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Abstrakt 

Tato práce se věnuje otázce srovnání jednoho označení pro mladé muţe (mladík) a jednoho 

označení pro mladé ţeny (slečna) v českých celostátních denících. Jejím cílem bylo zjistit, 

jak jsou klíčová slova médii pouţívána, jaké jsou v pouţití rozdíly a zda je lze povaţovat 

za vzájemně ekvivalentní. Na vzorku získaném z článků čtyř celostátních deníků (Blesk, 

Hospodářské noviny, Mladá fronta DNES a Právo) v průběhu roku 2019 práce nejprve 

rozděluje pouţití klíčových slov dle kontextů a následně analyzuje pomocí sémiotické 

analýzy pouţití do hloubky. Srovnává, jaké jsou konotace pouţívání obou slov v různých 

kontextech, jaké další významy novináři v článcích implikují a do jaké míry lze slova 

povaţovat za vzájemně ekvivalentní. Ukazuje, ţe mají novináři tendence mladé ţeny 

při pouţívání slova slečna omlazovat aţ infantilizovat a tím sniţovat váhu jejich úspěchů. 

Naopak u slova mladík pouţívají stejný postup novináři ke sníţení závaţnosti prohřešků, 

pokud se jedná o mladé muţe páchající trestnou činnost. Práce vysvětluje, ţe slova mladík 

a slečna nelze povaţovat za vzájemně ekvivalentní, protoţe mají na to příliš rozdílnou 

historii, coţ potvrzuje fakt, ţe sami novináři je nepouţívají ve stejných kontextech stejným 

způsobem.  

Abstract 

This thesis deals with the question of comparing one designation for young men (young 

man – mladík) and one designation for young women (miss – slečna) in Czech national 

daily newspapers. Its goal was to find out how media use the keywords, 

what the differences are in their use, and whether they can be considered equivalent to each 

other. On the sample obtained from articles in four national daily newspapers (Blesk, 

Hospodářské noviny, Mladá fronta DNES and Právo) during 2019, the thesis first divides 

the use of keywords according to contexts and then analyzes the use in-depth using 

semiotic analysis. It compares the connotations of the use of both words in different 

contexts, what other meanings implicate journalists in articles, and to what extent 

the words can be considered mutually equivalent. It shows that journalists tend 

to rejuvenate or infantilize young women when using the word miss (slečna),  thereby 

reducing the weight of their success. Conversely, for the word young man (mladík), 

journalists use the same procedure to reduce the severity of offenses for young men 

who commit crimes. The thesis explains that the words young man and young lady cannot 

be considered mutually equivalent, because they have too different histories for that, 



 

which is confirmed by the fact that journalists themselves do not use them in the same 

contexts in the same way. 
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Úvod 

 

Jakkoli by se mohlo na první pohled zdát, ţe rovnoprávnost mezi muţi a ţenami bylo 

jiţ v zásadě dosaţeno, genderová témata přesto stále rezonují ve společnosti. Muţi a ţeny 

jsou stavěni do takzvaných „tradičních“ rolí, coţ se následně projevuje v různých 

aspektech jejich ţivotů. Jedním z těchto aspektů je jazyk, kterým hovoříme. V různých 

světových jazycích se gender projevuje s různou silou a čeština patří mezi ty, ve kterých 

je tento projev zastoupen výrazně. Tak jak lidé o genderových stereotypech uvaţují, 

se projevuje v tom, jakým jazykem hovoří, a naopak způsob pouţívání jazyka ovlivňuje to, 

jak společnost z hlediska genderové rovnosti vypadá. Jedním ze způsobů, jakými 

se genderové rozdíly zakořeněné v jazyce projevují, je označování lidí na základě pohlaví. 

Tato práce se zblízka zaměří konkrétně na gendrové aspekty pojmenovávání mladých lidí 

v češtině, konkrétně pak na rozdíly a podobnosti mezi dvěma pojmy, jedním pro mladé 

muţe a druhým mladé ţeny. Analýza pouţívání těchto slov je způsobem jak ukázat, 

zda a jakým způsobem přistupují média k mladým lidem na základě pohlaví rozdílně.   

Hlavní výzkumnou otázkou této práce tedy je, v jakých kontextech jsou uţívána slova 

označujících mladé muţe (mladík) a mladé ţeny (slečna) v českých celostátních denících. 

Cílem je tedy prostřednictvím sémiotické analýzy zkoumat, jak média o mladých lidech 

referují, zda se obě označení objevují v podobných kontextech. Kontexty jsou v tomto 

případě myšleny skupiny, do kterých jsou slova zařazena na základě typu pouţití. 

Vedlejším cílem práce je pak identifikovat, do jaké míry lze zkoumaná označení povaţovat 

za významově ekvivalentní a analyzovat, jak vypozorované rozdíly souvisí s genderovými 

stereotypy. Data, která práce analyzuje, jsou získána ze čtyř českých celostátních deníků 

(Blesk, Hospodářské noviny, Mladá fronta DNES, Právo) z období kalendářního roku 

2019.  

Nejprve práce představí obor feministické lingvistiky, pod kterou částečně spadá, vysvětlí 

vztah tohoto oboru k médiím a mediálním studiím a jeho historii. V návaznosti na to práce 

rozeber klíčové poznatky tohoto oboru a oboru mediální lingvistiky. V závěru kapitoly 

práce přednese hlavní současné poznatky o rozdílné reprezentaci muţů a ţen v médiích. 

V metodologické kapitole dojde k představení metody a postupu zpracování vlastního 

výzkumu a představení klíčových slov z etymologického hlediska.  



 

Empirická kapitola nejprve přednese kontexty, které byly u pouţití klíčových slov 

v médiích identifikovány a zanalyzuje, v jakých konotacích jsou zde slova pouţívána, 

jaké jsou mezi jednotlivými slovy podobnosti a naopak v čem se konotace pouţití slov 

vzájemně liší a jaký mají tyto konotace vztah k celkové genderové reprezentaci muţů a ţen 

v médiích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Teoretická kapitola 

1.1. Feministická lingvistika a média 

Feministická lingvistika jako obor vzniká spolu s druhou vlnou feminismu v 70. letech 

20. století, kdy se začaly objevovat snahy o genderově neutrální jazyk
1
. Obecně 

předpokládá, ţe jazyk není neutrální a nedokáţe jasně prezentovat společenskou realitu, 

protoţe jeho uţivatelé skrz něj vyjadřují v sobě zaţité stereotypy. Jazyk je jedním 

ze způsobů, jak se společenské stereotypy projevují.. Feministická lingvistika se věnuje 

různým aspektům, ve kterých se v jazyce ukazují právě genderové rozdíly. Vysvětluje, 

ţe je jazyk pro genderovou rovnost klíčový, nerovnosti jsou v něm totiţ prezentovány, 

a protoţe nerovnosti v běţné mluvě pak potvrzují zaţité vzorce ve společnosti a pomáhají 

je udrţovat, zkoumá, jakým způsobem se liší pouţívání jazyka muţů a ţen a proč tomu 

tak je.  

Jedná se o důleţitý obor, protoţe pouţívání jazyka ve vztahu ke genderu nám ukazuje, 

jakým způsobem o problematice přemýšlíme a proč. Vzhledem k tomu, ţe je jazyk ţivým, 

neustále se vyvíjejícím fenoménem, je díky tomu i nástrojem, jak se sexismu 

a genderovým rozdílům postavit a aktivně s nimi bojovat
2
. 

 

1.1.1. Nejvýznamnější autoři české feministické lingvistiky a jejich poznatky 

V českém prostředí byl termín feministická lingvistika poprvé pouţit v polovině 90. let 

20. století
4
, v literatuře se objevují také výrazy jako genderová lingvistika nebo lingvistika 

gramatického genderu. Nejvýznamnější autorkou v oblasti české genderové lingvistiky 

je Jana Valdrová, která se oboru věnuje jiţ od počátku své vědecké kariéry
5
.  

 

 

 

                                                           
1
 LEWIN, Ellen. SILVERSTEIN, Leni M. Mapping Feminist Anthropology in the Twenty-First Century. 

London: Rutgers University Press. eISBN: 978-0-8135-7431-8. 
2
 LEWIN, Ellen. SILVERSTEIN, Leni M. Mapping Feminist Anthropology in the Twenty-First Century. 

London: Rutgers University Press. eISBN: 978-0-8135-7431-8. 
4
 HOFFMANNOVÁ, Jana. Feministická lingvistika? Naše řeč. Praha: Ústav pro jazyk český, 1995, číslo 2, s. 

80–91. ISSN: 2571-0893. 
5
 Bibliografie a seznam přednášek. Mgr. Jana Valdrová, PhD. [online]. ©2015. [cit. 23.1.2021]. Dostupné z: 

http://www.valdrova.cz/bibliografie-a-seznam-prednasek/ 



 

1.1.2. Zásadní současná témata české feministické lingvistiky 

V porovnání s jinými jazyky (například angličtinou) se v češtině gender projevuje 

o poznání výrazněji. Na rozdíl od zmiňované angličtiny má totiţ tři rody – muţský, ţenský 

a střední – a adekvátně tomu se v češtině projevují koncovky slov, ať uţ jde o popis 

povolání (lékař/lékařka), slovesa (byl/byla) nebo příčestí minulé, které můţe na rod ukázat 

(muţi psali / ţeny psaly). Rozvoji české feministické lingvistiky přispěl i komunistický 

reţim před rokem 1989. Jelikoţ bylo v této době nutné respektovat při psaní ideologii, byla 

velmi podporována femininní označení, protoţe tím docházelo k normalizování pracujících 

ţen na různých pozicích a existence těchto označení byla vykládána jako „úspěch 

socialismu”
6
.  V předlistopadové době se nicméně tyto snahy nerámovaly 

jako feministické, ale jako jazyku přirozené a správné
7
. Tento tlak sám o sobě potvrzuje, 

ţe na myšlence, ţe naše pouţívání jazyka ovlivňuje nastavení celé společnosti a jejích 

členů, není nic zásadně převratného nebo nečekaného.  

