ní inspiraci pro své oddílové schůzky. Zmíněny byly také 

oddíly z Jihomoravského a Středočeského kraje, které si daly zajímavé závazky  - sběr, úklid 

okolí školy, pomoc pionýrům v plnění jejich závazků.125 

Tato rubrika naplňovala poslání mládežnického tisku jako nástroje k působení na nejmladší 

generaci socialistické společnosti. Důležitý byl návod na aktivní zapojení čtenářů do struktur 

                                                            
122  Mateřídouška, ročník 2006, číslo 1, str. 3 

123  Mateřídouška, ročník 23, číslo 1, str. 22 

124  Mateřídouška, ročník 23, číslo 2, str. 20 

125  Mateřídouška, ročník 23, číslo 9, str. 20 
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mládežnických organizací od útlého věku, tzn. prostřednictvím oddílů jisker, což podporovalo 

komunistickou ideologii, která stavěla kolektiv nad individualitu. 

Ročník 1986-87 

V ročníku 1986-87 zůstala rubrika „Z chytrých zápisníků“, kde čtenáři nacházeli návody na 

výrobu různých předmětů a her v přírodě i doma, ale její ideologické poslání převzala rubrika 

„O jedné hvězdičce“. Pod novou hlavičkou autoři představovali témata schůzek oddílu jisker. 

Text nebyl podepsán.  

Témata schůzek byla jednak politická - skupina jede s pionýry na slib do Prahy, u příležitosti 

Dne Československé lidové armády poznávaly jiskry hodnosti vojáků, na schůzce před 

sjezdem SSM se děti seznamovaly s krojem a znakem jejich členů. Převažovala však témata 

apolitická, ale výchovná – „jely na výlet na brněnskou přehradu a udělaly si sbírku lístků 

z různých dopravních prostředků. Skupina navštívila lesní školku a dozvěděla se, jak roste les, 

i to, že mít psa je zodpovědnost a jakým způsobem ho cvičit. Na jedné ze schůzek si děti 

opékaly vuřty a dozvěděly se o bezpečnosti rozdělávání ohně, po poslechu písně z pohádky 

„Císařův pekař“ si hrály na různá řemesla. Při jednom výletě na chatu pršelo a dávaly si 

hádanky. V červenci byly na táboře a pionýři pro ně připravili soutěžní hry a v srpnu se 

seznámily s hrami ve vodě.“ Rozsah byl na 1 stranu, doplněný úkolem pro čtenáře.  

V dalších zkoumaných ročnících se již ideologicky podbarvené texty neobjevují.  

 

5.3 Provázanost s jinými médii 
 

Spolupráce s rozhlasem – ročník 1976-77, 1986-87 
 

Kontakt se čtenáři udržovala redakce v rubrice „Škola hrou“, která byla provázána 

s rozhlasovými pořady pro žáky druhých a třetích tříd. Byly zde úkoly pro děti, které 

potřebovaly obrazové ztvárnění. Člen redakční rady Václav Čtvrtek působil přes 10 let ve 

vedení redakce rozhlasového vysílání pro školy a provázanost rozhlasového a tištěného média 

začala v době jeho působení v redakční radě. 

„Posloucháte ve škole společně rozhlas? Pak vám musím prozradit, že jsme se přes prázdniny 

na vás domluvili. Totiž já a rádio. Nemějte ale obavy, ta domluva je k vašemu dobru. Rozhlas 
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mluví, hraje, zpívá – a já zase mám písmenka a obrázky, které zůstanou, nerozplynou se ve 

vzduchu. A tak k některým rozhlasovým pořadům pro 2. a 3. třídy budu v každém čísle 

otiskovat zajímavosti, hlavně obrázkové – ale především to budou všelijaké hádanky a úkoly 

k řešení. Připraví je pro vás dobrý známý, pionýr Karlík.“126  

Spolupráce s vydavatelstvím knih a distributory filmů  2006 

 

Novým prvkem, který začal hrát roli v obsahové stránce časopisu, bylo  mediální partnerství.  

Jednalo se o spolupráci  s distribučními společnostmi animovaných filmů pro děti a 

nakladatelstvím encyklopedické literatury Svojtka&Co, s. r .o. 

Mediální partner poskytl textové a obrazové materiály k danému tématu a Mateřídouška 

prostor v časopise. V případě materiálů z nakladatelství Svojtka&Co, s. r. o. byly převzaté 

materiály označeny logem poskytovatele.  V roce 2006 byly použity pro tyto rubriky: Návod 

jak malovat, ZOO, Davidova encyklopedie, Dětský atlas. 127 

5.4 Dramatické texty  
 

Ve třech ze zkoumaných ročníků se objevoval zpracovaný dramatický text. V ročníku 1976-

77 pod názvem „Malé divadlo“. Text byl doplněn o kresby vystupujících postav, které si 

mohly děti nalepit, vystřihnout a představení si přehrát. Graficky připravoval Gabriel Filcík, 

textově Eduard Vavruška. Jednalo se buď o původní texty, nebo převyprávěné pohádky. 

Postavami byla většinou zvířata, příběhy byly bez ideologického pozadí. Text byl doplněn 

krátkým návodem, jak s dialogy a postavami pracovat. V ročníku 1986-87 se jednalo pouze o 

texty různých autorů doplněných opět ilustracemi Gabriela Filcíka, ale bez možnosti 

vystřihnutí postav. Byly to texty pro živé herce. Vycházely pod názvem „Zahrajte si divadlo“ 

a byly bez ideologického podtextu.  

V roce 1996 se dramatický text objevuje pod názvem „Naše divadlo“. Jednalo se o původní 

nebo převyprávěné dialogy pro herce. Autoři textů a ilustrací se střídali.128  

                                                            
126 Mateřídouška,rRočník 23, číslo 1, str. 22 

127  Rozhovor Martina Arnoštová, 3. března 2009 

128  Mateřídouška, ročník 63, číslo 1 – 12: Miloš Kratochvíl/Stanislav Duda, Jiří Žáček/Alois Mikulka, 
Miloš Kratochvíl/Leoš Konáš, Miloš Kratochvíl/Ivana Lomová, Jiří Havel/Leoš Konáš, Miloš Kratochvíl/Petr 
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5.5 Kreslené seriály 
 

Ročník 1976-77 

Kreslené seriály měly v časopise svoji tradici. V ročníku 1976-77 vycházely pravidelně dva 

kreslené seriály na dvou stranách„Ze starých pověstí“ autorů Jiřího Kalouska – kresba a Pavla 

Černého – texty, oživující staré pověsti týkající se různých míst. Druhým seriálem byl příběh 

o ježkovi, který se vydal hledat déšť a na své cestě zažíval různá dobrodružství. Psala ho 

Dagmar Lhotová a kreslila Věra Faltová. 

Ročník 1986-87 

V ročníku 1986-87 vycházel pouze jeden kreslený seriál „Tři prasátka“a to na poslední 

dvoustraně od autora textů Jaroslava Pacovského a kreslíře Jaroslava Maláka.  Jednalo se o 

příběhy tří kamarádů, kteří zažívali různá dobrodružství.   

Ročník 1996 

V roce 1996 vycházely na stránkách časopisu tři kreslené seriály. „Pověsti z našich hradů a 

zámků“ autorů Jiřího Černého a Pavla Zátky, kreslil Luboš Anlauf. Byly to příběhy více i 

méně známých osobností historie např. Rudolfa II. až po historku spojenou s hradem Kašperk.  

Dalším byl seriál „Pouští a pralesem“, který vyprávěl dobrodružný příběh dvou dětí a jejich 

sluhy, kteří byli uneseni Araby a cestovali s únosci pouští. Seriál kreslil Michal Kudělka a 

psal Jiří Černý. Dobrodružství a exotika byly novým tématem oproti předchozím zkoumaným 

ročníkům.  

Na poslední straně byly otiskovány kreslené příběhy od Jaroslava Maláka Chlup-Hup+Lup, tří 

zajíců, kteří zažívají různé příhody.   

