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Anotace 

 

Diplomová práce se zaměřuje na reprezentaci tématu mateřství ve vybraných českých 

médiích. Mateřství samotné i pohled na něj se ve 21. století v mnohém změnil, jak ukazují 

současné výzkumy. Cílem práce je zachytit, jak je ve vybraných titulech pro ženy – Ona 

Dnes a Blesk pro ženy téma mateřství reprezentováno a jaké konstrukce jsou čtenářkám 

předkládány. K dosažení cíle práce byla využita kombinace kvalitativního a 

kvantitativního přístupu – analýza rámcování a metoda kvantitativní obsahové analýzy. 

Práce je rozdělená na teoretickou část, ve které jsou nastíněny současné koncepty 

feministického výzkumu médií, jelikož je problematika v této práci nahlížena z pohledu 

feminismu a genderové teorie. V empirické části práce jsou stanoveny výzkumné otázky a 

hypotézy. Následuje vyhodnocení výsledků výzkumu. Nejprve je prezentováno devět 

rámců, které byly identifikovány a poté zhodnoceny, následuje přehled jejich 

kvantitativního zastoupení ve zkoumaných titulech. Poté následuje vyhodnocení 

kvantitativní obsahové analýzy, ke které se vztahují vedlejší výzkumné otázky a hypotézy. 

V diskuzi a závěrečné části jsou poté zhodnoceny výsledky, které jsou porovnány s teorií a 

zahraničními výzkumy. Představeny jsou také limity výzkumu a nastínění dalšího 

možného bádání v dané oblasti.   

 

Annotation 

 

This diploma thesis is focused on a representation of motherhood in the selected Czech 

media. Motherhood itself and the view on it had changed in 21st century in many ways as 

shows the recent research. The goal of this thesis is to show how is the topic “motherhood” 

represented in selected Czech women´s magazines and what kind of media construction of 

this topic are presented to the readers. To reach the goal of this research the combination of 

qualitative and quantitative methods was used. Specifically, the frame analysis and 

quantitative content analysis. The work begins with the theoretical part which contents the 

recent concepts of feministic media research, because this thesis is based on the feministic 

and gender theory perspective. The empirical part of the thesis contents the results of the 

research. Firstly, the nine frames that had been identified are presented and evaluated than 

quantitative representation of the frames follows. Finally, there is the evaluation of the 



 

 

 

quantitative content analysis to which side research questions and hypotheses relate. The 

results are evaluated and compared with theory and foreign research in the discussion and 

the final part. The limits of the research and the outline of further possible research in this 

area are also presented.  
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Úvod 

 
Téma mateřství je dnes aktuální zejména v souvislosti se společenskými změnami, které 

jeho podobu v mnohém ovlivňují. Přestože tyto změny ve 20. a 21. století výrazně 

ovlivnily životy žen, jsem přesvědčena, že podstata mateřství zůstává nezměněna.  

 

„Matka je nádherná bytost, která, jak někdo řekl, nosí dítě devět měsíců ve svém lůně, dva roky v 

náručí a celý život v srdci.“ 

      Manuel Fernando Silva   
 

Péče o děti a domácnost už dávno není jedinou aktivitou žen. V souvislosti s proměnou 

genderových rolí, zrovnoprávněním žen a vyspělými metodami antikoncepce mohou dnes 

ženy dosahovat profesní kariéry, být soběstačné a nezávislé na mužích. Mohou se 

rozhodnout v jakém věku a zdali vůbec se stát matkou. Některé ženy se rozhodnou dítě 

nemít vůbec, jiné se v mateřské roli realizují a mají dětí třeba pět, další mateřství odkládají 

do poslední chvíle. Současně také stoupá počet klientek reprodukčních center. Ať už jsou 

ženy v jakékoli situaci, stanou-li se matkami, musí přizpůsobit život svému dítěti. Většina 

žen se dnes vypořádává s vícečetnými rolemi a snaží se skloubit jak pracovní kariéru, tak 

rodinný život. Osamocené ženy jsou navíc v situaci, kdy veškerou péči a živobytí 

obstarávají sami.  Téma mateřství je tedy aktuální také proto, že se netýká pouze žen, ale i 

celé společnosti. Promítá se v něm dle mého pohledu jádro feministické filosofie, která 

může pozitivně ovlivnit posun v myšlení v celé společnosti, o čemž vypovídají sílící 

iniciativy podporující například zkrácené pracovní úvazky, flexibilní pracovní dobu, práci 

z domu nebo čím dál častější firemní školky. Stále však přetrvává platové podhodnocování 

žen, nerovné podmínky pro přijetí do zaměstnání apod. Domnívám se, že hovořit o 

mateřství je důležité, jelikož tato jedinečná schopnost žen předávat a pečovat o život je 

klíčová pro každou společnost – tudíž pro přežití lidského rodu.  

V rámci své diplomové práce jsem se rozhodla zaměřit na to, jak vybrané české magazíny 

pro ženy zpracovávají téma mateřství. Zajímalo mě, jakým způsobem jej rámcují, jaká 

témata upřednostňují, ale také například kdo v nich v souvislosti s mateřstvím a 

přidruženými tématy dostává prostor. Souhlasím s myšlenkou britské výzkumnice Cath 

Sullivanové, že časopisy pro ženy jsou klíčová platforma pro konstrukci společenských 

témat, jelikož obsahují reprezentace, které odkazují na ženskou identitu a stávají se tak pro 

čtenářky zdrojem k pochopení podstaty feminity. Způsob, jakým je téma mateřství 

v médiích konstruováno, má tudíž praktické dopady na společenské dění a vztahy. 
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                          TEORETICKÁ ČÁST 

 

 

1. Mateřství ve 21. století 

 

V první kapitole teoretické části budou stručně nastíněny myšlenky feminismu a genderové 

teorie, které souvisí s mateřstvím a mateřskou rolí. Jedná se zejména o změny v životech 

žen, které do nich vnesly socio-ekonomické změny ve 21. století.  

 

1.1 Feminismus a genderové role 

Dnešní hnutí za osvobození žen má určité znaky, kterými se liší od feminismu obou 

přechozích epoch. Podle Oakley (2000) zdůrazňují současní bojovníci za rovnoprávnost, že 

ženy i muži jsou polapeni do sítě „konvenčních definic svých rolí“. Autorka uvádí, že obě 

pohlaví tak mohou trpět nedostatkem osobní svobody, který z toho pramení. Tento nový 

postoj může pramenit z přetrvávání konvenčních představ o roli muže a ženy, přestože 

došlo již k mnohému odstranění institucionálních prostředků omezujících svobodné 

rozhodnutí žen jednat „jako muži“. „Tento postřeh spolu s tím, jak roste význam postavení 

ženy v ekonomice, by nás měl vést k tomu, abychom se znovu, co nejobjektivněji zaměřili 

na rozsah rozdílů – a podobností – mezi mužem a ženou.“ (Oakley, 2000, s. 19). 

Oakley (2000) uvádí, že partneři si dnes mohou zvolit díky plánovanému rodičovství a 

umělé kojenecké výživě, kdy budou mít potomky, a dokonce i to, kdo je bude krmit.  

Plánované rodičovství je jednoznačným výdobytkem ve prospěch žen. „Tyto otázky jsou 

nyní mnohem smysluplnější než v předchozích debatách z toho prostého důvodu, že dnes 

jsme schopni pominout (pokud chceme) téměř všechny takzvané důsledky rozdílné pozice 

muže a ženy v reprodukčním procesu.“ (Oakley, 2000, s. 19).  

 

1.2 Svobodná volba mateřství 

Změny ve společnosti, a tedy i v životech žen s sebou přinášejí možnost volby. Ženy mají 

vetší kariérní možnosti a širší výběr sociálních rolí. V souvislosti se společenskou 
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proměnou se jedná, jak uvádí Hadfield (2007), zejména o vliv feminismu, dostupnost 

antikoncepce, ekonomické změny a změny v organizaci práce. V důsledku těchto změn 

mají ženy dnes větší sexuální svobodu, nezávislost, a tedy i možnost volby mateřství. 

Mohou se svobodně rozhodnout, kdy, v jakém kontextu a zdali vůbec chtějí mít dítě.   

Biologické pohlaví – tedy biologické mužství či ženství můžeme, jak uvádí Oakley (2000), 

odhadnout podle vzhledu. Gender – tedy sociálně konstruovaná maskulinita či feminita je 

však projevem sociálních a kulturních aspektů a mění se v závislosti na čase a místě. „Je 

třeba připustit stálost pohlaví, avšak stejně tak je potřeba připustit proměnlivost genderu.“ 

(Oakley, 2000, s. 20).  

Autorka připomíná, že pro dívky byla vždy puberta nebezpečným obdobím, ze kterého 

bylo možné vyváznout pouze přimknutím k manželovi nebo alespoň ke vztahu, který 

k manželství povede. Naopak pro chlapce vždy byla puberta obdobím dobrodružství. 

„Chlapec i dívka shodně cítí napětí pohlavních orgánů a potřebu uvolnění, dívka je však 

zaměřena více na zakotvení v bezpečné životní roli matky a ženy v domácnosti. Její sen o 

dvou dětech, vlastním domě a všem co je na domově lákavé, představuje „náhražkovou“ 

aktivitu, která má zabránit sexuální touze. Na chlapce žádné takové zábrany nepůsobí.“ 

(Oakley, 2000, s. 24). 

 

1.3 Mýtus strážkyně krbu  

Vodáková (2003) hovoří o ženě jakožto o mytické až archetypální strážkyni krbu, což 

vychází z kulturní tradice naší společnosti. Rodinný krb neboli zkrocený oheň patří mezi 

základní atributy domova – odtud pochází pojem teplo domova, které je udržováno právě 

ženou. Vodáková (2003) hovoří o ztotožnění domova a ženy. Autorka upozorňuje, že dnes 

již mytický pojem domov byl vyměněn za pojem domácnost a funkce „strážkyně krbu“ – 

tedy tvůrkyně a ochránkyně domova byla tak silně podhodnocena. Pojem domácnost je 

tedy podle autorky už jen torzo pojmu domov a nese v sobě (z ženského pohledu) soubor 

povinností. „Původní role ženy byla starat se o věci uvnitř, naproti tomu role muže je 

starat o záležitosti venku, odkud se vrací domů. Aby se však měl kam vrátit, musí ten 

domov mít – musí mít tedy ženu.“ (Vodáková, 2003, s. 85).  
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2. Normativní představy o správném mateřství  

 

Druhá kapitola teoretické části obsahuje teoretické koncepty vycházející zejména ze 

zahraničních výzkumů, které se věnovaly problematice mediálního zobrazení mateřství. 

V této kapitole budou zmíněny jednotlivé aspekty týkající se mateřství nebo mateřské role, 

jejichž zobrazení v médiích je z pohledu feminismu považováno za problematické.   

Jedná se o věk, tlak na dokonalost, skloubení mateřství a kariéry, ženy v domácnosti a 

osamělé matky (matky samoživitelky).  

 

2.1 Věk  

Lahad (2016) uvádí, že ideální věk pro mateřství je kulturně determinovaný, co se této 

normě vymyká, je hůře akceptovatelné. Existují takzvané sociální hodiny, které jsou 

zakotvené v heteronormativním patriarchálním pojetí světa a tyto hodiny určují rozvrh 

života žen. Reprodukční doba je tedy podle autorky určena nejen biologickými hodinami, 

ale také přísnými sociálními normami. Hadfield (2007) uvádí, že věk, ve kterém má žena 

dítě, odráží její socio-ekonomický status. Současně je i stoupající počet žen, které zůstávají 

bezdětné.  

Hadfield (2007) zkoumala mediální vyobrazení mateřství v britských médiích. Zaměřila se 

především na věk žen-matek a jejich reprezentaci. Ve Velké Británii byl v době výzkumu – 

tedy v roce 2006 – věk prvorodiček 27,1 roku. „Pozdní“ mateřství reflektuje demografický 

trend nejen ve Velké Británii, ale i v celém západním světě. Výsledky výzkumu ukázaly, 

že mediální reprezentace mladých matek se lišila v bulvárním, pravicovém a levicovém 

tisku. Například v bulvárním deníku The Sun byla dvanáctiletá dívka – nejmladší matka ve 

Skotsku označena jakožto „tragický důkaz dnešní doby“. Příběh nejmladší matky trojčat – 

šestnáctileté Angličanky v deníku Daily Mail byl označen jako „ponurý a depresivní“. 

(Hadfield, 2007 s. 258). Mateřství v příliš mladém věku (dívky v pubertálním věku) je tedy 

podle autorky (2007) v současné sociálně-ekonomické situaci vnímáno v britských médiích 

jakožto riskantní vzhledem k sociální exkluzi a sociálnímu znevýhodnění.  

Naproti tomu v souvislosti s pozdním (odloženým) mateřstvím v britských médiích 

převládá zpochybňování schopnosti starších žen zabezpečit dítěti jeho potřeby. 

V souvislosti s pozdním mateřstvím je zmiňována také technologie umělého oplodnění, 

kdy tuto možnost využívá stále více žen. Ve Velké Británii byl zaznamenán mezi lety 
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1992-2002 vzestup z 15 na 106 porodů u starších žen (45-49 let). Hadfield (2007) uvádí, že 

tento vzestup možné označit za vítězství vědy, která umožňuje ženám mít dítě v pozdním 

věku. Přesto však v médiích převládá dle autorky diskurz „dobré matky“, který určuje, za 

jakých podmínek je žena dostatečně „fit“, aby se stala matkou. Dle autorky je taková žena 

heterosexuální, nesobecká, plodná příslušnice střední třídy a ve věku mezi 25 až 35 let.  

Lahad (2016) se ve svém výzkumu zaměřila na mediální reprezentaci žen-matek 40+ 

v Dánsku. Zobrazení starších matek se v různých typech médií lišilo, avšak co se týče 

souvislostí, nejčastěji bylo téma „pozdního“ mateřství spojováno se zdravotními 

komplikacemi nejen matky, ale i dítěte. V dánských médiích byl často zmiňován postoj 

odborníků, kteří varovali před zvýšeným rizikem dědičných onemocnění u dítěte, jakými 

jsou například slepota, cukrovka, nervová onemocnění, infarkt, demence, roztroušená 

skleróza apod. Dále byla zmiňována nezodpovědnost starších žen (40+) bez partnera, které 

vystavují dítě riziku osiření. Podle Lahad (2016) může přehnané poukazování na zdravotní 

rizika způsobit, že starší ženy, které si přejí stát se matkami, mohou být vnímány jakožto 

podivné a nenormální. Dále uvádí, že tyto ženy jsou často v médiích vykreslovány jako 

sobecké, nesebekritické a příliš upjaté co se týče přehnané péče o dítě.   

Výhody mateřství v pokročilém věku jsou dle Lahad (2016) přehlíženy, jako například 

lepší finanční zabezpečení či jistá vyzrálost a stálost osobnosti a také možnost pro ženy 

dosáhnout profesní kariéry.  

 

 

2.2 Tlak na dokonalost 

Hadfield (2007) uvádí ve výsledku výzkumu mediální reprezentace mateřství ve Velké 

Británii, že také vzhled žen-matek je v médiích považován za kritérium „dobré matky“. 

Autorka uvádí, že hodnocení vzhledu žen-matek je v médiích častým jevem a poukazuje na 

souvislost s kulturou celebrit. Těhotenství se stává v médiích více viditelné a dokonce, jak 

uvádí autorka, veřejným fenoménem. S tím souvisí trend tzv. „yummy mummy“
1
, který 

shodně zmiňuje Hadfield (2007) i Chae (2015). Tento trend přispívá k frustraci obyčejných 

žen, které se nemohou vyrovnat životnímu stylu slavných žen-matek. Tato frustrace 

pramení z nemožnosti dosáhnout stejné životní úrovně a vizáže. Souvisí také se 

vzrůstajícím zájmem o plastické operace a předražené kosmetické výrobky. Tlak na vizáž 
                                                           
1
Termín „yummy mummy“ odkazuje na mladé atraktivní matky, které mají vysoký životní standard a utrácejí 

nemalé prostředky za módu a fitness. Jedná se většinou o slavné ženy (herečky, modelky), ale i o běžné ženy. 

(Chae, 2015, s. 3) 
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v období mateřství je podle autorky jedním z aspektů mediální konstrukce „ideální matky“. 

Chae (2015) uvádí, že v naší kultuře, definované konzumerismem, se z mateřství stala 

mezi ženami doslova soutěž. Autor shodně poukazuje na souvislost s mediálním 

vyobrazením slavných matek, ke kterým mají ženy tendenci vzhlížet jakožto ke svým 

vzorům. Slavné ženy jsou považovány za úspěšné jak v kariérním životě, tak i v mateřské 

roli – jsou tedy v médiích předkládány jako vzor „ideální matky“. Upřednostňují mateřství 

před prací, jsou dokonale pečující a oddané svým dětem, a současně neztrácejí samy sebe. 

Po narození dítěte zůstávají štíhlé a krásné.  

Chae (2015) zmiňuje také pojem tzv. „alphamum“, který pochází ze Spojených států. 

Jedná se o pojmenování matek, které si zakládají na dokonalosti mateřské role, kterou 

pojímají spíše jako zaměstnání na plný úvazek a kladou si za cíl předvádět doslova 

excelentní výkony. Na rozdíl od tzv. yummy mummy, které se soustřeďují především na 

vzhled, alphamums se zajímají také navíc o vzdělanost v oblasti mateřství. Chae (2015) 

zmiňuje také současný trend používání internetu k hledání informací ve snaze být 

dokonalou matkou. Dodává, že alphamums jsou většinou dobře finančně zajištěné, 

mnohdy mají ony samy také vliv na internetu a stávají se tak zajímavým cílem pro 

propagaci. Podle autora jsou tyto ženy (ať už tzv. yummy mummy či alphamums), snažící 

se za každou být dokonalou matkou, neustále nuceny se porovnávat se slavnými ženami, 

ale také s ostatními ženami ve svém okolí.  

„V současné době matky soutěží nejen se svými kamarádkami a sousedkami, ale také 

s celebritami a miliony dalšími matkami, se kterými se nikdy v životě nesetkaly.“ (Chae, 

2015, s. 4).  

Chae (2015) dochází ve své studii k závěru, že mateřství v důsledku výše zmíněných 

trendů v dnešní době definují pojmy: soutěžení, porovnávání se a spotřeba. Může být také 

charakterizováno jako „neo-tradicionalistické intensivní mateřství“, založené na aktuálních 

informacích z internetu, které klade důraz na oddanost matky ke svému dítěti.  

Simon (2014) se zaměřila falešné vyobrazení idylického mateřství. Zkoumala mediální 

vyobrazení žen, které konzumují alkohol. Analyzovala reportáže z pořadu The Today Show 

americké televizní stanice NBC a pořadu Good Morning America televizní stanice ABC. 