Z povahy jazyka tak pak logicky vyplývají nejdůleţitější témata, kterými se česká 

feministická lingvistika zabývá. Protoţe jazyk ve své pouţívané podobě ukazuje, 

jak o různých tématech přemýšlíme, ukazuje se i v jazyce nerovnost mezi pohlavími. 

A fenomény, které se na první pohled mohou zdát být banální, pak mohou mít fatální 

dopady.  

Generické maskulinum 

Jedním z příkladů je takzvané generické maskulinum, tedy tvar slova v jeho muţském 

rodě, i kdyţ významově zahrnuje i ţeny. Jana Valdrová, zmiňovaná přední osobnost české 

feministické lingvistiky, jej doslova definuje jako „název osoby v muţském rodě, 

který je míněn jako neutrální z hlediska rodu biologického, neboť mluvčí biologický rod 

nezná nebo ho v daném kontextu povaţuje za méně důleţitý neţ jiné sociální 

charakteristiky”
8
. Na rozdíl od ţenského rodu tak dokáţe rod muţský referovat 

o obou pohlavích současně
9
.  

                                                           
6
 DOKULIL, Miloš. Nová skutečnost v zrcadle slovní zásoby češtiny. Naše řeč. Praha: Ústav pro jazyk 

český, 1951, číslo 7-8, s. 121-131. ISSN: 2571-0893.  
7
 KOLEK, Vít. VALDROVÁ, Jana. Czech gender linguistics: Topics, attitudes, perspectives. Olomouc: 

2020. DOI: https://doi.org/10.4312/slo2.0.2020.1.35-65. 
8
 KOLEK, Vít. VALDROVÁ, Jana. Czech gender linguistics: Topics, attitudes, perspectives. Olomouc: 

2020. DOI: https://doi.org/10.4312/slo2.0.2020.1.35-65. 
9
 VODÁKOVÁ, Alena. VODÁKOVÁ, Olga. Rod ţenský. Kdo jsme, odkud jsme přišly a kam jdeme?. 

Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. ISBN: 80-86429-18-0. 



 

Generické maskulinum s sebou přináší několik zásadních úskalí. Jedním z nich je samotná 

viditelnost ţen, protoţe, jak píše Světla Čmejrková, jejich uţití můţe vytvářet dojem, 

ţe je řeč hlavně/pouze o muţích
10

. Pokud tedy v běţné řeči lidé často pouţívají generická 

maskulina, zapomínají tím na ţeny. Pokud převládají generická maskulina, znamená to, 

ţe ţeny nejsou ani v myslích řečníků, kteří je pouţívají, coţ s sebou pak nese další 

důsledky v podobě nerovnosti. Prostřednictvím generického maskulina dochází 

k posilování zaţitých „tradičních“ genderových rolí ve společnosti
11

.  

Valdrová v roce 2006 provedla studii pomocí asociačních testů generického maskulina 

u  572 testovaných dětí ve třech věkových skupinách (4.–5. třída, 6.–9. třída a ţáci 

a ţákyně středních škol). Testy nakonec vyplnilo 425 z nich. Děti měly za úkol vymýšlet 

vtipná příjmení pro osoby různých povolání. Ta byla cíleně zadávána v podobě 

generického maskulina a Valdrová následně zkoumala, v kolika procentech děti vybraly 

jména ţenská.  Výsledky ukázaly, ţe testované dívky si u pouţitého generického 

maskulina představily muţe v 83,1 % případů, zatímco chlapci dokonce v 92,6 % případů. 

Test navíc ukázal, ţe s rostoucím věkem rostl i podíl vymyšlených muţských příjmení 

na úkor ţenských – u dívek ze 79,2 % u nejmladších z nich aţ na 92,4 % u středoškolaček, 

u chlapců šlo o hodnoty 89,6 % u nejniţší věkové skupiny a 95,3 % chlapců středoškoláků 

zvolilo muţská příjmení. Ač má tedy generické maskulinum slouţit k označení muţů i ţen, 

test ukázal, ţe v myslích testovaných dětí tomu zdaleka není.  

V druhém testu, který vyplňovaly uţ jen dvě starší skupiny, dostaly děti genderově 

symetricky formulovaný dotazník. U obou pohlaví se tato změna projevila větším počtem 

představených ţenských příjmení; u dívek klesl poměr muţů v průměru o 36,3 %, 

u chlapců o 33,9 %. K podobným zjištěním dle Valdrové došel v obdobné studii i Josef 

Klein. Oba se také shodují na tom, ţe byť u pouţití obou variant oproti generickému 

maskulinu stoupá poměr ţen, které si testovaní vybaví, přetrvává zde stále přemíra muţů, 

a to zejména u stereotypně muţských profesí. Nepouţívání generického maskulina je tedy 

                                                           
10

 ČMEJRKOVÁ, Světla. Rod v jazyce a komunikaci: specifika češtiny. Slovo a slovesnost. Praha: Ústav pro 

jazyk český, 2002, číslo 4, s. 263-286. ISSN: 2571-0885. 
11

 VALDROVÁ, Jana. "Ţena a vědec? To mi nejde dohromady." Testy generického maskulina v českém 

jazyce. Naše řeč. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, 2008, issue 1, pp. 26-38. ISSN: 2571-

0893.  



 

jedním z dostupných prostředků, jak ţeny zviditelnit, ale zároveň je zjevné, ţe samo o sobě 

to k rovnoměrnému zastoupení nevede
12

.   

Existuje navíc řada způsobů, jak se pouţití generického maskulina zcela vyhnout; 

Valdrová nabízí několik alternativ, ať uţ jsou to prosté dvojité tvary (chlapci a dívky), 

pouţití mnoţného čísla zahrnujícího celou skupinu (děti), přechýlení pomocí lomítka 

(občan/ka), označení instituce (Ministerstvo) nebo uţití neutrálních označení (kupující) 

atd
13

.  

Výchova 

Dalším z klíčových témat současné české feministické lingvistiky je otázka takzvané 

genderově citlivé výchovy, jak ji nazývá Irena Smetáčková
14

. Dívky a chlapci jsou 

odmalička vychovávání rozdílně, jsou na ně kladena různá očekávání, která se později 

promítají do jejich budoucnosti, ať uţ je to volba studovaného oboru, platová očekávání 

nebo rovnoprávnost ve vztazích. Ve společnosti je tedy vyvíjena snaha o to, 

aby  k takovému bezdůvodně nerovnému přístupu nedocházelo, a jedním ze způsobů 

je cílené napravování těchto stereotypů ve výchově, jako to doporučuje Smetáčková 

ve své Příručce pro genderově citlivé výchovné poradentství. Smetáčková zásadně 

zpochybňuje společensky zdůrazňovanou genderovou rozdílnost, která údajně způsobuje 

genderovou nerovnost. Vysvětluje, ţe existence zásadních biologických rozdílů 

mezi schopnostmi, dovednostmi a talenty muţů a ţen je obecně velmi diskutabilní 

a rozhodně jsou pak mnohem větší rozdíly pozorovatelné v rámci těchto skupin.   

Feminismus sám vznikl s cílem bojovat proti muţské nadvládě ve společnosti, 

na coţ odkazuje i Smetáčková, kdyţ zmiňuje kulturní vnímání maskulinity 

jako hodnotnější oproti feminitě. Maskulinita je rovněţ povaţována za normu, 

coţ je problém, který se  v českém jazyce projevuje velmi výrazně právě v podobě 

generického maskulina nebo například v otázce příčestí minulého.  
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 VALDROVÁ, Jana. "Ţena a vědec? To mi nejde dohromady." Testy generického maskulina v českém 
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V Příručce se Smetáčková věnuje pochopitelně širším otázkám (zejména rozdílům 

ve výchovných přístupech k dívkám a chlapcům od raného věku a pak zejména během 

školní docházky) neţ pouze jazyku. U toho však zmiňuje klíčový poznatek; v češtině 

existuje řada dvojic slov, které jsou si vzájemně ekvivalenty, ale jejich ţenská forma má 

zjevné negativní konotace (zmuţilost–zbabělost, zmuţilý–zţenštilý, čaroděj–čarodějnice). 

V jazyce se tedy reálně projevuje niţší hodnota ţen oproti muţům, coţ s sebou pak nese 

dlouhodobé komplikace s tím, jak se tyto jazykové stereotypy přenáší ve společnosti 

a přeneseně se projevují i v dalších společenských fenoménech.  

Přechylování 

Přechylování obecně je jazykovým jevem, u kterého dochází k vytvoření verze slova 

 v ţenském rodu (lze i obráceně, jakkoli je tato varianta vzácnější). Jde tedy například 

o vytvoření ţenského pojmenování pro profesi, která byla dříve známa pouze 

ve své muţské podobě, pomocí přípony (ministr, ministryně) nebo přechodem 

ke skloňovacímu vzoru ţenskému (magistr, magistra)
15

.  I u přechylování se tak velmi 

silně projevuje fakt, ţe zatímco muţská podoba slov je „standardem“ nebo jde 

přinejmenším o slova zaţitá, ţenské podoby jsou postupně z muţských podob odvozovány 

 v rámci reakce jazykového vývoje na společenskou potřebu. Dokud ţeny nemohly obsadit 

určité profese, nebylo pro označení takové profese potřeba pojmenování. Tento proces 

významně ovlivnil nástup ţen do pracovního procesu ve 20. století.  

Příbuzným jevem je pak přechylování příjmení, tedy „odvozování ţenských podob 

 z příjmení muţských“. Jedná se dnes o velice kontroverzní téma. Ústav pro jazyk český 

jednoznačně vysvětluje, ţe ţe čeština je flektivním jazykem (tedy jazykem vyjadřujícím 

gramatické funkce pomocí flexe, tj. ohýbání, a to skrze skloňování a časování, předpony 

a přípony), vyţaduje proto specifickou podobu ţenských příjmení,, díky které pak lze daná 

jména bez problémů skloňovat. Nedochází pak také k problémům s nejednoznačností 

významu vět (například u věty Eve Thompson viděla Edith Piaf není jednoznačné, 

která  z ţen viděla kterou). Rovněţ ÚJČ upozorňuje na nedostatek v pochopení, 

zda se  v daném případě jedná o muţe či ţenu (zejména v případech, kdy je pouţito pouze 

příjmení: Do Prahy přijede Williams).  