Ročník 2006 

Komiksy se v průběhu roku střídaly, ale celým rokem provázel čtenáře komiks Tempíci, 

příběhy dětí, které cestovaly časem a zažívaly přitom zajímavá dobrodružství od autorky 

                                                                                                                                                                                          
Poš, červenec – srpen nahrazeno prázdninovou hrou, Jiří Žáček/Leoš Konáš, Jiří Žáček/Leoš Konáš, Jiří 
Havel/Olga Čechová, Miloš Kratochvíl/Věra Jandourková 
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Zdeňky Študlarové. Dále to byl seriál Abrafaxové, popisující dobrodružství v honbě za 

pokladem v rovníkové Africe, vycházející v licenci nakladatelství Mosaik.  Od dubna 

vycházel kreslený seriál o příhodách z dob dinosaurů Saurik a cizinec, který připravoval Josef 

Pospíchal. Byl to jediný  původní kreslený seriál.  

Tématy bylo dobrodružství, exotika a dinosauři. Bylo to také poprvé, co se v průběhu ročníku 

měnil kreslený seriál.  

 

5.6 Básně  
 

Samotnou kapitolu tvoří verše, které zaujímaly v rámci časopisu poměrně velký prostor. 

Básničky buď doplňovaly rozsáhlejší texty, nebo měly prostor na jedné i dvou stranách  

s tematickým zaměřením od jednoho nebo více autorů. Verše byly hravé, popisující obyčejné 

jevy, s kterými se děti setkávají- roční období, zvířata, přírodu. Byly doplněné ilustracemi a to 

až do ročníku 1996.  

Oproti roku 1976 vycházely v ročníku 1986-87 básně zahraničních autorů, vždy na jednu 

stranu s ilustrací. Byly to básně anglické, litevské, polské, ruské... atd. Básně anglických 

autorů překládal Pavel Šrut, německých Josef Brukner a J. V. Svoboda. 129 

Za novinku v roce 1996 můžeme považovat básnický seriál Jiřího Žáčka „Povídačka“ ve 

formě krátkého veršovaného příběhu o věcech kolem nás.  

Dva básníci spolupracovali s Mateřídouškou v letech 1976 – 1996: Jiří Žáček a Miloš 

Kratochvíl. V roce 2006 se již básně neobjevovaly v časopise vůbec. 

                                                            
129  Září je to Má postel v zimě autora Roberta Louis Stevensona, přeložil Pavel Šrut, říjen - německá 

Hustá sprška, Josefa Guggenmos, přeložil Josef Brukner, listopad - ruská Oblačné kousky Vladimír Majakovskij, 

přeložil Josef Brukner, prosinec - Čtyři kamarádi, A. A. Milne, přeložil Pavel Šrut, leden- litevská Neobyčejné 

Zprávy Violetta Palčinskajteová, přeložil Jiří V. Svoboda, únor -  Lednička – John Updike, přeložil Pavel Šrut, 

březen - Štastný ostrov – Emma Moškovská, přeložil Josef Brukner,  duben - Krajta – Hilaire Belloc, přeložil 

Pavel Šrut, květen - Anglická lidová poezie – Toto je klíč ke království, přeložil Pavel Šrut, červen - ruská Něco 

za něco, Agnija Bartová, přeložil Václav Daněk, července - polská Nosorožci v drožce, Ludwik Jerzy Kern, 

přeložil Pavel Šrut, srpen - německá O smutném životě rytíře sýce z Havranic, Peter Hacks, přeložil J. V . 

Svoboda.  
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Trend mizení básní z časopisu začal s příchodem nového šéfredaktora Mgr. Jana Smolíka.  Za 

jeho působení (únor 2001 až prosinec 2002) se básně objevovaly v menším rozsahu max. 

dvou stran v rámci dominantní ilustrace na dané straně. Počet autorů v jednotlivých číslech 

také razantně klesl, srovnáme-li to s lednovým číslem z roku 2001, kde publikovalo celkem 

sedm autorů v rozsahu 3 stran. Od února 2001 to byli většinou pouze dva autoři a to 

pravidelně Jiří Dědeček a jeden další autor, který se pravidelně střídal130. S nástupem Mgr. 

Pavly Brzákové na místo šéfredaktorky se básně pravidelně objevovaly na dvou stranách a byl 

to opět Jiří Dědeček doplněn ještě jedním autorem131. Posledním vydáním časopisu, kde se 

básně vyšly, byl listopad 2003 (jedna strana neoznačená autorem). Od prosince 2003 nebyly 

básně v Mateřídoušce již vůbec zastoupeny.  

Kompletní seznam autorů je v příloze č. 2.  

5.7 Pohádky  
 

Ročník 1976-77 

Velmi důležitou součástí Mateřídoušky byly pohádky. Jednalo se hlavně o pohádky autorské, 

v každém čísle vycházely od jednoho až dvou autorů. . František Nepil psal pro Mateřídoušku 

pohádky O polní žínce Evelínce. Dalšími známými autory byli Zdeněk Adla, Hana 

Doskočilová, Jiří Havel.  

Ročník 1986-87 - pohádka na pokračování 

Na pokračování vycházely v Mateřídoušce většinou povídky ze současnosti, ročník 1986-87 

učinil výjimku. Autorská pohádka s fantazijními prvky „Švandaluzie“ od Aleny Vostré byla 

plná veselých příhod a neskutečných událostí, které zažívaly děti v královské škole. Tato 

                                                            
130  Mateřídouška, ročník  2003, čísla 1 - 12: V únoru 2001 se ještě objevují básně kmenových 
spolupracovníků jako je Miroslav Chudáček, Jiří Kratochvíl, Jiří Žáček, v březnu je  to Jindřich Balík, Emanuel 
Míšek, od dubna je pravidelně Jiří Dědeček a ještě Jiří Havel, v květnu pouze Jiří Dědeček (rozsah půl až celá 
strana), v červnu Jiří Dědeček a Ludvík Středa , červenec Ivo Štuka, Jiří Dědeček, září Jiří Dědeček, Miloš 
Kratochvíl, říjen Jiří Dědeček a Jiří Žáček, listopad Ivo Štuka, Miloš Kratochvíl a Jiří Dědeček, prosinec Jiří 
Faltus, Jiří Dědeček 

131  Mateřídouška, ročník 2004, čísla 1 – 12: leden – Jiří Dědeček, Karel Benetka, únor – Jiří Dědeček, 
Ludvík  Středa, březen – Jiří Dědeček, Karel Benetka, duben – Jiří Dědeček, Martin Ryšavý, květen – Emil 
Hakl, červen – Jiří Dědeček, Igor Maljevský, Emil Hakl, Eva Jarošová, červenec – Inka Deverová, Christian 
Morgersten, srpen – Ivana Pavlistíková, Eva Jarošová, Jiří Dědeček, září – Ivana Pavlištíková, Miloš Kratochvíl, 
Jiří Dědeček, říjen - nepodepsané 
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pohádka na pokračování byla prosta jakýchkoli souvislostí nebo odkazů na současnost a její 

první věty zněly:  

„Byla jedna nevlídná hora, jeden bubácký les a jedno otrávené jezero, a za tou nevlídnou 

horou, bubáckým lesem a otráveným jezerem se rozkládalo mocné království. Bylo bohaté na 

brambory, na události a na děti, mělo zajímavý školský zákon a jmenovalo se 

Švandaluzie.“132 

Ročník 1986-87  

V ročníku 1986-87 vycházely pohádky převážně  autorů Jindřicha Balíka, Hany Doskočilové. 

Převažovaly opět pohádky autorské s moderními prvky. Jednou byla otištěna tradiční pohádka  

Boženy Němcové.  

Novým formátem byla krátká pohádka autorů Pavla Černého (text) a Jindřicha Kovaříka 

(ilustrace). V každém čísle představili krátkou původní pohádku, která společně s ilustracemi 

zabírala 2 strany. Samotný text byl v rozsahu jednoho sloupce, tématem byla jak zvířata, tak i 

příběhy lidí.  2/3 strany doplňovaly ilustrace opatřené čísly, které znázorňovaly hlavní dějové 

zvraty v příběhu, úkolem dětí bylo podle obrázků příběh znovu převyprávět.   

Ročník 1996 

V roce 1996  vycházely v každém čísle dvě pohádky, jednak převyprávěné pohádky od 

Martiny Drijverové z celého světa a také autorské pohádky od dua Jan Vladislav a Vladislav 

Stanovský,  Jozefa Pavloviče, Antonína Jiráčka a Jindřicha Balíka.  

V roce 2006 nevycházely v časopise žádné pohádky.  

