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Abstrakt

Tématem diplomové práce je kvantitativní obsahová analýza a kritická diskurzivní analýza 

mediální prezentace sporů o děti s mezinárodní dimenzí z genderové perspektivy, 

konkrétně v kontextu kauzy Sáry Barao. Hlavním cílem práce je analyzovat, zda a jakým 

způsobem se v denním tisku pojednávajícím o sporech o děti s mezinárodní dimenzí odráží 

a posiluje mýtus mateřství a zda mediální diskuze upevňuje genderové stereotypy 

vztahující se k obrazu matky, otce a dítěte, a to jak v explicitní, tak i v implicitní formě. 

Dalším cílem práce je analyzovat, zda a jakým způsobem diskuze přispívá k genderově 

stereotypnímu posilování obrazu oddělených sfér – tedy dělení na sféru soukromou 

připisovanou ženě a sféru veřejnou patřící muži. Konstruování obrazu matky, otce a dítěte 

bude analyzováno zároveň ve vztahu ke specifickým novinářským praktikám a pozornost 

bude věnována otázce, jak denní tisk konstruuje debatu, jejímiž hlavními aktéry/aktérkami 

jsou členové/členky soukromé sféry. S ohledem na významnou roli médií v současné 

společnosti lze předpokládat, že právě denní tisk může být zdrojem informací o tom, jak je 

mateřství chápáno v naší společnosti.

The subject of the dissertation is quantitative content analysis and critical discoursive 

analysis of media presentation of contention about children with international dimension 

from gender perspective in context of cause of Sára Barao. The main intention is to analyze 

if and in what way is in daily press discussing the problem of  contention about children 

with international dimension reflected and strenghtened maternal myth and if discussion 

strenghtens in explicit and implicite way gender stereotypes regarding picture of mother, 

father and child. Further task is to analyze how and in what way the discussion contributes 

to gender stereotypical strenghtening of divided spheres – the division into the private 

sphere attributed to woman and public sphere connected with man. The construction of the 

picture of mother, father and child is analyzed also in relation to specific journalist 

practises and the attention is paid to the question how the daily press constructs discussion 

where the main participants are members of private sphere. In relation to significant role of 

media in current society it is possible to assume that the daily press can be a source of 

information about uderstanding of motherhood in our society.

Klíčová slova:

gender, genderové stereotypy, mýtus mateřství, diskurz, média, obsahová analýza, kritická 

diskursivní analýza, zpravodajství
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1.Úvod

Ve své diplomové práci se budu zabývat otázkou, jakým způsobem média v naší 

společnosti konstruují spory o děti s mezinárodní dimenzí1. Téma jsem zvolila jednak 

s ohledem na fakt, že v těchto sporech hrají matka, otec a dítě centrální úlohu, a proto zde 

lze sledovat, jakými způsoby jsou v naší společnosti právě obrazy matky, otce a dítěte 

utvářeny. Objevuje se zde tedy prostor vhodný pro genderovou analýzu. Téma jsem 

vybrala také z důvodu, že je velmi aktuální – bylo diskutováno v první polovině roku 2007 

v souvislosti s kauzou Sáry Barao a v návaznosti na ni došlo k významným změnám 

v přístupu k řešení těchto sporů2.

Základní otázkou mé práce bude, zda (a jakým způsobem) se v denním tisku odráží 

a posiluje mýtus mateřství, zda debata týkající se sporů o děti s mezinárodní dimenzí 

upevňuje zažitý obraz matky, otce a dítěte a zda přispívá k posilování obrazu oddělených 

sfér, tedy zda posiluje dělení na sféru soukromou připisovanou ženě a sféru veřejnou patřící 

muži. Zajímat mě bude, jaký obraz matky, otce a dítěte debata svým čtenářům/čtenářkám 

nabízí, zda se jedná o genderově stereotypní obrazy a jak jsou tyto obrazy konstruovány, a 

to jak na explicitní, tak na implicitní úrovni. Zároveň mě bude mě zajímat, jak se specifické 

praktiky novinářského diskurzu odrážejí v konstruování debaty a jak denní tisk pracuje 

s informacemi týkajícími se privátní sféry života. 

Na dané otázky se budu snažit nalézt odpovědi prostřednictvím metody 

kvantitativní obsahové analýzy a kritické diskursivní analýzy. Interpretaci dat vzešlých 

z analýzy doplním informacemi z rozhovoru s redaktorkou Mladé fronty Dnes Pavlou 

Kubálkovou, která se spory o děti s mezinárodní dimenzí zabývá.

Východiskem mé práce je přesvědčení, že média sehrávají v současné společnosti 

velmi významnou roli. Mediované obsahy, jejich struktura a způsob prezentace událostí či 

osob odrážejí jistým způsobem realitu, ze které tyto obsahy vycházejí, a zároveň následně 

ovlivňují konstrukci a chápání reality každodenního života (Thompson, 2004). Konkrétní 

zacílení na aspekt konstrukce obrazů matky, potažmo otce a dítěte, mi připadá zajímavé 

vzhledem ke skutečnosti, že v našem společenském kontextu se k těmto obrazům váže řada 

stereotypů, které jsou často vnímány jako „přirozené“ a nikoliv jako kulturně podmíněné 

(Bednaříková, 2003; Maříková, 2004). Denní tisk lze považovat za médium, které má 

                                                
1 Jako spory o děti s mezinárodní dimenzí chápu spory rodičů různých národností, kdy jeden z rodičů bez 
svolení partnera/partnerky odveze dítě ze země jeho trvalého pobytu a s dítětem se skrývá v jiné zemi a 
znemožňuje partnerovi/partnerce se s ním vídat. 
2 Kauzu Sáry Barao a změny, ke kterým v návaznosti na tuto kauzu došlo, diskutuji v kapitole 
3.3. Konkretizace výzkumného problému a konstrukce výzkumného souboru.
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autoritativní postavení ve společnosti (McQuail, 2002). Proto nám může poskytnout pohled 

na to, jaké jsou společensky dominantní konstrukce matky, otce a dítěte, jak se odrážejí 

v médiích a jak jsou jimi následně reprodukovány.