Odpůrci násilného přechylování pak argumentují zejména omezováním svobod. Tvrdí, 

ţe je ţenám ubíráno právo zvolit si své vlastní jméno, jakkoli v jiných případech lidé 
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tuto moţnost mají, a argumentují i faktem, ţe i tak v češtině existuje řada jmen, u kterých 

pohlaví nemusí být jasné (typicky jména končící na -ů jako Petrů, Janů). Jedná se tedy 

o jazykový jev, se kterým se čeština potýká i bez nepřechylování
16

. 

Otázka je to stále aktuálnější, protoţe v současné době například ţeny stále nemají 

moţnost zvolit si variantu příjmení bez koncovky -ová/-á, pokud nesplní jedno ze čtyř 

kritérií
17

. Tato moţnost je stále vyhrazená pouze cizinkám nebo občankám České 

republiky, které mají / budou mít trvalý pobyt v cizině, jejichţ manţelka je cizinka, 

nebo pokud jsou občanky ČR jiné neţ české národnosti. Jakkoli není těţké tyto podmínky 

splnit a zákon obejít, ukazuje tím stát, ţe dává větší váhu české mluvnici neţ svobodné 

volbě ţen.   

 

1.1.3. Význam feministické lingvistiky pro mediální studia 

Masová média ze své podstaty slouţí k přenosu informací a komunikaci a jejich klíčovým 

(byť rozhodně ne jediným moţným) prostředkem je pak jazyk. Studium jazykové stránky 

a propojování lingvistiky s mediálními studii je tedy logické a někteří autoři začínají 

pouţívat i interdisciplinární pojem „mediální lingvistika“ jako obor, který „studuje, 

jak je jazyk pouţívaný v médiích“. Podle Colleen Cotter
18

a Daniela Perrina je mediální 

lingvistika samostatnou a společensky relevantní disciplínou studující jazykovou aplikaci 

 v médiích. Mediální lingvistika pouţívá média jako prostředek k objasnění lingvistických 

otázek a ve své nejširší definici řeší veškeré otázky týkající se médií a jazyka zároveň
19

. 

Autoři mediálně-lingvistických studií se pak specializují na různé aspekty – vývoj 

pouţívaného jazyka v médiích (například po příchodu digitálních médií), rozdíly 

pouţívaného jazyka v různých typech médií (coţ bylo předmětem studia zejména prvních 

autorů mediální lingvistiky) a naopak vliv médií na to, jakým jazykem lidé hovoří 

a jak se v běţné řeči projevuje vývoj různých typů médií a nových technologií
20

.  
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1.1.4. Práce médií s genderovaným jazykem 

Genderové stereotypy se projevují v řadě společenských aspektů. Setkáváme se s nimi 

v osobním ţivotě, ve kterém jsou na muţe a ţeny kladena různá očekávání ohledně jejich 

budoucnosti a ţivotních rozhodnutí, a odráţí se pak pochopitelně i v tom, jak jazyk 

pouţívají ve vztahu ke genderu jak běţní uţivatelé, tak média. Média pak hrají významnou 

normotvornou úlohu v těchto procesech; mají schopnost nejen potvrzovat zavedené 

společenské stereotypy, ale i naopak normalizovat proměny, kterými společnost prochází
21

. 

Média tedy nepřináší jen odraz kultury, ale jsou i jejím aktivní spolutvůrcem. V kontextu 

genderové lingvistiky to znamená, ţe se média podílí na utváření našeho vnímání například 

v otázce toho, jaké vlastnosti nebo role ve společnosti povaţujeme za typicky muţské 

nebo ţenské
22

. Média tedy mají jak moţnost podporovat genderové stereotypy 

a očekávání, tak je zároveň aktivně nabourávat a odstraňovat
23

.  Aby toho však média byla 

schopná, musí pracovat na zrušení těchto genderových rolí
24

.  

Jana Valdrová ve své práci Stereotypy a klišé v mediální projekci genderu studuje 

a kriticky analyzuje konkrétní příklady genderových stereotypů a konstatuje, ţe je „na ţeny 

v českých médiích nahlíţeno patriarchalisticky“. Ţenám jsou přisuzovány role, které 

odkazují na jejich ekonomickou a psychickou vazbu na muţe, a Valdrová identifikuje 

tyto základní úlohy na spektru ţena-matka, milenka, manţelka, pečovatelka, spotřebitelka, 

naopak mediální reprezentace úspěšných ţen s rozhledem, které by mohly veřejnosti 

imponovat, v českém mediálním prostředí prakticky chybí. K ţenám je obecně 

přistupováno jinak neţ k muţům, média jsou vůči ţenám kritičtější například v otázce 

morálky; ta bývá u ţen posuzována přísněji a například v otázce nevěry je muţ rámován 

jako oběť, která podlehla ţeniným intrikám. Ţena je tedy aktérkou, ale veskrze negativní, 

zatímco muţ je pasivní
25

.  
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Michael A. Messner, Margaret Carlisle Duncanová a Kerry Jensenová ve své studii 

Separating the men from the girls: The Gendered Language of Televised Sports sledovali 

otázku genderově odlišného jazyka ve sportovním televizním zpravodajství; konkrétně 

zkoumali vysokoškolský basketbal a tenisový turnaj US Open
26

. Zjistili například, 

ţe ač se ţenský sport dostává více a více do programu televizního vysílání, stále platí, 

ţe zatímco muţské kategorie sportovních soutěţí jsou povaţovány za standard 

(a jen vzácně je u nich pouţíván přídomek „mužský“), u ţenských kategorií stejných 

soutěţí je opakovaně poukazováno na to, ţe se jedná o ženské finále, ženský šampionát 

nebo ţe je některá ze  sportovkyň ženskou rekordmankou ve své disciplíně. Autoři studie 

vysvětlují, ţe zatímco muţské soutěţe jsou normou, u ţenských je stále zdůrazňováno, 

ţe se jedná o odchylku od normy, čímţ je i implikována podřadnost. U komentování ţen 

mají reportéři tendenci sportovkyně infantilizovat; často jsou například označovány jako 

dívky nebo mladé dámy. Muţi nebyli nikdy označováni za chlapce, 

ale objevila se označení mladí muži. Infantilizace se rovněţ projevovala ve familiérnosti 

při komentování; ţeny byly podstatně častěji (u tenisu v 52,7 % případů, muţi pouze 

v 7,8 % případů) oslovovány křestním jménem, ačkoliv soutěţící ţeny nebyly výrazně 

mladší neţ soutěţící muţi; u obou sledovaných sportů se jednalo o věkově podobné 

skupiny sportovkyň a sportovců. 

Maria Jacobsonová ve své studii pro Göteborskou univerzitu zkoumala přímo genderové 

rozdíly v mediální reprezentaci dětí a mladých lidí. Citovala v ní studii z Jiţní Afriky, 

ze které vyplynulo, ţe děti obecně nejsou hlavním tématem zpráv a objevují se pouze 

v 6 % reportáţí. Z těchto šesti procent pak 56 % zpráv zmiňuje chlapce a 44 % dívky, 

coţ byl oproti dřívějším výzkumům překvapivě vysoký poměr. V tématech zpráv 

se pak opět objevuje rozdíl; zatímco chlapci jsou často zmiňováni v souvislosti se sportem, 

dívky se ocitají ve zprávách nejčastěji jako oběti zneuţívání.  

Jacobsonová rovněţ zkoumá otázku mládí a tak jako Messner, Duncanová a Jensenová 

zmiňuje, ţe jsou mladé ţeny často infantilizovány; oproti mladým muţům jsou mnohem 

více označovány za dívky nebo dcery, které jsou zpravidla pasivní a křehké, zatímco mladí 

muţi jsou zpravidla reprezentováni jako násilníci a kriminálníci. Obecně jsou pak mladé 

ţeny ve zpravodajství silně podreprezentované; v rámci celosvětových dat jsou zmiňovány 

pouze v 18 % zpráv.  
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Ve studii odkazuje Jakobson na dizertační práci Howarda Sercombeho
27

, který zkoumal, 

jakým způsobem média referují o mladých lidech; sledoval, jaká slova jsou s mladými 

lidmi ve zpravodajství nejčastěji asociována a jaké jsou konotace pouţití těchto slov. 

Obecně konstatoval, ţe s mladými lidmi jsou stále významně asociovány vlastnosti 

jako rebelství a problémovost. Konkrétně pak rozebíral nejčastěji pouţívaná označení 

pro mladé lidi. U slova youth, které lze přeloţit jako mladík nebo mládež a označuje 

dle Sercombeho primárně mladé muţe (akademické slovníky nejsou zcela ve shodě v tom, 

zda jde o označení výhradně mladých muţů; dle Oxfordského slovníku ano
28

, dle slovníku 

Merriam-Webster
29

 jde o označení zejména mladých muţů), ze Sercombeho výzkumu 

vyplynulo, ţe toto slovo označuje téměř výhradně (v 71 % výskytů) mladé muţe, 

kteří spáchali kriminální čin.  

Nejčastější označení pro mladé ţeny jsou slova dívka (girl), mladá žena (young woman), 

případně pouze žena (woman) a u velmi mladých ţen pak často dcera (daughter). 