5.8 Detektivní žánr 
 

Novým zábavným žánrem od zkoumaného ročníku 1996 byly detektivní příběhy, kde měli 

čtenáři sami přijít na správné řešení, které bylo otištěno v časopise 

Ročník 1996 

                                                            
132  Mateřídouška, ročník XLIII, číslo 1, str. 14 
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Případ pro začínající detektivy zaplňoval jednu stranu a připravoval ho Svatopluk Hrnčíř133, 

Jednalo se o krátký příběh s detektivní zápletkou, kde měly děti uhodnout správné řešení 

podle zadaných indicií.  

Ročník 2006 

Prostor věnovaný detektivní tématice v roce 2006 vzrostl. Dvoustrana byla věnována 

Detektivní kanceláři komisaře Vrťapky. Jednalo se o psího detektiva, který řešil případy 

vážící se k hlavnímu tématu časopisu, kreslený příběh byl doplněn úkoly pro čtenáře. 

V některých vydáních byl příběh komisaře Vrťapky provázán s titulní stranou. V březnu byl 

na titulní straně film Karcoolka a ve stejném čísle se řešil případ Vrťapka a Karcoolka. Určitě 

stojí za zmínku propojení televizního vysílání první velké reality show „Vyvolení“ s tématem 

příběhu  komisaře Vrťapky, kdy řešil případ ve vile „Vyholených“ (leden 2006). 

Detektiv Vrťapka měl ještě jednu rubriku a to Detektivní škola komisaře Vrťapky. Texty 

psala Pavla Hamšíková, ilustroval Petr Morkes.  

5.9 Zábava v časopise 
 

Ročník 1976-77 

V prvním zkoumaném ročníku nebyla zábava přímo sama o sobě tématem. Dvakrát se 

v časopise vyskytly vtipy pod hlavičkou „Smějeme se se sovětskými okťábrjaty“. Kreslené 

hry od Gabriela Filcíka nebo křížovky, jejichž tématem je bezpečnost dětí v dopravním 

provozu přinášel čtenářům Besip. V každém čísle se také objevila „doplňovačka“  

text + obrázky, bez uvedení autora.  

Ročník 1986-87 

V rubrice Rébusy a rébusky, kterou připravoval Ladislav Dvorský a kreslil Leoš Konáš, si 

děti mohly vyzkoušet své kombinační schopnosti. Jednalo se o luštění slov z obrázků a 

písmen. Objevovaly se také doplňovačky text+obrázky, opět bez uvedení autora.  

Ročník 1996 
                                                            
133  Hrnčír Svatopluk. Narodil se 21. 5. 1926 v Lázních Bohdaneč. Po studiu na gymnáziu se vyučil 
knihkupcem, později absolvoval Státní knihovnickou školu. Pracoval jako redaktor časopisů Junák, Ohníček, 
Pionýr. Psal detektivní příběhy pro děti. (Zdroj: Ivana Hutařová, Marie Hanzová, Současní čeští spisovatelé pro 
děti a mládež, 2003) 
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Hru s písmeny pravidelně připravoval Jiří Havel. Byly to slovní hádanky, doplňovačky, 

křížovky, hříčky s řešením na konci časopisu. Stejný autor také pravidelně připravoval 

„doplňovačku“. Jednalo se o stránkový text, kde byla některá slova nahrazena obrázky. 

Magdalena Propperová připravovala stránku testů a logických úloh „Vybíráme správné 

odpovědi“ (správné odpovědi jsou v časopise) a soutěžní dvoustranu „Nehádejte, 

přemýšlejte“. Děti mohly zasílat správné odpovědi a získat tak odměnu, současně probíhala 

celoroční soutěž o kolo Author. 

Ročník 2006 

Hádanky kocoura Filuty byly souborem různých druhů logických úkolů, hádanek. 

Připravovala Martina Nováčková, ilustroval Tomáš Suder. Na konci časopisu byla ještě 

švédská křížovka Zaječí luštění, kterou připravovala Iva Nováková. Celý rok se soutěžilo o 

kolo značky Author.  

 

5.10 Příběhy na pokračování  
 

Ročník 1976-77 

Celým ročníkem provázela čtenáře povídka na pokračování od Václava Čtvrtka „L+T+R, tři 

dobří kamarádi“, která vyprávěla o přátelství tří dětí z druhé třídy.  Líčila vznik jejich 

přátelství, problémy, které museli řešit mezi sebou, ve škole, s dospělými. Děti navštěvovaly 

oddíl jisker, s kterým také zažívaly různá dobrodružství. Byly to jednoduché příběhy ze 

skutečného života, které mohl zažít kterýkoliv čtenář nebo čtenářka, doplněné o nezbytnou 

popularizaci pionýrského hnutí.  

Ročník 1986-87 

Na druhé straně časopisu vycházel fejeton Josefa Bruknera „Do ouška“, který se snažil 

upozorňovat na špatné věci kolem nás (malování na zeď, přílišná konzumace televize, 

nevážení si obyčejných věci, jako je např. louka) a nenásilnou formou vychovávat své 

čtenáře.  

V ročníku 1986 se v časopise objevovaly příběhy na téma dětských trápení, které připravovala 

Magdalena Propperová. Jednalo se o  krátké příběhy dotýkající se dětských problémů, ve 
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kterých například vystupovala vysoká dívka, tlustý chlapec, maminčin mazánek nebo se řešila 

pomsta mezi kluky. Povídky měly napomáhat vcítění se do „odlišných“ dětí, které to mívají 

v kolektivu těžší.  

Ročník 1996 

Martina Drijverová poeticky popisovala změny v přírodě každý měsíc na straně 3. Text byl 

přibližně na 2/3 stránky, zbytek vyplňovala ilustrace k danému měsíci od různých autorů.  

Hana Doskočilová psala povídky o Šimšovi, které ilustroval Jaroslav Malák. Byly to příběhy 

kluka Šimši z druhé třídy, který žil s invalidním dědou, přátelil se se stejně starou Ájou a 

starším Kubou z páté třídy, staral se o psa Fánka. Šimša byl kluk, který se hned tak něčeho 

nezalekl, věděl, co je správné a jak je důležité přátelství, i když jeho pozice v životě nebyla 

zrovna ideální a mohl by být považován za outsidera.  

Na pokračování vycházel příběh o Jance a Kárkovi „Jak se vychovává papoušek“, ilustrovala 

Eva Šedivá.  Byl to příběh přátelství dívky Janky, která se nedostala na UMPRUM a 

pracovala ve skladu s uhlím, a Kárka, žáka druhého stupně základní školy, který byl známý 

pro svoje průšvihy a špatné chování. Spřátelili se díky papouškovi, kterého Kárek našel na 

ulici. V tomto čtení na pokračování byly popisovány vztahy mezi dětmi a rodiči a na jednání 

postav bylo nahlíženo z více pohledů. 

Ročník 2006 

Jediným souvislým textem byly ukázky z knih. Nejdříve „Případ opuštěného poníka“ od 

Karin Müllerové (Mladá fronta, 2005), od září to pak byly ukázky z knihy Mikulášovy 

Patálie, autorů Goscinny a Sempé (Albatros, 2005). V roce 2006 již nevycházel žádný 

původní český příběh na pokračování.  

5.11 Udělej si sám 
 
Všechny zkoumané ročníky nabízely dětem rubriku, kde si podle návodu mohly vyrobit 

zajímavý předmět. V roce 2006 to ale bylo již nepravidelně v rubrice „Ájina nástěnka“.   

5.12 Naučný článek 
 
Ročník 1996 
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Od roku 1996 se novým prvkem  stalo otiskování naučných článků. Autorka Markéta Klocová 

je psala pod titulem „Víte co je“ – např. Oceán a moře, poušť. Ilustrovala Dagmar Ježková.  

Ročník 2006 

V roce 2006 se již nejedná o původní článek, ale převzatý z knih nakladatelství Svojtka & Co. 

Do srpna vycházela na dvoustraně reprodukce z dětského atlasu v rubrice „Dětský atlas světa“ 

od nakladatelství Svojtka&Co., např. polární oblasti,  Jižní Afrika. V srpnu ho nahradilo  

rozšíření komiksu „Saurik a cizinec“.  