Ráda bych uvedla, že svou práci považuji za feministickou. Feministická 

perspektiva je mi, vzhledem k oboru, který studuji, blízká a ve své práci z velké části 

vycházím z konceptů feministických autorů/autorek a nechávám se jimi inspirovat při svém 

výzkumu. Vedle feministických teorií se opírám i o teorie autorů/autorek, kteří/které 

s feministickou perspektivou příliš nepracují či ji jako svou výchozí pozici neuplatňují 

explicitně. 

Pokud jde o rozvržení práce, první část věnuji vymezení základních teoretických 

konceptů, se kterými pracuji a které informují následnou analýzu. Věnuji se proto 

především feministickým teoriím týkajícím se konstrukce mateřství a otcovství a zmiňuji 

proměny rodinných vztahů a roli mýtu mateřství ve věcech svěřování dítěte do péče 

jednomu z rodičů po rozvodu. V první části práce se dále zabývám teoriemi, které se týkají 

konstrukce zpravodajství a praktik, jichž je v denním tisku při produkci zpráv užíváno. 

Zároveň se zabývám feministickou kritikou obsahu médií a uvádím některé feministické 

studie médií.

V empirické části práce představuji metody, které využívám v analýze, a hovořím o 

postavení těchto metod v rámci feministické tradice bádání. Dále představuji vlastní 

výzkumný problém a definuji výzkumné otázky a předpoklady, se kterými do výzkumu 

vstupuji. Následně se již konkrétně věnuji obsahové a diskurzivní analýze, přičemž data 

interpretuji ve vztahu k informacím získaným z rozhovoru s Pavlou Kubálkovou. V rámci 

analýzy zohledňuji teoretické koncepty zmíněné v první části práce a zpětně se k nim 

vztahuji. Výsledky výzkumu hodnotím v závěru své práce. 
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2. Teoretická část

V teoretické části diskutuji teorie, které jsou relevantní pro můj výzkumný problém. Věnuji 

se mateřství a feministickým přístupům k tomuto fenoménu. V souvislosti s mateřstvím a 

jeho proměnami zmiňuji i proměny otcovství, rodiny a postavení dítěte v rodině. Pozornost 

věnuji i teoriím médií, zaměřuji se na teorie týkající se konstrukce zpravodajství a diskutuji 

feministickou kritiku mediálních obsahů, jíž se inspiruji ve své analýze. 

2.1. Mateřství, otcovství, rodina

Následující podkapitola je věnována fenoménu mateřství, otcovství a rodiny. Největší 

pozornost bude věnována koncepcím pojednávajícím o mateřství, a to proto, že se 

v analýze věnuji především otázce, jakým způsobem analyzovaná debata konstruuje obraz 

matky a zda reflektuje a posiluje mýtus mateřství. Ve vztahu k mateřství a jeho proměnám 

zmiňuji i fenomén otcovství, proměny otcovské role a proměny role dítěte. Teoretickým 

koncepcím týkajícím se otcovství a dětství se věnuji spíše okrajově a to z důvodu, že se 

práce zabývá především mateřstvím.

Vzhledem k tomu, že se ve své práci budu zabývat analýzou médií, konkrétně 

novinových článků, uvádím i některé příklady feministických studií zaměřených právě na 

výzkum reprezentací mateřství a otcovství v médiích. V návaznosti na proměny mateřství a 

jeho forem se zabývám i proměnami rodinných vztahů, poukazuji na proměnlivost 

postavení matky, otce a dítěte v rodině v různých historických a společenských kontextech 

a zmiňuji vliv mýtu mateřství na rozhodování soudů v otázce svěřování dítěte do péče 

jednomu z rodičů po rozvodu.

2.1.1. Mateřství - přirozená role ženy?

„Mateřství je sociální instituce3, která patří k lidské společnosti od dávných věků“ (Mareš, 

2002: 84). Nejedná se ovšem o instituci univerzální a neměnnou, nýbrž o instituci, která se 

v čase a místě mění. Pojímání mateřství, jeho hodnota a atributy s ním spojené se liší 

v rámci jednotlivých kultur existujících v současné době a lišilo se i v různých 

historických obdobích. Stejně tak jako se měnil v dějinách obraz mateřství, měnily se i 

instituce s ním spojené – především rodina a způsoby rodinného uspořádání. Na proměny 

                                                
3 „Máme na mysli spíše kulturně antropologické pojetí sociálních institucí jakožto obecně uznávaných forem 
jednání a způsobů řešení problémů v dané kultuře“ (Mareš, 2002: 84).



9

rodiny se vázaly i proměny chápání jejích členů, měnil se tedy nejen obraz a hodnota 

matky, ale i obraz otce a dítěte a jejich postavení v rodině (Mareš, 2002; Maříková, 2004).

Přes tyto skutečnosti je mateřství v současné společnosti často chápáno jako něco 

přírodou daného a tudíž přirozeného. Je chápáno jako přirozený úděl ženy či jako její 

povinnost. Z této perspektivy se mateřství stalo základním posláním ženy, nedílnou 

součástí její identity a jejího sociálního postavení. Žena je společností primárně chápána 

jako matka, je neoddělitelně spojována s dítětem a mateřství je nahlíženo jako zdroj radosti 

a štěstí pro každou ženu. Právě dítě tvoří jádro a pořádací princip identity ženy, znamená 

splnění ženské úlohy a naplnění ženského osudu. Mateřství se tak stalo určitým kulturním 

imperativem, který ženám nenabízí téměř žádné jiné perspektivy než perspektivu stát se 

matkou a pečovat o děti (Mareš, 2002; Bednaříková, 2003). 

S tím souvisí i skutečnost, že k mateřství se v naší kultuře váže řada stereotypních 

představ, které utvářejí obraz „opravdové“ či „správné matky“. Matkám je připisována 

láska k dítěti jako přirozená, touha obětovat se pro ně za každých okolností, touha 

upřednostňovat zájmy dítěte před zájmy vlastními a podřídit mu celý svůj život. Ženy, 

které výše uvedené požadavky beze zbytku nenaplňují, se stávají „špatnými matkami“. Tak 

se například ženám, které se rozhodnou nesplodit dítě či dají před výchovou dětí přednost 

kariéře, dostává přívlastků jako je „krkavčí matka“ nebo „špatná matka“

(Szolnokiová, 2003).