Sercombe zde vyzdvihuje významnou konotaci pasivity a zranitelnosti, 

coţ ještě zdůrazňuje často pouţívaný přívlastek „school“, kdy tedy novináři nereferují 

o dívce, ale o školačce. Mladé kriminálnice jsou pak nejčastěji označovány ne jako dívky, 

ale jako mladé ženy či ženy. Žena jako pojmenování vysloveně mladé ţeny 

je jen výjimečně pouţíváno v jiném kontextu neţ v případě, kdy daná ţena buď spáchala 

trestný čin, nebo se stala jeho obětí. Sercombe konstatuje, ţe to je ale významně ovlivněno 

policejním jazykem, který je oproti běţné mluvě dokonale konkrétní a všechny osoby 

starší 18 let označuje jako muže nebo ženy.   

Mladí muţi jsou pak také opakovaně označováni jako chlapci (boys). I chlapci jsou velmi 

často kriminálníci, oproti mladíkům je zde však zdůrazňován jejich nízký věk 

jako polehčující okolnost a oproti mladým ţenám - dívkám jsou mladí muţi-chlapci 

jen výjimečně starší 16 let. U ţen tak častěji dochází k infantilizaci. Slovní spojení mladý 

muž je oproti mladým ženám neutrálnější, a byť také označuje oběti a pachatele trestných 

činů, objevuje se zároveň v širších kontextech, jako jsou pozitivní činy mladých muţů 

nebo ve zpravodajství týkajícím se zdraví.  
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Pozoruhodné je pak ještě pouţití slova student/studentka (v angličtině genderově 

neutrální), Sercombeho výzkum ho označil za nejvíce neutrální označení pro mladé lidi 

s minimem negativních konotací. Jen výjimečně se objevuje v kontextu kriminality 

a zpravidla označuje oběti událostí, které se staly v rámci školního prostředí nebo aktivní 

mladé lidi, kteří se zapojují do různých mimoškolních aktivit a politiky. Sercombe nicméně 

poznamenává, ţe brát toto pojmenování jako neutrální je problematické, protoţe vylučuje 

významnou část mladých lidí, kteří nestudují, a nemají tedy moţnost být součástí 

společensky akceptované skupiny mladých.  

 

1.2. Etymologie slov 

Slova mladík i slečna, jejichţ pouţívání je předmětem této práce, jsou obě slovy 

označujícími mladé lidi muţského, respektive ţenského pohlaví. Mladík ze slova „mladý“ 

i přímo vychází, slovo slečna etymologicky pochází z původního šlechtična (šlechtická 

dcera nevdaná) a je příbuzné i se slovem sličný. Jeho význam prošel vývojem – zatímco 

dříve zdůrazňoval neprovdanost dané ţeny, v současnosti otázka rodinného stavu dané 

ţeny nemá zásadní společenský význam a slečny nahrazuje víc a víc slovo paní. 

Jako slečny jsou označovány primárně velmi mladé ţeny
30

.  

 

2. Metodologie 

2.1. Představení výzkumné otázky a vysvětlení výběru metody 

Hlavní výzkumnou otázku této práce je, v jakých kontextech jsou v českých médiích 

pouţívána slova popisující mladé muţe (mladík) a mladé ţeny (slečna). 

Mimo hlavní (primárně deskriptivní) výzkumnou otázku je dále ambicí práce identifikovat, 

zda lze dvě studovaná označení pro mladé muţe a ţeny povaţovat za ekvivalentní 

co do jejich významu, a také analyzovat moţné příčiny rozdílů v jejich pouţívání 

v českých celostátních denících a popsat moţnou souvislost vypozorovaných rozdílů 

v mediálním pouţití s odlišným přístupem k reprezentacím ţen a muţů ve veřejném 

prostoru a médiích.  
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Pro zodpovězení výzkumné otázky byla zvolena sémiotická analýza, jako metoda určená 

ke zkoumání významu (v tomto případě slov, resp. znaků mladík a slečna) v kontextu 

zbylého obsahu a s ohledem na kulturní (i jiné) okolnosti
31

. Zásadní bude srovnání 

podobnosti pouţití obou slov a naopak rozdílnost a další konotační významy, 

které jsou pouţitím implikovány, a které jsou s jejich pouţitím spojovány.  

 

2.2. Diskuse metody a postupu 

Práce bude zkoumat daná slova v období kalendářního roku 2019 v nejčtenějších 

celostátních denících, konkrétně v MF DNES, Hospodářských novinách, deníku Právo 

a deníku Blesk. Protoţe se jedná o běţně uţívaná slova, byl pro výzkum zvolen tisk, který 

zasahuje nejširší moţné spektrum čtenářů. Lidové noviny nebyly zvoleny záměrně proto, 

ţe jsou vlastněné stejným vydavatelstvím jako MF Dnes. Kalendářní rok poskytuje 

dostatečný počet případů pouţití obou slov a stejně tak čtyři zvolené deníky zasahují 

svým obsahem rozmanitý okruh čtenářů.  

Z mediální databáze Newton Media jsem nejprve získala všechny články, 

v nichţ se klíčová slova v daných médiích a období vyskytla. Jednotlivé články jsem 

následně postupně analyzovala a u kaţdého jsem identifikovala, v jakém kontextu je v něm 

klíčové slovo pouţité. Kontexty byly identifikovány induktivně na základě dat. U slova 

mladík jsem identifikovala celkem sedm různých specifických kontextů, ve kterých 

se slovo v médiích vyskytovalo, u slova slečna bylo těchto kontextů dvanáct. Sledovala 

jsem přitom zejména negativní či pozitivní konotace klíčových slov, a jejich další 

implikované významy. Po rozřazení do kontextů jsem pak jednotlivá pouţití srovnala. 

Jelikoţ se šest z nich objevilo u obou slov, bylo moţné srovnávat, jaké jsou v těchto 

kontextech společných oběma klíčovým slovům rozdíly, a uvaţovat, jaké jsou příčiny 

těchto rozdílů.   
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3. Empirická kapitola 

3.1. Společné kontexty 

Sportovci 

Kontextu mladého sportovce/sportovkyně jsem se na základě širokého zastoupení v datech 

rozhodla věnovat jako prvnímu. Mladíci-sportovci jsou téměř výhradně muţi do 25 let. 

Je tomu tak z několika důvodů; zaprvé je sportovní kariéra omezená věkem a profesionální 

sportovci ji uzavírají výrazně dříve neţ lidé pracující v jiných oborech. Věk odchodu 

do důchodu se výrazně liší dle konkrétního sportu; zatímco gymnasté odcházejí 

dle výzkumu univerzity v Glasgow v průměru ve věku 24 let, sportovní střelci na opačné 

straně spektra končí své kariéry v průměru v 56 letech. Průměrný věk napříč různými 

sporty byl pak dle tohoto výzkumu 34 let, coţ je stále výrazně niţší věk, 

neţ ve kterém odchází do důchodu většina populace.  

Mladíci jsou v tomto kontextu označováni pro odlišení od svých kolegů, kteří jsou přitom 

stále mladí lidé, a proto se zpravidla jedná o muţe ve věku kolem 19 let a nejstarší 

takto označení muţi byli staří 24 let, respektive 26 let. Mladíci-sportovci jsou zpravidla 

nováčci, sportovci, kteří dostali první šanci ve významné soutěţi, a kteří začínají svoji 

kariéru. Fotbal a hokej patří z hlediska sledování veřejnosti k nejpopulárnějším sportům 

 v republice, a proto se i v případě výskytu klíčového slova nejčastěji jedná právě 

o fotbalisty nebo hokejisty (Zato teprve 17letý mladoboleslavský obránce Karel Klikorka 

měl oči navrch hlavy, letošní 20. říjen se mu trvale vryje v paměti. Extraligový debut 

ozdobil gólem, navíc si zahrál proti legendě. (…)„Krásná zkušenost. Je neuvěřitelně silný 

na puku, hráč od boha,“ řekl mladík.
32

). Velmi často pak tito muţi zaţívají první úspěchy 

jako první zápasy, do kterých nastupují, a první góly, v souvislosti s kterými články 

vznikají (Ţádné jubileum, přesto na včerejšek nejspíš navţdy nezapomene, vţdyť dal proti 

Litvínovu svůj první extraligový gól (…) A tak šestnáctiletý mladík najel před branku 

a švihem vymetl šibenici tak, ţe se brankář Petrásek ani neohlédl.
33

). Označení mladík 

v tomto pouţití tedy zdůrazňuje mladost v uţ tak mladém kolektivu. Novináři pouţitím 

slova poukazují na jejich nedostatek zkušeností a v tomto směru i rámují pouţití slova 

v článcích. Mladíci v tomto případě nejsou jen mladí muţi, ale zejména mladí muţi, kteří 

sbírají první zkušenosti, kteří na rozdíl od svých starších a zkušenějších kolegů zaţívají 
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první úspěchy. Přitom oni starší a zkušenější kolegové by z pohledu většinové populace 

byli stále mladí muţi. Jejich specificky krátká kariéra v profesionálním sportu je ale uţ řadí 

věkově o řád výš neţ jejich mladší kolegy –mladíky.  

Podobně jako u klíčového slova mladík, je i u slova slečna významně zastoupena skupina 

mladých ţen  – sportovkyň, které jsou sportovními novináři často označovány za slečny. 

Mezi slovy ve stejném kontextu lze nicméně vypozorovat rozdíly. Jeden vyplývá z typů 

sportů, kterým se muţi a naopak ţeny věnují (a to zejména v České republice, 

protoţe sportovní rubrika se věnuje vţdy primárně domácím sportovcům). Zatímco u muţů 

dominují fotbal a hokej, ţenské soutěţe těchto sportů oplývají dlouhodobě podstatně niţší 

popularitou
34

.  

Výrazně jiná situace je pak v dalších sportech. Například v tenisu, který také patří 

mezi divácky populární sporty; hlavní sportovní kanál České televize, ČT Sport, například 

pravidelně vysílá turnaje s významnou českou účastí a svoji nabídku tenisových přenosů 

se snaţí stále rozšiřovat. 

Z hlediska úspěchu v tenise výrazně dominují české ţeny (v první stovce světového 

ţebříčku jich bylo k 23. 3. 2021 devět a pouze jeden muţ), podobně je tomu v zimních 

sportech, jako je lyţování nebo snowboarding (Báječná slečna na létajícím prkně!
35

). 