Zjišťovala, jak tyto velké mediální formáty napomáhají zvětšování pomyslných soubojů 
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mezi matkami a diskutuje dopad na psychologické i fyzické zdraví žen.
2
 Simon (2014) 

zjistila, že ranní televizní relace, jejichž cílovým publikem jsou především ženy, vykreslují 

alkohol ve spojení s mateřstvím jako hrozbu pro společnost a nárokují si výchovnou roli, 

která jim však nepřísluší. Přestože jsou ženy-matky v reportážích zobrazeny jako 

problematické a nezodpovědné (jelikož konzumují alkohol), vypadají u toho vždy dobře – 

jsou krásné, štíhlé, dobře oblečené a bělošky. Simon (2014) uvádí, že vzhled je v rozporu 

se samotnou zprávou v reportážích – má jít o zobrazení mentální nestability, což je podle 

autorky urážlivé vůči lidem (ženám), kteří tímto problémem skutečně trpí.
3
 

„Standard krásy a socio-ekonomického postavení je utvrzen dlouhými hedvábnými vlasy, 

upnutými džínsy a dokonalým make-upem. Chybí matka, která se ráno nestihla 

vysprchovat, vklouzla do sportovních bot, zabalila ke snídani koblihy, aby stihla rychle 

odvézt děti do školy. Chybí také matka, která si otevřela levnější, méně ženskou a 

společensky přijatelnou plechovku piva namísto dobře vychlazeného vína ve sklenici na 

dlouhé stopce.“ (Simon, 2014, s. 59). 

Jak uvádí Simon (2014), mateřství je v médiích, a zvláště těch určených primárně ženám, 

často zobrazováno jako idylické. Na základě takových falešných vyobrazení vzniká 

kulturní mýtus o mateřství, který si nárokuje posuzovat chování žen, jestli je správné či 

nikoliv. Autorka si však pokládá otázku, kdo má právo rozhodovat o tom, co činí z ženy 

dobrou matku. Simon (2014) zdůrazňuje, že média nabízejí přikrášlený obraz mateřství, se 

kterým se běžné ženy jen těžko mohou identifikovat, jelikož nezobrazují jejich každodenní 

realitu. 

 

2.3 Skloubení mateřství a kariéry 

Koncept slaďování profesního a rodinného života neboli vícečetných rolí žen, je podle 

Sullivan (2014) v současné době čím dál častějším tématem nejen pro výzkum, ale i 

politiku a média. Mnohé výzkumy ukazují, že slaďování kariéry a rodičovské role má 

významný vliv na psychologický i fyzický blahobyt. Sullivan (2014) uznává, že existují 

jak negativní, tak pozitivní zkušenosti žen s vícečetnými rolemi, přesto je podle ní důležité 

                                                           
2
 Jedná se o domnělý souboj mezi ženami v domácnosti a pracujícími matkami, který byl v uplynulých 

desetiletích podporovaný americkými médii. Tento domnělý souboj se přenesl v obecně vnímaný diskurz, 

který lze pozorovat dle autorky v médiích i dnes. (Simon, 2014).  

 
3
 Autorka upozorňuje na narůstající tendenci amerických médií soustředit se na příběhy o dobrých a špatných 

matkách v souvislosti s psychickým zdravím. Toto téma se podle ní stává čím dál častěji lákavým hlavně pro 

zpravodajské obsahy. (Simon, 2014).  
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poukázat na to, že podstata problému se týká hlavně genderových rozdílů. 

Rozdělní práce na placenou práci a neplacenou práci v domácnosti započalo v období 

průmyslové revoluce a po dlouhou dobu bylo příčinou genderové nevyváženosti. Zvýšení 

podílu žen na pracovním trhu nebylo následováno zvýšenou participací mužů v péči o 

domácnost, což je podle autorky jeden z důvodů, proč toto genderové rozdělení přetrvává 

do současnosti. Oakley (2000) odkazuje na výsledky četných výzkumů, které potvrzují 

fakt, že více času domácími pracemi tráví ženy – dokonce až pětkrát více než jejich 

partneři. „V současné době většina párů funguje tak, že oba partneři pracují v zaměstnání, 

ale ženy přesto tráví domácí prací nepoměrně více času a nastupují tak doma na „druhou 

směnu“, která však už není placená“ (Oakley, 2000, s. 231). Tato „druhá směna“ znamená 

pro ženy skutečnost, že mají méně času na odpočinek.  

Sullivan (2014) se ve svém výzkumu zaměřila na mediální reprezentaci tématu slaďování 

profesního a rodinného života v britských magazínech pro ženy. Jak uvádí, časopisy pro 

ženy jsou klíčová platforma pro konstrukci tohoto tématu, jelikož obsahují reprezentace, 

které odkazují na ženskou identitu a z pohledu diskurzu mohou být pro čtenářky zdrojem 

k pochopení podstaty feminity. Způsob, jakým je téma v médiích konstruováno, má 

praktické dopady na společenské dění a vztahy. Sullivan (2014) se pokusila zdůraznit, 

jakým způsobem je dominantní reprezentace tématu slaďování rodinného a profesního 

života využívána politickými aktéry pro legitimizaci určitých forem sociální politiky. 

Kontext sociální politiky ve Velké Británii, přestože klade větší důraz na zaměstnanost 

osamělých rodičů, stále ještě podle Sullivan (2014) spočívá v myšlence, že pro ženy má 

mateřská role prvořadý význam. Profesní role má význam sekundární a zajištění živobytí 

je stále považováno hlavně za odpovědnost mužů.  

Autorka dodává, že síla mediálního diskurzu spočívá v jeho ideologickém efektu, jelikož 

může ovlivnit mínění o tom „co je dobře a co špatně“ a dochází tak ke vzestupu 

nerovností, které mají primární příčinu v genderové nerovnosti.   

Výsledek diskurzivní analýzy mediálních obsahů ukázal, že vícečetné role (profesní i 

rodičovská) jsou v magazínech konstruovány jako problematická volba jednotlivých žen, 

která ve svém důsledku vede ke stresu a pocitu viny. Každá žena je za svoji situaci 

zodpovědná sama a musí se s ní většinou vypořádat také sama.  

Sullivan (2014) se domnívá, že vícečetné role jsou prezentovány konfliktním způsobem – 

placené zaměstnání žen-matek je normativní a nevyhnutelné a zároveň je to osobní volba 

každé ženy. Matky jsou podle ní nejenom povinné plnit svoje závazky vůči zaměstnavateli, 
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ale jsou zároveň i hlavními pečovatelkami, které musí zajistit dítěti stoprocentní péči a 

bezpečí, přestože chodí do práce. Přestože je placené zaměstnání bráno jako normativní 

aspekt mateřství, je tu podle autorky zároveň i silné sdělení, že správné mateřství a plné 

pracovní nasazení není slučitelné. Sullivan (2014) dále uvádí, že ve většině analyzovaných 

textů jsou vícečetné role vyobrazeny jako stresující, často vedoucí ke zhoršení zdraví a 

pocitům viny. Přestože jsou ženy varovány, aby se necítily příliš provinile (nestíhají nebo 

nezvládají), jsou dle autorky paradoxně postaveny do takové role, ve které se jejich pocit 

viny zdá být logický. Fakt, že se musí vypořádávat s vícečetnými rolemi, je jejich osobní 

selhání – ať už udělaly špatná životní rozhodnutí, nebo se s nimi nedokázaly dostatečně 

dobře vyrovnat. 

Ženy jsou tedy v pozici, kdy musí obětovat „ideální mateřství“ a hledat složitě rovnováhu 

mezi profesním a rodinným životem. Autorka upozorňuje, že muži nejsou v článcích nikdy 

vyobrazeni způsobem, že by pro ně bylo problematické skloubení rodičovské a pracovní 

role. Stejně tak není mnoho prostoru věnováno mužské domácí práci, a pokud je zmíněna, 

je označena většinou jako „pomoc“.  

Skutečnost, že se britské ženské magazíny nezajímají o hlubší kontext a další aktéry 

v řešení problému vícečetných rolí žen (děti, partneři) přisuzuje Sullivan (2014) tomu, že 

časopisy se soustřeďují na takzvanou každodenní realitu a nabízí pouze povrchní řešení 

všedních problémů. Autorka odhaluje v pozadí také ideologickou rovinu – ptá se, kdo je za 

tento stav zodpovědný a jaké by mělo být jeho řešení. Tuto otázku si však články 

v magazínech nepokládaly a nesnažily se nacházet odpovědi. Místo toho podle Sullivan 

(2014) podporovaly stereotypní genderové rozdělení, čímž podle autorky příliš nepřispívají 

k odstranění nerovností. „Jestliže je pocit viny normální, potom zde musí být něco, za co 

bychom se měly stydět.“ (Sullivan, 2014, s. 294).  

Autorka (2014) navrhuje, že články by se mohly více zaměřovat na práva rodičů a 

povinnosti zaměstnavatelů a dávat ženám například praktické rady, jak dosáhnout svých 

nároků. Také by mohly otevírat témata spojená s rozdělením domácích prací, které by 

podle autorky neměly být ženami vnímány jakožto samozřejmá a nevyhnutelná povinnost.  

 

 

2.4 Ženy v domácnosti 

Renzetti (2005) uvádí, že narození dítěte významně naruší život páru, přestože je vnímáno 

jako radost a hlubší sblížení partnerů. Týká se to především spánku, méně času na trávení 
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společného času, zvýšení výdajů na domácnost a nárůst domácích prací. Renzetti (2005) 

uvádí, že tato náročná změna nezasahuje oba partnery stejně – naprostou většinu základní 

péče o dítě a domácnost poskytují matky, a to i v případě, že jsou později zaměstnané na 

plný úvazek. Podle autorky jsou i otcové v nevýhodě, jelikož jim společenské uspořádání 

neumožňuje, aby doma trávili více času. Podle výzkumů, o které se autorka opírá, by 

většina mužů ocenila, kdyby se mohli o dítě více starat a přímo se tak podílet na jeho 

rozvoji a výchově.  

Renzetti (2005) zmiňuje také mentální práci, která souvisí s výchovou dětí. Zde spatřuje 

autorka jistou výhodu pro ženy, jež si mohou s dětmi vytvořit blízký vztah a mohou se na 

jejich vývoji podílet přímo, což většinu matek citově naplňuje. Podle autorky plní ženy v 

rodině ještě další důležitou funkci, a to roli ochránkyně rodinných vazeb. Ženy napomáhají 

udržovat rodinnou soudržnost a harmonii, což jim dává i určitou moc v rámci rodinného 

uspořádaní. I tato role může však být, jak uvádí autorka, mnohdy náročná až stresující.     

Orgad (2016) zkoumala rozdíl mezi mediální reprezentací žen v domácnosti a skutečnou 

zkušeností reálných žen. Autorka se zaměřila na vzdělané ženy, bělošky a zároveň 

příslušnice střední třídy, které si mohou dovolit zůstat v placeném zaměstnání a platit si 

péči o dítě, ale rozhodly se zanechat své kariéry kvůli mateřství. Reprezentace žen 

v domácnosti zkoumala pomocí obsahové analýzy britských novin a diskurzivní a vizuální 

analýzy různých mediálních obsahů (časopisy, filmy, reklama, sociální sítě) a výsledky 

porovnávala s příběhy, které jí poskytly skutečné ženy v domácnosti pomocí hloubkových 

rozhovorů.  

Výsledky výzkumu odhalily falešné představy, které živí mediální reprezentace. Jedná se 

především o hladký a úspěšný návrat žen do pracovního života po dlouhé pauze v kariéře. 

Také jsou to normativní představy o ženách v domácnosti, jejichž situaci média vykreslují 

jako jejich osobní „volbu“. Tyto falešné představy jsou podle Orgad (2016) běžně 

produkovány a šířeny v různých mediálních textech. Stávají se tak součástí kulturní sféry, 

která formuje sebe-pojetí a pocity těchto žen, mnohdy, jak upozorňuje autorka, velmi 

značným a bolestivým způsobem.  

Porovnáním mediální reprezentace s reálnými příběhy poukazuje Orgad (2016) na 

propastný rozdíl, který panuje mezi těmito dvěma světy. Upozorňuje zejména na aspekty, 

které mediální reprezentace vynechávají, a tím způsobují, že se stávají neviditelnými. 

Autorka odkryla tři centrální aspekty, které jsou v mediálních reprezentacích ve velkém 

skryty. V první řadě je to vliv manželů, kteří ovlivňují rozhodnutí žen zanechat placené 
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zaměstnání a nevrátit se do něj. Za druhé je to vliv péče o dítě a za třetí obrovský objem 

domácích a mateřských povinností, které musí ženy zvládnout. Péče o domácnost a o 

potomky je však, jak zdůrazňuje Orgad (2016), neplacená, neviditelná a společensky 

podhodnocená. Shodně uvádí Renzetti (2005), že hlavním důvodem, proč není péče o 

domácnost považována za skutečnou práci, je fakt, že není placená. „Status jedince ve 

společnosti a zároveň tedy i to, jak si jej společnost považuje a jak i on vnímá sám sebe, je 

dán tím, kolik vydělává peněz.“ (Renzetti, 2015, s. 232). 

Ani samotné ženy, které celodenně pečují o domácnost, podle Renzetti (2005) nevnímají 

domácí práci za skutečnou práci, přestože je společensky i ekonomicky nezbytná. Jedním 

z důvodů může být podle autorky fakt, že je práce v domácnosti více specializovaná a 

zahrnuje až osmdesát různých činností, neustále se opakuje a není nikdy hotová. „Některé 

domácí práce ještě ani nejsou dokončeny a už je třeba je dělat znovu. To proto, že 

principem domácích prací je výroba pro okamžitou spotřebu.“ (Renzetti, 2015, s. 231). 

Dalším důvodem může být skutečnost, že domácí práce nemají pevně stanovenou pracovní 

dobu a také se mísí s láskou a starostí o druhého. Renzetti (2005) dodává, že domácí práce 

je vykonávaná v izolaci domova – tedy uzavřena v soukromí.  

Orgad (2016) se domnívá, že tyto zásadní aspekty a z nich plynoucí zkušenosti dostávají 

jen malou pozornost v médiích, jsou navíc zakrývány a marginalizovány. V médiích jsou 

místo toho prezentovány pocity a rozhodnutí žen zůstat v domácnosti jako jejich vlastní a 

naprosto soukromá volba. Orgad (2016) například uvádí jako nereálný osud hrdinky z 

amerického seriálu The Good Wife, v němž se televizní postava rozhodne po třinácti letech 

vrátit do práce a navázat na svoji předchozí kariéru a bez problému dostane seniorní 

manažerskou pozici. Takový osud však, jak uvádí autorka, stejně postavenou ženu, avšak 

reálnou, nemůže potkat. Naopak plynulý návrat na pracovní trh je vzhledem k chybějící 

praxi komplikovaný, zdlouhavý a někdy dokonce nemožný.   

 

 

2.5 Osamělé matky 

Proměna v moderní industriální společnost přinesla podle Vodákové (2003) také odlišné 

vnímání času. „Čas, který jsme si zvykly nyní považovat za jediný správný a možný, 

neuznává cyklus menstruace, cyklus těhotenství a porodu – neuznává totiž žádné cykly. 

Míří od nuly do nekonečna.“ (Vodáková, 2003, s. 87).  
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Podle autorky se ženy novým pořádkům nebyly schopny přizpůsobit a také se nebyly 

schopny vyvázat z přirozených biologických cyklů. Autorka upozorňuje, že spousta 

současných žen si uvědomuje, že nezvládá žít v obou rytmech současně. Přirozeného 

biologického rytmu se však podle Vodákové (2003) zbavit nelze „Rodit, kojit, menstruovat 

a podobně po pracovní době, o dovolené či po večerech. My ženy jsme ten přechod 

z přirozeného cyklického času do lineárního, který má úplně jiný rytmus, prostě nezvládly. 

A ber, jak ber, pro mužskou polovinu lidstva je to důkaz neschopnosti.“ (Vodáková, 2003, 

s. 86). 

Zaměstnání žen je podle Vodákové (2003) dnes v našem kulturním prostředí přijímáno 

jako samozřejmost, přestože podle ní není tento model zcela dořešen a nelze ho považovat 

za ideální. Vodáková (2003) upozorňuje, že samozřejmost ženského zaměstnání přináší 

řadu problémů, které jsou důsledkem variability strategií žen. Tyto strategie zahrnují celý 

životní styl. Některé ženy přebírají tradičně „mužské taktiky“ – jsou rázné, nesmlouvavé, 

preferují zaměstnání před rodinou, jiné volí tradiční „ženské zbraně“ – jsou chápavé, 

nekonfliktní, ustupují mužům, preferují rodinný život apod. Mezi další strategie patří 

orientace na kariéru a s ní spojený vysoký výdělek, který umožní dovolit si placené služby 

pro domácnost. Jiné ženy řeší výpomoc v domácnosti pomocí příbuzných. Vodáková 

(2003) dále zmiňuje částečné úvazky, krátkodobá zaměstnání, práci z domova aj.  

Je typické, že kariéra ženy je přerušovaná, kariéra muže nikoliv. Jak uvádí Oakley (2010), 

po celém industriálním světě platí, že muži okupují většinu profesí s vysokou prestiží, 

vysokou odborností a vysokým příjmem. Naproti tomu významné procento zaměstnaných 

žen představují ženy zaměstnané na částečný úvazek. V Kanadě a Německu je to 10 %, 

v Británii 18 % a ve Švédsku, Dánsku a USA 20 %. Tendence přijímat práci na zkrácený 

úvazek je podle Oakley (2010) odrazem povinností, které mají ženy doma. Vodáková 

(2003) také zmiňuje problémy v souvislosti s ženským zaměstnáním, jako platové 

podhodnocování žen, nerovné podmínky při přijímání do zaměstnání apod. 

Wolfinger (2014) se ve svém výzkumu zaměřila na mediální vyobrazení matek 

samoživitelek na pozadí politické reformy sociálního systému v Austrálii, kdy vláda Julie 

Gillardové oznámila a implementovala škrty v čerpání sociálních dávek. Autorka provedla 

analýzu mediálního obrazu matek samoživitelek, které byly dle jejího názoru neprávem 

odsuzovány jakožto přítěž sociálního systému. Wolfinger (2014) dále uvádí pojem welfare 

queen, což je stereotypní označení, které vzniklo ve Spojených státech v průběhu 80. let 

minulého století. Pojem označuje matky samoživitelky, které jsou osočovány z toho, že 
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zneužívají systém sociálních dávek a v médiích se s nimi pojí negativní konotace, jako 

například nezodpovědnost, vypočítavost, lenost apod. 

Autorka uvádí, že ideologické paradigma (neoliberalismus), které stojí na pozadí 

zmiňované reformy sociálních dávek, prosazuje větší míru ekonomické participace občanů. 