Na další dvoustraně vycházela Davidova encyklopedie (do září), jednalo se o reprodukce 

z nakladatelství Svojtka&Co, věnující se např. globálnímu oteplování-ochlazování, 

kočkovitým šelmám. Bylo vybráno téma, které se vztahovalo k titulní straně časopisu: 

globální oteplování-ochlazování – na titulu film Doba ledová II, kočkovité šelmy – na titulu 

film Divočina.  

V rubrice ZOO byla představována zvířata – kde žijí, jak se rozmnožují, jak se živí. Vedle 

faktografických údajů zde byla vždy i legenda vážící se k představovanému zvířeti. 

Připravovala Anděla Dvořáková, upravovala Martina Nováčková. Fotografie byly použity 

z encyklopedie Zvířata a příroda od nakladatelství Svojtka&Co.  

5.13 Práce dětí 
 

Děti mohly zasílat své příspěvky do rubriky „Já také rád kreslím a píšu..“. Její název zůstává 

stejný od roku 1976 až do února 2002.  

V roce 2006 nebyla již přímo určená rubrika pro zasílání literárních nebo namalovaných 

příspěvků.  

5.14 České dějiny 
 

S dějinami zemí českých čtenáře seznamovaly kreslené dějiny Lucie Seifertové „Dějiny 

udatného českého národa“. Autorka popisovala s humorem významné mezníky v českých 

dějinách, historické události i kulturní počiny dané doby. Součástí byly i velmi stručné 

události ve světě.  

5.15 Ostatní  
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Reklama v roce 1986-87 

Jediné reklamní sdělení nese kreslená postavička Spořínka, blonďatého chlapečka v zelených 

kalhotách, pruhovaném tričku, s korunou zdviženou nad hlavou, vykračujícího si mezi 

fialkami.  

V září děti měly přečíst doplňovačku (text + obrázky), o tom, jak ptáci chtěli letět na 

dovolenou, ale neměli ušetřené peníze, tak se rozhodli letět sami na vlastních křídlech.  

V říjnu bylo úkolem dopsat text, kde chyběla slova znázorněná v obrázcích. Text vyprávěl o 

podzimní zahradě a 10 úspěšných luštitelů bylo odměněno.  

Listopad –  doplňovačka text + obrázky, děti byly vybízeny k tomu, aby napsaly , jak budou 

pomáhat přírodě v zimě.  

V prosinci Spořínek dětem představil vánoční hádanku, kde bylo třeba doplnit chybějící 

písmena v textu a seřadit je podle čísel. 10 luštitelů dostalo dárky. Tajenka zněla “Spořte na 

vánoční dárky“.   

V lednu Spořínek dětem vypráví Spořínkovu docela jinou pohádku. Jedná se o doplňovačku 

textu a obrázků.  

V únoru byla opět pro děti připravena hádanka o ceny. Úkolem bylo doplnit podle pořadí 

písmena z obrázků a tajenka zněla „Každý kdo spoří, potřebuje nejen peníze, ale i vkladní 

knížku“.  

V březnu měly děti, pokud chtěly získat jednu z 10 odměn, napsat, v čem se liší dva 

nakreslené obrázky a co udělají pro své okolí na jaře.  V dubnu se opět doplňovala písmena a 

seřadila podle čísel, tajenka zněla „Opatrujte dobře své učebnice“.  

V květnu vyprávěl Spořínek pomocí doplňovačky text + obrázky cirkusovou pohádku. 

V červnu zůstal na stránce stejný název jako v květnu „Spořínkova cirkusová pohádka“, ale 

pod nadpisem byla doplňovačka s textem o tom, že by i děti měly chránit svět, ve kterém žijí. 

V červenci byla představena křížovka s tajenkou, co by děti měly sbírat v létě „Rostliny pro 

zdraví“. V srpnu byla opět uvedena křížovka, kdy se doplňují slova podle obrázků a v tajence 

bylo skryto „Budeme chránit les.“ 

Galerie pohádkových postav 1996 
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Na předposlední straně vycházela „Galerie pohádkových postav“, kterou připravovala Zdena 

Dvorská a kreslil Jindřich Kovařík.  Ústřední byla ilustrace, kterou doplňoval popis dané 

pohádkové postavy, kde se vyskytovala a čím se vyznačovala.  

Vklad do časopisu od března 2002 

V každém čísle byly vloženy hry, pexesa, karty na tvrdém papíru, dvoustrana uprostřed, které 

si děti mohly vystřihnout. Bývaly tematicky spojené s motivem v časopise – pexeso, hra 

s Letopisy Narnie, pexeso Karcoolka, nebo byly nositelem reklamy, karty Haribo.  

Rozhovory 2006 

V ročníku 2006 se objevují v každém čísle dva rozhovory. Prvním je v rubrice Svět rozhovor 

s vrstevníkem dětí a druhý se známou osobností, sportovcem či odborníkem na dané téma 

aktuálního čísla.  

V rubrice Svět byl rozhovor s vrstevníkem čtenářů vždy z jiného státu (USA, Brazílie, 

Mexiko, Německo, Irsko). Děti se dozvídaly, jak to funguje u nich ve škole, jak se známkuje, 

seznamovaly se se zajímavými národními svátky. Zpovídány byly většinou děti, které žily 

přechodně v Čechách.  Rozhovor byl doplněn zajímavostmi o dané zemi, případně legendou. 

Rubriku připravovaly Anděla Dvořáková a Martina Nováčková.  

Ústřední rozhovor se vztahoval buď k tématu časopisu, jako byly rozhovory s dabéry 

dětských postav ve filmu Letopisy Narnie nebo s paleontologem Borisem Hlaváčkem v čísle 

věnovaném dinosaurům. Mezi dalšími osobnostmi, které k dětem promlouvaly, byl fotbalový 

brankář Petr Čech, hloubkový potápěč Martin Štěpánek, herec Jiří Mádl, ředitel pražské ZOO 

Petr Fejk, režisér filmu Fimfárum Aurel Klimt, herečka a zpěvačka Lucie Vondráčková, 

zpěvačka Ewa Farna.  

Výuka angličtiny 2006 

Základy angličtiny zábavnou formou prezentovala rubrika Crazy English, kterou provázel pes 

Harýk.  Zadával dětem hádanky a různé úkoly, při kterých musely používat znalosti 

angličtiny, případně se i naučit nová slovíčka.  

Nové technologie 2006 
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Nové technologie byly zastoupeny v rubrice Kurz PC a seznamovaly čtenáře s problematikou 

světa počítačů. Připravoval Karel Wolf, ilustroval Petr Morkes. Tato rubrika v červnu 

skončila a byla od září nahrazena rubrikou „Vychytávky“ autora Petra Proška. 

Reportáže 2006 

Žánr reportáže zastupovala rubrika Senzační reportáž Elvíry Pobrkané. Kreslená postava 

reportérky se vydávala plnit pracovní povinnosti a zažívala při tom různá dobrodružství. 

Součástí byly také úkoly pro čtenáře. Připravovali Klára a Jan Smolíkovi.  

Návod jak malovat 2006 

Posledním příspěvkem z  nakladatelství Svojtka&Co. byl návod jak malovat. Čtenáři pak 

zaslali své obrázky do redakce a vybrané byly uveřejněny. 

 

6. Kvantitativní porovnání obsahu vybraných ročníků  

6.1 Změny v zastoupení literárních žánrů 
Obecnější rovina srovnání z pohledu druhů literárních útvarů (žánrů). V další části pak bude 

následovat více konkrétní perspektiva jednotlivých témat. 

Graf 6.1 Pět žánrů s největším podílem tiskového prostoru v každém ze čtyř zkoumaných 

ročníků Mateřídoušky 
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Popis ke grafu 6.1 

Graf 6.1 ukazuje přehledné srovnání podílu na tiskovém prostoru, který je v jednotlivých 

ročnících věnován pěti nejvíce zastoupeným žánrům. Porovnávám vždy první čísla daného 

ročníku. V každém ročníku jsou mezi prvními pěti žánry s největším podílem na celkovém 

tiskovém prostoru časopisu zastoupeny jiné literární nebo textové útvary. Celkem se mezi 

prvními pěti objevilo deset různých žánrů a v žádném zkoumaném roce nebyl seznam žánrů 

zastoupených v první pětici stejný. Tento grafický přehled umožňuje popsat některé 

rozhodující směry ve změnách obsahové skladby zkoumaného dětského časopisu v průběhu 

tří desetiletí od roku 1976. 