Ve všech případech se jedná o individuální sporty, ve kterých sportovkyně nejsou 

členkami sportovního týmu, v rámci kterého by je šlo porovnávat se zbytkem muţstva. 

Muţi – mladíci – sportovci byli zpravidla mladíci v porovnání se svými kolegy, a označení 

tak měli proto, ţe na rozdíl od svých starších a zkušenějších kolegů nastupovali do zápasů 

poprvé v kariéře, poprvé se objevili v nové soutěţi nebo slavili první úspěchy (například 

stříleli své první góly).  

V článcích o  ţenách – slečnách – sportovkyních jsou pouze mladé sportující ţeny 

bez srovnání  s okolím. Jsou označeny za slečny proto, ţe jsou mladé, ne proto, 

ţe by slavily první úspěchy nebo začínaly svoje kariéry. Například tenistka Tereza 

Martincová se na profesionálním ţenském tenisovém okruhu objevuje od roku 2013. 
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I tak o ní nicméně píše Mladá fronta DNES jako o „svérázné slečně z Prahy
36

“. 

 V souvislosti s tím je zde i rozdíl v otázce věku. Zatímco muţi-mladíci byli věkově 

zpravidla kolem dvaceti let, za slečny jsou opakovaně označovány i sportovkyně na hraně 

třiceti let (V součtu s turnajem v Sydney uţ osmadvacetiletá slečna z Fulneku vyhrála 

jedenáct zápasů v řadě.
37

). Jako slečny – sportovkyně tak média označují ţeny, které jsou 

uţ přitom na toto označení dle současných společenských zvyklostí příliš staré, 

uměle je tak omlazují, aţ infantilizují. Osmadvacetiletá Petra Kvitová (o které píše Mladá 

Fronta DNES ve výše zmíněném článku) má za sebou letitou úspěšnou kariéru, 

není jiţ tedy mladou dívkou na hraně dvaceti let tak, jak to píší novináři v článcích, 

ve kterých ji označují za slečnu. Slovo slečna tak s sebou přináší konotaci nezkušenosti, 

která u ţen s takto rozběhnutými kariérami není na místě. Zatímco mladíci – sportovci byli 

takto popisováni adekvátně svému věku a stádiu kariéry, ţeny – slečny – sportovkyně jsou 

tak dávány na podobnou úroveň, i kdyţ jim to nepřísluší. Je tím tak sníţena váţnost jejich 

úspěchů a kariéry, kterou jiţ mají za sebou, protoţe je touto konotací řadí na podobnou 

úroveň, na které jsou mladíci-sportovci, tedy na úroveň velmi mladých a nezkušených 

sportovců. 

Podivné chování 

Dalším kontextem, který se vyskytl u obou klíčových slov, byli mladí lidé, jejichţ chování 

se v různých aspektech podle médií vymyká běţnému chování. U obou klíčových slov 

jsem postupovala stejně a zahrnula do něj veškeré zprávy týkající se mladých lidí, 

kteří se  z různých a různě závaţných důvodů chovali natolik nestandardně, ţe tyto situace 

vyústily v danou zprávu v médiích, a to jak z pozitivních, tak z negativních důvodů. 

Jedná se o poměrně široké spektrum jednání; u slova mladík se často opakovali zejména 

psychicky nemocní muţi (... v kolejišti nedaleko ţelezničního přejezdu v Prostějově-

Vrahovicích seděl mladík, jenţ chtěl ukončit svůj ţivot.
38

), muţi z různých důvodů 

nezapadající do běţné společnosti (Ačkoliv v podezření bylo tehdy více osob, zatčen 

byl dvaadvacetiletý Leopold Hilsner, mladík se špatnou pověstí. Trochu tulák, ţebrák, 
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nedoučený švec a nejchudší z polenských chudých a hlavně Ţid.
39

). Do této kategorie 

jsem rovněţ zahrnula muţe, u kterých mělo jejich chování dramatické následky, 

ale neporušili přitom zákon; typicky řidiče, kteří způsobili autonehodu, ale nebyli pod 

vlivem omamných látek („Místo na silnici ale vjel na louku a skončil v příkopu. (...) 

Při nehodě se mladík nezranil.“
40

), nebo muţe, kteří údajně spáchali trestný čin, ale o jejich 

nevině nebylo v době publikovaných článků vůbec jasno. Opakovaně jsem tak při sběru dat 

narazila na Lukáše Nečesaného, jehoţ soudní proces, který měl rozhodnout o jeho vině, 

či nevině v případu napadené kadeřnice, se v médiích objevoval opakovaně 

(„Jsem nevinný a na to přísahám. Je mi upřímně líto, co se stalo poškozené, ale já tím 

pachatelem nejsem,“ uvedl dříve u soudu mladík, který nepopíral, ţe v kadeřnictví osudný 

den byl.
41

). 

Zajímavé byly případy, kdy se v datech objevily historické osobnosti, které se svým 

chováním odlišily, ať uţ šlo o zmiňovaného Leopolda Hilsnera nebo Jana Zajíce 

(Rozmluvit se mu to ten večer snaţil ještě profesor Jan Kočí, kterému mladík důvěřoval: 

„Jan Zajíc údajně souhlasil s názory svého profesora...”
42

). U slova slečna obdobná situace 

nenastala. U slova slečna se v tomto kontextu jednalo o zdrogovanou mladou ţenu („Něco 

mi říkalo, ať jsem jí radši nablízku. Sotva jsem na to pomyslel, slečna zmerčila otevřené 

okno, rozběhla se a chtěla se vrhnout ven.“
43

) a  o aktivistku Gretu Thunbergovou (Gretě 

se můţeme smát, můţeme se pozastavovat nad tím, ţe je moc mladá nebo bůhvíjaká, 

ale to, co ta slečna dělá, dělá naprosto famózně.
45

), na kterou v rozhovoru s pouţitím 

stejného klíčového slova naráţel ve své odpovědi i Václav Klaus mladší, kdyţ zmiňoval 

klíčová témata svého hnutí Trikolora před volbami („A řada nových ideových témat – 

třeba ta mladá slečna, co jí ukradli dětství.“
47

). 
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Obě slova se několikrát objevila i ve vyloţeně pozitivním smyslu. Slovo slečna například 

 v článku o dárcích kostní dřeně (Jedna slečna uţ dávala dřeň dokonce podruhé.
49

), mladík 

v případě studenta, který za niţší nájem tráví čas se seniory v domě s pečovatelskou 

sluţbou („To [káva] je základ, pak si řekneme, co budeme dělat,“ hlásí mladík, který, 

kdyţ je potřeba, pomáhá po domě.
50

). Jednalo se nicméně o výjimky, coţ potvrzuje data 

ze Sercombeho výzkumu, který vysledoval, ţe o mladých lidech je jen málo referováno 

v pozitivním kontextu. 

Delikventi 

Jednoznačně nejvyšší zaznamenanou četnost  u slova mladík měl kontext mladík – 

kriminálník/delikvent. Tedy mladý muţ, který spáchal trestný čin či přestupek. Mladík –

delikvent je pak v rámci mé práce kaţdý mladý muţ, který spáchal čin, který následně 

musel být řešen s policií a obecně s orgány činnými v trestním řízení. Velmi často se jedná 

o opilé řidiče; například hned v chronologicky prvním výskytu slova mladík z Blesku 

 z 2. 1. 2019 (Američan nejdříve na dálnici D1 natankoval 30 litrů benzinu a ujel bez 

placení. Kdyţ ho vypátrali policisté, nadýchal skoro dvě promile alkoholu. (...) Druhý den 

mladík řádil nanovo.
51

). Obecně je tento kontext široký z hlediska závaţnosti jednotlivých 

prohřešků; mladíci jsou jak muţi páchající mírné přestupky, jako koupě pyrotechniky 

před dosaţením 18 let a její nezodpovědné pouţití (Mladík ale na tolik [18 let] vypadal 

a ve večerce po něm občanku nechtěli. Stejně by si to zřejmě obstaral nepřímo.
52

), tak muţi 

obvinění ze závaţných trestných činů typu terorismus (Popřel ale, ţe by chtěl vyrobit 

náloţe a provést teroristický útok. „Mělo jít o silvestrovskou zábavnou pyrotechniku,“ hájil 

se mladík.
53

) nebo vraţda (Devatenáctiletý mladík, který podle obvinění zavraţdil vloni 

 v prosinci v Plzni mačetou svého sedmnáctiletého kamaráda, se můţe vyhnout vězení.
54

).  

Označení mladík se objevilo několikrát i v případě, ţe se jednalo o muţe ve věku 

přes třicet let. V českém právu je jako jedna z moţných polehčujících okolností akceptován 
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nízký věk pachatelů v případě, ţe je daná osoba ve věku blízkém věku mladistvých
55

, 

coţ řada mladíků takto označených ve sledovaných médiích není. Autoři článků tak uměle 

sniţují závaţnost daných provinění, protoţe na základě označení mladík lze tyto činy 

vnímat jako méně problematické. Vůči mladým lidem je z důvodu jejich věku na místě 

určitá shovívavost, coţ ale u čtyřiatřicetiletého muţe jiţ rozhodně neplatí (Klid Nemyčevse 

(…) narušila v pondělí před půl šestou večer střelba. Čtyřiatřicetiletý mladík tu nejprve 

začal střílet v okolí svého domu, stojícího na okraji obce. Zpacifikovat ho musela 

aţ přivolaná zásahová jednotka.
56

). 