Reformou sociálního systému bylo v Austrálii postiženo tisíce žen. Wolfinger (2014) 

uvádí, že jedna z pěti australských rodin je vedená pouze jedním rodičem, kdy většinu 

z nich tvoří ženy. Proto se v analýze zaměřila pouze na matky samoživitelky (vynechala 

otce samoživitele), jelikož naprostá většina osamělých rodičů jsou ženy. Stereotypy 

vztahujících se k samoživitelství jsou tedy zakotvené genderově, což se ukazuje právě 

v mediálním vyobrazení.  

Wolfinger (2014) provedla tematickou analýzu 17 zpravodajských příspěvků z deníku 

Daily Telegraph (tištěná i online verze) a 8 epizod relace A Current Affair televizní stanice 

Chanel Nine. Dále provedla diskurzivní analýzu, aby odkryla lingvistické a kontextuální 

významy ukryté v datech. Výsledky výzkumu ukázaly, že matky samoživitelky jsou 

zobrazovány dvěma způsoby. Buďto se jedná o dominantní mediální obraz „chudé, 

živořící, utlačované a nešťastné“ nebo o alternativní obraz „nezodpovědné a jsoucí zátěží 

sociálního systému.“ Dále výzkum ukázal 3 různé rámce: 1) chudoba jako zodpovědnost 

vlády, 2) chudoba jako zodpovědnost jednotlivce 3) osobní zkušenost s chudobou.  

Co se týče mediálních obsahů, které byly rámcovány jako osobní zkušenost s chudobou, 

zde poukazuje Wolfinger (2014) na to, že pouze matky samoživitelky společně s hlasy 

odborníků/ expertů v médiích hovořily o strukturálních podmínkách a o okolnostech 

vedoucích k chudobě. Otevřely tak například témata jako úskalí samoživitelství 

v souvislosti s hledáním vhodného zaměstnání, výše životních nákladů, diskriminace na 

pracovním trhu, diskriminace v souvislosti s bydlením a devalvace mateřství. Například 

osamělá matka Cate Flaherty v jednom z článků vyjádřila svoji frustraci následujícími 

slovy. „Jako osamělá matka, která celý život pracovala na částečný úvazek a vychovala 

slušné a ohleduplné dítě, cítím, že je nyní se mnou zacházeno jako s někým, kdo ve 

společnosti nemá žádnou hodnotu, jako kdybych byla nějaký povaleč, co se válí celý den na 

gauči.“ (Wolfinger, 2014, s. 9).  

Wolfinger (2014) dále uvádí, že novináři vynechávali konkrétní témata jako vzrůstající 

ceny elektřiny, genderové nerovnosti, náklady na péči o dítě apod. Média se dle její 

analýzy soustředila spíše na plytké reprezentace odkazující na problematickou situaci 

samoživitelek a vyhýbala se tak hlubšímu a komplexnějšímu uchopení tématu. Wolfinger 
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(2014) také uvádí, že se média měla tendenci uchylovat k senzacím na úkor obyčejných, 

avšak reálných příběhů.  

Dále autorka uvádí, že stereotyp správného/ ctnostného mateřství je v Australské 

společnosti silně zakořeněný a vše, co mu odporuje, nehledě na změnu společenských 

podmínek, je hůře akceptováno. Podle Wolfinger (2014) uvedené stereotypy pramení 

z přesvědčení, že mateřství bylo dříve vnímáno jako nejdůležitější role žen ve společnosti a 

jakákoliv práce mimo domov byla přípustná pouze jako dobrovolnická aktivita. Hlavní 

úlohou žen bylo dbát na duchovní péči a rozvoj svých dětí a jejich manželé se starali o 

fyzické zabezpečení. „(…) more than housekeepers, women were homemakers.“ 

(Wolfinger, 2014, s. 3).  

Wolfinger (2014) dodává, že v době před federací byly svobodné matky v Austrálii 

považované jako morálně nezodpovědné – správná žena měla být vdaná, jinak nemohla být 

považována za ctnostnou ženu s dobrým charakterem. V důsledku toho se stala ženská 

nezávislost a sexualita něčím abnormálním, a dokonce nebezpečným pro společnost – tedy 

něčím, co by mělo být kontrolováno. Wolfinger (2014) se domnívá, že zastaralý pohled na 

svobodné matky, na které je dokonce nahlíženo jako na ženy lehkých mravů, přetrvává i v 

dnešní době a podle autorky také silně kontrastuje s reprezentací matek-manželek.  Matky-

manželky jsou naopak vnímány jako submisivní ženy, které se obětují péči o rodinu.  

                                             

 

3.  Teoretická východiska metod  

 

V této kapitole budou stručně popsána teoretická východiska metod, které budou použity 

pro výzkum, a tedy naplnění cíle této práce. Nejprve bude nastíněn teoretický koncept 

rámcování dle Roberta Entmana. Poté bude následovat teoretické východisko zakotvené 

teorie a tří stupňů kódování. V poslední řadě bude teoreticky ukotvená metoda 

kvantitativní obsahové analýzy.   

 

3.1  Rámcování 

Koncept rámcování je podle Entmana (1993) všudypřítomný v sociálních vědách, přesto 

však neexistuje jednotná teorie, která by vysvětlovala přesně, jak jsou rámce zabudovány 

uvnitř textu a jak se v textu přesně projevují a jak přesně ovlivňují myšlení. Entman (1993) 



 

 

16 

uvádí, že koncept rámcování přesto ukazuje sílu komunikovaného textu. Analýza rámců 

osvětluje přesný způsob, jakým je ovlivněno lidské vědomí přenosem informace z jednoho 

místa (řeč, promluva, novinový článek či román) na místo druhé – tedy do lidského 

vědomí.  

Rámcování ze své podstaty zahrnuje selekci a zvýraznění. „Rámcovat znamená vybírat 

určité aspekty vnímané reality a uskutečnit je více viditelnými v komunikovaném textu 

takovým způsobem, že je prosazeno určité vymezení problému, interpretace příčiny, 

morální hodnocení i případně doporučené řešení.“ (Entman, 1993, s. 52).  

Rámce tedy jak uvádí autor, nejprve definují problém, poté odhalí jeho příčinu, stanoví 

morální rozsudek a navrhnou řešení. Jedna věta může obsahovat i více než jednu 

z uvedených funkcí rámce, a naopak některé věty neobsahují žádnou. Rámec navíc nemusí 

v určitém textu obsahovat nutně všechny výše uvedené funkce.  

Entman (1993) uvádí, že rámce mají nejméně čtyři různé umístění/ pozice v procesu 

komunikace. Je to komunikátor, text, příjemce a kultura. „Komunikátor provede vědomý či 

nevědomý rámec posouzení rozhodujíc se co sdělit, veden rámci (které lze také nazvat 

schématy), které organizují jeho systém přesvědčení a názorů.  Text poté obsahuje rámce, 

které se projevují přítomností či absencí určitých klíčových slov, ustálených frází, zdrojů 

informací a také vět obsahujících shluky faktů a soudů.“ (Entman, 1993, s. 52). 

Rámce, které poté směřují myšlení a úsudek příjemce mohou, ale taktéž nemusí odrážet 

rámce v textu. Stejně tak mohou i nemusí odrážet záměr (rámec) komunikátora. Kultura je 

podle autora jakýsi set obecných rámců, které se projevují v diskurzu a v myšlení většiny 

lidí v určitém sociálním uskupení.  

Entman (1993) považuje za důležité upřesnit mechanismus zvýrazňování určitého aspektu 

informace v procesu komunikace, která je jejím předmětem. Toto zvýraznění tedy dle 

autora znamená učinit určitý aspekt více viditelný, důležitý či zapamatovatelný pro 

publikum. Zvýšit viditelnost nějakého aspektu tedy znamená zároveň zvýšit 

pravděpodobnost, že bude informace publikem pochopena kýženým způsobem a následně 

uchována v paměti. V textu toho lze docílit už samotným umístěním či opakováním 

určitého aspektu, lze také využít asociací s kulturně povědomými symboly. Autor 

upozorňuje, že v případě, že není aspekt v textu nijak zvýrazněn, ale existuje ve schématu 

příjemce – zejména v jeho systému přesvědčení, tak stejně dochází k jeho zvýraznění. 

„Schémata a jim přidružené koncepty jako kategorie, scénáře či stereotypy konotují 

mentálně uložené shluky myšlenek, které navádí jednotlivcovo zpracování informací.“ 
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(Entman, 1993, s. 53).  

Entman (1993) zároveň upozorňuje, že většina rámců je definována tím, co obsahují, avšak 

stejnou pozornost je třeba věnovat také tomu, co rámce vynechávají. Vynechání určitého 

vysvětlení, vymezení či zhodnocení daného problému může být stejně zásadní jako jeho 

začlenění v mechanismu ovlivňování (navádění) publika. Odezva publika je ovlivněna 

podle autora také tím, zdali přijímá a zpracovává informace pouze na základě jednoho 

způsobu interpretace a alternativní výklady chybí nebo jsou jen velmi málo zastoupeny. 

Z toho důvodu vynechání určité interpretace ovlivňuje výsledek stejně významně jako 

začlenění jiné interpretace.  

Rámcování má podle Entmana (1993) uplatnění v komunikačním oboru především 

v souvislosti s výzkumem publik, novinářské objektivity, ve výzkumu veřejného mínění a 

v analýze obsahu. Pokud jsou tvůrci obsahové analýzy obeznámeni s teorií rámcování, je 

podle autora větší pravděpodobnost, že se dokáží vyhnout posuzování negativního či 

pozitivního vyznění výrazů a vyjádření jakožto stejně výrazných a majících stejný vliv.  

„Často kodéři jednoduše sečtou všechna sdělení, která posuzují, jakožto pozitivní či 

negativní, a vyvodí závěry o dominantním významu. Opomenou měřit zvýraznění některých 

částí v textu a nepodaří se jim tak vyhodnotit vztahy mezi nejvýraznějšími shluky 

jednotlivých sdělení – rámci – směrem ke schématům publika.“ (Entman, 1993, s. 57).  

Pokud tedy není podle autora obsahová analýza obohacená o paradigma rámcování, může 

často vyplodit data, která zkreslují mediální sdělení, která většina publika skutečně přijímá.  

 

3.2  Zakotvená teorie – metoda analýzy  

Zakotvená teorie patří dle Trampoty (2010) mezi metody kvalitativního výzkumu a 

vyznačuje se systematickým zpracováním a analýzou dat. Podstatou této metody je tvorba 

nové teorie, která je z těchto dat postupně tvořena. Její využití spočívá zejména ve 

výzkumu takových oblastí, kterým chybí dostatečné teoretické uchopení a vysvětlení. Dle 

amerických výzkumníků Anselma Strausse a Juliett Corbinové, kteří tuto metodu 

rozvinuly, je zakotvená teorie induktivně odvozená ze zkoumání jevu, který reprezentuje. 

„Zajímá se zejména o to, jak lidé jednají, jaké okolnosti a podmínky je k jejich jednání 

vedou a jak je jejich jednání utvářeno sociálními procesy.“ (Trampota, 2010, s. 264).  

Jak uvádí Trampota (2010), metoda zakotvené teorie je také vhodná pro odkrývání procesů 

a interakcí, které se odehrávají v médiích či jejich prostřednictvím. Jedním ze způsobů 
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využití zakotvené teorie v mediálních studiích je podle autora analýza textů.  

Principem zakotvené teorie je tedy systematické a nepřetržité zpracování dat, tedy 

kódování. Anselm Strauss a Juliett Corbinová navrhli tři typy kódování: otevřené, axiální a 

selektivní. Podle Trampoty je většinou dodržován tento sled, avšak díky povaze této 

metody, která se vyznačuje dynamičností a cyklickým postupem, lze jednotlivé fáze dle 

potřeby přeskakovat.  

 

 Otevřené kódování 

Dle Hendla (2016) je otevřené kódování prvním průchodem daty, které výzkumník 

provádí. Jedná se o lokalizaci témat v textu, ke kterým je přiřazeno označení. V procesu 

otevřeného kódování jsou v datech odhalena určitá témata, která nejsou ještě příliš 

abstraktní. Tato témata, jak uvádí autor, mají vztah k výzkumným otázkám a literatuře, 

která výzkumu nutně předchází. Výzkumník postupně prochází textem a vytváří seznam 

témat, který poté třídí, doplňuje a organizuje v dalších krocích analýzy.  

Hendl (2016) uvádí, že kódovat lze dle slov, odstavců či celých textů. Důležité však je 

podle autora neztrácet ze zřetele cíl analýzy – tedy tematické rozkrytí texu. Jednotlivé kódy 

mohou být slovesa či podstatná jména, avšak i přídavná jména, která mohou označovat 

vlastnosti jednotlivých kategorií. Důležité je podle Hendla (2016) pokračovat tak, aby byly 

navrhnuty stále abstraktnější kategorie.  

 

 Axiální kódování  

Axiální kódování navazuje na otevřené kódování, je tedy dalším krokem v analýze. „V 

průběhu axiálního kódování výzkumník uvažuje příčiny a důsledky, podmínky a interakce, 

strategie a procesy a tvoří tak „osy“ propojující jednotlivé kategorie.“ (Hendl, 2016, s. 

252). Tento proces je o hledání souvislostí a vztahů mezi jednotlivými kategoriemi. Podle 

Hendla (2016) je však nutné brát v potaz teoretický rámec, na jehož základě může 

výzkumník vyhodnotit, které druhy fenoménů lze navzájem smysluplně propojovat. Jak 

uvádí Trampota (2010), v této fázi kódování dochází tedy k zúžení počtu kategorií, které 

jsou definovány a také k uvádění těchto kategorií do vzájemných vztahů. Mělo by také již 

dojít k ověřování hypotéz – tedy ověřování konkrétních případů ve zdrojových datech.  
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 Selektivní kódování  

Selektivní kódování je podle Trampoty (2010) závěrečným krokem, jehož cílem je 

integrace zjištěných výsledků. Jedná se o obdobný proces jako axiální kódování, avšak na 

abstraktnější rovině. Je zjištěn ústřední jev výzkumu, který se stane centrální kategorií, 

která je uvedena do vztahu k ostatním kategoriím. „Proces zakotvení teorie končí jejím 

ověřením. Dochází k tomu pomocí schémat, kdy se vyslovují výroky o vztazích mezi 

kategoriemi v různých kontextech a tyto výroky se ověřují podle zdrojových údajů.“ 

(Hendl, 2016, s. 269).  

 

3.3  Kvantitativní obsahová analýza  

Kvantitativní obsahová analýza je podle Reifové (2004) je vysoce strukturovaný selektivní 

proces. Její postup vychází z metod sociálních věd a kvantifikace. Jak uvádí Trampota 

(2010), kvantitativní obsahová analýza vychází ze snahy zkoumat tematickou agendu 

médií, která patří k tradičním námětům výzkumu mediálních obsahů. Může se jednat o 

samostatný výzkum obsahů určitého média, nebo také o srovnání více médií ve snaze 

odkrýt vzájemné rozdíly. Zde se nejčastěji podle autora uplatňuje pro srovnávací výzkum 

deníků, či zpravodajských relací televizního či rozhlasového vysílání.  

Kvantitativní analýza je také často využívána v rámci rozsáhlých výzkumů dlouhodobých 

účinků médií v souvislosti s výzkumem nastolování agendy. Pomocí této metody lze také 

srovnávat obsah médií různých zemí či historických období. Dalším využitím může být 

výzkum různorodosti – tedy výzkum tematické agendy za účelem posouzení míry 

naplňování určitých normativních očekávání společnosti. Jak uvádí Trampota (2010), 

v tomto případě se lze ptát, zda média reflektují bohaté spektrum oblastí života společnosti, 

nebo jen omezený výsek. „Výzkum tematické agendy v zásadě představuje rozložení 

obsahů zkoumaného vzorku médií do zvolených tematických kategorií a v měření prostoru, 

který média těmto tematickým kategoriím věnují. Skladba tematické agendy médií se 

samozřejmě liší v návaznosti na typ média a jeho periodicitu, jeho zaměření a skladbu 

cílového publika.“ (Trampota, 2010, s. 101). 

Jak uvádí Trampota, výzkum tematické agendy ve svém tradičním pojetí využívá metodu 

kvantitativní obsahové analýzy, která je také nazývána zkráceně pouze obsahová analýza. 

Jelikož se podle autora jedná o kvantitativní metodu, za její výhodu lze považovat její 

přenositelnost a objektivitu. Výsledky by tedy měly být nezávislé na osobě výzkumníka a 

díky vysoké míře strukturovanosti této metody lze také výsledky snadno ověřit.  
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Reifová (2004) uvádí dále jako další výhodu možnost zpracování velkého množství 

medovaných obsahů a následné podrobení výsledků statistickým analýzám, které lze 

přehledně převézt do číselných hodnot, grafů a tabulek. Výsledkem a cílem obsahové 

analýzy je tedy, jak uvádí autorka, kvantitativní popis mediovaných obsahů. Aby bylo 

možné takových výsledků výzkumu dosáhnout, musí být podle Trampoty (2010) na 

začátku stanoven jasný cíl, který je definován výzkumnou otázkou či hypotézou. Pokud je 

zkoumána zcela nová oblast, ke které nejsou dostupné předchozí výzkumy, je vhodné dle 

autora zvolit formu výzkumné otázky. Pokud máme však k dispozici předchozí výzkumy, 

na které lze navázat či je replikovat, je vhodnější stanovit hypotézy.  

 

 Výzkumný proces 

Samotný výzkumný proces se podle Reifové (2004) skládá z těchto kroků: 

 Výzkumné téma  

 Operacionalizace  

 Plánování a organizace  

 Přípravná a ověřovací fáze 

 Sběr dat 

 Vyhodnocení  

Reifová (2004) uvádí, že jednotlivé fáze od sebe nelze v procesu šetření přísně oddělovat, 

jelikož se může stát, že bude muset výzkumník pozměnit například metodu či v průběhu 

vyhodnocování mohou vzniknout nová výzkumná témata, které bude nutné dodatečně 

šetřit.  

 

 Příprava zadání 

Zadání výzkumu vzniká dle autorky na základě konfrontace s odbornou literaturou, která 

definuje zkoumanou oblast. Zpracování relevantní odborné literatury je tedy předpokladem 

pro stanovení konkrétního zadání výzkumu – výzkumné téma.  

 

 Operacionalizace výzkumného tématu 

Reifová (2004) uvádí, že výzkumné téma bývá formulováno poněkud abstraktním 

způsobem a nedá se tedy prověřit přímo. Je nutné tedy abstraktní pojmy upřesnit a 

konkrétně definovat. Poté by se měl výzkumník pokusit nalézt měřitelné ukazatele 



 

 

21 

vlastností, které vyjadřuje téma.  