Srovnání žánrů 

Není překvapivé, že v preferencích jednotlivých literárních útvarů dochází k poměrně 

výrazným změnám v delším období 30 let. Čtyři z pěti vedoucích žánrů jsou totožné v roce 

1976 i o dvacet let později v ročníku 1996 (povídka, kreslený seriál/komiks, verše, 

pohádka)134 zatímco v roce 2006 zůstaly mezi pěti nejvíce zastoupenými žánry jen dva, které 

byly v první pětici zastoupeny i o deset let dříve (komiks a povídka). Je zřejmé, že 

proměnlivost v čase není rovnoměrná a obsahová skladba tradičního média v rámci krátkého 

období ovlivněného vnější nestabilitou způsobenou například změnami vlastnických vztahů a 

hledáním nové marketingové strategie může být proměnlivější než za celých předchozích 30 

let. Z tohoto hlediska můžeme pozorovat dva typy změn – dlouhodobé a krátkodobé. 

Zastoupení poezie 

Ilustrativním příkladem dlouhodobé a vytrvalé změny je vývoj v zastoupení poezie, která od 

roku 1976 opouští své pozice v podílu na tiskovém prostoru pomalu, ale nezadržitelně, viz 

graf 6. 1. Zatímco v prvním sledovaném ročníku bylo básničkám věnováno vůbec nejvíce 

prostoru ze všech žánrů (více než 7 stran, tj. 21% tiskové plochy), každých deset následujících 

let se texty ve verších postupně propadají v pořadí relativního zastoupení, přestože rozdíl 

mezi ročníky 1986 a 1996 není velký (12,2% v roce ’86 a 11,4% o deset let později). Po 

dalších deseti letech dospěl dlouhodobý ústup veršů ke svému konci a v ročníku 2006 už na 

básničky nezbylo místo žádné.  
                                                            
134  Jana Čeňková a kol.: Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury, 2006:“ Existují také 
komiksové formy bez textu nebo s textem pod obrázky (kreslené seriály)“, str. 150. V předešlých jsem používala 
název kreslené seriály u zkoumaných ročníků 1976-77, 1986-87, 1996 a komiks až v roce 2006. U grafu je 
použit pouze název komiks pro svou jednoslovnost.  



56

Žánr pohádky 

Podobný osud potkal také pohádku, která měla v žánrové skladbě ročníků 1976 až 1996 své 

pevné místo vždy mezi pěti nejvíce zastoupenými žánry. V ročníku 2006 však pohádka 

z Mateřídoušky úplně zmizela.  

Podíl reklamy 1996 vs. 2006 

Nejviditelnějším výrazem nového marketingového pojetí je nástup reklamy, která je 

s podílem 12% celkového tiskového prostoru časopisu druhým nejčastějším obsahovým 

útvarem na stránkách Mateřídoušky. Zatímco v roce 1996 byl podíl reklamy na celých 

dvanácti ročnících 8 stran, což je 1,8%. 

Podíly jednotlivých žánrů 

Další podstatnou změnu v obsahu ročníku 2006 ilustrují dva následující grafy, které ukazují 

přehled všech žánrů v Mateřídoušce ve dvou ročnících 1986 a 2006, mezi kterými je největší 

rozdíl v celkovém počtu všech zastoupených textových útvarů. Zatímco v prvním čísle 

ročníku 1986 je celkový počet všech zastoupených žánrů 12, to je nejméně ze všech 4 

sledovaných ročníků, v roce 2006 je různých textových útvarů zastoupeno 18, tedy nejvíce, o 

plných 50% více než v roce 1986. 

Grafy 6.2 a 6.3 Rozdíl v počtu žánrů zastoupených v ročnících 1986 a 2006 

Zastoupení

1986

pohádka
28%

povídka
14%

13%

hádanky, testy
12%

zprávy
9%
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6%

návod na 
hádanky

3%
kafejeton

3%
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Zastoupení

2006
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12%
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zajímavosti 
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Z porovnání obou grafů je vidět, že mezi uvedenými roky došlo k podstatné změně v podílu 

jednotlivých žánrů na celkovém tiskovém prostoru časopisu. V roce 1986 prvních pět 

textových útvarů s největším podílem představuje celkem 76% tiskové plochy Mateřídoušky, 

tj. přes 26 stran (z celkového počtu stran 35,3). Nejvíce zastoupený žánr – pohádka – přitom 

zabíral 10 stran a textové útvary s nejmenší plochou (hádanky, návody a doplňovačky) každý 

zabíral po jedné stránce, tj. alespoň 3% tiskové plochy. 

Podíl žánrů na tiskovém prostoru  

V roce 2006 tvoří celková plocha věnovaná pěti nejvíce zastoupeným žánrům pouze 55% 

tiskového prostoru Mateřídoušky, tj. 18,5 strany. Na jeden literární nebo textový útvar tak 

připadá průměrně 1,8 tiskové strany v porovnání s téměř třemi průměrnými stranami na jeden 

žánr v roce 1986. V ročníku 2006 je také jednomu žánru věnovaná maximální plocha pouze 5 

stran. Tímto vedoucím žánrem je komiks. 

 

Tabulky 6.1 a 6.2 Vedoucí žánry v letech 1986 a 2006 

pořadí 1986 – žánry s největším tiskovým 
prostorem 

stran podíl na celku 

1 pohádka 10 28,3% 
2 povídka 5 14,2% 
3 verše 4,3 12,2% 
4 hádanky, testy 4 11,3% 
5 zprávy 3 8,5% 
 Celkem pět vedoucích žánrů 26,3 74,5% 
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pořadí 2006 – žánry s největším tiskovým 

prostorem 
stran podíl na celku 

1 kreslený serial 5 14,9% 
2 reklama  4 11,9% 
3 naučný článek  4 11,9% 
4 povídka 3,5 10,4% 
5 detektivní příběh 2 6,0% 
 Celkem pět vedoucích žánrů 18,5 55,1% 
 

Výrazný úbytek souvislého textu v ročníku 2006 

Ročník 2006 tak v porovnání se stejným časopisem před dvaceti lety nabízí celkově obraz 

výrazné roztříštěnosti, ve které nezbývá mnoho prostoru věnovaného souvislému literárnímu 

textu. Mateřídouška tak částečně rezignuje na podporu specifických čtenářských dovedností 

včetně schopnosti věnovat vytrvalou pozornost jednomu delšímu textu nebo několika 

vícestránkovým textům stejného žánru. Souvislejšími texty jsou pouze ukázky z dětských 

knih, které je možné chápat jako reklamu na knižní produkci.  Autorský text tvořený výhradně 

pro Mateřídoušku zcela vymizel a většinu časopisu zabírají různé kratší textové útvary bohatě 

doprovázené obrázky. Je to bezpochyby důsledek snahy nabídnout každému potenciálnímu 

čtenáři něco na výběr a oslovit tak nejširší možné spektrum uživatelů – konzumentů, kteří již 

nepřistupují k Mateřídoušce s očekáváním, že si v ní budou především číst, ale uspokojí je i 

nepříliš soustředěné listování.  

Žánry zastoupené ve všech čtyřech ročnících 

Přes značnou proměnlivost žánrové struktury Mateřídoušky ve sledovaném období jsou 

některé literární útvary velmi trvanlivé. Přestože jedinou žánrovou stálicí, objevující se mezi 

prvními pěti žánry ve všech čtyřech ročnících, je povídka, při bližším pohledu zjistíme, že 

podobných stálic je více. Například kreslený seriál neboli komiks se mezi pěti nejvíce 

zastoupenými žánry neobjevuje jen v jediném roce 1986, přesto i v tomto ročníku má své 

stálé místo na dvou tiskových stranách. V roce ‘86 to sice stačí jen na sedmé pořadí mezi 

nejvíce zastoupenými žánry, stejný tiskový prostor by však znamenal místo mezi prvními pěti 

žánry v ročníku 2006, kdy dvě tiskové strany zajistily páté pořadí žánru detektivního příběhu. 