Mateřství je sice chápáno jako přirozená role ženy, ale i přes svůj určitý biologický 

základ je především sociálním produktem (sociální konstrukcí), který ospravedlňuje určité 

vzorce chování ženy (matky) v dané kultuře. Právě společnost a kultura nám říkají, co 

máme jako „správné matky“ dělat, jak se máme chovat, dokonce i jak se máme cítit. Stejně 

tak společnost a kultura určuje, v jakém věku je vhodné se stát matkou, kolik dětí je 

správné mít či jakým způsobem je žádoucí je vychovávat. Nejen ženám – matkám, ale i 

mužům – otcům je takto společností vymezována jejich rodičovská role a její obsah 

(Mareš, 2002).

2.1.2. Proměny mateřství v historii

Na skutečnost, že mateřské či otcovské chování není přirozenou rolí a že se v historii 

proměňovalo, poukázala ve své knize Mateřská láska francouzská socioložka a feministka 

Elisabeth Badinter (1998). Autorka na základě studia historických pramenů dokládá, jakým 
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způsobem se měnil obraz mateřství a normy související s výkonem mateřské role, a 

zároveň hovoří o změnách role otce a postavení a hodnoty dítěte v rodině.

Až do poloviny osmnáctého století dle Badinter (1998) láska k dítěti v podobě, 

kterou známe ze současnosti, zcela chyběla. Dítě bylo vnímáno převážně jako břemeno a 

neštěstí a dalo by se říci – viděno z dnešní perspektivy – že bylo zanedbáváno. Běžnou 

praxí tohoto období bylo narozené a nechtěné děti odkládat přede dveře kostelů či je 

umisťovat do nalezinců. Děti z vyšších vrstev byly často předávány placeným kojným. 

S dětmi vychovávanými v aristokratických a buržoazních kruzích bylo nakládáno s citovou 

chladností a nebyla jim věnována systematická láskyplná péče, která je dnes společenským 

ideálem, ač často nerealizovaným (Badinter, 1998).

K radikální proměně mateřství a vztahu rodičů k dítěti dochází podle 

Badinter (1998) na konci osmnáctého století. S nástupem osvícenství jakožto nové 

společenské ideologie začal být lidský jedinec nahlížen jako vzácné zboží. Dítě se stalo 

ekonomickou hodnotou, bylo vnímáno jako zdroj bohatství. S osvícenskou filosofií přišla 

myšlenka rovnosti a osobního štěstí, které bylo spojeno se sňatky uzavíranými z lásky. 

Vztahy mezi manželem a manželkou nabyly nových rozměrů. Změnu zaznamenal i vztah 

rodičů k potomkům. Osvícenský ideál návratu k přírodě přiměl matky, aby své děti kojily a 

plně se jim věnovaly, tak jak je to obvyklé v přírodě. Právě v tomto období se dle autorky 

zformoval mýtus mateřské lásky, „mýtus, který přetrvává ještě i po dvou stoletích: mýtus o 

mateřském instinktu anebo o spontánní lásce každé matky ke svému dítěti“ 

(Badinter, 1998: 107). Žena se symbolicky stává něžnou, milující bytostí, jejíž místo je 

v soukromé sféře a jejíž hlavní úlohou je starostlivá péče o děti (Badinter, 1998). 

Dalších proměn doznal obraz mateřství a mateřské lásky ve dvacátém století. 

Vlivem Freudovy psychoanalýzy, která pracovala s předpokladem, že ženám je mateřství a 

pečování o druhé vlastní v důsledku jejich specifického psychického vývoje, který je 

svázán s osobou matky, došlo k upevnění obrazu ženy jako matky. Matka se stala nejen 

zodpovědnou za přežití svého dítěte, ale zároveň byla zodpovědná za jeho správný vývoj. 

Správná péče a projevovaná láska měla být zárukou pro štěstí dítěte. Dle Badinter (1998) 

tak nové vládnoucí ideje opětovně uvěznily ženu do role matky, z níž bylo možné uniknout 

jen za cenu mravního odsouzení. Žena se stala bytostí cele oddanou štěstí svého dítěte a 

identita ženy se neoddělitelně spojila s identitou matky (Badinter, 1998).
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2.1.3. Koncept mateřství z feministické perspektivy

Téma mateřství se objevuje ve většině feministických teoretických koncepcích, především 

v těch, které spadají do tzv. druhé vlny feminismu4. Feministické autorky druhé vlny se 

vymezují proti biologistickému a naturalistickému5 pojetí mateřství, odmítají chápání 

mateřství jako vrozeného instinktu, přirozené role či vlastnosti přináležející všem ženám a 

poukazují na jeho konstruovanost. Feministické badatelky upozorňují na existenci 

mateřského mýtu či ideologie mateřství, která je produktem patriarchální společnosti a

z reproduktivní funkce ženy odvozuje onu přirozenost mateřství. Feministky se poukazem 

na proměny mateřských rolí v dějinách a alternativní podoby mateřské péče staví proti 

esencialistické argumentaci, která považuje mateřství za univerzální, neměnné a vrozené. 

Zabývají se dominujícími obrazy mateřství a atributy, které doprovázejí obrazy „špatného“ 

a „správného mateřství“, a zdůrazňují, že dominantní obraz mateřství a „ideál matky“, tak 

jak je společensky konstruován, se odráží v identitách jedinců, sociálních interakcích a 

společenských institucích, které ho opětovně reprodukují (Szapuová, 2007). 

Základním bodem kritiky většiny feministických teorií je tedy způsob, jakým je 

mateřství konstruováno patriarchální společností a ideologií. Feministické badatelky tvrdí, 

že právě patriarchální ideologie se podílí na produkci a reprodukci obrazu matky, vnucuje 

ženám mateřství jakožto přirozené a upírá jim možnost budovat svou identitu vně mateřství 

(Szapuová, 2007; Glen et al., 1993).