Autorka dále zmiňuje, že pro kvantitativní obsahovou analýzu je zcela zásadní variabilita a 

reliabilita. Znamená to tedy, že výzkum musí být možné opakovat a každý odborník musí 

při použití stejných metod na totožném materiálu dojít ke stejným závěrům. Výsledky 

analýzy tedy nestojí na osobě výzkumníka, nýbrž na analyzovaném materiálu a použitých 

metodách. Dále je podle autorky nezbytné, aby výzkumné metody měřily opravdu to, co 

má výzkumník v úmyslu měřit. „Reliabilita je předpokladem validity. Pouze poctivá 

analýza může mít validní výsledky.“ (Reifová, 2004, s. 34).  

Dalším krokem je vymezení výběrového souboru. Nejprve výzkumník rozhodne, jaká 

média budou předmětem analýzy a poté určí, jaké obsahy bude ve vybraných médiích 

analyzovat. Dále následuje stanovení časového období, které bude sledováno a v poslední 

řadě specifikuje mediované obsahové jednotky. Reifová (2004) upozorňuje na nutnost 

seznámení se s rozsahem zkoumaného materiálu. V případě, že je materiál příliš rozsáhlý, 

je nutné vzorek zmenšit, naopak pokud ho není dostatek, je vhodné ho rozšířit.  

Dále je nutné, aby výzkumník vypracoval přesné pracovní postupy, pomocí nichž bude 

moct zkoumaný relevantní materiál identifikovat a roztřídit do kódovacích jednotek. 

Autorka upozorňuje, že je nutné přesně stanovit, kdy jednotka začíná a kdy končí.  Poté 

následuje stanovení znaků, které mají být v analýze podchyceny. Záleží tedy na výzkumné 

otázce a na tom, co si výzkumník klade za cíl v analýze zjistit. Poté je nutné definovat tyto 

znaky tak, aby je bylo možné při analýze jednoznačně zjistit. Znaky mají, jak uvádí 

autorka, více charakteristik, proto jsou nazývány proměnné. K jednotlivým 

charakteristikám jsou přiřazeny číselné kódy, které se budou při analýze zanášet do 

záznamového archu.  

Proměnné se dělí na dva typy: identifikační proměnná a analytická proměnná. Identifikační 

proměnná slouží pouze pro snadnou identifikaci příspěvků – například při zpětném 

ověřování či opravě chyb v kódování. Analytická proměnná slouží k zodpovězení tématu a 

je formulována abstraktně. Proto je podle autorky důležité dbát na to, aby byl měřený znak 

opravdovou konkretizací abstraktně pojmenovaného znaku v tématu.  

 

 Plánování a organizace analýzy 

Pokud je analýza příliš rozsáhlá, uvádí Reifová (2004) vhodnost zapojení více kódovačů. 

Spolupracovníci však musí mít totožný materiál, musí být řádně zaškoleni a dodržovat 

stejný pracovní postup. Reifová doporučuje provést zkušební kódování, aby byl 
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výzkumník schopen odhadnout časovou náročnost celého procesu. Poté je nutné 

vypracovat kódovací knihu, která obsahuje pracovní pokyny pro samotné kódování. 

Kódovací kniha má být podle autorky uspořádaná tak, aby posloupnost odpovídala 

jednotlivým krokům analýzy, stejně jako proměnné mají být logicky uspořádány. Výsledky 

jsou v procesu kódování zanášeny do záznamového archu, který může mít papírovou či 

elektronickou podobu. 

 

 Zaškolení a zkušební fáze 

V případě rozsáhlejšího výzkumu je podle Reifové (2004) nezbytné provést důkladné 

zaškolení kódovačů a zároveň provést prověření výzkumné metody.  Poté lze případně 

upravit kódovací instrukce, či definovat znovu proměnné. Důležité je podle autorky zajistit 

spolehlivost kódovačů a spolehlivost stanovených proměnných. „Zjistíme-li v prvním testu, 

že spolehlivost jednotlivých proměnných není zcela uspokojivá, musíme po vylepšení 

pracovních postupů provést test druhý, popř. i další. Během celé zkušební etapy se 

metodika výzkumu neustále dopracovává a vylepšuje. Pokud se ukáže, že se jednotlivé 

proměnné nedají ani po několikátém vylepšení pracovních postupů spolehlivě kódovat, pak 

je lepší se jich vzdát.“ (Reifová, 2004, s. 48).   

 

 Získávání dat a vyhodnocení  

Jestliže je metodika v pořádku, začíná proces samotné analýzy. Charakteristiky každé 

kódovací jednotky jsou převedeny pomocí kódovací knihy do číselných hodnot a jsou 

zaneseny do záznamového archu. Poté jsou data přenesena do počítače, které je následně 

podle Reifové (2004) vhodné verifikovat a vyčistit – prověříme, zda jsou data bezchybná. 

Po prověření následuje vyhodnocování dat pomocí statistického programu.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23 

                                 EMPIRICKÁ ČÁST  

 

 

4. Charakteristika zkoumaných titulů 

 

Ve čtvrté kapitole budou charakterizovány tituly, které byly vybrány pro tento výzkum. 

Jedná se o časopis Ona Dnes a Blesk pro ženy. Tyto dva tituly byly vybrány pro jejich 

vysokou čtenost – jedná se o dva nejčtenější magazíny pro ženy, které na českém trhu 

vychází.  

 

4.1 Ona Dnes  

Časopis Ona Dnes je pravidelná pondělní příloha celostátního zpravodajského deníku 

Mladá fronta Dnes. Dle vydavatele titulu – Mafra, a.s.
4
 je Ona Dnes magazín pro ženy, 

„který píše o módních trendech, kosmetice, vaření a zdravém životním stylu. Přináší 

zajímavé články i kvalitní fotografie v moderním grafickém provedení.“ (www.mafra.cz) 

Podle nejnovějších dostupných dat
5
 výzkumu čtenosti Unie vydavatelů je časopis Ona 

Dnes čtvrtým nejčtenějším suplementem na českém mediálním trhu, jehož čtenost je 404 

tisíc čtenářů. Vkládaný náklad činí 126 681 tisíc výtisků. Šéfredaktorkou časopisu je Lucie 

Šilhová. Časopis je samostatně neprodejný, je vždy vkládaný do deníku Mladá fronta 

Dnes. Cena deníku je 20 Kč.  

Vydavatel na svých webových stránkách dále uvádí, že časopis Ona Dnes „nabízí 

inteligentní a zábavný pohled na vztahy, svět kolem nás, rodinu, práci, sex, zdraví a krásu. 

Jeho obsah je stylový i informativní a je určen jak ženám, tak mužům. (…) přináší každý 

týden servisní informace a doporučení, zprávy ze společnosti, novinky o oblasti módy i 

kosmetiky, nejlepší recepty (…).“ (www.mafra.cz) 

                                                           
4
 Mafra a.s., je česká mediální společnost, vlastněná od roku 2013 akciovou společností Agrofert, která 

vydává celostátní deníky Mladá fronta Dnes a Lidové noviny. Do portfolia mediální skupiny dále patří 

zpravodajské servery Idnes.cz a Lidovky.cz, bezplatný deník Metro a týdeník 5plus2 či hudební 

televizi Óčko. Zdroj:  https://www.mafra.cz/o-spolecnosti.aspx  

 
5
 1. a 2. Čtvrtletí 2019, Media projekt realizovaný agenturami Median a Stenmark. Zdroj: 

http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/medialni_data/vyzkum_ctenosti 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dia
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Dnost_(podnik%C3%A1n%C3%AD)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Den%C3%ADk_(noviny)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lidov%C3%A9_noviny
https://cs.wikipedia.org/wiki/IDNES.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lidovky.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Metro_(den%C3%ADk)
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=5plus2&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%93%C4%8Dko
https://www.mafra.cz/o-spolecnosti.aspx
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Na webových stránkách se dále dočteme, že úspěšnost časopisu je mimo jiné dána 

netradičním a kvalitním zpracováním rozhovorů se zajímavými Češkami a také neotřelými 

fejetony. Mezi další témata patří cestování, rodina a děti a bytový dekor. Dále vydavatel 

uvádí, že na poslední straně najdeme profily zajímavých mužů, což považuje vydavatel za 

aspekt dokreslující vysokou úroveň titulu. (www.mafra.cz) 

 

 

4.2  Blesk pro ženy  

Časopis Blesk pro ženy je samostatný týdeník, jehož vydavatelem je společnost Czech 

News Center, a.s.
6
 Podle webových stránek vydavatelství představuje tento titul jako 

magazín, který, „nabízí vše, co zajímá každou ženu – od módy, kosmetiky, vztahů a 

životního stylu, po recepty, skutečné příběhy, poradny odborníků, či aktuální témata.“ 

(www.cncenter.cz) 

Dle nejnovějších dat Unie vydavatelů je titul Blesk pro ženy nejčtenějším časopisem pro 

ženy na českém mediálním trhu. Data Media Projektu za první a druhé čtvrtletí roku 2019 

uvádějí čtenost 373 tisíc čtenářů a prodaný náklad činí 97 109 tisíc kusů. Časopis vychází 

každé pondělí jako samostatný titul a cena za vydání je 15 Kč. Šéfredaktorkou je Lucie 

Protivanská.  

 

 

5. Metodologie výzkumu  

 

Tato kapitola obsahuje cíl výzkumu, upřesnění zvolených metod a také stanovení 

výzkumných otázek. Jedná se o jednu hlavní výzkumnou otázku, která směřuje ke 

kvalitativní části a dvě vedlejší výzkumné otázky a čtyři hypotézy, které směřují ke 

kvantitativní části.  

 

 

                                                           
6
 Czech News Center, a.s. je český mediální dům, který vydává celostátní deníky Blesk, Aha, Sport a E15. 

Do portfolia společnosti patří také online servery Blesk.cz, isport.cz, E15.cz, Info.cz a také ženské, mužské i 

dětské tištěné magazíny (např. Dieta, Maminka, Food, Svět motorů aj.) Společnost Czech News Center, a.s. 

je součástí koncernu Czech Media Invest, a.s. 

http://www.cncenter.cz/
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5.1 Cíl výzkumu  

Cílem práce je zachytit, jak je v analyzovaných titulech pro ženy reprezentováno téma 

mateřství a jaké konstrukce mateřství jsou čtenářkám předkládány.  

K dosažení cíle výzkumu byla použita kombinace kvalitativního a kvantitativního přístupu. 

Právě kombinace obou přístupů je dle Hendla (2016) výhodná, jelikož se výsledky získané 

oběma strategiemi vzájemně doplňují. Kvalitativní přístup se vyznačuje, jak uvádí autor, 

induktivní analýzou dat a jejich následnou interpretací. „Kvalitativní výzkumník 

nesestavuje ze získaných dat skládanku, jejíž konečný tvar zná, spíše konstruuje obraz, 

který získává kontury v průběhu sběru a poznávání jeho částí.“ (Hendl, 2016, s. 45). 

Naproti tomu kvantitativní přístup bývá dle autora spojován s hypoteticko-deduktivním 

modelem a hledá vztah mezi proměnnými. Data jsou analyzována statistickými metodami, 

poté je provedeno testování hypotéz a vztáhnutí závěrů zpět k teorii – tedy verifikace.  

Právě díky této radikální rozdílnosti obou přístupů jsou podle Hendla (2016) kvalitativní a 

kvantitativní přístup nutně komplementární a zároveň tak kompenzují svoje nedostatky. 

„Při posuzování přínosu obou přístupů se ukazuje, že oba jsou omezeny svoji specifickou 

kombinací předpokladů, jevů, které vysvětlují, otázek, na které dávají odpověď a použitými 

výzkumnými metodami.“ (Hendl, 2016, s. 55).  

 

Kvalitativní část 

Kvalitativní části se týká hlavní výzkumná otázka, která je definována níže.
7
 Pro tuto část 

výzkumu byla zvolena analýza rámcování, pro kterou byla využita metoda otevřeného a 

axiálního kódování (postup zakotvené teorie – viz kapitola 3.2).  

 

Hlavní výzkumná otázka: 

 S jakými rámci vybraná média spojují téma mateřství? 

 

Kvantitativní část  

Pro kvantitativní část byla zvolena metoda obsahové analýzy. Vedlejší výzkumné otázky 

budou tedy kvantitativního charakteru a budou zaměřeny na mapování témat spojených 

s mateřstvím ve zvolených titulech. Oproti tezím byla jedna otázka upravena – tedy obě 

                                                           
7
 Zde došlo ke změně oproti tezím. Hlavní výzkumná otázka byla původně směřována ke kvantitativní části 

výzkumu, nyní směřuje ke kvalitativní části. K této změně došlo z důvodu přesnějšího naplnění cíle práce.  
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vedlejší výzkumné otázky se budou týkat identifikace a rozložení témat v rámci 

zkoumaného vzorku.
8
 Pro kvantitativní část byly také zvoleny čtyři hypotézy, které 

vychází z teoretických východisek zahraničních výzkumů a rešerše odborné literatury. (Viz 

kapitola 2).  

 

 

Vedlejší výzkumné otázky: 

1. Jaká témata v souvislosti s mateřstvím ve zvolených titulech převládají?  

2. Jaký prostor jednotlivým tématům zvolená média věnují?  

 

Hypotéza I.  

První hypotéza vychází ze současného trendu společenských změn a jejich důsledků na 

životy žen v souvislosti s volbou mateřství. Jak ukázaly výzkumy mediálního vyobrazení 

mateřství v Británii a v Dánsku, věk je silným normativním aspektem ať už se jedná o věk 

příliš vysoký či příliš nízký. Mateřství v příliš mladém věku bylo dle výsledků výzkumu 

Hadfield (2007) vyobrazeno jako riskantní vzhledem k sociální exkluzi. Naproti tomu 

mateřství v příliš vysokém věku (40+) bylo dle výsledku výzkumu Lahad (2016) často 

vyobrazeno jako „nezodpovědné a nenormální“. Hadfield došla k závěru, že „ideální“ 

matka je v britských médiích ve věku mezi 25 až 35 let, což odpovídá tehdejšímu 

průměrnému věku prvorodiček ve Velké Británii, který byl v době výzkumu 27, 1 let.  

Pokud se stejným způsobem zaměříme na situaci v České republice, v současnosti dle 

Českého statistického úřadu
9
 je průměrný věk matek-prvorodiček 28,4 let, což kopíruje 

demografický trend západních zemí. Jak ale popisuje Lahad (2016), reprodukční doba žen 

je určena nejen biologickými hodinami, ale hlavně přísnými sociálními normami, které 

výzkumnice nazývá „sociálními hodinami“. Z toho důvodu se můžeme domnívat, že 

situace v České republice nebude jiná a současné demografické trendy se také nejspíš 

promítnou v obsazích obou nejčtenějších magazínů pro ženy.   

 

 H. I.: Ženy na mateřské/ rodičovské dovolené budou v obou zkoumaných titulech 

zastoupeny nejvíce ve věkové kategorii 30-40 let, zatímco ženy v kategorii 15-20 let 

budou zastoupeny minimálně nebo vůbec. 

                                                           
8
 Zde došlo ke změně oproti tezím. Původně zamýšlená vedlejší výzkumná otázka týkající se rozličnosti 

témat byla vypuštěna pro její nadbytečnost. 

 
9
 Poslední ověřená data z roku 2018. Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/aktualni-populacni-vyvoj-v-kostce  
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Hypotéza II. 

Současné zahraniční výzkumy mediální reprezentace mateřství dále poukazují na dva 

trendy, které souvisejí s tlakem na takzvanou „dokonalost mateřství“. Jedním z trendů, jak 

jej popisuje Hadfield (2007) a Chae (2015) existence tzv. „yummy mummy“ a 

„alphamums“ (viz kapitola 2). V obou případech se jedná o snahu běžných žen dosáhnout 

„ideálního“ mateřství či „dokonalosti“ po vzoru slavných žen-matek. Většinou se 

v mediálních obsazích jedná o herečky nebo modelky, které jsou často běžnými ženami 

vnímány jako ty „ideální“ či „správné“ matky.  

Chae (2015) uvádí ve výsledcích výzkumu, že nejenom fyzická krása slavných žen, ale i 

jejich údajné bezproblémové zvládání mateřských povinností a kariéry působí běžným 

ženám frustraci. Simon (2014) upozorňuje na souvislost mezi socio-ekonomickým 

postavením ženy-matky v médiích v souvislosti s jejím vzhledem. Ve výzkumu obsahů 

v amerických médiích poukázala na existenci určitého „standardu krásy“ odrážející vyšší 

ekonomický status, který média předkládají a který je pro běžné ženy jen těžko 

dosažitelný. Podle Simon v médiích chybí zobrazení každodennosti mateřství, se kterým 

by se běžné ženy mohly snadněji identifikovat. Výše uvedené trendy jsou silně spojeny se 

současnou kulturou definovanou konzumerismem, jak ji popisuje Chae. Lze tedy 

předpokládat, že situace v českém prostředí bude podobná. 

 

 H. II.: Mezi ženami-matkami budou v obou titulech zastoupeny známé osobnosti 

z umělecké branže (herečky, zpěvačky, modelky) více než jiné profese.  

 

Hypotéza III. 

Podle webových stránek vydavatele námi zkoumaného titulu Ona Dnes jsou čtenářky 

chytré ženy s vlastním názorem a se zájmem o veřejné dění. Věkové rozmezí je od 20 do 60 

let, bydlí ve městech i na venkově a vzdělání je buď středoškolské, nebo vysokoškolské. 

Čtenářka magazínu Ona Dnes je úspěšná, má dobré zázemí, je vzdělaná a sebevědomá a 

rozhodující. Dále je vydavatelem uvedeno, že časopis Ona Dnes nejčtenějším titulem mezi 

ženami v nejvyšších sociálně ekonomických skupinách a také mezi ženami 

s vysokoškolským vzděláním. Jedná se také o nejvíce čtený titul mezi manažerkami a 

ženami s rozhodujícími pravomocemi o investicích. (www.mafra.cz).  

Naproti tomu vydavatel druhého zkoumaného titulu nijak blíže nespecifikuje cílovou 
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skupinu a ani témata, kterým se magazín Blesk pro ženy věnuje.  

Na základě výše uvedené veřejně dostupné podrobné definice cílového publika magazínu 

Ona Dnes můžeme předpokládat, že redakce titulu bude mít snahu přiblížit se svým 

čtenářkám a hovořit „jejich jazykem“. Větší zastoupení širší škály profesí žen-matek 

můžeme tedy očekávat v titulu Ona Dnes s ohledem na životní styl čtenářek a jejich 

předpokládané lepší socio-ekonomické postavení.  

 

 H. III.: V titulu Ona Dnes budou ve větší míře zastoupeny ženy-matky z různých 

profesí než v titulu Blesk pro ženy.  

 

 

Hypotéza IV. 

Poslední hypotéza vychází z problematiky slaďování profesního a rodinného života a z 

výsledků nedávného výzkumu Sullivan (2014), který ukázal, že vícečetné role jsou 

v britských magazínech pro ženy konstruovány konfliktním způsobem.  