Několikrát se tento kontext vyskytl i u slova slečna. Tak zásadní nepoměr není příliš 

překvapivý; v roce 2017 bylo dle dat Českého statistického úřadu 92,55 % odsouzených 

muţi (7,45 % ţeny) a situace je prakticky totoţná i u věkové kategorie do třiceti let, 

kde na muţe připadlo 92,65 % odsouzených (na ţeny 7,35 %)
58

. Ţádná ze slečen –

delikventek nebyla pachatelkou brutálního trestného činu. Z pěti případů se jednalo 

ve dvou z nich o podvodnice (Ukázalo se, ţe slečna má kolem sebe pomocníky, cizince, 

kteří jí psy nabízí.
59

) a dvě agresivní ţeny (Do bitky se připletla ještě třetí slečna. Došlo 

na facky, tahání za vlasy a pád napadené na zem, kde jí útočnice na závěr uštědřily 

kopance do obličeje.
61

). Poslední zpráva spadající do této kategorie pak referovala o opilé 

nezletilé dívce (Nejmladší slečna měla přes promile.) Ani v jednom z případů se nestalo, 

ţe by zmiňovaná slečna v tomto kontextu byla starší třiceti let. Kromě toho, ţe mladé ţeny 

obecně páchají méně trestných činů oproti mladým muţům, tak zřejmě nejsou jako slečny 

označovány v tomto kontextu starší ţeny. Média mají tedy tendenci být vůči muţům 

shovívavější. Zároveň to ale znamená, ţe tím přispívají k vytváření silné konotace mladíka 

jako muţe, který páchá kriminální čin. Nese to s sebou zároveň obecně negativní konotaci 

tohoto slova, jakkoli se jinak z pohledu denotačního významu jedná o slovo neutrálně 

zabarvené. 
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Oběti 

Dalším z kontextů, který se vyskytl u obou klíčových slov, byl kontext oběti. Zařadila jsem 

do ní případy pouţití klíčového slova, ve kterých šlo o muţe a ţeny ve smyslu oběti 

jak násilných trestných činů (Za mylné nicméně označila [farářka církve] informace 

zveřejněné některými bulvárními médii, ţe mladík měl být nalezen ve vaně plné krve.
62

; 

Jiná zhruba stejně stará slečna pachatele nahlásila policii, protoţe ji naštvalo, 

ţe jí sice zaplatil, ale po sexu ji neodvezl do školy, jak slíbil.
63

), tak nehod (V péči lékařů 

skončil  v pátek večer mladík, který se při dlouhém sprchování v uzavřené koupelně 

pravděpodobně otrávil oxidem uhelnatým, který unikal z karmy v rodinném domě...
65

; 

Nejmladší pacientkou [záchranářů] byla osmnáctiletá slečna, naopak nejstarší byla 87letá 

cizinka.
67

). 

U slova slečna se opakovaně objevil tento kontext ve významu dlouhodobého zdravotního 

postiţení či nemoci. Nejde v tomto případě o oběti v pravém smyslu, jedná se jen podobně 

jako u obětí o ţeny nějakým způsobem trpící („Kdyţ mi pak na ortopedii diagnostikovali 

revmatoidní onemocnění, musela jsem se vzdát sportu úplně,” vzpomíná se smutkem nyní 

22letá slečna.
68

). U slova mladík se tato varianta neobjevila vůbec. V jednom z článků, 

který referoval o práci denního stacionáře pro postiţené, přitom autor psal jak o mladém 

muţi-klientovi, tak o mladé ţeně-klientce zařízení, ale místo slova mladík, které se přitom 

zdá být na základě podstatně vyšší četnosti zavedenějším, pouţil slovní spojení mladý muž 

(Mladý muţ chodí do denního stacionáře, slečna, která je mentálně na úrovni tříletého 

dítěte, vyuţívá i pobytovou sluţbu domova pro osoby se zdravotním postiţením.). Mladík 

se sebou zřejmě nese negativní konotace, není slovem zcela neutrálním, protoţe jinak 

se jeho pouţití v tomto případě velmi nabízí. Je moţné, ţe jsou tyto negativní konotace 

se slovem pro novináře spjaty z důvodu dříve analyzovaného kontextu mladíků-muţů 

páchajících trestné činy, protoţe data ukazují silnou tendenci existence tohoto pouţití. 

Pokud by působilo slovo neutrálně nebo pozitivně, nebyl by pro novináře v tomto případě 

důvod ho nepouţít. 
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Neutrální označení 

Neutrální pouţití klíčových slov jsem identifikovala vţdy v případě, kdy bylo toto slovo 

pouţito čistě v denotačním významu k označení mladého člověka bez zásadního emočního 

podtextu nebo specifické role dané osoby ve společnosti, ze kterých jiţ nešlo jednotlivé 

podkontexty dobře logicky rozdělit. Oproti ostatním kategoriím zde byl velký rozptyl 

 v typu daných zpráv, jednalo se o články v různých rubrikách typu cestování (Na jednom 

obrněném transportéru sedí mladík a čte Písmo svaté.
70

), kultura (Ţánr techna pak bude 

na festivalu reprezentovat třeba polský mladík Deas (...).
71

) nebo i v domácí zpravodajské 

rubrice (Nejhorší ironií bylo, ţe podle následných vyšetření mladík očkování vůbec 

nepotřeboval, protoţe byl očkován i přeočkován.
72

).  

Mladé ţeny jsou v neutrálním kontextu označovány jako slečny v různých situacích, 

jako jsou zprávy o konkrétních ţenách a jejich práci (Ale ta slečna navíc vytváří pěkné 

věci  z plastu (...).
73

) nebo označení mladé ţeny, jejíţ identitu neznáme (Kolikrát 

asi vyhledávač stejnou fotku najde? A ta rozesmátá slečna se pokaţdé jmenuje jinak!
74

). 

Jako slečny jsou obecně označovány nejen dospělé ţeny, ale v nemalém počtu případů 

i mladé dívky (Nelinka je pětiletá slečna, která ţije v Kraslicích (...).) různého věku 

(„Je to [prodlouţení prázdnin z důvodu rekonstrukce školy] super,“ konstatovala slečna 

Kačka), coţ se u slova mladík neděje. Mladík je sice mladý muţ, ale dle výskytu 

ne chlapec, tedy ne dítě. Konkrétní věk je zmíněn jen v 27 článcích ze 112 v tomto 

kontextu, nejde tedy o dostatečně komplexní data, ale nejmladší z těchto mladých muţů, 

jejichţ věk známe, byl starý 12 let (O tři roky mladší mladík [oproti 15leté dívce] 

se jí snaţil pomoci …
75

) a v ţádném jiném z článků se nejednalo o malé dítě. Jakkoliv 

to nelze na základě dat prezentovaných v této práci prokázat, bylo by moţné argumentovat, 

ţe zde v případě mladých ţen dochází k infantilizaci, kterou ve svých výzkumech zmiňují 

Messner, Duncan a Jensen i Sercombe.  
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Kontext zvířat, neživých objektů či fiktivních postav 

Tento kontext se primárně objevil u slova slečna. Jednalo se o kontext, ve kterém slovo 

neoznačovalo ţenu ve smyslu lidské bytosti nebo ţijící ţeny. Ţeny jsou oproti muţům 

výrazně pozitivněji vnímány pokud jde o péči. Stereotypní ţenské role je vsazují do rolí 

pečovatelek, jak v analýze konstatuje Valdrová.V důsledku těchto stereotypů 

jsou pak pomocným asistentům pracujícím s umělou inteligencí zpravidla přisuzována 

ţenská jména a pohlaví, protoţe lidé na základě společenských stereotypů povaţují roboty-

ţeny za vhodnější pro takové role, jak dokládají ve své studii Friederike Eysel a Frank 

Hegel
76

.  V rešerši se tak objevila například slečna-robot („Se studenty IT začneme 

vytvářet sourozence pro stopující robotí slečnu Matyldu.“
77

). Zajímavá byla dále 

personifikace zvířecích mláďat-samic. V médiích se tak vyskytly slečny řady ţivočišných 

druhů jako například ţirafy (...odpoledne se uţ ţirafí slečna přidala ke zbytku stáda.
79

), 

sysla (Syslí slečna se dokonce naučila pár veverčích triků.
81

) nebo orlosupa (Přesto 

bude hrát chomutovská orlosupí slečna v reintrodukčním programu důleţitou roli.
83

). 

Pro srovnání jsem se přes NewtonMedia pokusila zjistit, jakým způsobem novináři referují 

o mláďatech-samcích. Například u dvou slůňat z Praţské zoo, která se narodila v roce 

2016, pouţili autoři slova kluk (Stokilový kluk je první praţské slůně
84

) nebo chlapeček. 

V rámci mého výzkumu se slovo mladík v tomto kontextu objevilo pouze dvakrát (Otcem 

[mláděte lenochoda] je letos dvacetiletý samec Largo, který pochází z Jihlavy. Na rozdíl 

od své sedmileté partnerky (…) to uţ není úplný mladík
85

). V obou případech šlo navíc 

o starší zvířata, u kterých bylo konstatováno, ţe uţ nejsou mladíci. Nešlo tedy o označení 

mláďat jako v případě zvířecích slečen. Dokládá to znovu tendenci ţeny obecně 

infantilizovat. 

Do tohoto kontextu jsem rovněţ zahrnula i fiktivní postavy. Cílem bylo zahrnout veškeré 

případy, kdy média z různých důvodů nemluví o reálných ţivých lidech. V médiích 
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se tak objevilo dílo Ošklivá slečna ve vzpomínkovém článku o herečce Daně Medřické
86

 

nebo postava slečny Brodieové, která je hrdinkou knihy Muriel Sparkové Nejlepší léta 

slečny Jean Brodieové
87

, mladíci se pak objevili například v článku o nově nastudované 

hře v Divadle Na prádle (Do sklepního prostoru se dvěma palandami přináší mladík 

dívku.
88

). 

 

3.2. Separátní kontexty  

3.2.1.  Mladík 

Vzpomínka 

Specifickou kategorií byl kontext identifikovaný jako vzpomínající starší muţ. 

Jde o zprávy, ve kterých klíčové slovo nefiguruje jako označení aktuální situace, 

ale pouţívá ho muţ, který se jiţ za mladíka nepovaţuje a referuje přitom ke svému 

mladšímu já („Jako mladík – teď uţ jsem starý (smích) – jsem se dozvěděl 

o Československu a o tom, co se tady dělo během sametové revoluce.“
89

) případně 

to za něj dělá autor daného článku (Třeba v říjnu roku 1983 přijel do Jihlavy nenápadný 

mladík  s knírkem.
90

). 