V následující části této kapitoly se budu věnovat několika teoriím, které se 

problematikou mateřství zabývají. Zmíním koncepci Sary Ruddick, Adrienne Rich, Ann 

Oakley a Nancy Chodorow.

Sara Ruddick (1991) patří mezi kritičky přirozenosti mateřské role a zdůrazňuje její 

konstruovanost. Ve své knize Maternal Thinking (1991) Ruddick kritizuje ztotožování 

ženství s mateřstvím ve smyslu ztotožňování s reprodukční funkcí a tvrdí, že právě tento 

moment tvoří základní pilíř ideologie patriarchální společnosti. Patriarchální ideologie je 

                                                
4 Druhou vlnou feminismu chápeme hnutí, které se začalo formovat v 60. letech dvacátého století. 
Programem tohoto hnutí bylo odmítání měšťanského modelu uzavřené rodiny či požadavek, aby ženy 
rozhodovaly samy o sobě. Mezi dalšími důležitým tématy lze zmínit otázky kontroly žen nad vlastními těly, 
práva na potrat, přístup žen ke všem profesím a další. Feministky druhé vlny z velké části pocházely vedle 
aktivistických kruhů i z akademického prostředí. Tak se etablovala feministická studia jako vědní obor na 
univerzitách. Pozornost členek druhé vlny feministického hnutí se soustřeďovala na kulturní a 
psychologickou oblast jako dvě základní oblasti, ve kterých se formují nerovnosti mezi pohlavími a 
genderové identity (Havelková, 2004).

5 Naturalistické a biologistické názory pracují s předpokladem, že rozdíly mezi muži a ženami jsou vrozené a 
přirozené. Tyto názory slouží k legitimizaci a racionalizaci genderové polarizace společnosti a 
androcentrismu tím, že je vysvětlují jako přirozený produkt vrozených biologických rozdílů mezi pohlavími 
(Renzetti, Curran, 2005).
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dle autorky postavena na dvojnásobném redukcionismu, kdy žena je redukována na matku 

a zároveň matka či mateřství je redukováno na biologickou funkci. Z biologického 

předpokladu se tak stává určitý mýtus, podle kterého je mateřství základním posláním 

ženy. Takovéto, ve společnosti zcela běžné, esencialistické pojetí mateřství je často 

posilováno sociobiologickými teoriemi, které chování samic živočichů přirovnávají 

k chování žen a odvozují z něj přirozenost pečovatelské role ženy – matky. Přirovnáváním 

k živočišné říši dochází k ustavení a upevňování určité normy pro chování ženy – matky a 

zároveň k vymezení nenormy, tedy toho, co ženám nepřísluší (Ruddick, 1991).

Ruddick (1991) tedy nechápe mateřskou péči jako vrozenou vlastnost, ale pojímá ji 

jako určitý druh práce či praxe. Touto prací má na mysli práci, která se vztahuje k péči, 

ochraně a výchově dítěte, a tvrdí, že tato práce může být vykonávána jak ženou či mužem, 

tak i jakoukoliv jinou osobou, která o dítě pečuje. Mateřství je formou chování, kterou 

přijme a vyvine každá osoba pečující o dítě. Ve většině společností je však mateřské 

spojováno právě s ženským, a to v důsledku genderové dělby práce, která ženu umisťuje do 

sféry domácnosti a péče o děti. Z toho důvodu dochází k pojmové, kulturní i politické 

provázanosti ženství s mateřstvím (Ruddick, 1991).

I Adrienne Rich (1983) odmítá vrozenost mateřské role a hovoří o mateřství jako o 

sociálně konstruované instituci, která je výrazně poznamenána patriarchální společností. 

Rich mateřství chápe jako produkt patriarchátu, který, ačkoliv ovlivňuje životy žen, slouží 

zájmům především mužů. Instituce mateřství je spojena s obrazem mateřského instinktu, 

který je definován nesobeckostí, láskou a sebeobětováním ze strany žen. Mateřský instinkt 

je ženám společností vnucován a potlačuje tak jejich touhu po seberealizaci, rozvoji vlastní 

inteligence a utváření vlastního já. Vytlačuje ženy z veřejné sféry a definuje je výlučně 

jako matky. Patriarchální ideologie diktuje ženám nejen to, že se musí stát matkami, aby 

byly skutečnými ženami, ale i to, jak mají jako „správné matky“ jednat. Podstatným rysem 

instituce mateřství je to, že drží ženy v soukromé sféře, tedy mimo struktury moci, čímž se 

moc soustřeďuje výhradně v rukou mužů (Rich, 1983).

Mýtu mateřství se věnuje i Ann Oakley (1986), která říká, že tento mýtus staví na 

třech základních předpokladech. Prvním je, že všechny ženy touží být matkami, druhý, že 

všechny děti potřebují své matky, a třetí, že naopak všechny matky potřebují své děti. 

Oakley (1986) tvrdí, že tento mýtus je v rámci patriarchální ideologie upevňován i vědou a 

vědeckými teoriemi. Konkrétně hovoří o významu psychoanalýzy, která se stala vlivnou 

teorií dvacátého století a podpořila tezi o mateřství jakožto základu femininity. K posílení 

mýtu mateřství a upevňování moci mužů nad ženami přispívá i medikalizace 
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reprodukčních procesů, kdy se porod stává stále více záležitostí medicíny, takže jsou ženy 

umísťovány pod kontrolu vědy, která je veskrze ovládána muži (Oakley, 1986).

Z jiné perspektivy než výše uvedené autorky vychází Nancy Chodorow (1978). 

Chodorow, na rozdíl od Ruddick, Rich a Oakley, považuje mateřský a pečovatelský sklon 

žen za důsledek psychického vývoje a ve své teorii se opírá o psychoanalýzu. Chodorow 

zdůrazňuje rozdílný psychosexuální vývoj chlapců a dívek, ve kterém vidí základ 

veškerých genderových rozdílů. Chlapec je ve svém vztahu sexuálně přitahován k matce, 

čímž riskuje hněv otce, proto se ze strachu z něj od matky separuje a identifikuje s otcem. 