Konfliktní způsob spočívá v tom, že placené zaměstnání žen-matek je na jednu stranu 

nevyhnutelné (normativní) a zároveň je to údajně osobní volba každé ženy, která vede ke 

stresu a pocitu viny. Britské ženské magazíny dle Sullivan zároveň sdělovaly, že „správné“ 

mateřství a plné pracovní nasazení je v běžném životě těžko slučitelné. Ženy-matky se tak 

podle Sullivan musejí umět vypořádat s vícečetnými rolemi a obětovat „ideální mateřství“ 

ve snaze hledat rovnováhu mezi profesním a rodinným životem. Dále vyplynulo, že britské 

magazíny se příliš nezajímaly o hlubší kontext a další aktéry této problematiky. 

V magazínech chyběly odpovědi na to, kdo je za situaci skutečně zodpovědný. Chyběly 

články zaměřující se na konkrétní řešení, práva rodičů, povinnosti zaměstnavatelů či 

praktické rady, jak dosáhnout svých nároků.  

Téma slaďování profesního a rodinného života je v České republice stejně jako ve Velké 

Británii velice aktuální a týká se naprosté většiny žen-matek. Z toho důvodu se můžeme 

domnívat, že magazíny pro ženy budou problematiku hojně reflektovat, avšak pouze 

prostřednictvím zkušeností jednotlivých žen. Lze předpokládat, že stejně jako v britských 

magazínech, tak i v těch českých budou hlasy odborníků slyšet minimálně, stejně jako 

citace průzkumů či vědeckých výzkumů.   

 

 H. IV.: Nejčastější zdroj ve článcích věnujících se tématu slaďování profesního a 

rodinného života bude v obou titulech konkrétní žena-matka.  
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5.2 Výběr vzorku a zpracování materiálu 

Výzkumný vzorek čítá celkem 205 článků z analyzovaných titulů Blesk pro ženy a Ona 

Dnes, které byly vybrány na základě jejich vysoké čtenosti. Týdeník Blesk pro ženy se 

čteností 373 tisíc čtenářů je nejčtenějším titulem v kategorii časopisů pro ženy. Magazín 

Ona Dnes (který vychází rovněž 1krát týdně) má čtenost 404 tisíc čtenářů a je tak čtvrtým 

nejčtenějším suplementem na českém trhu vůbec. Jedná se tedy o dva nejčtenější časopisy 

určené ženám, které na českém trhu vychází, a které dohromady osloví cca 780 tisíc 

českých žen.  

Články byly vyhledány pomocí klíčových slov: matk*, matek, mateřství, maminka 

v mediální databázi Newton Media. Sledované období činí 1 kalendářní rok – tedy časové 

rozmezí 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018. Z výsledků vyhledávání bylo nutné odstranit irelevantní 

výsledky a duplicity, což činilo cca 40 % výsledků. Finální vzorek se tedy skládá celkem 

z 205 článků, z toho 118 článků publikovaných v magazínu Blesk pro ženy a 87 článků 

v magazínu Ona Dnes.  

 

Kvalitativní část  

Pro kvalitativní část bylo nutné provést redukci vzorku pomocí náhodného výběru 

(generátor náhodných čísel). Vybráno bylo 20 % článků, tj. 41 článků z celkového počtu 

205. Pomocí selektivního a axiálního kódování bylo určeno celkem 9 rámců. 

 

Kvantitativní část 

Na základě stanovených výzkumných otázek a hypotéz bylo určeno 6 analytických 

proměnných. Jako identifikační proměnná slouží v záznamovém archu titulek článku a 

datum vydání, díky čemuž lze článek zpětně v mediální databázi spolehlivě dohledat. 

Výzkumný soubor (viz výše) se skládá z 205 článků – kódovacích jednotek.  

Zkušební kódování proběhlo ve dvou fázích – v první fázi bylo určeno 10 náhodných 

článků (opět pomocí generátoru náhodných čísel) a tyto články byly zkušebně kódovány. 

Některé nedostatky v kódovací knize byly upraveny, poté následovalo další zkušební 

kódování opět na 10 dalších náhodně vybraných článcích. Veškeré nedostatky, které bylo 

možné během dvojité zkušební fáze podchytit, byly zapracovány do finální verze kódovací 

knihy (viz Příloha 1). Současně byl také stanoven průměrný čas kódování jedné výzkumné 

jednotky a poté byl určen časový harmonogram pro zpracování celého výzkumného 
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materiálu.  

Kódování prováděla jedna osoba (autorka výzkumu) a bylo dbáno na maximální přesnost a 

jednoznačnost v procesu kódování. Záznamový arch je elektronický – bylo využito 

programu Microsoft Excel, do kterého byla zanesena veškerá data a následně 

vyhodnocena. 

 

 

6. Výsledky výzkumu  

 

V této kapitole budou představeny výsledky výzkumu. Nejprve bude zodpovězena hlavní 

výzkumná otázka – bude zde představeno 9 rámců, které vzešly z kvalitativní analýzy 

rámcování. Poté bude nabídnuto kvantitativní zastoupení rámců ve zkoumaném vzorku. 

Následuje vyhodnocení kvantitativní části výzkumu – obsahové analýzy. Budou 

zodpovězeny vedlejší výzkumné otázky a hypotézy pomocí grafů a interpretací získaných 

dat. 

 

6.1  Hlavní výzkumná otázka  

Ve zkoumaných titulech – v magazínu Blesk pro ženy a v magazínu Ona Dnes bylo 

pomocí metody zakotvené teorie – otevřeného axiálního kódování ve výzkumném vzorku 

odhaleno celkem 9 rámců. 

 

 S jakými rámci vybraná média spojují téma mateřství?  

 

1. Rámec emancipace  

Rámec emancipace naznačuje či přímo vyjadřuje postoje a názory, které podporují 

svobodu, nezávislost a společenskou rovnost žen v souvislosti s mateřskou rolí (v jakékoliv 

fázi mateřství) či s mateřstvím obecně. Ve článcích, kde byl přítomen rámec emancipace, 

se objevoval kladný postoj k budování kariéry, plnění vlastních cílů, budování sebevědomí 

a úspěchu. Často byla také různými způsoby vyjádřena snaha o nezávislost, intelektuální 

rozvoj či studium nebo podnikání. Emancipace byla také vyjádřena příběhy a zkušenostmi 

konkrétních žen, které zdárně překonaly těžké období.  
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Rámec emancipace je zřetelný například v rozhovoru s podnikatelkou Josefínou 

Růžičkovou v titulu Ona Dnes „Volno si beru mezi jahodami a meruňkami“. Žena, která 

založila na mateřské dovolené internetový obchod s vlastnoručně vyráběnými 

marmeládami, uvádí, že do předchozího zaměstnání by se vracet nechtěla. Na podnikání 

oceňuje svobodu a časovou flexibilitu, která jí umožňuje lépe skloubit rodinný a pracovní 

život. „Díky úspěchům v soutěžích jsem zaznamenala obrovský nárůst zájmu o mé 

produkty, vydělala jsem si na kuchyni a nyní jsem opravdu svou paní a vládnu časem, jak 

potřebuji. Ještě loňské Vánoce jsem ale oddřela sama, obstarala jsem děti, pak jsem do tří 

do noci vařila, to už se letos snažím nedělat.“ (Ona Dnes, 25. 6. 2018). Dalším příkladem 

přítomnosti rámce emancipace v Ona Dnes může být fejeton Kateřiny Jirkové „Studentská 

mísa“. Autorka má čtyři děti a pracuje jako psychoterapeutka. Ve svém fejetonu popisuje 

zkušenost se zvládáním magisterského studia na vysoké škole a péčí o děti a domácnost. 

Přestože Kateřina Jirková popisuje studium jako náročné, uvádí, že pod tlakem změn 

v práci se rozhodla o magisterský titul alespoň pokusit. „Loňská podzimní odpoledne jsem 

tedy proseděla s nejmenším dítětem nad první písankou – Máma má mísu (u nás: máma má 

prázdnou mísu, protože má rozepsanou seminárku) a večer mě doučovalo nejstarší dítě, 

jak správně psát bibliografické odkazy.“ (Ona Dnes, 9. 4. 2018).  

V titulu Blesk pro ženy je rámec emancipace patrný například v rozhovoru s herečkou 

Stanislavou Jachnickou, která má dvě dospělé děti. Herečka v rozhovoru „Doma mám větší 

stres než v džungli“ hovoří o svých koníčcích a rodině. Popisuje, jak ve svých padesáti 

letech začala chodit na tréninky plážového volejbalu a podnikla cestu do Jižní Ameriky. 

„Nad hlavou jsem sice měla tarantule, ale byla jsem naprosto nadšená. Měla jsem pocit, že 

jsou součástí něčeho velkého. Místní říkají, že je všude kolem nich Matka Příroda – Pacha 

mama. A v džungli to přesně takhle cítíte. Na Prahu jsem si ani nevzpomněla a už vůbec mi 

nechyběla.“ (Blesk pro ženy, 15. 1. 2018).  

Rámec emancipace byl přítomen ve 37 článcích z celkového počtu 205, což činí 19 % ze 

všech analyzovaných článků a byl tak nejvíce zastoupeným rámcem (viz graf č. 1). Tento 

rámec v porovnání mezi dvěma tituly jasně převyšoval v titulu Ona Dnes, kde se vyskytl 

ve 31 % článků a byl zde nejvíce zastoupeným rámcem. V titulu Blesk pro ženy byl rámec 

emancipace zastoupený pouze v 9 % všech článků a byl tak až 6. nejčastějším rámcem. 

(viz graf č. 2). 
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2. Rámec mateřské lásky  

Rámec mateřské lásky lze definovat přítomností aspektů jako zodpovědnost, starost, 

pomoc, něha, soucit, láska, podpora, pochopení, obětování se, odpuštění apod. Byl také 

přítomen v článcích, které se zabývaly tématem péče a výchovy dětí.   

Příkladem tohoto rámce může být článek od Simony Procházkové v titulu Blesk pro ženy 

„Nikdy by mě nenapadlo, že budu mít čtyři děti“. Autorka popisuje příběh ženy, která 

nejprve děti mít netoužila, avšak po porodu prvního dítěte změnila názor. Pokusila se 

s manželem o další dítě pomocí umělého oplodnění a porodila trojčata. „Po prvním 

ultrazvuku, kde se ukázaly tři tečky, nám bylo doporučeno, že na klinice embrya rychlým 

zákrokem zredukují na dvě, nedokázali jsme se ale vzdát ani jednoho. I když jsme ani 

zdaleka netušili, co nás všechno čeká a jak náročné to bude, ani na vteřinu jsem 

nezalitovala.“ (Blesk pro ženy, 22. 1. 2018).  

Zcela zřejmý je tento rámec také v rozhovoru s moderátorkou Lucií Šilhánovou, která 

hovoří o své novorozené dceři a popisuje nově nabytou zkušenost s mateřstvím. „Žijete 

život dítěte a vše mu podřizujete. Člověk je vyčerpaný, podrážděný, přecitlivělý, občas 

ubrečený, ale neuvěřitelně šťastný. Těší se, až konečně dítě usne, a když už tedy spí, chodí 

ho kontrolovat, jestli dýchá. U toho se přistihne, že se mu po něm vlastně už stýská.“ 

(Blesk pro ženy, 19. 2. 2018). V titulu Ona Dnes lze uvést například fejeton Kateřiny 

Jirkové „Kam mizí dcery?“, ve kterém autorka popisuje svoji zkušenost s odchodem 

dospělé dcery na Erasmus do Itálie.  

„Brečela jsem jako želva a skončila až někde u hranic s Lichtenštejnskem. 

Muž tiše řídil a občas mě zkoukl se slovy: „Dyť se ti vrátí.“ Ale nevrátí! Věděla jsem to 

dobře. Nevrátí. Už je začepená Erasmem. Světem. Dospělostí.“ (Ona Dnes, 15. 10. 2018) 

Rámec mateřské lásky byl přítomen ve 36 článcích, což je 18 % ze všech zkoumaných 

příspěvků a byl tak druhým nejvíce zastoupeným rámcem (viz graf č. 1). Tento rámec 

v porovnání mezi dvěma tituly jasně převyšoval v Blesku pro ženy, kde se vyskytl v 19 % 

článků a byl zde nejvíce zastoupeným rámcem (viz graf č. 2). Naproti tomu v magazínu 

Ona Dnes byl zastoupen ve 13 % článků a byl třetím nejčastějším rámcem. (viz graf č. 3). 

 

3. Rámec úcty  

Tento rámec se projevoval v příspěvcích ve formě uznání a respektu vůči mateřství obecně, 

také z pohledu dítěte vůči své vlastní matce. Častými projevy byl také vyjádřený respekt 
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k mateřské roli ať už vlastní či cizí, pozitivní hodnocení vlastního mateřství či vyjádřená 

vděčnost a pokora.  

Jako příklad rámce úcty v článku může být příspěvek „Jsi moje máma“ od Hany Vítkové 

v titulu Blesk pro ženy. V tomto článku byly uveřejněny odpovědi tří dospělých synů na 

otázky týkající se jejich vztahu s matkou – například na nejhezčí vzpomínku. „Nejhezčí asi 

bylo, když jsme si spolu zatancovali na maturitním plese. I když mě napadá, že pro 

maminku to zas taková nádhera asi nebyla, vzhledem k tomu, že jsem jí dost zhuntoval 

nohy, po kterých jsem jí neustále dupal.“ (Blesk pro ženy, 7. 5. 2018). Dalším příkladem 

může být podobně laděný příspěvek od Jindry Pelikánové „Jsem stejná jako máma“. 

V tomto článku vystupují tři matky se svými dcerami, které porovnávají svůj vztah a 

hledají podobné nebo odlišné vlastnosti. Na závěr článku najdeme stanovisko psycholožky, 

která vysvětluje specifika vztahu mezi matkou a dcerou. „Často dívku v období dospívání 

máma „zklame“ a ona se nechce své mámě podobat. Aby v sobě však přijala jedinečnost a 

mohla čerpat ze síly svého rodu, čeká děvče postupné bezvýhradné přijetí právě toho, co jí 

máma dala do vínku. S vděčností se k tomu pak v dospělosti vrací.“ (Blesk pro ženy, 3. 9. 

2018).  

V titulu Ona Dnes najdeme rámec úcty například v rozhovoru s herečkou Nikol 

Heřmánkovou Kouklovou „Na zkušenou v Americe“. Herečka vzpomíná a oceňuje přístup 

své matky v době svého dospívání, když nechtěla pokračovat na konzervatoři kvůli 

narážkám na svoji postavu a přála si přestoupit na gymnázium. „Toho si cením a obdivuju 

ji za to, že to nepovažovala za rozmar jedenáctileté puberťačky. Naopak řekla ředitelce z 

konzervatoře, co si o jejích průpovídkách myslí. Podle ní jsem nebyla silná osobnost, když 

odcházím, ale máma se nedala a řekla jí, že normální a silná osobnost není ona, když 

jedenáctiletým dětem vypráví, že musí být hubené.“ (Ona Dnes, 9. 7. 2018). Dalším 

příkladem může být článek Lucie Šilhové „Naplňte spíže“, ve kterém autorka avizuje akci 

potravinové sbírky a upozorňuje na tíživou situaci matek samoživitelek.  

Rámec úcty byl přítomen ve 28 článcích, což je 14 % ze všech zkoumaných příspěvků a 

byl tak třetím nejvíce zastoupeným rámcem ve zkoumaném vzorku (viz graf č. 1). Tento 

rámec byl zastoupen podobně v obou zkoumaných titulech – v Blesku pro ženy tvořil 13 % 

a v Ona Dnes 15 % všech rámců.  

 

4. Rámec odmítání představ o dokonalosti  

Rámec odmítání představ o dokonalosti vyjadřuje odmítavý postoj k tlaku na „dokonalost“ 
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ať už se jedná o vzhled či snahu o dokonalé/ ideální mateřství. Tento rámec se vyskytoval 

převážně s tématy jako atraktivita, zkrášlování a péče o fyzickou krásu, cvičení, hubnutí, 

diety, (ne)zvládání vícečetných rolí, ideální mateřství, dobrá matka vs. špatná matka, 

srovnávání se, sebevědomí, tlak, pocit selhání aj. Tento rámec byl často vyjádřen ironií 

nebo sarkasmem, vyvracejícími argumenty či vlastní zkušeností konkrétní ženy-matky.  

Příkladem tohoto rámce může být satirický příspěvek Vladimíry Šumberové „Rozjímání. 

To jistě.“, uveřejněný v magazínu Ona Dnes. Autorka sarkasticky popisuje dobu adventu a 

s ní spojené přípravy na Vánoce. „Představa rodinné idyly při společném pečení cukroví 

nebo výrobě adventního věnce se rozptýlí ve chvíli, kdy se děti zběsile pokoušou o tavící 

pistoli a hnětení těsta. Můžete mít na věnci fialové svíčky jako znak pokání, čekání a 

ztišení, ale halas, který se bude ozývat z vašich (ne)umytých oken, nebude mít s touto 

symbolikou nic společného.“ (Ona Dnes, 19. 12. 2018). V podobném duchu, avšak 

v souvislosti s tlakem na fyzickou atraktivitu popisuje přispěvatelka titulu Ona Dnes Šárka 

Sudová pobyt v porodnici i první roky na mateřské dovolené. „Když jsem se dva dny po 

porodu odhodlala poprvé bez nátlaku cizí osoby opustit nemocniční postel, abych se 

konečně zkulturnila a neděsila delegace, majzla mě do zátylku první z iluzí. Zoufalou 

situaci obličeje nepomohla zlepšit ani všechna líčidla západního světa. Furt jsem byla 

flekatá, oteklá a zelená. Přesně jako moje novorozeně.“ (Ona Dnes, 2. 1. 2018).  

V Blesku pro ženy byl tento rámec zastoupený podstatně méně. Příkladem může být článek 

„Přiznání matek“ od Karoliny Havlíkové ve spolupráci s internetovou stránkou 

Supermamy.cz. V tomto článku jsou uveřejněné zkušenosti žen-matek, které přiznávají 

svoje přešlapy v mateřské roli. „Nedávno jsme vyrazili se synem do obchodu, abychom 

nakoupili zásoby jídla na víkend. Najednou na mě Lukášek volá: „Jé, mami, podívej, 

zrovna mají v akci tvoje oblíbené víno!“ Myslela jsem v tu chvíli, že se studem propadnu.“ 

(Blesk pro ženy, 5. 2. 2018).  Na závěr je v článku uvedené stanovisko rodinné terapeutky, 

která nabádá ženy, aby se nesnažily být za každou cenu dokonalé matky. „Super máma 

může být i ta, která si udělá hezký večer, čas od času si zajde s kamarádkami zařádit a 

občas udělá nějaký přešlap. Pamatujte, že pro dítě jste super máma taková, jaká jste, pocit 

divnosti si děláte sama.“ (Blesk pro ženy, 5. 2. 2018).  