 

 



59

6.2 Vývoj obsahových témat 
 

Tabulka 6.3    Témata povídek ve srovnávaných ročnících 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povídky - témata 1996 
úcta k přírodě/láska ke 
zvířatům 

14 

 přátelství  6 
rodinné hodnoty  5 
morálně volní vlastnosti 3 
úcta k práci  2 
fyzické tresty  1 
umění přijímat  1 
duchovní hodnoty 1 
odsouzení gamblerství  1 
  

 

Z uvedených tabulek je patrné, že ve zkoumaných ročnících 1976-77 a 1986-87 byli autoři a 

redakce časopisu vystavena ideologickému působení svého vydavatele České ústřední rady 

PO SSM. Proto je nejčastěji se objevujícím tématem podpora socialistického zřízení. Pro 

účely této práce a možnost kvantifikace jsou zde zařazeny povídky s tématy, která se vztahují 

k pionýrskému hnutí, ale i povídky účelově napsané, např. o sovětských vojácích – 

osvoboditelích.  Oproti roku 1976-77 je v roce 1986-87 kladen větší důraz na morálně volní 

vlastnosti, což může souviset s celkově vyššími požadavky na výchovnou funkci časopisu pro 

děti. V tomto roce se také zvyšuje podíl zpráv z hnutí SSM potažmo KSČ.   

Povídky - témata 1976 
podpora soc. zřízení 7 
Přátelství 5 
úcta k přírodě/láska ke 
zvířatům  

5 

učení je důležité 2 
rodinné hodnoty 2 
zábava  1 
věda a technika  1 
občanská angažovanost 1 

Povídky – témata 1986 
podpora soc. zřízení  12 
morálně volní vlastnosti 5 
přátelství  3 
učení je důležité 3 
Zábava 2 
úcta k práci 2 
věda a technika 2 
úcta k přírodě/láska ke 
zvířatům  

1 

Povídky – témata 2006 
přátelství  8 
rodinné hodnoty  4 
úcta k přírodě, láska ke 
zvířatům 

8 

napětí, dobrodružství  8 
pobavení  4 
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Pokud se podíváme na ročníky 1976-77 a 1986-87 můžeme říci, že ideologie měla svůj 

určený prostor a její výskyt v autorských příspěvcích byl spíše výjimkou.  V ročníku 1976-77 

to byl úvodník a v ročníku 1986-87 dvoustrana s názvem Mateřídouška. V ročníku 1976 to 

z autorských příspěvků byla povídka „Jak byly Míša s Madlou poprvé doma samy“ autora 

Ladislava Langpaula, ve které si dívky za pomoci sousedky, která je měla hlídat, připravovaly 

mávatka do průvodu na 1. máje135 a povídka Antonína Eliáška „Vinckův slavný den“, kde se 

vyprávělo o obdivu k sovětským vojákům- osvoboditelům.136 Oba autoři napsali pouze 

uvedené povídky, více se v ročníku 1976-77 neobjevují. Václavu Čtvrtkovi vycházela 

povídka na pokračování L+R+T, tři dobří kamarádi, obsah byl v 5 číslech ideologicky 

zabarvený137. V ročníku 1986-87 se ideologie ještě více uzavřela v konkrétních rubrikách a to 

ve dvoustraně se zprávami pod názvem Mateřídouška a v krátkých povídkách  „O jedné 

hvězdičce“. Prostor věnovaný tématům KSČ, SSM a PO SSM vzrostl, ale měl jasně určený 

prostor. Z tohoto výčtu je patrné, že redakce časopisu Mateřídouška plnila stránky časopisu 

ideologií pouze v rámci „povinné daně“.  

V roce 1996 se objevovala zcela nová témata, která byla dětem předkládána. Hana 

Doskočilová ve svých povídkách o Šimšovi, chlapci, který žije bez rodičů pouze s invalidním 

dědou, přibližovala čtenářům hodnoty přátelství, pomoci druhým, význam rodiny, i když 

neúplné. Její příběh na pokračování „Jak se vychovává papoušek“ opět pracuje s hodnotami 

přátelství, rodina, pomoc druhým. Nejčastěji se v tomto ročníku objevuje téma lásky k přírodě 

a zvířatům a to díky povídkám Martiny Drijverové o přírodě a toho, že v příbězích Hany 

Doskočilové byli přáteli dětí pes (Povídky o Šimšovi) a papoušek (Jak se vychovává 

papoušek). Novým tématem bylo odsouzení gamblerství, fyzické tresty, duchovní tématika, 

která se také objevovala v příbězích o Šimšovi.  

V roce 2006 vycházely na pokračování úryvky ze dvou knih.  Případ ztraceného poníka 

vyprávěl o přátelství dětí, lásce ke zvířatům na pozadí příběhu s detektivní zápletkou. Druhý 

Mikulášovy lapálie vyprávěl zábavné historky z rodinného a školního prostředí.  

                                                            
135  Mateřídouška, ročník 23, č. 9.,  str. 3-5 

136  Mateřídouška, ročník 23, č. 9.,  str. 24-25 

137  Mateřídouška, ročník 23, č. 1 – 12, ideologické podbarvení příběhu se objevilo v číslech: 6 (přivítání 
jisker), 8 (pomáhání rodičů ve škole o víkendech), 9 (oprava reproduktoru pro vysílání během 1.máje), 10 (dárek 
pro pionýrskou vedoucí), 11 (na pionýrském táboře) 
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O dalších deset let později už nemá časopis žádné jasně dominantní téma a jednotlivé náměty 

jsou zastoupeny statisticky víceméně rovnoměrně. 

7. Závěr 
 

Historie časopisu Mateřídouška se začala psát s poválečnou historií naší země. V socialistické 

éře nezůstal časopis ušetřen vlivu propagandy a ideologie se promítala do uveřejňovaných 

textů. Přesto zůstával živý odkaz Františka Hrubína, který chtěl dětem zprostředkovávat 

setkání s kvalitní literaturou. Ani změna společenského zřízení v roce 1989 a přechod 

k podmínkám volného trhu nezabránily Mateřídoušce v pokračování nastoupené cesty, 

přestože se tu a tam objevily nezbytné projevy doby v podobě reklamy, rozšíření prostoru pro 

zábavu, snížení počtu spolupracovníků. Až s příchodem nového vlastníka a generační 

výměnou na postu šéfredaktora se Mateřídouška odpoutala od svého poválečného odkazu a 

vydala se na novou cestu. 

Historii časopisu Mateřídouška bychom mohli rozdělit na dvě výrazně odlišná období. Éra 

navazující na odkaz Františka Hrubína trvala až do ledna 2002. Poté nastal ve vývoji časopisu 

zásadní zlom spojený s příchodem nového vlastníka. Ani předtím se časopis samozřejmě 

nevyhnul nutnému vývoji, byla zde však jasně zřetelná kontinuita umožňující vnímat 

jednotnou identitu Mateřídoušky. Před listopadem 1989 plnil časopis společenskou funkci 

s ideologickou náplní, která byla určována jeho vydavatelem PO SSM. Samotná redakce 

časopisu ideologii dětem předkládala v požadovaném rozsahu a během 10 let od ročníku 

1976-77 jí vymezila sice větší, ale „vlastní“ prostor v pevně daných rubrikách. Autorské texty 

prózy i básní zůstaly až na malé výjimky nedotčeny.   

Má práce s jednotlivými ročníky časopisu Mateřídouška především ukázala, jak velkou roli 

hrají samotní členové redakce a jejich okruh spolupracovníků. Když vidíme razantní vizuální 

a obsahovou změnu, která nastala po lednu 2002, je zřejmé, že byla způsobena změnou 

vlastníka a následně i změnou na pozici šéfredaktora časopisu.  

Dlouholetá redaktorka Magdalena Propperová a od roku 1993 i šéfredaktorka připravovala 

časopis se stejným okruhem spolupracovníků, který se postupně pouze zúžil. Byl to stejný 

tým lidí, generačně si blízkých, kteří měli stejný názor na to, jakou má časopis Mateřídouška 

plnit funkci – přinášet kvalitní literární i vizuální zážitek a v rámci možností plnit i 

výchovnou roli. Z jiného pohledu by ovšem bylo možné situaci hodnotit i tak, že časopis 
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vytvářela uzavřená skupina lidí, kteří nebyli ochotni přistoupit k nutným změnám 

odpovídajícím vývoji vnějšího prostředí, což umožnil až vstup nového vlastníka.  