Vůči matce se vymezí jako vůči „té druhé“ a identifikuje se s vlastnostmi otce, stává se 

nezávislým a neorientovaným na péči a blízké vztahy. Vztah dívky k matce je bližší 

vzhledem k tomu, že je také ženou. Dívka se ale od matky rovněž odvrací k otci, který 

symbolizuje moc a autonomii, a svou prvotní lásku k matce přetransformuje do lásky 

k muži. Rozdílnost chlapcovy a dívčiny separace od matky má za následek rozdílné 

sociální role mužů a žen. Z dívek se takto stávají typické ženy, jimž je vlastní pečovatelská 

a mateřská role, a z chlapců nezávislí jedinci (Chodorow, 1978).

V rámci feministických studií je obraz „ideální matky“ a zažité dělení matek na 

„dobré“ a „špatné“, kdy „špatné“ mateřství je definováno vlastnostmi, které stojí 

v protikladu k vlastnostem „dobrého“ mateřství, často předmětem kritiky. „Dobrou“ 

matkou je žena starostlivá, která bez výhrad pečuje o dítě a obětuje mu celý svůj život. 

Tento ideál bývá připodobňován k obrazu panny Marie, která je často kladena jako protipól 

hříšné Evy, jež je matkou odmítající, tudíž zlou. Feministky poukazují na existenci těchto 

protichůdných obrazů mateřství, kdy milující a starostlivá matka stojí jako ideál proti 

obrazu matky zlé. Tyto dva obrazy a jejich obsahy dodnes ovlivňují představy nejen o 

mateřství, ale i o podobách ženství a ženské sexuality (Szolnokiová, 2003).

Jak uvádí Johnston a Swanson (2003), naplňování těchto obrazů „dobrého“ či 

„špatného“ mateřství je svázáno s následným oceněním či sankcemi ze strany společnosti. 

Pokud žena utváří vlastní identitu prostřednictvím svého dítěte, pohybuje se primárně 

v soukromé sféře, stará se a pečuje o dítě a domácnost a je ekonomicky závislá na svém 

muži, dostává se jí ze strany společnosti ocenění a podpory. Pokud naopak dává přednost 

kariéře či vlastní seberealizaci, je chápána jako „špatná“ matka. Dominantní definice 

mateřství vylučuje obraz ženy jako nezávislé a autonomní osobnosti, která je aktivní i 

v pracovním či sexuálním životě. Definice „správného“ a „špatného“ mateřství se dle 

autorek zároveň vztahuje k věku, rase, třídě či sociální pozici. Provdaná matka bílé pleti z 

střední vrstvy, která nepracuje mimo domov, odpovídá normě, zatímco mladá neprovdaná 
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žena černé pleti mající dítě je jakousi odchylkou a symbolizuje ono „nesprávné“ mateřství 

(Johnston, Swanson, 2003).

2.1.4. Proměny rodiny a vztahů mezi jejími členy

Jak jsem uvedla výše, historické proměny mateřské role jsou vázány na proměny rodiny a 

vztahů mezi jejími členy, jsou tedy ovlivněné širším společenským kontextem. Proto se 

v následující kapitole zaměřím na proměny rodinného uspořádání a poukáži na to, že 

koncept rodiny běžně přijímaný v naší společnosti jako přirozený a odvěký, tedy model, 

kdy žena plní funkci pečovatelky o domácnost a děti a otec zabezpečuje materiální život, je 

formou relativně novou. Tato podkapitola věnovaná proměnám rodiny a rodinných vztahů 

se vztahuje mimo jiné i k proměnám mateřství, tak jak o nich hovoří Badinter6 (1998).

Výše uvedený koncept rodiny nukleárního typu7 se ustavil v rámci evropského 

kontextu teprve koncem osmnáctého století. Rodina této doby, na rozdíl od dob 

předchozích, již nezahrnuje mezi své členy čeleď a ostatní nepříbuzné osoby, ale je složena 

pouze z matky, otce a dětí. Takováto podoba rodiny, která vzešla z měšťanského prostředí, 

se stala ideálem své doby a v téměř nezměněné podobě přetrvala po celé dvacáté století. 

Nový koncept rodiny s sebou přinesl i novou dělbu práce – muž začal pracovat mimo dům 

a ženě bylo souzeno zůstávat doma, být dobrou hospodyní, starat se o děti a budovat 

prostředí intimity pro svého muže, který musel zastávat veřejné funkce, a pro děti, za 

jejichž výchovu byla zodpovědná. S genderovou dělbou práce došlo k oddělení soukromé a 

veřejné sféry, sféry intimního života a veřejného prostoru. Žena byla ještě těsněji svázána 

s mateřskou a vychovatelskou rolí, muž s rolí veřejnou a politickou. V této době se mění i 

postavení dítěte v rodině. Dětí nebylo již třeba jako pomocníků/pomocnic při práci na poli 

a jejich ekonomická hodnota se zmenšovala. Dítě se stále více stávalo spíše finančním 

břemenem než ekonomickou výhodou a muži byli ochotní po rozvodu dítě přenechat své 

manželce. Ekonomické změny měly za následek i změny v náhledu na funkci rodiny. 

Rodina začala být chápána jako prostor, kde se o děti pečuje a kde jsou chráněny před 

vnějším světem (Frevert, 1989; Warshak 1992). 

Nový model rodiny je svázán s procesem individualizace společnosti, kdy se začíná 

silně prosazovat podmínka lásky mezi partnery jako požadavek pro založení rodiny. 