Rámec odmítání představ o dokonalosti byl přítomen ve 26 článcích (celkového počtu 

205), což činí 13 % ze všech analyzovaných článků a byl tedy čtvrtým nejvíce 

zastoupeným rámcem (viz graf č. 1). Tento rámec v porovnání mezi dvěma tituly jasně 

převyšoval v Ona Dnes, kde se vyskytl ve 21 % článcích a byl tedy druhým nejvíce 
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zastoupeným rámcem, zatímco v titulu Blesk pro ženy byl rámec emancipace zastoupený 

pouze v 7 % všech článků a byl tak druhým nejméně zastoupeným rámcem (viz graf č. 2). 

 

5. Rámec ženských biologických rytmů  

Tento rámec se projevuje postoji ohledně mateřství, které odkazují na biologické hodiny, 

ženství, menstruaci, přírodu, geny, mateřský instinkt či touhu stát se matkou. Tyto postoje 

byly vyjádřeny buď přímo nebo nepřímo pomocí metafor či různých přirovnání, někdy 

dokonce nabývaly filozofickou nebo ezoterickou rovinu.  

Příkladem může být článek v časopise Blesk pro ženy od Simony Rydlové, která se 

zabývala tématem kojení na veřejnosti. V článku byly uveřejněny příklady nebo názory 

slavných žen-matek a následovalo shrnutí autorky, která k této problematice zastává zjevně 

kladný názor. „Herečka Liv Tyler kojí svou dceru Lulu Rose a krásnější rodinnou fotku si 

snad ani neumíme představit.“ (Blesk pro ženy, 3. 12. 2018). Dalším příkladem může být 

článek „Konečně holka! A pak, že se nerodí“ od Jindry Pelikánové. V tomto článku jsou 

popsány příběhy tří žen, které se po třech chlapcích rozhodly znovu otěhotnět, a podařilo 

se jim přivést na svět vytouženou dceru. „Tehdy jí bylo dvaačtyřicet, a to, že jí vynechala 

menstruace, připisovala věku, stresu a nachlazení. Když menstruace vynechala i druhý 

měsíc, rozhodla se navštívit lékaře. „Jste v osmém týdnu,“ dozvěděla se.“ (Blesk pro ženy, 

15. 11. 2018).  

V titulu Ona Dnes je tento rámec zřetelný například v rozhovoru se Sárou Saudkovou 

„Role generála na mě zbyla“. Sára Saudková zde často přirovnává svůj vztah k dětem a 

výchovu k zákonům přírody. „A my v sobě pořád máme kus zvířete, nemůžeme děti poslat 

do světa s tím, ať si žijí podle svého, protože na světě nejsme sami. Jediná výchovná 

poučka, kterou jim tedy vštěpuju, je nezanechávat po sobě stopy. Týká se to koupelny, 

kuchyně, jakéhokoliv místa, kam jdeme.“ (Ona Dnes, 16. 7. 2018).  

Rámec ženských biologických rytmů se objevil ve 23 článcích z celkového vzorku, což 

činí 11 % všech příspěvků. Tento rámec jasně převažoval v titulu Blesk pro ženy, kde se 

objevil v 15 % článků a byl tak druhým nejčastějším rámcem, zatímco v druhém 

zkoumaném titulu Ona Dnes byl přítomen pouze v 5 % případech – tedy druhým nejméně 

zastoupeným rámcem.  
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6. Rámec zdraví  

Rámec zdraví lze definovat jako postoj k různým tématům ohledně mateřství, ve kterém je 

hlavní hodnotou lidské zdraví. Většinou se tento rámec objevil s tématy, která se týkala 

přímo zdraví jako zdravotní komplikace v různé fázi mateřství (otěhotnění, těhotenství, 

porod), nemoc dítěte či nemoc matky. Časté byly také rady, doporučení, zkušenosti či 

léčba.  

Příkladem v titulu Blesk pro ženy může být článek „S nudlí do školky, nebo ne?“ od 

Radky Wallerové, ve kterém byly čtenářkám předloženy rady a tipy ohledně běžných 

onemocnění u předškolních dětí. V článku je také citován dětský praktický lékař. 

Zkušenost s dědičnou nemocí je ve stejném titulu popsán v článku „Můj syn je hemofilik“ 

od Majky Dvořákové. Jedná se o příběh konkrétní ženy-matky, která se rozhodla mít dítě, 

přestože sama trpí nevyléčitelnou nemocí, která je dědičná. V článku je taktéž citováno 

stanovisko odborného lékaře. Rámec zdraví se v titulu Ona Dnes projevil například 

v článku „Doba nespavá“ od Ivy Fialové, ve kterém autorka popisuje zdravotní komplikace 

spojené s nedostatkem kvalitního spánku. „Uprostřed noci kolébám malého nespavce, 

občas mi spadne brada, aby mi o pět minut později miminko opět připomnělo, že dneska se 

spát nebude. V okamžicích bdělosti přemýšlím, jak asi bude vypadat můj zítřejší den, který 

vlastně už pomalu začíná.“ (Ona Dnes, 5. 2. 2018).  

Rámec zdraví se objevil v 17 článcích z celkového vzorku, což činí 8 % příspěvků a byl 

třetím nejméně zastoupeným rámcem ze všech. Tento rámec převyšoval v titulu Blesk pro 

ženy, ve kterém byl přítomný v 11 % článků. V druhém zkoumaném titulu Ona Dnes patřil 

k nejméně zastoupeným rámcům – objevil se v 5 % případů.  

 

7. Rámec nepříznivého osudu  

Tento rámec se ve článcích vyznačoval negativním vyzněním ve spojitosti s mateřstvím a 

byl spojen s rozčarováním, zklamáním, zatrpknutím, lítostí nebo výčitkami. Jednalo se také 

často o příběhy ztracených iluzí, špatných vztahů či neštěstí. 

Jako příklad tohoto rámce lze uvést článek v titulu Blesk pro ženy „Mateřská tabu, o 

kterých se nemluví“ od Gabriely Kolinové. V příspěvku jsou uvedeny negativní zkušenosti 

anonymních žen s jejich vlastním mateřstvím. „Po porodu přišel šok. Muž je jako 

vyměněný. Když přijde domů, malou si sotva pochová. Náš sexuální život je na bodu 

mrazu. Jsem nevyspalá, ztrhaná, mám pár kilo navíc a mluvím jen o dítěti. Bojím se, že to 
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nedopadne dobře a rozejdeme se.“  (Blesk pro ženy, 9. 4. 2018). Dalším příkladem může 

být redakční článek opět v Blesku pro ženy „Nikdy by mě nenapadlo, že dám dítě 

k adopci.“ V tomto článku je popsán příběh a pocity ženy, která v 16 letech nechtěně 

otěhotněla, avšak na nařízení rodičů musela dítě po porodu odevzdat k adopci. „Dnes je 

mému prvnímu dítěti 32 let. Kde žije, co dělá, jak se má? Je to syn, nebo dcera? Třeba je 

už ženatý nebo vdaná a já už jsem babička. Možná žije někde v cizině. Má se dobře? Jak 

asi vypadá? Pronásleduje mě to jako noční můra. Neustále přemýšlím, jak ho najít.“ 

(Blesk pro ženy, 9. 7. 2018).   

Rámec nepříznivého osudu se objevil v 17 článcích z celkového vzorku, což činí 8 % 

všech příspěvků. Tento rámec jasně převažoval v titulu Blesk pro ženy, kde se objevil v 

14 % článků a byl tak třetím nejčastějším rámcem. Naproti tomu v titulu Ona Dnes byl 

přítomen pouze v 1 % článků – tedy nejméně zastoupeným rámcem ze všech.  

 

8. Rámec ekonomický  

Ekonomický rámec byl nejčastěji patrný ve článcích, ve kterých se objevovala témata jako 

rodinná finanční situace, příjmy, náklady na domácnost, hospodaření, sociální dávky, 

samoživitelství, alimenty apod.  

Příkladem je článek uveřejněný 19. 3. 2018 v titulu Blesk pro ženy „Rodinné finance“ od 

Lucie Moravčíkové. Popisuje změny v čerpání či výši sociálních dávek pro rodiče. 

V podobném duchu je článek z 10. 9. 2018 od Hany Vítkové „Když nemáme na pastelky“, 

který nabízí přehled o sociálních dávkách jako je porodné, mateřská či příspěvek v hmotné 

nouzi. V Ona Dnes lze jako příklad ekonomického rámce uvést fejeton od Lucie Šilhové 

„Za co utrácí vaše matka?“, ve kterém se autorka zamýšlí nad rozdílnými přístupy, co se 

týče hospodaření, porovnává starší generaci s tou svojí a také s generací mladých. „Peníze, 

které moje osmiletá dostává od prarodičů, jí šetřím a vysvětluji jí, že se jí v budoucnu 

budou hodit. Ví o tom, že jí přispívám na spořicí účet, často se ptá, kolik tam bude mít 

naspořeno, až vyroste, a přepočítává, zda jí to vystačí na živého poníka.“  (Ona Dnes, 22. 1. 

2018).  

Rámec ekonomický byl zastoupen pouze ve 13 článcích z celkového vzorku – tedy 6% 

příspěvků a je druhým nejméně zastoupeným rámcem ze všech. K nejméně zastoupeným 

rámcům patřil také v obou zkoumaných titulech – v magazínu Blesku pro ženy se objevil 

v 8 % článků a v Ona Dnes pouze v 5 % příspěvků.  
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9. Rámec podpory představ o dokonalosti  

Ve článcích, ve kterých se objevuje tento rámec je vyjádřena představa o možnosti 

dosáhnout dokonalého vzhledu či dokonalého mateřství. Vyjádřen je obdiv, pochvala či 

respekt k tzv. dokonalým ženám-matkám. Častými tématy jsou hubnutí, móda, líčení, 

srovnávání se a snaha přiblížit se „ideálu“, často v porovnání se slavnými ženami-matkami.  

Příkladem rámce podpory představ o dokonalosti může být článek Majky Dvořákové 

v titulu Blesk pro ženy „Ukázaly těla aneb celebrity v plavkách.“  Autorka vyjadřuje obdiv 

k fyzické kráse zahraniční modelky, která je zároveň matkou. „Modelka Alessandra 

Ambrossio má tělo pevné jako skála. Na jejích nádherných tvarech se nepodepsaly ani dva 

porody. Naopak to vypadá, že jí mateřství vysloveně sluší, takže se na pláži v Miami mohla 

pochlubit dokonalou postavou v bledě modrých plavkách.“ (Blesk pro ženy, 7. 5. 2018). 

Ve stejném duchu vyznívá i redakční příspěvek „Vypadají jako sestry“, ve kterém je 

vyzdvižen mladistvý vzhled zahraniční herečky, což může vyznít až provokativně směrem 

ke čtenářkám v podobném věku. „Okouzlující herečka Reese Witherspoon (41) a její dcera 

Ava Elizabeth Phillippe (18) se společně představily v nové valentýnské kolekci pro módní 

značku Draper James. Řekla byste, že se jedná o matku a dceru? Asi těžko, že?“ (Blesk pro 

ženy, 12. 2. 2018).  

Rámec podpory představ o dokonalosti se objevil pouze v 7 článcích z celkového vzorku, 

což činí pouze 3% příspěvků a je tedy nejméně zastoupeným rámcem ze všech. Nejméně 

zastoupeným rámcem byl také v obou zkoumaných titulech – v Blesku pro ženy se objevil 

v 5 % článků a v Ona Dnes dokonce pouze v 1 % případů.  

 

 



 

 

39 

               

Graf č. 1. Procentuální zastoupení rámců v titulu Blesk pro ženy a titulu Ona Dnes.  

Zdroj: Vlastní práce 

 

 

 Zastoupení rámců – Blesk pro ženy + Ona Dnes  

Ve zvolených médiích – magazín Blesk pro ženy a magazín Ona Dnes, bylo identifikováno 

celkem 9 rámců. Nejvíce zastoupeným rámcem z celého výzkumného vzorku (celkem 205 

článků) byl rámec emancipace, který se objevil jako dominantní rámec v 19 % příspěvků. 

Druhým nejčastějším rámcem byl rámec mateřské lásky, který se objevil v 18 % článků. 

Třetím nejvíce zastoupeným rámcem byl rámec úcty s výskytem 14 %. Následovaly 

rámce odmítání představ o dokonalosti (13 %), rámec ženských biologických rytmů (11 %) 

a shodně rámec zdraví a rámec nepříznivého osudu s 8 % zastoupením. Druhým nejméně 

zastoupeným rámcem byl rámec ekonomický, který se vyskytl pouze v 6 % případů. 

Celkově nejmenší zastoupení měl rámec představ o dokonalosti se 3 % výskytu.  

 

 Zastoupení rámců – srovnání titulů mezi sebou  

Co se týče procentuálního rozložení zastoupení jednotlivých rámců dle jednotlivých titulů 

zvlášť, v Blesku pro ženy byl nejvíce zastoupeným rámec mateřské lásky s 19 % výskytů. 

Následoval rámec ženských biologických rytmů s 15 % výskytů a poté rámec nepříznivého 

osudu, který se objevil ve 14 % případů. Nejméně zastoupenými rámci v titulu Blesk pro 

ženy byl rámec odmítání představ o dokonalosti se 7 % zastoupením a rámec podpory 

představ o dokonalosti s 5 % zastoupením. (Viz graf č. 2) 



 

 

40 

V druhém zkoumaném titulu – magazín Ona Dnes byl nejčastější rámec emancipace, který 

se objevil ve 31 % článků. Druhým nejvíce zastoupeným byl rámec odmítání představ o 

dokonalosti, který se vyskytl ve 21 % případů. Třetím nejčastějším byl rámec mateřské 

lásky s 16 % zastoupením. Mezi nejméně časté rámce patřily v titulu Ona Dnes rámec 

zdraví, rámec ženských biologických rytmů a ekonomický rámec, které měly shodně 5 % 

výskyt. Nejméně zastoupeným ze všech byl rámec nepříznivého osudu, který se objevil 

pouze v 1 % případů. (Viz graf č. 3).  

 

                       

Graf č. 2. Procentuální zastoupení rámců v titulu Blesk pro ženy.  

Zdroj: Vlastní práce 
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Graf č. 3. Procentuální zastoupení rámců v titulu Ona Dnes. 

Zdroj: Vlastní práce 

 

 

6.2  Vedlejší výzkumné otázky 

 

1. Jaká témata v souvislosti s mateřstvím ve zvolených titulech převládají?  

Ve zkoumaných magazínech pro ženy Blesk pro ženy a Ona Dnes bylo mateřství nejvíce 

spojováno s tématem péče o děti a domácnost (17 %). Jedná se o téma, které obnáší 

konkrétní rady a zkušenosti týkající se péče o děti, výchovy a vedení domácnosti včetně 

domácích prací (úklid, vaření, žehlení apod.) ať už z perspektivy konkrétní ženy-matky, 

nebo z perspektivy autora článku (novinářky, přispěvatelky či redakce v případě článku 

bez autora).  

Druhým nejčastějším tématem byly rodinné vztahy (16 %). Toto téma je spojeno 

s důrazem na vztahy v rodině (děti, partner, tchýně, babička, rodina jako celek aj.) na jejich 

fungování a pěstování (rozdělení rolí, fungování rodiny, rodinné rituály/ tradice apod.). 

Jedná se nejčastěji o hodnocení vztahů, popis vlastní zkušenosti, rady, tipy apod.  

Následovalo téma vztah matka-dítě (15 %). Toto téma akcentuje vztah matky a jejího 

dítěte (vztahuje se i na adoptované či nevlastní dítě). Nejčastěji jde o popis zkušenosti či 

hodnocení vztahu s vlastním dítětem/ vlastními dětmi z perspektivy ženy-matky. Méně 
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často se jedná o popis tohoto vztahu nebo jeho hodnocení z pohledu autorky článku.  

Čtvrtým nejčastějším bylo téma tlaku na dokonalost (14 %). Toto téma obnáší hodnocení 

přístupu nebo vzhledu v mateřství z perspektivy dobrá vs. špatná matka, dále pojednává o 

tlaku na výkon, soutěžení, snaze o „ideál“/ rezignaci na „ideál“ apod. Nejčastěji se jedná se 

o rady, tipy či sebereflexi jednotlivých žen-matek v souvislosti s přístupem k mateřství, 

péčí o fyzickou krásu nebo hodnocení vzhledu – většinou z pohledu redaktorky/ autorky 

článku. 

Následovalo téma slaďování profesního a rodinného života (13 %).  V tomto tématu se 

jedná o zvládání kariéry a mateřské role (přerušení kariéry, vzdání se kariéry, částečné 

pracovní úvazky, práce z domu, flexibilní pracovní doba podnikání, nedostatek času, 

vyčerpanost, zrychlené tempo, stres, problematika vícečetných rolí, návrat do práce, 

pomoc rodičů/ chůvy/ partnera apod.) Nejčastěji se jednalo o zkušenosti jednotlivých žen-

matek z jejich vlastního pohledu, méně časté byly obecné články z pohledu redaktorky/ 

autorky článku. 

Mezi méně zastoupená patřilo téma vztah dítě-matka (9 %). Toto téma popisuje nebo 

akcentuje vztah potomka se svojí matkou (vztahuje se i na nevlastní matku). Jedná se 

většinou o vylíčení zkušeností nebo pocitů syna/ dcery ohledně vztahu se svojí matkou.  

Následovalo téma těhotenství/ porod, které bylo v článcích zastoupeno pouze v 8 %. Toto 

téma obnášelo např. popis zkušeností nebo pocitů ohledně průběhu těhotenství či porodu 

(zdravotní komplikace, dojmy, zkušenosti z porodnice, předčasný porod, potrat aj).  

Nejméně zastoupeným tématem v obou titulech bylo téma svět ženy na mateřské 

dovolené (5 %). Toto téma obnášelo zkušenosti, pocity, dojmy nebo rady ohledně 

každodennosti matky na mateřské/ rodičovské dovolené. Většinou se jednalo o popis 

vlastní zkušenosti konkrétní ženy-matky.  

Kategorie „jiné“ se vyskytla ve 4 % případů. (Viz graf č. 4).  
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Graf č. 4. Procentuální zastoupení témat v titulech Blesk pro ženy a Ona Dnes.  

Zdroj: Vlastní práce 

 

 

2. Jaký prostor jednotlivým tématům zvolená média věnují?  

Co se týče výskytu témat dle jednotlivých titulů, v magazínu Blesk pro ženy bylo 

nejčastějším tématem spojeným s mateřstvím vztah matka-dítě (19 %). Druhým nejvíce 

zastoupeným bylo téma péče o děti a domácnost (17 %) a poté shodně téma tlaku na 

dokonalost a téma rodinných vztahů (14 %). Mezi méně častá témata patřila v magazínu 

Blesk pro ženy vztah matka-dítě (13 %), těhotenství/ porod (8 %) slaďování profesního a 

rodinného života (7 %). Kategorie „jiné“ se vyskytla v 5 % případů. Nejmenší výskyt byl u 

tématu svět ženy na mateřské dovolené (3 %). (Viz graf č. 5).  
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Graf č. 5. Procentuální zastoupení témat v titulu Blesk pro ženy.  