V březnu 2002 nastoupil na pozici šéfredaktora o generaci mladší novinář, který nebyl zatížen 

„odkazem Františka Hrubína“ a začal dle zadání vydavatele časopis spíše přizpůsobovat trhu 

a čtenářům, než aby se cítil zavázán tradicí. 

Před rokem 1990 byl tlak na obsah časopisu vytvářen politickými orgány a zásluhou 

pracovníků redakce převažovala kvalitní literatura a ilustrace nad ideologickou náplní. 

V období let 1990 – leden 2002 redakce pracovala stejným zaběhnutým způsobem (dokládají 

to i některé nezměněné rubriky „Já také rád kreslím, píšu..“, opakující se formáty, např. 

dramatické texty), samozřejmě bez ideologického kontextu, únorem roku 2002 se začíná psát 

nová historie časopisu Mateřídouška. 

Pokud se zaměříme na počet autorských příspěvků, tak ve zkoumaném ročníku 2006  jich 

bylo opravdu již minimum, převážná část textů byla převzatá nebo vytvořená samotnou 

šéfredaktorkou, která podle vlastních slov rozhoduje o obsahu časopisu víceméně sama. 

Obrazová stránka byla složena z různých podkladů, originální ilustrace najdeme pouze 

v komiksech, příbězích komisaře Vrťapky a kreslených dějinách. Vizuální stránka byla 

doslovná a působila přeplněným dojmem, nenechávala mnoho prostoru pro fantazii. Text 

ustupoval do pozadí, jakoby se stával doplňkem fotografií, zatímco v předchozích třech 

zkoumaných ročnících byly texty a ilustrace v rovnováze a doplňovaly se.  

Hlavním záměrem mé práce bylo na příkladu Mateřídoušky zejména popsat, jakým způsobem 

se do vztahu masových médií k jejich nejmladším konzumentům promítají změny vnějších 

podmínek odrážející se v proměnách časopisu s postupem doby.  

Obraz světa předkládaný dětským časopisem a proměny tohoto obrazu v čase je možné 

hodnotit ze dvou hledisek. Na jedné straně sledujeme záměr, s jakým vydavatel a samotní 

šéfredaktoři přistupují k vytváření konkrétního pojetí světa a jeho sdělování svým dětským 

čtenářům. Současně s tím můžeme zkoumat, nakolik se tvůrcům časopisu jejich záměr daří 

naplnit. V kapitolách o historických okolnostech vztahujících se k předpokladům a 

možnostem časopisecké tvorby jsem ukázala, že autorské záměry při tvorbě časopisu hrají 

sice důležitou roli, rozhodující je však objednávka nebo přímé zadání vydavatele. Úspěšnost 

autorských záměrů pak vyhodnocuje podle aktuální společenské situace a vlastnických 

poměrů buďto nadřízený politický orgán podle vlastních politických kritérií nebo majitel 
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vydavatele podle kritérií převážně ekonomických. Představu o nezávislém, umělecky 

vedeném a na všestranný kulturní rozvoj dítěte zaměřeném časopise moje práce bohužel 

nepotvrzuje. 

Částečně však můžeme tento potenciál dětského časopisu ke zprostředkování obohacujícího 

poznání vysledovat při pohledu z jiného úhlu, i přesto, že se jedná spíše o nezamýšlený 

účinek. Z tohoto druhého hlediska právě příklad Mateřídoušky ukazuje, že už samotný 

historický „příběh časopisu“ má velkou vypovídací schopnost o světě, ve kterém různí lidé 

v různých dobách a měnících se situacích vytvářejí jeden časopis, který však v novějších 

obdobích své existence má se stejným časopisem z dob jeho vzniku společného jen velmi 

málo. Dokonalá proměna obsahu je nejnápadnějším rysem tohoto příběhu. Některá poslední 

čísla Mateřídoušky mohou vyvolat dojem, že snad jediným prvkem spojujícím dnešní časopis 

s jeho ještě poměrně nedávným předchůdcem je vedle cílového publika už jen samotný název. 

Ani ten však nemusí být věčný. Současná šéfredaktorka Martina Arnoštová v našem 

rozhovoru zmínila, že název časopisu spíše čtenáře ubírá, než aby přiváděl nové, protože 

v dnešní době působí jméno Mateřídouška spíše dojmem časopisu pro předškolní děti. 

Otázkou tedy může být, zda nebo spíše kdy přistoupí vydavatel k odstranění i této poslední 

překážky na cestě za zvýšením nákladu. I bez změny názvu se však příběh Mateřídoušky zdá 

být dostatečně završen dokonalou proměnou její podstaty.  

Tento druhý, reálnější obraz světa není ve většině případů dětskému čtenáři běžně dostupný.  

Jeho vztah k časopisu je časově vymezen několika lety v cílové uživatelské skupině a delší 

časová perspektiva je mu tedy nepřístupná (pokud se nestane tak náruživým čtenářem, že sám 

aktivně vyhledává archivní čísla svého oblíbeného časopisu). Přesto však tento bohatší obraz 

světa, jak ho zprostředkovaně umožňuje poznat dětský časopis, nemusí zůstat skryt ani 

dětskému čtenáři. Právě v tom je velmi důležitá úloha rodičů nebo jiných dospělých osob, 

které vedou dítě ke čtení, a jejichž aktivní účast dětské časopisy přímo předpokládají. Tito 

dospělí průvodci v četbě nemusí být odkázáni jen na obyčejné předčítání nebo elementární 

pomoc s chápáním a zpracováním obsahu jednotlivých rubrik. Svým komentářem k širšímu 

kontextu mediálních sdělení, k motivaci jejich autorů i srovnáním s vlastními čtenářskými 

zážitky z vlastního dětství se mohou pro dítě stát skutečnými průvodci nejen v mediálním 

obrazu světa.  

Je obtížné porovnávat přínos Mateřídoušky pro rozvoj dítěte v její dnešní podobě, kdy 

samotný časopis nemá výchovný záměr, ale dívá se na malého čtenáře jen jako na další 



64

cílovou skupinu marketingových strategií producentů různého zboží (předstírá zájem o dětský 

svět se skrytě komerčním záměrem), s dřívější podobou časopisu a jeho přínosem pro 

výchovu ke čtenářství, i když s neskrývaně ideologickým záměrem. V každém případě i 

dnešní podobu časopisu Mateřídouška může poučený rodič chápat jako ukázku reálného světa 

a názornou pomůcku ve výchově dětí ke kritické práci s médii. 

 

8. English Summary 
 
History of the Mateřídouška magazine began with post-war history of the country. In socialist 

era ideology did have an influence, still the legacy of František Hrubín to enable children 

meet good literature remained alive. Even the political change in 1989 bringing free market 

economy did not prevent Mateřídouška to carry on this mission. Only after new owner took 

the magazine over in 2002 and imposed a generation change in the job of editor in chief,  

Mateřídouška left its historical legacy and set out on a new journey. 

Despite political pressures before 1990 the good quality literature and illustrations prevailed 

over ideology. Until January 2002 editors continued doing things the same way, keeping the 

magazine’s identity virtually unchanged. Mateřídouška’s new history begins in Feb. 2002. 

The annual volume 2006 analyzed in this thesis evidences rapid decline in original author 

contributions. Most texts are taken over from other sources or written by the editor in chief 

himself who is more or less alone in preparing the magazine’s contents. The visual part is 

compiled from various sources as well, original illustrations are reduced only to comics, short 

detective story and history in pictures. The graphic design in general is very explicit and 

makes an overflowing impression, leaving little room for imagination. Text subsides to 

background as a mere supplement to photographs. This contrasts with the previous 3 analyzed 

annual volumes where text and illustrations were balanced and complementing each other. 