Šťastná rodina se stává garantem štěstí pro všechny své členy, tedy i děti. Nový typ svazku, 

                                                
6 Viz kapitola 2.1.2. Proměny mateřství v historii.
7 Nukleární rodinou rozumíme rodinu, která je složena z obou biologických rodičů, matky a otce, a jejich dětí 
(Horský, Seligová, 1997).
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který se prosazuje od poloviny dvacátého století, je založen především na svobodné volbě 

jedinců a společném sdílení vzájemných emocí. Rodina se stává prostorem, kde se 

vyjadřují emoce, je protipólem veřejné sféry, je únikem z této sféry a skýtá svým členům 

ochranu a bezpečí. Svobodná volba a značná míra emocí zakládá určitou křehkost a 

komplikovanost vztahů v moderní společnosti Partnerské vztahy jsou díky prohlubujícím 

se individualizačním procesům stále křehčí a dochází k jejich častějšímu selhávání (Beck, 

Beck-Gernsheim, 1995).

V rámci změn, ke kterým došlo v individualizované společnosti, dochází 

k přehodnocení významu rodičovství i role dítěte. Vzhledem k tomu, že se vztahy zakládají 

na intimitě a emocích, stává se právě dítě centrálním bodem rodiny a vztah rodičů k dítěti 

se mění. Dítě již není jako v předchozích dobách nahlíženo jako pracovní síla, a tudíž 

ekonomická výhoda. Dítě se stává emocionální hodnotou. Prostřednictvím dítěte dochází 

k naplňování a uspokojování citových potřeb a dítě dodává životu svých rodičů 

smysluplnost. Vztah rodičů je křehký, nestabilní a závisí pouze na dohodě dvou jedinců, 

proto i vztah k dítěti nabývá zcela nového významu. Vztah rodiče k dítěti je pevnější a 

hlubší než vztah mezi jedinci tvořící pár, a to z důvodu, že dítě je od narození vztaženo 

k rodiči a tento vztah není věcí pouhé vzájemné dohody. Dítě se stává ve vztahu jedinečnou 

hodnotou (Beck, Beck-Gernsheim, 1995).

2.1.5. Soukromé a veřejné

S ustavením měšťanského modelu rodiny, o kterém hovořím výše, souvisí i upevnění 

tohoto modelu jako normativního ideálu. Dělení na soukromé, tedy ženské, a veřejné, tedy 

mužské, přímo souvisí se stereotypním nahlížením na ženu jako na matku. Z faktu, že ženy 

rodí děti, se odvozuje i fakt, že patří do soukromé sféry, do sféry domova, kde mají pečovat 

o děti. Tak dochází k naturalizaci dělení sfér, k naturalizaci oddělování veřejného a 

soukromého a k naturalizaci stereotypu, že soukromé je ženské a veřejné je mužské 

(Oakley, 2000). Jak uvádí Valdrová (2001), veřejné je spojováno s muži i proto, že panuje 

předpoklad, že vlastnosti typické mužům odpovídají očekáváním veřejné sféry. V této sféře 

je třeba odvahy, agresivity, bojovnosti a muži, kterým jsou tyto vlastnosti kulturně 

připisované, mají větší šanci ve veřejném prostoru uspět. Naopak soukromá sféra je pak 

vhodná pro ženy, protože v ní převažují emoce a péče, což jsou v naší společnosti atributy 

spojované především s ženstvím. Ženy mají na základě údajně odlišných vlastností od 

mužů menší šance se ve veřejné sféře prosadit a uspět (Valdrová, 2001). Soukromému, 
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vzhledem k tomu, že je spojováno s ženským, je pak v androcentrické společnosti 

symbolicky připisována menší hodnota než veřejnému, které je spojováno s mužským 

(Bourdieu, 2000). Nadřazenost životního působiště mužů nad prostorem, který je 

připisován ženám souvisí i s androcentrickým chápáním kultury jako mužského a přírody 

jako ženského principu. Kulturní je spojováno s veřejným, přírodní se soukromým, přičemž 

kulturní je považováno za pokrokové a přírodní za stagnující (Harding, 1990).

Dělení na soukromé a veřejné, tak jak je chápáno v moderní společnosti, reflektuje i 

J. B. Thompson (2004). Thompson chápe veřejnou sféru jako instituce a činnosti, které 

jsou svázané se státem či jsou od něj odvozené. Do této sféry patří státní, soudní a sociální 

instituce. Za sféru soukromou považuje ty sféry života, které fungují od státu odděleně. Do 

této sféry spadají mezilidské a rodinné vztahy a zároveň občanská společnost 

(Thompson, 2004). Ve sféře institucí či v oblastech výkonu moci v naší společnosti 

tradičně dominují muži, ve sféře rodiny a mezilidských vztahů naopak ženy 

(Renzetti, Curran, 2005).

S ohledem na výše uvedené pojetí se budu v analýze zabývat tím, jak je 

prezentováno mateřství, otcovství a dětství, ve vztahu k veřejné a soukromé sféře v diskuzi 

týkající se sporů o děti s mezinárodní dimenzí. Zajímat mě bude, zda je matka a dítě 

umísťováno do sféry soukromé, zatímco otec do sféry veřejné, a do jaké míry je problém 

sporů o děti s mezinárodní dimenzí prezentován ve vztahu k soukromé a veřejné sféře.

2.1.6. Přednostní právo matky na dítě

V důsledku proměny rodiny a rodinných vazeb v individualizované společnosti se lze stále 

častěji setkat s rozpadem manželských svazků, tj. s rozvodem, stejně tak jako s rozpadem 

nesezdaných soužití. Rozvody v České republice jsou charakteristické tím, že děti 

z rozvedených manželství jsou svěřovány v převážné většině matkám 

(Dudová, Hastrmanová, 2007). Tento stav souvisí s mýtem mateřství, který hraje roli při 

rozhodování o svěření dítěte do péče jednomu z rodičů (Warshak, 1992). 

„Představa, že děti z rozvedených manželství patří jejich matkám, a ne jejich otcům, 

nás provází již tak dlouho dobu, že mnoho lidí, včetně soudců, to pokládá za samozřejmé“ 

(Warshak, 1992: 23). Richard Warshak (1992) ve vztahu k problému porozvodového 

svěřování dítěte do péče otce či matky hovoří o vlivu mýtu mateřství na tuto praxi. Tvrdí, 

že „mýtus mateřství je v naší společnosti tak hluboce zakořeněn, že se svěřování dítěte do 
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péče matky stalo společenským zvykem, který, ač se vytvořil relativně nedávno, je často 

chápán jako biologický imperativ“ (Warshak, 1992: 23).