Zdroj: Vlastní práce 

 

V titulu Ona Dnes bylo nejsilněji zastoupeným tématem v souvislosti s mateřstvím téma 

slaďování profesního a rodinného života (18 %). Druhým nejčastějším bylo téma 

rodinné vztahy (17 %), následovalo téma péče o děti a domácnost (16 %). Čtvrtým a 

poměrně silně zastoupeným tématem bylo ještě téma tlaku na dokonalost (14 %). Mezi 

tématy se slabší četností se objevila témata svět ženy na mateřské dovolené a vztah matka-

dítě (9 %), těhotenství/ porod (7 %). Nejméně zastoupeným v titulu Ona Dnes bylo 

v souvislosti s mateřstvím téma vztah dítě-matka (5 %). Následovala kategorie „jiné“ ve 3 

% příspěvků. (Viz graf č. 6.) 
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Graf č. 6. Procentuální zastoupení témat v titulu Ona Dnes.  

Zdroj: Vlastní práce 

 

 

6.3  Hypotézy 

 

H. I.: Ženy na mateřské/ rodičovské dovolené budou v obou zkoumaných titulech 

zastoupeny nejvíce ve věkové kategorii 30-40 let, zatímco ženy v kategorii 15-20 let 

budou zastoupeny minimálně nebo vůbec. 

 

           

Graf č. 7. Věkové zastoupení žen na mateřské dovolené (Blesk pro ženy + Ona Dnes).  

Zdroj: Vlastní práce 
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Výsledky obsahové analýzy potvrdily platnost první hypotézy. Ženy v obou zkoumaných 

titulech ve fázi mateřství „mateřská/ rodičovská dovolená“ byly zastoupeny nejvíce ve 

věkové kategorii 30-40 let. Jednalo se dokonce o 46 % všech případů. Ženy-matky 

v kategorii 20-30 byly zastoupeny pouze minimálně, a to jen ve 4 % všech případů. 

Shodné zastoupení – 4 % bylo i v kategorii 40-50 let. Kategorie 15-20 let nebyla dle 

očekávání ve fázi mateřství „mateřská/ rodičovská dovolená“ zastoupena vůbec. Nutno 

dodat, že ve 46 % všech článků věk nebyl uveden. 

Ze zjištěných dat lze vidět, že v časopisech Blesk pro ženy a Ona Dnes kategorie 30-40 let 

ve fázi mateřství „mateřská/ rodičovská dovolená“ jasně převládá, a to signifikantním 

způsobem. To by mohlo být dáno jednak odrazem demografických trendů do mediálních 

obsahů, ale také možným zacílením titulů směrem ke svému cílovému publiku. Průměrný 

věk prvorodiček je v České republice 28,4 let, jak ukazují data Českého statistického 

úřadu, avšak podle popisu cílové skupiny (jejíž definice byla dostupná pouze u titulu Ona 

Dnes) vidíme, že ani cílová skupina není věkem příliš limitována, jelikož se pohybuje 

v širokém rozmezí – tedy 20-60 let.  

 

H. II.: Mezi ženami-matkami budou v obou titulech zastoupeny známé osobnosti 

z umělecké branže (herečky, zpěvačky, modelky) více než jiné profese.  

 

             

Graf č. 8. Zastoupení jednotlivých profesních skupin (Blesk pro ženy + Ona Dnes). 

Zdroj: Vlastní práce 
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Kvantitativní data dále ukázala, že i druhá stanovená hypotéza se potvrdila. Nejvíce 

zastoupenou profesní skupinou mezi ženami-matkami byly v obou titulech známé 

osobnosti z umělecké branže a to v 21 % případech. Jednalo se především o herečky, 

zpěvačky, modelky a moderátorky. Druhou nepočetnější skupinou mezi ženami-matkami 

byly profese z umělecké/ tvůrčí sféry týkající se literatury či filmu (12 %). Do této 

kategorie patřily zejména spisovatelky, novinářky, režisérky, scénáristky či překladatelky. 

Třetí nejvíce zastoupenou kategorií byla shodně kategorie vysoce odborných profesí (např. 

lékařky, ekonomky, advokátky aj.) a kategorie podnikatelek (6 %). Profese s nižší 

kvalifikací (středoškolské vzdělání, vyučení) byly zastoupeny pouze ve 2 % případů. 

Nejméně zastoupenou profesí byly političky, které se v analyzovaných titulech objevily 

pouze v 1 % případů, a dokonce sportovkyně nebyly zastoupeny vůbec. Nutno dodat, že ne 

vždy byla ve článcích u žen-matek uvedena profese. Ve zkoumaném vzorku tato kategorie 

dělala dokonce 51 % (viz graf č. 8). Tento výsledek však lze vysvětlit tím, že některé 

články o mateřství byly obecné (například o výchově dětí nebo o rodinných vztazích), 

tudíž v nich nevystupovala konkrétní žena-matka. Častý byl také výskyt článků (zejména 

v titulu Blesk pro ženy), kde hovořila konkrétní žena-matka, avšak u ní nebyla uvedena 

profese.  

 

H. III.: V titulu Ona Dnes budou ve větší míře zastoupeny ženy-matky z různých 

profesí než v titulu Blesk pro ženy.  

 

               

Graf č. 9. Zastoupení profesních skupin (srovnání Blesk pro ženy a Ona Dnes).  

Zdroj: Vlastní práce 
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Pokud porovnáme výsledky jednotlivých titulů mezi sebou (viz graf č. 9), vetší 

různorodost profesí se vyskytla v titulu Ona Dnes, tudíž i třetí hypotéza se potvrdila.  

V magazínu Blesk pro ženy jasně převládala kategorie známých osobností, která se 

vyskytla ve 28 % článků (vynecháme-li kategorii „neuvedeno/ nelze určit“, která činí 

dokonce 68 %), ostatní profesní kategorie byly zastoupeny pouze minimálně v rozmezí 1-3 

%. Žena-matka sportovkyně nebo politička se zde nevyskytla vůbec. Naproti tomu titulu 

Ona Dnes bylo zastoupení jednotlivých profesních kategorií vyváženější a také mnohem 

pestřejší. Nejčastější kategorií byly stejně jako v Blesku pro ženy známé osobnosti (23 %), 

avšak na druhém místě byly téměř shodně s rozdílem jednoho procenta vysoce odborné 

profese (22 %). V relativně vysoké míře byly zastoupeny i další kategorie – ženy-matky z 

uměleckých/ tvůrčích profesí (literatura/ film) se objevily ve 13 % případů a podnikatelky 

v 11 % případů. Profese s nižší kvalifikací byly zastoupeny minimálně, a to pouze v 1 % 

případů, shodně jako političky. Stejně jako v Blesku pro ženy i zde naprosto chyběla 

sportovkyně.   

Rozdíly v zastoupení jednotlivých profesních kategorií lze vysvětlit odlišným charakterem 

jednotlivých titulů. Co se týče magazínu Ona Dnes, zde se zřejmě potvrdil předpoklad, že 

médium má snahu přiblížit životnímu stylu svých čtenářek a je velice pravděpodobné, že i 

tento typ čtenářek bude vyhledávat takový magazín, který hovoří „jejich jazykem“. Titul o 

sobě tvrdí, že je nejvíce čteným časopisem mezi ženami s vysokoškolským vzděláním a 

mezi manažerkami a z výsledků výzkumu vyplývá, že mezi ženami-matkami najdeme 

skutečně vysoké zastoupení vysokoškolských a odborných profesí a také podnikatelek. 

 

 

 H. IV.: Nejčastější zdroj ve článcích věnujících se tématu slaďování profesního a 

rodinného života bude v obou titulech konkrétní žena-matka.  
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Graf č. 10. Zastoupení zdrojů – téma slaďování profesního a rodinného života (Blesk pro ženy + Ona 

Dnes).  

Zdroj: Vlastní práce 

 

Kvantitativní data dále ukázala, že i čtvrtá hypotéza byla platná. (Viz graf č. 10). 

Nejčastějším zdrojem ve článcích, které se věnovaly tématu slaďování profesního a 

rodinného života, byla v obou zkoumaných titulech konkrétní žena-matka a to v 54 % 

případů. Druhým nejvíce zastoupeným zdrojem byla redaktorka/ přispěvatelka (29 %). 

Dalším významnějším zdrojem byl už jen agenturní průzkum, který se objevil v 9 % 

případů. Poté následovaly zdroje s minimálním zastoupením – odborník/ expert a redakční 

článek (bez autora) se 4 % výskytem. Mezi zdroji zcela chyběl v obou zkoumaných 

titulech vědecký výzkum.  

Ukázalo se, že ve článcích věnujících se tématu slaďování profesního a rodinného života 

ve zkoumaných titulech skutečně v největší míře převládají hlasy jednotlivých žen-matek. 

To může být dáno charakterem těchto periodik, jelikož se jedná o specifické magazíny, 

které se zabývají životním stylem žen, ve kterých nelze očekávat příliš odborných textů 

nebo analytických článků ať už zpravodajského či publicistického charakteru. Naopak zde 

můžeme najít rozhovory (ve většině případů se slavnými osobnostmi), fejetony, příběhy, 

rady, tipy a praktické informace.  
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7. Diskuze  
 

Zde bych chtěla reflektovat některá výraznější zjištění, která vzešla z výsledků 

provedeného výzkumu.  

Prvním zjištěním je fakt, že v celkovém procentuálním zastoupení mnou identifikovaných 

rámců byl ve zkoumaných titulech nejčastější rámec emancipace. V souvislosti 

s mateřstvím nebo mateřskou rolí může být takto vysoká četnost rámce emancipace 

překvapivá. Jedná se rozhodně o pozitivní zjištění, které může souviset se snahou žen 

vyrovnávat se s vícečetnými rolemi, jak o nich hovoří Sullivan (2014) či Renzetti (2003). 

Můžeme předpokládat, že ženské magazíny (potažmo redakce) budou mít snahu nabízet 

aktuální témata a trendy ve snaze přiblížit se svému publiku, čímž například téma zvládání 

profesního a rodinného života rozhodně je. Pokud je tedy v článcích přítomný rámec 

emancipace v souvislosti s mateřstvím, lze to považovat z feministického úhlu pohledu 

jako pozitivní zjištění, jelikož takové články mohou sloužit čtenářkám jako inspirace a 

přispívat tak k pozitivní motivaci. Jedná se zejména o různé snahy o podnikání, studium, 

osobnostní rozvoj, plnění si vlastních přání, stanovení a plnění vlastních cílů a podpoření 

osobních ambicí. Důležité jsou také postoje ohledně spravedlivějšího rozdělení domácích 

prací, menší závislost na partnerovi a celková snaha o zrovnoprávnění.   

Toto zjištění je ale bohužel v kontrastu s dalším zjištěním, že ekonomický rámec byl 

druhým nejméně zastoupeným rámcem ve zkoumaných titulech. Dovolím si tvrdit, že tento 

rámec je potřeba považovat za velice důležitý co se týče emancipačních snah, tudíž jeho 

nízké zastoupení z pohledu feminismu není příliš potěšující. Pokud je po ženách 

v důsledku současných socio-ekonomických změn, jak uvádí Hadfield (2007), požadována 

větší soběstačnost a nezávislost, která souvisí se stíráním rozdílů mezi genderovými 

rolemi, je žádoucí, aby se ženy ve svém vlastním zájmu zajímaly o ekonomická témata. 

Uznávám, že se v tomto případě (v rámci této práce) jedná pouze o omezený výzkumný 

vzorek – tedy pouze o články týkající se mateřství. Lze však namítnout, že právě 

v mateřství se mění mnohdy zásadním způsobem ekonomická situace většiny žen. Z toho 

důvodu se domnívám, že ekonomické (finanční) hledisko by rozhodně nemělo patřit 

k opomíjeným rámcům v magazínech pro ženy, jelikož může obohatit postoje žen a přispět 

tím tak k procesu zrovnoprávnění, a dokonce předcházet chudobě či ohrožení chudobou. 

Co se týče žen-matek, ohroženy chudobou jsou především matky samoživitelky. Jak 
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poukázala ve výzkumu australských médií Wolfinger (2014), právě vynechávání 

ekonomických témat v souvislosti se samoživitelstvím (například výše životních nákladů, 

diskriminace na pracovním trhu, náklady na péči o dítě apod.) bylo značně problematické a 

vedlo v svém důsledku ke stereotypnímu zobrazení osamělých matek.  

Druhým zjištěním, které z výsledků výzkumu vyplynulo a které bych zde chtěla zmínit, je 

fakt, že téma tlaku na dokonalost bylo čtvrtým nejčastějším tématem. Ve zkoumaných 

titulech se objevilo ve 14 % všech článků v souvislosti s mateřstvím. Toto téma obnášelo 

hodnocení přístupu či vzhledu v souvislosti s mateřstvím z perspektivy dobrá vs. špatná 

matka, jak o něm hovoří například Chae (2015) nebo Simon (2014).  

Ukázalo se, že v českých magazínech pro ženy je téma tlaku na dokonalost hojně 

zastoupeno, což zřejmě reflektuje současný trend – tedy, že mateřství v dnešní době 

definují pojmy soutěžení, porovnávání se a spotřeba, jak popisuje Chae (2015). Toto 

zjištění z kvantitativních dat však rozšiřují kvalitativní data, která odhalila existenci dvou 

přítomných rámců, které souvisejí s právě tlakem na dokonalost. Jsou to právě rámce, jak 

uvádí Entman (1993), které mají schopnost rozšířit kvalitu zkoumaného textu a také 

obohatit obsahovou analýzu, což se v tomto případě potvrdilo. Analýza rámcování odhalila 

rámec podpory dokonalosti, který byl ve zkoumaných článcích přítomen minimálně – 

pouze ve 3 % případů a byl celkově nejméně zastoupeným rámcem. Naproti tomu rámec 

odmítání představ o dokonalosti byl čtvrtým nejčastějším rámcem a v celkovém vzorku se 

objevil ve 14 % článků. Nutno tedy říci, že tak hojné zastoupení tohoto rámce značí 

z feministického pohledu jednoznačně pozitivní trend. Ukázalo se, že téma tlaku na 

dokonalost mateřství – ať už se jedná o vzhled nebo přístup (výchovu, péči apod.) bylo 

v časopisech pro ženy časté, avšak bylo nahlíženo z odmítavého úhlu pohledu, který byl 

vyjádřen často sarkasmem či ironií (např. fejetony či glosy v titulu Ona Dnes).  

Naproti tomu rámec podpory představ o dokonalosti byl přítomen pouze minimálně, což je 

pozitivní zjištění, alespoň co se týče těchto dvou nejčtenějších ženských magazínů na 

českém trhu. Naprosto odlišná situace může být však v internetovém prostředí, zejména na 

sociálních sítích.   

Posledním zjištěním, které bych zde chtěla reflektovat, jsou výsledky kvantitativních dat, 

které potvrdily platnost všech stanovených hypotéz. Výsledky této části výzkumu ukázaly, 

že nejčastější věková kategorie žen na mateřské/ rodičovské dovolené byla 

v analyzovaných článcích 30-40 let, která naprosto markantním způsobem převyšovala nad 

jinými kategoriemi – jednalo se o 46 % zastoupení. Nutno dodat, že stejného zastoupení 
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dosáhla kategorie „neuvedeno/ nelze určit“. Věková kategorie 40+ byla ve zkoumaných 

titulech zastoupena minimálně, a to pouze ve 4 % případů. Stejně minimálně (4 %) byla 

zastoupena i kategorie 20-30 let a věková kategorie 15-20 let nebyla dle očekávání 

zastoupena vůbec.  

Jedním z možných důvodů, proč výsledky dopadly právě tímto způsobem, by mohlo být 

promítnutí demografických trendů. Dalším důvodem, který je možné na základě zjištění 

zahraničních výzkumů zvážit, je určitá stigmatizace v médiích v souvislosti s věkem žen-

matek, který neodpovídá normativním představám, jak zmiňovala Hadfield (2007). Jestliže 

zahraniční výzkumy ukázaly, že mateřství v příliš mladém věku bylo v médiích často 

zobrazováno jako riskantní vzhledem k sociální exkluzi a mateřství v příliš vysokém věku 

(40+) jako nezodpovědné a nenormální, lze uvažovat nad možností, že v námi zkoumaných 

titulech věk nebyl možná v některých případech uveden právě z těchto důvodů. Dle mého 

názoru je legitimním argumentem věk neuvádět, pokud si to žena nepřeje – tím spíše 

pokud se jedná o ženu-matku, která by mohla trpět zbytečnou stigmatizací, zda není příliš 

mladá nebo příliš stará na mateřství a zda může být vůbec považována za „dobrou“ matku.  

Výsledky obsahové analýzy také ukázaly, že v magazínech převládaly mezi ženami-

matkami známé osobnosti z umělecké branže (herečky, zpěvačky, moderátorky aj.) a to ve 

21 % všech případů. Nejednalo se však o žádný výrazný extrém v celém zkoumaném 

vzorku a také vůči jiným profesním kategoriím. U ženských magazínů, které se zaměřují 

na životní styl, módu, zdraví, krásu, vztahy apod. (viz kapitola 4), lze předpokládat, že 

budou předkládat jako vzory známé ženy (celebrity) více než jiná média. Jelikož je 

v ženských magazínech také častým žánrem rozhovor, zde může být dostatečná zajímavost 

či známost dané osobnosti silným kritériem v redakci pro výběr respondentky. Je také 

nutné zmínit, že tato profesní kategorie je specifická právě tím, že je u ní kladen vyšší 

standard na vzhled – zejména u filmových hereček, televizních moderátorek nebo 

profesionálních modelek. Na druhou stranu, jak zmiňuje Simon (2015) v souvislosti 

s mateřstvím může být přílišná expozice slavných „dokonalých“ žen v ženských 

magazínech důvodem k frustraci u čtenářek. Z mého pohledu je v této souvislosti však 

zásadnější argument, který zmiňuje Chae (2015), že nejenom fyzická krása slavných žen, 

ale hlavně údajné bezproblémové zvládání mateřských povinností a kariéry v kombinaci 

s dokonalým vzhledem působí běžným ženám frustraci. Profese typu filmové herečky, 

modelky nebo populární zpěvačky jsou finančně mnohem lépe ohodnocené než běžné 

profese, navíc se jedná o časově flexibilní a mnohdy jednorázové pracovní projekty, u 
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kterých tedy lze mateřskou a profesní roli lépe zvládat, nehledě na již zmíněnou rozdílnou 

finanční situaci.  