U slova slečna se tento kontext vůbec nevyskytl, coţ odkazuje na fakt, ţe pokud starší ţeny 

vzpomínají na své mládí, slovo slečna není to, které jim v takový moment vyvstane 

na mysl. Není v tomto případě slovu mladík ekvivalentní, a to zřejmě proto, ţe význam 

slečna-nevdaná ţena je stále poměrně silně asociován na úkor slečny – velmi mladé ţeny. 

Pokud tedy starší ţeny vzpomínají na své mládí, slovo slečna je oproti slovu mladík příliš 

časově konkrétní a ohraničené. Slečnou lze dle dřívějších zvyklostí přestat být na základě 

konkrétního činu, zatímco časové období, kdy sám sebe muţ označí za mladíka, není 

a nikdy nebylo ničím přesně definováno. Mladík je dle slovníkových definic mladý muţ 
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bez dalších podmínek z hlediska ţenatosti daného muţe
91

. I etymologické slovníky 

pak potvrzují, ţe u tohoto označení neexistuje ţádná historie, na základě které by šlo říct, 

ţe si ho zaslouţí muţi pouze do určitého věku nebo na základě dalších kritérií
92

. 

 

3.2.2.  Slečna 

Nevdaná žena 

Slovo slečna tradičně označuje mladé neprovdané ţeny. Významové slovníky pak uvádějí 

rovněţ význam „dospívající svobodné dívky“. V současné době dle Ústavu pro jazyk 

český dochází ke stále jasnějšímu přechodu k neutrálnímu označení paní a slovo slečna 

se tak pouţívá zejména pro věkem velmi mladé ţeny
93

. Jelikoţ se nicméně jedná o proces 

proměny společenských zvyklostí, platí stále, ţe významový kontext slečny ve smyslu 

primárně neprovdané ţeny (bez ohledu na její věk) je stále kontextem pouţívaným, 

coţ jsem při analýze dat i zaznamenala. V tomto kontextu tedy zahrnuji takové pouţití 

klíčového slova, ve kterém autor článku zdůrazňuje neprovdanost dané ţeny a ne nutně 

její mladost, jako tomu bylo například v článku o italské herečce Gině Lollobrigidové (91), 

kterou Právo citovalo: „Tak jsem znovu slečna. Fakt, ţe anulování sňatku podepsal 

samotný papeţ, mě naplňuje ještě větší radostí.“
94

.  

Opakovaně v tomto kontextu pak články referovaly přímo ke svatbám, kde byla skutečně 

neprovdanost daných ţen přímou součástí dané zprávy, jako například v článku 

věnujícím se otázky povinného přechýlení ţenského příjmení po sňatku (Kdyţ si dnes 

slečna Tereza bere pana Dvořáka, můţe přijmout jméno Tereza Dvořák, jenom pokud 

by pan Dvořák byl cizinec.
95

) nebo v článku o zpěváku Martinu Harichovi, 

který se zmiňoval o nabídce na vystoupení („Tenkrát nás ta slečna slyšela hrát a poté 

mě kontaktovala, abychom přijeli zahrát na její svatbu.“
96

). Tento kontext logicky u slova 
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mladík nepřichází v úvahu, jelikoţ muţi takové rozlišovací označení neměli historicky 

a nemají ho ani v současné době.  

Pejorativní označení 

V několika případech se slovo slečna objevilo v kontextu, který byl vţdy určitým 

způsobem pejorativní. Jednalo se o zprávy, ve kterých bylo slovo pouţito v ironickém 

či vyloţeně sexistickém kontextu. Jelikoţ se tak stalo v jednotkách případů a nejde u nich 

 v podstatě nijak zobecňovat, rozhodla jsem se na všechna tato pouţití podívat zblízka.  

Ve dvou případech (v obou se jednalo o články v deníku Blesk, tedy bulvárním tisku) 

se objevilo slovo slečna v sexistickém kontextu. Prvním případem byl článek 

o jedenatřicetileté modelce Candice Swanepoel, u které Blesk napsal „Ta slečna 

 s dokonalou postavičkou ţe má dvě děti?“
99

 Vidím v tomto pouţití několik implikovaných 

významů. Zaprvé článek modelku redukuje primárně na její vzhled a zabývá se tím, 

zda vypadá na svůj věk, a konstatuje, ţe v tomto směru vypadá Swanepoel výrazně lépe, 

neţ by dle očekávání vzhledem k věku a dvěma dětem měla. Za problematické rovněţ 

povaţuji slovo „postavička“. Zdrobněliny obecně slouţí v češtině k vyjádření citového 

zabarvení
100

 a v tomto případě vidím v pouţití slova postavička objektifikaci. Na Candice 

Swanepoel autora zajímá primárně její tělo jako objekt k adoraci a nikoliv ţena jako osoba. 

Vzhledem k věku modelky a faktu, ţe má jiţ dvě děti, je pak problematické i pouţití slova 

slečna, které se jinak vztahuje jen k velmi mladým ţenám, coţ opět ukazuje na tendenci 

médií ţeny neadekvátně omlazovat aţ infantilizovat.  

Podobný případ se objevil i u článku o mladém fotbalistovi Alexu Královi, kde popisuje 

článek jeho partnerku jako „mlaďounkou slečnu“ (Je to mlaďounká slečna, její tělo je 

pevné, pruţné, plné vášně a mysl nespoutaná.
101

). I zde se objevuje pejorativní zdrobnělina 

a objektifikace v podobě popisu jejího těla. Nic dalšího se v článku ostatně o této ţeně 

nedozvíme, protoţe nic dalšího autor nepovaţoval za podstatné, coţ jen potvrzuje prvotní 

dojem – ţena je objekt, její vlastnosti, schopnosti nebo kariéra nejsou zajímavé, 

podstatné je pouze to, jak vypadá a k jakému muţi patří, tak jak to popisuje v práci 

Stereotypy a klišé v mediální projekci genderu Jana Valdrová.  
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Partnerka 

Pro označení dvou osob v dlouhodobém vztahu mimo manţelský svazek čeština nemá 

jeden dokonalý termín, a uţívají se proto jak pojmy „partner/partnerka“, tak stále častěji 

„přítel/přítelkyně“
102

, u zákonů, které upravují nebo reflektují institut nesezdaného souţití 

pak druh/druţka. V šesti případech jsem při analýze zaznamenala pouţití slova slečna 

právě  v tomto významu, kdy je většinou uţit přímo partnerem dané ţeny („Jo, to je moje 

slečna,” zamumlal Feňa [Martin Fenin]
103

). Ve všech případech je pak slovo uţito vţdy 

 s přivlastňovacím zájmenem, tedy v podobě moje/vaše/jeho slečna, klíčové slovo samotné 

tedy zjevně tento význam nemá a nelze jej volně zaměňovat se slovy přítelkyně/partnerka, 

jejichţ hlavním významem je právě ţivotní druţka jiné osoby.  

Obsluha 

V osmi případech se objevilo pouţití klíčového slova v kontextu obsluhy. Její identita není 

podstatná, slouţí pouze jako prostředek k dané sluţbě (Na recepci se na nás usmívá milá 

slečna a ochotně nám ukazuje dotazníky.
104

) a slovo bývá často přímo navázáno na danou 

profesi jako slečna masérka
105

 nebo slečna výčepní
106

. Mladí muţi v pozici obsluhy 

jako mladíci nebyli uvedeni vůbec. Mladík masér nebo mladík výčepní dohromady 

jazykově nesedí, dá se předpokládat, ţe v obdobných situacích jsou pouţita slovní spojení 

pan masér nebo pan výčepní (Chutě a tipy pana výčepního
107

), takţe se zde opět ukazuje 

nerovnost pojmenování; u ţen se tímto označením zdůrazňuje jejich nezkušenost 

či mladost, která je z hlediska vlastností ţen společensky hodnotná.  

Velká slečna 

Zřejmě proto, ţe slovo slečna historicky označovalo nevdanou ţenu, 

která je nicméně jiţ ve věku, kdy by se vdávat mohla, je občas toto slovo pouţíváno 

pro vyjádření dospívání mladé dívky a její ţivotní posun. Objevují se tak slovní spojení 

jako „velká slečna“ (Dnes uţ je zpěvákova nejmladší dcera Noemi (12) velká slečna 
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a pro Blesk poprvé promluvila.
109

) nebo „uţ slečna“ (Manţelka Martina (36), uţ slečna 

Adéla (10) a šikula Damián (9) vědí, ţe v květnu se jim změní ţivot.
110

). Slečna 

se  v tomto kontextu stává ţivotním milníkem, jedná se o označení, ke kterému dívka musí 

dozrát. Druhý z těchto příkladů navíc názorně ukazuje, ţe pro vyjádření stejného významu 

pro mladé muţe slovo chybí; slovo mladík zjevně není ekvivalentem, nemá historický 

význam, který by vyjadřoval změnu ve společenském postavení. Autor článku o rodině 

fotbalisty Petra Čecha, který zmiňoval „uţ slečnu Adélu“ přitom zřejmě adekvátní 

pojmenování pro jejího o rok mladšího bratra hledal, kdyţ pouţil slovo „šikula“.  

Slečna nebo paní 

V pouhých dvou případech se objevil kontext, který opět odkazuje na nerovnost 

obou klíčových slov. Šlo o případy, kdy autor (v tomto případě se jedná o autora citace 

nikoliv článku) hledal jednoslovné pojmenování pro mladé ţeny, ale z důvodu existence 

slov slečna i paní nedokázal najít jednoslovné označení a pracoval tak s oběma slovy 

zároveň: „Nevidím důvod, proč by paní nebo slečna Zsuzsová dávala zavraţdit novináře,“ 

neskrývá pochybnosti Jozef Kuciak
111

.  