Stejně jako se v dějinách měnil obraz mateřství a vztah matky k dítěti, tak se 

v různých historických dobách lišil i přístup k preferenci matek a otců při svěřování dítěte 

do péče jednomu z nich. V dějinách se lze setkat s preferencí otců i matek. Stejně tak jako 

antický Řím svěřoval děti do péče otcům, lze preferenci otců sledovat i po celé 

osmnácté století. V této době panovala otcovská nadřazenost, která se odvíjela od právních 

vztahů, protože muži doslova vlastnili své manželky a děti. Ženy a matky neměly svá 

politická práva a ženy neplnily ani úlohu přípravy dětí pro život mimo domov. To byla 

výsadní úloha otce, který chránil nejen děti, ale i ženu. Děti byly tedy po rozvodu manželů 

svěřovány do výhradní péče otce (Warshak, 1992). 

Právo otce na svěření dítěte se začalo měnit v období průmyslové revoluce, a to 

v přímé návaznosti na proměny rodinných uspořádání a na vznikající mýtus mateřství. Děti 

začaly být nahlíženy jako bytosti se specifickými potřebami, které lépe uspokojují matky 

než otcové. „Tento postoj se v opatrovnických záležitostech začal prosazovat jako tzv. 

presumpce útlého věku dítěte“ (Warshak, 1992: 25). Presumpce útlého věku zprvu 

znamenala pouze dočasné svěření dítěte do péče matky. Dítě po dosažení věku čtyř nebo 

pěti let přecházelo do péče otci. V současnosti jednoznačně převládá preference matek ve 

věcech svěřování dětí po rozvodu. Presumpce útlého věku se stala důvodem pro svěřování 

dětí jakéhokoliv věku právě matkám a tato preference byla upevňována a přetrvává 

v nezměněné podobě dodnes (Warshak, 1992). Jak bylo zmíněno výše, k mýtu mateřství a 

přirozené mateřské péče přispěla i psychoanalytická teorie Sigmunda Freuda. Dle 

psychoanalýzy sehrává matka při výchově dítěte jedinečnou a nezastupitelnou roli. 

Počátkem dvacátého století se mýtus mateřství promítá i do soudních rozhodnutí o 

svěřování dítěte po rozvodu. Příkladem může být úvaha z roku 1926: „Mateřská láska je 

převládajícím rysem i u nejslabších žen a všeobecně převyšuje otcovské city vůči dětem. 

Dítě potřebuje mateřskou péči více než otcovskou. Z těchto důvodů se soudům příčí zbavit 

matku péče o její děti“ (citováno in Warshak, 1992: 26).

Ačkoliv se v současné době apeluje na sledování individuálních potřeb dítěte, je 

rozhodování týkající se svěřování do péče stále pevně ukotveno v představě, že svěření 

dítěte matce je za každých okolností pro dítě to nejlepší (Warshak, 1992). Dokladem tohoto 

může být statistika o porozvodovém uspořádání poměrů k dítěti pro Českou republiku, 

která uvádí, že v posledních patnácti letech bylo přibližně 90% dětí svěřeno do výhradní 

péče matkám (Dudová, Hastrmanová, 2007). S ohledem na tvrzení Richarda Warshaka 
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(1992) se budu zabývat otázkou, zda se v diskuzi o sporech o děti s mezinárodní dimenzí 

prosazuje zmiňovaný mýtus mateřství. 

2.2. Zpravodajství

V této kapitole se věnuji fenoménu zpravodajství, konkrétně zpravodajství v tištěných 

médiích, které je materiálem pro mou vlastní analýzu. Nejprve charakterizuji zpravodajství 

jako žánr, uvádím, co je pro tento žánr typické, a následně se zabývám způsoby, kterými 

dochází ke konstrukci a produkci zpravodajství a zohledňuji genderový aspekt 

zpravodajství. Také se věnuji problematice diskurzu ve vztahu ke konstrukci a podobě 

zpravodajství. 

2.2.1. Vztah zpravodajství a realističnosti

Jak uvádí J. B. Thompson (2004), média v současné společnosti sehrávají velmi 

významnou úlohu a disponují značnou mocí. Média šířením informací a symbolických

obsahů bezprostředně ovlivňují každodenní život členů společnosti, způsoby jejich jednání, 

myšlení a konstruování realit. Média zčásti odrážejí svět, ze kterého vycházejí, a svým 

způsobem ho zpětně utváří, a to právě díky obsahům, které šíří a které se promítají do 

identit členů společnosti (Thompson, 2004).

Některé mediální žánry, např. zpravodajství či dokumentaristika, pracují s iluzí 

realističnosti, a proto se recipienti/recipientky často domnívají, že informace, které se 

k nim prostřednictvím médií dostávají, jsou odrazem skutečné reality. S iluzí realističnosti 

a neutrality pracuje především denní tisk. Právě u tohoto žánrů recipienti/ recipientky 

očekávají, že zrcadlí skutečnost. Naopak u žánrů, jako je například science fiction, 

recipienti/recipientky neočekávají, že pořad bude odrážet realitu, a uvědomují si 

konstruovanost tohoto mediálního produktu. Avšak i zpravodajský žánr je konstruktem, 

který se utváří specifickými způsoby a podléhá určité praxi (Deacon a kol., 1999).