Dále bylo zjištěno, že nejčastějším zdrojem ve článcích, které se věnovaly tématu 

slaďování profesního a rodinného života, byla ve zkoumaných titulech konkrétní žena 

matka, a to dokonce v 54 % všech případů. To mohlo být dáno charakterem tohoto druhu 

periodik – jedná se o úzce zaměřené magazíny životního stylu, ve kterých nelze očekávat 

příliš odborných textů nebo analytických článků ať už zpravodajského či publicistického 

charakteru. Naopak zde můžeme najít rozhovory (ve většině případů se slavnými 

osobnostmi), fejetony, příběhy, rady, tipy a praktické informace. Přesto však lze 

konstatovat, že tak závažné téma je v nejčtenějších českých magazínech pro ženy 

v největší míře nabízeno pouze prostřednictvím osobních zkušeností žen-matek a poté 

prostřednictvím redaktorek těchto magazínů. Pokud je však zdrojem konkrétní žena-matka, 

která je nejčastěji známá osobnost (herečka, zpěvačka, moderátorka – jak ukázala druhá 

hypotéza), tato problematika se dle mého názoru dostává do zcela odlišné roviny. Pokud 

jsou zkušenosti s hledáním rovnováhy mezi pracovním a rodinným životem 

zprostředkovány především slavnými ženami, jejichž zaměstnání je flexibilnější a jejichž 

finanční situace výrazně lepší nežli situace obyčejných žen (jak již bylo zmíněno výše), lze 

dojít k závěru, že toto téma nelze považovat za dostatečně reflektované. Pokud se mají 

ženské magazíny zabývat tématem slaďování profesního a rodinného života více do 

hloubky, jak uvádí Sullivan (2014), neměly by v nich chybět články nabízející hlubší 

kontext a další aktéry problematiky. Potom bychom mohli očekávat, že by se zároveň 

rozšířil i výběr zdrojů – například o odborníky z dané oblasti (právníky, personalisty, 

odborníky na sociální oblast případně výzkumníky), což by nepochybně ovlivnilo kvalitu 

obsahu pozitivním způsobem.  

V poslední řadě bych také chtěla zmínit limity této práce, kterých jsem si vědoma a také 

nastínění dalšího možného bádaní v této oblasti. Nutno říci, že je tato práce prvním 

výzkumem/ diplomovou prací, která se zabývá mediálním zobrazením mateřství v českých 

časopisech pro ženy. Inspiraci jsem tedy čerpala ze zahraničních výzkumů, které pocházejí 

z podobného kulturního okruhu – západní země jako Velká Británie, Dánsko, Spojené 

Státy a Austrálie. Přesto však nelze srovnávat výsledky doslovně, jelikož každá země má 

svoje specifika ať už se jedná o mediální trh či socio-ekonomické i politické podmínky. 

Dalším limitem je omezený rozsah a možnosti zkoumání. Jedná se o diplomovou práci, 

která nemůže nabídnout výsledky srovnatelné s profesionálními zahraničními výzkumy, 
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přestože se jimi snaží alespoň inspirovat.  

Další možný výzkum by se dle mého názoru mohl věnovat mediální reprezentaci 

samoživitelství. Také by bylo zajímavé, kdyby se bádání zaměřilo na prostředí internetu – 

zejména prostředí sociálních sítí. 
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8. Závěr 

Tato diplomová práce se zabývala mediální reprezentací tématu mateřství ve vybraných 

magazínech pro ženy. Cílem práce bylo zachytit, jak je ve zkoumaných titulech 

reprezentováno téma mateřství a jaké konstrukce mateřství jsou čtenářkám předkládány.  

Teoretickým východiskem této práce byla genderová teorie a feminismus. Práce vycházela 

zejména z poznatků současných feministických výzkumů médií, které byly představeny v 

teoretické části. Důraz byl kladen na normativní představy o správném mateřství, mezi 

které patří zejména věk, tlak na dokonalost (vzhled i přístup) a téma slaďování profesního 

a rodinného života. Poté následovalo teoretické ukotvení metod, které byly zvoleny pro 

dosažení cíle tohoto výzkumu. Zvolena byla kombinace kvalitativního a kvantitativního 

přístupu – analýza rámcování, pro kterou byla použita metoda otevřeného a axiálního 

kódování (postup zakotvené teorie) a metoda kvantitativní obsahové analýzy. V empirické 

části byly nejprve charakterizovány vybrané tituly – Blesk pro ženy a Ona Dnes. Jedná se o 

dva nejčtenější časopisy pro ženy, které na českém trhu vychází a dohromady osloví 

necelých 780 tisíc čtenářek. Poté byly stanoveny výzkumné otázky a hypotézy a následně 

byl popsán výběr výzkumného vzorku a postup zpracování materiálu. Finální vzorek (po 

odstranění irelevantních výsledků) čítal celkem 205 článků (Blesk pro ženy: 118 článků; 

Ona Dnes: 87 článků), které byly vyhledány pomocí klíčových slov v mediální databázi 

Newton Media. Analyzovaným obdobím byl zvolen 1 kalendářní rok – rok 2018. Pro 

kvalitativní analýzu rámců byla provedena redukce vzorku na 20 % článků, které byly 

vybrány pomocí náhodného výběru. Následovaly výsledky výzkumu – nejprve výsledky 

kvalitativní části a poté výsledky kvantitativní části. 

Ve zkoumaných titulech – Blesk pro ženy a Ona Dnes bylo pomocí otevřeného a axiálního 

a kódování odhaleno celkem 9 rámců, které byly zhodnoceny a popsány. Následoval 

přehled kvantitativního zastoupení rámců v celém výzkumném vzorku – tedy obou 

zkoumaných titulech. Nejčastějším rámcem byl rámec emancipace, na druhém místě rámec 

mateřské lásky a na třetím místě rámec úcty. Nejméně zastoupeným rámcem byl rámec 

podpory představ o dokonalosti.  

Následně byly zodpovězeny vedlejší výzkumné otázky, které mapovaly, s jakými tématy je 

mateřství ve zkoumaných časopisech nejčastěji spojováno. V celém výzkumném vzorku – 

tedy v obou titulech dohromady bylo nejčastějším tématem v souvislosti s mateřstvím téma 

péče o děti a domácnost, následovalo téma rodinných vztahů a třetím nejčastějším bylo 
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téma vztah matka-dítě. Jako nejméně časté téma se ukázalo téma svět ženy na mateřské 

dovolené. Ve srovnání jednotlivých titulů mezi sebou se objevily následující rozdíly – 

nejčastějším tématem v souvislosti s mateřstvím bylo v magazínu Blesk pro ženy téma 

vztah-matka dítě, zatímco v magazínu Ona Dnes téma slaďování profesního a rodinného 

života. Nejméně časté bylo v Blesku pro ženy téma svět ženy na mateřské dovolené, 

zatímco v Ona Dnes bylo nejméně častým vztah dítě-matka.  

Následovalo vyhodnocení hypotéz – výsledky obsahové analýzy ukázaly, že všechny čtyři 

stanovené hypotézy byly platné. Ženy v obou zkoumaných titulech ve fázi mateřství 

„mateřská/ rodičovská dovolená“ byly zastoupeny nejvíce ve věkové kategorii 30-40 let. 

Nejvíce zastoupenou profesní skupinou mezi ženami-matkami byly v obou titulech známé 

osobnosti z umělecké branže (herečky, zpěvačky, moderátorky aj.). Větší různorodost 

profesí se vyskytla v titulu Ona Dnes. Nejčastější kategorií byly stejně jako v Blesku pro 

ženy známé osobnosti, avšak na druhém místě byly téměř shodně vysoce odborné profese 

(lékařky, ekonomky, advokátky aj.). V relativně vysoké míře byly také zastoupeny ženy-

matky z uměleckých/ tvůrčích profesí (spisovatelky, režisérky, scénáristky aj.) a také 

v nemalé míře podnikatelky. Nejčastějším zdrojem ve článcích, které se věnovaly tématu 

slaďování profesního a rodinného života, byla v obou zkoumaných titulech konkrétní žena-

matka a to v 54 % případů a druhým nejvíce zastoupeným zdrojem byla redaktorka/ 

přispěvatelka ve 29 % článků.  

Výsledky výzkumu potvrdily výhodu kombinace kvalitativního a kvantitativního přístupu, 

jelikož nabídly uspokojivé odpovědi na výzkumné otázky a hypotézy, čímž došlo 

k naplnění cíle této práce. Zároveň jsem si vědoma limitů této práce – jedná se o první 

diplomovou práci/ výzkum mediální reprezentace mateřství v českých časopisech pro ženy 

z feministické perspektivy.   
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9.  Summary 

This diploma thesis dealt with media representation of motherhood in selected women's 

magazines. The aim of the thesis was to capture how the topic of motherhood is 

represented in the researched titles and what constructions of motherhood are presented to 

the readers. 

The theoretical basis of this work was gender theory and feminism. The work was based 

mainly on the findings of contemporary feminist media research, which were presented in 

the theoretical part. Emphasis was placed on normative ideas about proper maternity, 

which include age, pressure on perfection (appearance and attitude) and the theme of 

reconciling professional and family life. This was followed by the theoretical anchoring of 

the methods chosen to achieve the objective of this research. The combination of 

qualitative and quantitative approach - framing analysis was chosen for which the open and 

axial coding method (grounded theory procedure) and quantitative content analysis method 

were used. In the empirical part were first characterized selected titles – Blesk pro ženy and 

Ona Dnes. These are the two most widely read women's magazines, which are published 

on the Czech market and together address almost 780,000 readers. Then the research 

questions and hypotheses were determined, and the selection of the research sample and 

the material processing procedure were described. The final sample (after removing 

irrelevant results) consisted of a total of 205 articles (Blesk pro ženy: 118 articles; Ona 

Dnes: 87 articles), which were searched for by keywords in database Newton Media. The 

analyzed period was chosen as one calendar year - 2018. For qualitative analysis of the 

frames, the sample was reduced to 20 % of the articles selected by random selection. The 

results of the research followed - first the results of the qualitative part and then the results 

of the quantitative part. 

In the examined titles – Blesk pro ženy and Ona Dnes, a total of 9 frames were revealed 

using open and axial coding, which were evaluated and described. This was followed by an 

overview of the quantitative representation of frames in the entire research sample - ie the 

two titles examined. The most common framework was the framework of emancipation, 

secondly the framework of maternal love and third the framework of respect. The least 

represented framework was the framework for promoting the concept of excellence. 

Subsequently, secondary research questions were answered, which mapped to what topics 

motherhood is most often associated with the journals. In the whole research sample - ie in 
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both titles together, the most frequent topic in relation to motherhood was the topic of child 

and household care, followed by the topic of family relations and the third most frequent 

topic was the mother-child relationship. The topic of women on maternity leave proved to 

be the least frequent topic. When comparing the titles, the following differences emerged - 

the most common theme in maternity was in Blesk pro ženy magazine, the relationship 

mother-child, while in Ona Dnes magazine, the topic of reconciling professional and 

family life. The least frequent was in Blesk pro ženy the topic of the world of women on 

maternity leave, while in Ona Dnes was the least frequent child-mother relationship. 

Hypothesis evaluation followed - results of content analysis showed that all four 

hypotheses were valid. Women in both examined titles in the maternity phase “maternity/ 

parental leave” were most represented in the age group 30-40 years. The most represented 

professional group among women-mothers was in both titles well-known personalities 

from the art industry (actresses, singers, presenters etc.). Greater diversity of professions 

occurred in the title Ona Dnes. The most frequent categories were well-known 

personalities, as in Blesk pro ženy, but in the second place were almost equally highly 

professional professions (doctors, economists, lawyers etc.). Women-mothers from artistic/ 

creative professions (writers, directors, screenwriters etc.) and to a large extent the 

entrepreneurs were also represented to a relatively high degree. The most common source 

in the articles dealing with the topic of reconciliation of professional and family life was in 

both examined titles a specific woman-mother in 54 % of all cases and the second most 

represented source was an editor/ contributor in 29 % of all cases.  

The results of the research confirmed the advantage of combining a qualitative and 

quantitative approach by offering satisfactory answers to research questions and 

hypotheses, thus achieving the aim of this work. At the same time, I am aware of the limits 

of this work - this is the first thesis / research of media representation of motherhood in 

Czech women's magazines from a feminist perspective. 
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Příloha č. 1: Kódovací kniha  

 

KÓDOVACÍ KNIHA 
 

Analyzované období: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 

Analyzovaná média: Blesk pro ženy, Ona Dnes  

Kódovací jednotka: článek publikovaný v analyzovaných médiích vztahující se k tématu mateřství  

Sledované proměnné:  

 

P1: Název média 

Blesk pro ženy 1 Článek byl publikován v časopise Blesk pro ženy 

Ona DNES 2 Článek byl publikován v časopise Ona Dnes 

 

 

P2: Téma  

Slaďování profesního a rodinného 

života 
1 

Zvládání kariéry a mateřské role, přerušení kariéry, 

vzdání se kariéry, částečné pracovní úvazky, práce 

z domu, podnikání, flexibilní pracovní doba, nedostatek 

času, vyčerpanost, zrychlené tempo, stres, vícečetné 

role, návrat do práce, pomoc rodičů/ chůvy/ partnera, 

jesle  

Těhotenství / porod 2 

Průběh těhotenství, rizikové těhotenství, předčasný 

porod, potrat, zdravotní komplikace, pocity, zkušenosti, 

dojmy, průběh porodu, zkušenosti z porodnice, domácí 

porody 

Tlak na dokonalost – „ideální“ 

mateřství / fyzická atraktivita 
3 

Dobrá/špatná matka, perfekcionismus, tlak na výkon, 

hodnocení chování/přístupu, soutěžení, snaha o „ideál“/ 

rezignace na „ideál“, rady, tipy, sebereflexe, Péče o 

fyzickou krásu, přitažlivost, udržování postavy, hubnutí, 

cvičení, hodnocení vzhledu, sex-appeal, rady, tipy, 

srovnávání se 

Svět ženy na mateřské dovolené 4 
Každodennost matky na mateřské/rodičovské dovolené, 

zkušenosti, problémy, pocity, dojmy 

Péče o děti a domácnost 5 Péče o děti/ výchova, péče o domácnost  

Rodinné vztahy  6 

Vztahy v rodině (děti, partner, tchyně, babička aj.) 

Pěstování vztahů, hodnocení vztahů, svatba/ rozvod, 

smrt, rozdělení rolí, fungování rodiny, rodinné rituály/ 

tradice 

Vztah matka-dítě 7 
Vztah matky a jejího dítěte (vztahuje se i na adoptované 

či nevlastní dítě) 

Vztah dítě-matka  8 
Vztah dítěte s matkou (vztahuje se i na adoptivní či 

nevlastní matku) 

Jiné  9  

 

P3: Hlavní zdroj v článku 

Neuvedeno 1  

Redaktorka / přispěvatelka  2  

Redakční článek (bez autora) 3  

Agenturní průzkum  4  

Vědecký výzkum  5  

Odborník / expert  6  

Konkrétní žena (matka) 7  

Jiné 8  
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P4: Status/ fáze mateřství  

Neuvedeno  1  

Těhotenství / porod 2  

Mateřská/ rodičovská dovolená  3  

Pracující matka + větší děti  4  

Žena v domácnosti + větší děti  5  

Matka + dospělé děti  6  

Matka a zároveň babička  7  

Jiné 8  
 

P5: Zastoupení profese (žena-matka) 

Neuvedeno / nelze určit  1  
Známá osobnost – umělecká branže 2  

Vysoce odborné profese (VŠ) 3  

Umělecké / tvůrčí profese (literatura, 

film) 
4 

 

Profese s nižší kvalifikací (SŠ, vyučení) 5  

Politička 6  

Sportovkyně 7  

Podnikatelka 8  

Jiné 9  

 

P6: Věk (žena-matka)  

Neuvedeno 1  

15–20  2  

20–30 3  

30–40  4  

40–50  5  

50–60  6  

60–70  7  

70+ 8  
 

P7: Rámec emancipace  

Přítomen  1 

Kariéra, plnění si vlastních snů a cílů, nezávislost, 

zdárné překonání těžkého období, podnikání, 

intelektuální rozvoj/studium, snaha, rovnoprávnost, 

sebevědomí, úspěch 

Nepřítomen  2  

 

P8: Rámec odmítání představ o dokonalosti 

Přítomen  1 

Atraktivita, sex-appeal, zkrášlování a péče o fyzickou 

krásu, cvičení, hubnutí, diety, make-up, (ne)zvládání 

vícečetných rolí, ideální matka, dobrá matka vs. špatná 

matka, srovnávání se, sebevědomí, tlak, pocit selhání. 

V těchto článcích je vyjádřen odmítavý postoj k tlaku na 

„dokonalost“. Tento postoj může být vyjádřen ironií, 

sarkasmem, vyvracejícími argumenty, vlastní zkušeností 

apod.  

Nepřítomen  2  

 

P9: Rámec podpory představ o dokonalosti  

Přítomen  1 

Atraktivita, sex-appeal, zkrášlování a péče o fyzickou 

krásu, cvičení, hubnutí, diety, make-up, (ne)zvládání 

vícečetných rolí, ideální matka, dobrá matka vs. špatná 

matka, srovnávání se, sebevědomí, tlak, pocit selhání. 

V těchto článcích je vyjádřena představa o možnosti 
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dosáhnout dokonalého vzhledu či dokonalého mateřství. 

Vyjádřen je obdiv, pochvala či respekt k tzv. dokonalým 

ženám-matkám.  

Nepřítomen  2  

 

P10: Rámec ekonomický 

Přítomen  1 

Rodinná finanční situace, hypotéka, příjmy, dluhy, 

náklady na domácnost, hospodaření, sociální dávky, 

samoživitelství, alimenty, různé poplatky (jesle, školka, 

kroužky dětí aj.)  

Nepřítomen  2  
 

P11: Rámec mateřské lásky 

Přítomen  1 

Péče o dítě, výchova, zodpovědnost, starost, pomoc, 

něha, soucit, láska, podpora, pochopení, obětování se, 

odpuštění 

Nepřítomen  2  
 

P12: Rámec ženských biologických rytmů 

Přítomen  1 
Menstruace, ovulace, touha stát se matkou, ženství, 

příroda, mateřský instinkt, geny, biologické hodiny 

Nepřítomen  2  
 

P13: Rámec zdraví 

Přítomen  1 

Zdravotní komplikace (otěhotnění, těhotenství, porod) 

nemoc dítěte, nemoc matky, rady ohledně zdraví, 

doporučení a zkušenosti, léčba 

Nepřítomen  2  
 

P14: Rámec úcty  

Přítomen  1 

Uznání a respekt vůči mateřství obecně, vůči matce 

(dítě-matka), respekt k mateřské roli, pozitivní 

hodnocení vlastního mateřství, vděčnost, pokora 

Nepřítomen  2  
 

P15: Rámec nepříznivého osudu 

Přítomen  1 

Osobní či rodinná tragédie, ztracené iluze, rozčarování, 

špatné vztahy, smutek, neštěstí, smůla, bezmoc, 

zklamání, zatrpknutí, lítost, výčitky 

Nepřítomen  2  
 

 

  