This thesis examines relation between mass media and the youngest readers and especialy 

focuses on how this relation is affected by changes in external social environment. The 

chapters on historical context show that author’s intentions play an important role, but they 

are dominated by the demands or direct assignment by the publisher, no matter if motivation 

is ideologic or commercial. The concept of independent magazine managed by people of art 

and focusing on universal cultural development of children is not supported by this thesis.  
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The story of Mateřídouška is characterized among others by almost complete transformation 

of the magazine’s contents. Some latest copies can leave the impression that perhaps the only 

element linking today’s magazine with its recent predecessor is – besides the target audience 

– only the name itself. Still, the current editor in chief mentionned this name is considered an 

obstacle in attracting new consumers because today such name sounds like it speaks to much 

younger children than is the actual target audience. Therefore it cannot be excluded that the 

name will follow the transformation of the substance and soon the magazine‘s identity will be 

completely redefined. 
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Příloha č. 1  Šefredaktoři časopisu Mateřídouška 
 

rok šéfredaktor periodicita rozsah 
1945 Hrubín Fr. 14deník cca 13 str. 
  Holas Miloš     
  Mencák Břetislav     
1948 Holas Miloš měsíčník cca 15 str. 
  Hrubín Fr.     
  Mencák Břetislav     
1950 Holas Miloš 14deník cca 15 str. 
  Hrubín Fr.     
  Mencák Břetislav     
1950 (říjen) Průša Jaromír M.   cca 15 str. 
1951 Průša Jaromír M. 14deník  cca 15 str. 

1952 Svoboda Jiří V. 
měsíčník od 
04/1952 cca 15 str. 

1954 Svoboda Jiří V. měsíčník cca 15 str. 
1955 Svoboda Jiří V. měsíčník cca 15 str. 
1956 Svoboda Jiří V. měsíčník cca 15 str. 
1962 Svoboda Jiří V. měsíčník cca 15 str. 
1962 (říjen) Adla Zdeněk měsíčník cca 15 str. 
1963 Adla Zdeněk měsíčník cca 15 str. 
1964 Adla Zdeněk měsíčník cca 15 str. 
1965 Adla Zdeněk měsíčník cca 15 str. 
1966 Adla Zdeněk měsíčník cca 15 str. 
1967 Adla Zdeněk měsíčník cca 15 str. 
1968 Adla Zdeněk měsíčník cca 30 str. 
1969 Adla Zdeněk měsíčník cca 30 str. 
1970 Černý Jiří měsíčník cca 30 str. 
1972 Vavruška Eduard měsíčník cca 30 str. 
1973 Vavruška Eduard měsíčník cca 30 str. 
1974 Vavruška Eduard měsíčník cca 30 str. 
1975 Vavruška Eduard měsíčník cca 30 str. 
1976 Vavruška Eduard měsíčník cca 30 str. 
1977 Vavruška Eduard měsíčník cca 30 str. 
1978 Vavruška Eduard měsíčník cca 30 str. 
1979 Vavruška Eduard měsíčník cca 30 str. 
1980 Vavruška Eduard měsíčník cca 30 str. 
1980 (červen) Knotová Eliška měsíčník cca 30 str. 
1981 Knotová Eliška měsíčník cca 30 str. 
1982 Knotová Eliška měsíčník cca 30 str. 
1983 Knotová Eliška měsíčník cca 30 str. 
1984 Knotová Eliška měsíčník cca 30 str. 
1985 Knotová Eliška měsíčník cca 30 str. 
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1986 Knotová Eliška měsíčník cca 30 str. 
1987 Knotová Eliška měsíčník cca 30 str. 
1988 Knotová Eliška měsíčník cca 30 str. 
1989 (květen) Černíková Jiřina měsíčník cca 30 str. 
1991 Brukner Josef měsíčník cca 20 str. 
1992 Brukner Josef měsíčník cca 20 str. 
1993 (červen) Propperová Magdalena měsíčník cca 25 str. 
1994 Propperová Magdalena měsíčník cca 25 str. 
1996 Propperová Magdalena měsíčník cca 35 str. 
1997 Propperová Magdalena měsíčník cca 35 str. 
1998 Propperová Magdalena měsíčník cca 35 str. 
1999 Propperová Magdalena měsíčník cca 35 str. 
2000 Propperová Magdalena měsíčník cca 35 str. 
2001 Propperová Magdalena měsíčník cca 35 str. 
2002 Smolík Jan měsíčník cca 45 str. 
2003 Brzáková Pavlína měsíčník cca 45 str.  
2004 Suder Tomáš měsíčník cca 45 str.  
2005 Suder Tomáš měsíčník cca 45 str.  
2006 Suder Tomáš měsíčník cca 45 str.  
2007 Suder Tomáš měsíčník cca 45 str.  
2008 (srpen) Arnoštová Martina měsíčník cca 45 str.  
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Příloha č. 2 – autoři 1976, 1986, 1996 

 

Prozaici  1976 Prozaici  1986 Prozaici  1996 
Antonín Eliášek Alena Vostrá Martina Drijverová 
Blanka Jirásková  Antonín Jirásek Hana Doskočilová 
Dagmar Findová  Blanka Stárková Martin Matějka 
Drahuše Černá Božena Němcová Jan Vladislav, Vladislav 

Stanovský 
Eduard Petiška Dagmar Lhotová  Jozef Pavlovič 
Eduard Vavruška Hana Doskočilová Jindřich Balík 
František Kočí Heda Průchová  Antonín Jiráček  
František Nepil Jaroslav Veis Svatopluk Hrnčíř 
Frída Pistoriusová Jindřich Balík 
Jaroslav Boček Josef Brukner 
Jiří Havel Luděk Brožek 
Jiří Kafka Magdalena 

Propperová 
Kamila Sojková  Milan Lajdar 
Ladislav Dvořák Milan Maršálek 
Ladislav Langpaul Pavel Černý 
Markéta Zinnerová Svatopluk Čech  
Milan Navrálil Věra Provazníková  
N. Vavrušková  Vladimír Smetáček  
Oldřich Kašpar  Vlasta Svobodová 
Rudolf Staník  
Tibor Fehér (přeložila Nora Vavrušková)
Václav Čtvrtek 
Věra Provazníková 
Vít Brabec 
Vladimír Stuchl 
Vladislav Bachrevskij (př. Věra Adlová) 
Vlasta Svobodová  
Witold Michalski 
Zdeněk Adla 
Zdeněk Rérych 
Zuzana Krulišová 
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Básníci 1976 Básníci 1986 Básníci 1996 
Antonín Baroch Agnija Bartová (přel. Václav 

Daněk) 
Daniel Hevier 

František Uher Alois Mikulka Hana Doskočilová 
Heda Průchová Blanka Švábová  Jindřich Balík 
Imre Horváth přebásnil Jiří 
Havel 

Daniel Hevier Jiří Faltus 

Jabub Štikař Emma Moškovská  Jiří Havel 
Jan Břicháček Heda Průchová  Jiří Slíva  
Jan Klesal Hilaire Belloc Jiří Žáček  
Jarmila Čermáková Jan Frolík Josef Křešnička  
Jindřich Balík Jan Krejčí Ludvík Středa 
Jiří Faltus Jiří Faltus,  Martin Kabát 
Jiří Havel Jiří Havel Miloš Kratochvíl  
Jiří Žáček  Jiří Novák, Miroslav Chudáček 
Jitka Novohradská Jiří Žáček Pavel Volf 
Josef Brukner Jitka Novohradská  
Josef Hrdlička John Updike (přel. Pavel Šrut) 
Josef Křešnička  Josef Křesnička 
Josef Matouš Ludvík Středa, ,  
Josef Prchal Ludwik Jerzy Kern / Pavel Šrut 
Magdalena Propperová Marie Hemzáčková 
Mária Rázusová - Martáková  Marie Vodičková,  
Markéta Hajná Markéta Hajná 
Martin Kabát Martin Kabát 
Mihály Sinai (přebásnil Jiří 
Havel) 

Michal Burda 

Michal Černík Michal Černík 
Milan Lajdar Michal Charvát 
Miroslav Drápala Milan Lajdar 
Miroslav Florian Miloš Kratochvíl 
Miroslav Chudáček  Miroslav Chudáček 
Oldřich Syrovátka Miroslav Petrovský 
Ondřej Suchý  Ondřej Kolář 
Pavel Honsnejman Pavel Šrut 
Petr Kovařík Peter Hacks/J. V. Svoboda 
Petr Málek Přemysl Kočí 
Václav Fischer, Radka Flanderková  
Věra Borská  Robert Louis Stevenson, přel. 

Pavel Šrut 
Věra Provazníková Věra Borská 
Zbyněk Malinský  Violetta Palčinskajteová  
Zdeněk Rérych Vlastimil Maršíček 
Zdeněk Šmaus Vratislav Spilka 
 