Ve druhém případě se v obdobné situaci ocitl autor popisků k fotografiím v souborném 

článku o rychlobruslařce Martině Sáblíkové, kde se objevil popis: „Tolik drahocenných 

šperků bude Martině závidět nejedna slečna a dáma
112

.“ I u posledního z kontextů 

se tak ukazuje, ţe slova mladík a slečna nejsou ekvivalenty; v tomto případě se zdá být 

existence slova aţ nadbytečná a zbytečně komplikující jinak na první pohled jednoduché 

označení dospělých ţen. 
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Závěr 

Tato práce se zabývala otázkou pouţívání dvou označení pro mladé muţe a mladé ţeny 

v českých celostátních médiích. Pokud jde o hlavní výzkumnou otázku, která se ptala 

na to, v jakých kontextech jsou klíčová slova mladík a slečna pouţívána, práce ukázala, 

ţe pouţívání slova slečna je z tohoto hlediska výrazně rozmanitější. České celostátní 

deníky referují o mladých lidech při pouţívání klíčových slov v podobných situací; 

objevují se tak mladí lidé páchající trestné činy, mladí lidé – profesionální sportovci 

nebo mladí lidé v pozici oběti. Mladé ţeny jsou nicméně oproti mladým muţům 

v těchto případech často uměle omlazovány ve svůj neprospěch. Projevuje se to například 

v případech, kdy jsou jako slečny označovány sportovkyně s úspěšnými kariérami, 

u kterých označováním slečna média implikují, ţe se jedná stále o mladé začínající 

sportovkyně tak, jako je tomu u mladíků –sportovců. Obdobná situace nastává u ţen, 

které jsou jako slečny označovány v souvislosti s výkonem svého povolání, jako výčepní 

nebo masérka. U muţů toto navíc nenastává; ti jsou přímo označováni jako pánové 

bez ohledu na svůj věk. U ţen tedy média zdůrazňují jejich mladost a nezkušenost 

prostřednictví pouţití slova slečna oproti slovu paní. Tato zjištění potvrzují závěry 

představené v teoretické kapitole. I muţi ve středním věku jsou v některých kontextech 

omlazováni, na rozdíl od ţen je tak médii činěno v jejich prospěch, kdy se jedná o mladíky 

páchající trestnou činnost. Omlazováním takto dochází k implikovanému sniţování 

závaţnosti jejich prohřešků. U ţen tato situace nenastává, slečny-delikventky jsou vţdy 

velmi mladé ţeny. 

Ve vedlejší výzkumné otázce se práce ptala, zda jde slova povaţovat za vzájemně 

ekvivalentní. Tedy zda ve stejných případech pouţívají média obě slova stejně 

a zda je lze volně zaměňovat, pokud v daném pouţití změníme pohlaví osoby, o které 

referujeme. Analýza pouţití obou slov ukázala, ţe je nelze povaţovat za ekvivalentní 

z několika důvodů. Jakkoli v současné době Ústav pro jazyk český tvrdí, ţe se význam 

slova slečna posouvá ze staršího významu „mladé nevdané ţeny“
113

 k prostému 

pojmenování pro „velmi mladé ţeny“, tento výzkum naznačuje, ţe otázka nevdanosti 

je ve společnosti stále silně zakořeněná, protoţe způsob pouţívání jazyka v médiích 

ukazuje, jak o společenských jevech uvaţují uţivatelé jazyka. V médiích, která tato práce 

analyzovala, se tato konotace nevdanosti objevila opakovaně. U slova mladík tato konotace 
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zcela chybí; slovo nemá historii, která by mu dávala ve významu konkrétní milník, 

na základě kterého je slovo pouţíváno, nebo naopak jiţ pouţíváno není. To s sebou nese 

další důsledky. Jelikoţ slečnou ţeny historicky přestávají být v důsledku konkrétní události 

(sňatku, zisku vysokoškolského titulu), analýza pouţití v této práci ukázala, ţe ţeny nemají 

tendenci pak k tomuto slovu sahat, kdyţ popisují své mládí. Naopak analýza v práci 

nastiňuje, ţe starší muţi ve vzpomínkách často sahají k pouţití slova mladík, protoţe u něj 

chybí jasný konec, kdy mladíkem přestali být.  

Dalším z důvodů, proč analýza ukázala, ţe se nejedná o slova vzájemně ekvivalentní, 

byl fakt, ţe je tak nepouţívají sama média. Označení mladík s sebou (zřejmě na základě 

širokého zastoupení při označování mladých muţů páchající trestné činy) zřejmě nese 

negativní konotace. V důsledku toho novináři toto označení nepouţívají ani v řadě případů, 

kdy se dokonale nabízí. Pokud v jednom článku mluví o mladých lidech obou pohlaví 

ve stejném kontextu, sahají zpravidla k označení slečna u mladých ţen, 

ale vyhýbají se slovu mladík. To opět dokládá, ţe se z hlediska pouţívání v médiích 

nejedná o slova ekvivalentní, protoţe s sebou nesou vzájemně rozdílné konotativní 

významy. 

Bylo by zajímavé dále analyzovat, čím je způsobený natolik silný nepoměr kvantitativních 

výskytů obou slov. Proč je slovo mladík pouţíváno o tolik častěji neţ o slečnách. Můţe 

se jednat o podreprezentaci ţen v médiích obecně nebo zda zde hraje roli fakt, 

ţe nejvýznamnějším kontextem muţů-mladíků byli muţi páchající trestné činy. 

Bylo by tedy zajímavé tento fakt dále zkoumat jiným typem výzkumu, protoţe na základě 

této práce nelze jevu přesně porozumět.  

Práce ukázala, ţe média stále přistupují k mladým lidem rozdílně na základě pohlaví. 

Zatímco u mladých ţen je často prostřednictvím označení pro velmi mladé ţeny sniţována 

váha jejich úspěchů v pracovní kariéře, u mladých muţů je stejný postup pouţíván 

ve snaze sníţit závaţnost jejich prohřešků. Označení mladík a slečna, která by se na první 

pohled dala povaţovat za ekvivalentní, média takto nevidí a nepouţívají, coţ opět ukazuje 

nerovnost mezi pohlavími a bylo by vhodné dále sledovat, zda a jak dochází v tomto směru 

k pozitivnímu vývoji. 

 

 

 



 

Summary 

This thesis dealt with the issue of using two labels for young men and young women 

in the Czech national newspapers. Regarding the main research question, which asked 

in what contexts the keywords mladík (young man) and slečna (miss) are used, the work 

showed that the use of the word slečna is significantly more diverse in this respect. Czech 

national daily newspapers report on young people using keywords in similar situations; 

there are young people committing crimes, young people - professional athletes, or young 

people in the position of victims. However, young women are often artificially rejuvenated 

to their detriment compared to young men. This is manifested, for example, in cases where 

female athletes with successful careers are described as girls, in which the labeling of a girl 

means that the media still consider them to be starting their careers, as is the case 

with young male athletes. A similar situation occurs with women who are referred to 

as girls in connection with the performance of their profession, as a miss taproom or miss 

masseuse. Moreover, this does not occur with men; they are directly referred to as Mr, 

regardless of their age. For women, therefore, the media emphasize their youth 

and inexperience through the use of the word miss as opposed to the word Mrs. These 

findings confirm the conclusions presented in the theoretical chapter. Even middle-aged 

men are rejuvenated in some contexts, in contrast to women, the media do so in their favor 

when they are young men committing crimes. Artificial rejuvenation thus implies 

an implicit reduction in the severity of their transgressions. This situation does not occur 

for women, young delinquents are always very young women. 

In a secondary research question, the work asked whether the words could be considered 

mutually equivalent. That is, whether in the same cases the media use both words 

in the same way and whether they can be freely sweitched if we change the gender 

of the person we are referring to in the given use. Analysis of the use of both words 

showed that they could not be considered equivalent for several reasons. Although the 

Institute for the Czech Language currently claims that the meaning of the word Miss 

is shifting from the older meaning "young unmarried woman" to a simple name for "very 

young women", this research suggests that the issue of marriage is still deeply rooted 

in society. the use of language in the media shows how users of language think 

about social phenomena. In the media that was analyzed in this thesis, this connotation 

of ignorance appeared repeatedly. For the word young man, this connotation is completely 

missing; the word has no history that would give it a specific milestone on the basis 



 

of which the word is used or, conversely, is no longer used. This has other consequences. 

Since young women historically cease to be due to a specific event (marriage, gaining 

a college degree), the analysis of usage in this work has shown that women do not tend 

to reach for this word when describing their youth. On the contrary, the analysis at work 

outlines that older men in their memories often reach for the use of the word young man, 

because the word lacks a clear ending when they ceased to be young. 

Another reason why the analysis showed that the words were not mutually equivalent 

was the fact that they were not used by the media themselves. The designation of a young 

man (likely due to the wide representation in the designation of young men committing 

crimes) probably carries negative connotations. As a result, journalists do not use 

this designation even in many cases where it is perfectly offered. When talking about 

young people of both sexes in the same context in one article, they usually refer 

to the young woman as miss, but avoid the word young man. This again proves 

that they are not equivalent words in terms of media use, because they carry different 

connotative meanings. 

It would be interesting to further analyze what causes such a strong disparity between 

the quantitative occurrences of the two words. Why the word young man is used so much 

more often than miss. It may be the under-representation of women in the media 

in general, or the fact that the most important context of young men was men committing 

crimes may play a role. It would therefore be interesting to further investigate this fact with 

another type of research because on the basis of this work it is not possible to understand 

the phenomenon fully. 

The work showed that the media still treat young people differently on the basis of gender. 

While for young women, the label of miss often reduces the weight of their career success, 

for young men the same procedure is used in an effort to reduce the severity 

of their transgressions. The terms young man and miss, which at first sight could be 

considered equivalent, are not seen and used by the media in this way, which again shows 

gender inequality and it would be appropriate to further monitor whether and how 

there are positive developments in this direction. 
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