Zpravodajství, ať tištěné či televizní, má dle McQuaila (2002) mezi médii zvláštní 

postavení. Informace uveřejněné v rámci zpravodajských relací jsou veřejností chápány 

jako pravdivé, jako hlas veřejného mínění, čímž se zpravodajství dostává určitého 

autoritativního postavení a jeho informace jsou pokládány za věrohodné. Zpravodajství 

však není zrcadlem skutečných událostí, ale souborem informací, které byly na základě 

svých specifik  vybrány  jako ty, které stojí za pozornost (McQuail, 2002).
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2.2.2. Zpravodajství jako žánr

Zpravodajství jako žánr vykazuje řadu specifických rysů a výběr a produkce zpráv 

podléhají praktikám, které výsledně ovlivňují podobu a styl podání informace. Roger 

Fowler (1991) upozorňuje, že události prezentované v novinách nejsou „tvrdými fakty“, ale 

produkty sociálních a politických praktik. Příprava zpráv určených pro tisk vždy podléhá 

konkrétním kritériím selekce a transformace. Události a informace, které budou v tisku 

prezentovány, jsou pečlivě vybírány na základě určitých kritérií a posléze jsou 

transformovány do pro tisk přijatelné podoby (Fowler, 1991). Lidé, kteří zprávy vybírají a 

následně utvářejí, mají ustálenou představu o tom, co bude publikum zajímat, a tato 

představa je v rámci jednoho společensko-kulturního uspořádání do značné míry totožná. 

Tato představa odráží tzv. zpravodajské hodnoty, které vymezují, co stojí za to, aby bylo 

prezentováno jako zpráva. Určitá událost má šanci stát se zprávou, čím více vyhovuje 

kulturním a ideologickým kritériím dané společnosti (McQuail, 2002). 

S ohledem na tento fakt předpokládám, že má analýza bude zároveň implicitní 

výpovědí o ideologiích dominujících v naší společnosti. Zpravodajství tedy nelze 

považovat za nestranné a neutrální a je třeba jeho obsahy kriticky reflektovat (McQuail, 

2002). A právě o kritickou reflexi zpravodajství týkajícího se sporů o děti s mezinárodní 

dimenzí se snažím ve své práci.

2.2.2.1. Faktory a praktiky ovlivňující konstrukci zpráv

Jak uvádí Fowler (1991) a McQuail (2002), hlavními faktory mající vliv na výběr 

zpravodajství jsou lidé, místo a čas. Výběr zprávy je vždy závislý na osobě 

reportéra/reportérky či autora/autorky, který/která volí témata vzhledem k jejich 

dostupnosti a přitažlivosti pro čtenáře/čtenářky v daném místě a čase. Informace jsou 

posléze zpracovány tak, aby měly co největší šanci uspět u čtenářů/čtenářek – tj.zaujmout 

je. Obsah zprávy, která jde do tisku, ovlivní redaktor/redaktorka tím, s jakými lidmi či 

institucemi se dostává nejvíce do styku a k jakým zdrojům má přístup. Významnou roli zde 

sehrává mocenská pozice redaktora/redaktorky. Čím větší mocí a čím větším množstvím 

kontaktů redaktor/redaktorka disponuje, tím snazší má přístup k určitým informacím. Moc 

redaktora/redaktorky může vyplývat i z jeho/její příslušnosti k dané redakci či z pozice či 

prestiže deníku ve společnosti. Osoby pracující ve vlivných a známých denících mají 

většinou lepší přístup k informacím než redaktoři/redaktorky neznámých periodik. Zároveň 
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může tzv. dobré jméno periodika lákat zájem osob, které se chtějí jeho prostřednictvím 

zviditelnit, a proto jsou ochotné jim poskytnout informace. 

Redaktor/redaktorka může ovlivnit i místo a prostor, který bude v rámci deníku 

určité zprávě věnován. Může mít i částečný vliv na rozhodnutí editora/editorky, který 

určuje, zda bude zpráva umístěna na titulní straně či na straně poslední, čímž určuje i 

stupeň důležitosti dané informace. Důležitost, která je takto zprávě médiem přiložena, 

nemusí korespondovat s její důležitostí v „reálném světě“. Skrytým cílem zdůrazňování 

důležitosti určité informace je však posílení primárního rámce normality a kontroly a 

upevnění ideologického pohledu na svět (McQuail, 2002). 

Hlavní vliv na umístění informace v rámci periodika však má osoba 

šéfredaktora/šéfredaktorky a zvyky a konvence daného deníků, které vzhledem ke svému 

zaměření dávají například některým informacím přednost před jinými či je umisťují na 

exklusivních místech, jako je první stránka (Fowler, 1991;  McQuail, 2002).

Dalším významným faktorem ovlivňujícím výběr zprávy je místo a čas. Fyzická či 

časová blízkost k určité události zvyšuje možnost dané události stát se zprávou a zaujmout 

čtenáře/čtenářky. Čtenáře/čtenářky žijící v Praze bude například spíše více zajímat událost, 

která se udála v Praze, než ta, ke které došlo v Madridu. Preferována je nejen geografická, 

ale i kulturní proximita – blízkost. Občanovi/občance Velké Británie bude bližší událost, ke 

které došlo ve Francii, k níž má kulturně blíže, spíše než událost odehrávající se v Albánii. 

Důležitým prvkem při výběru je i relevance témat ve vztahu k danému kontextu. 

Informace o jaderné havárii v Černobylu může být relevantní i pro obyvatele/obyvatelky 

Velké Británie, protože se jich i přes geografickou vzdálenost dotýká (mohou být ohroženi 

jejími následky či může k podobné události dojít i v jejich zemi) (Fowler, 1991). Stejně tak 

budou čtenáři/ čtenářky jevit větší zájem o události, které se odehrály v nedávné minulosti, 

než o události, které proběhly před delší dobou. 

Mezi další faktory, které ovlivňují konstrukci zpráv, patří velikost či dramatičnost 

události. Na stránky deníků se dostane spíše zpráva hovořící o havárii, při které se srazilo 

deset aut, než o havárii, při které došlo ke srážce pouze dvou vozů. 

Důležitou roli při výběru zpráv sehrává i genderový aspekt. Větší šanci na 

uveřejnění mají zprávy týkající se mužů či oblastí, které jsou s muži spojovány, tj.oblasti 

politiky, sportu či vědy. Zprávy, jejichž hlavními aktérkami jsou ženy, mají menší šanci být 

uveřejněny. Stejně tak nedává denní tisk přednost zprávám, které se týkají rodiny, dětí či 

mezilidských vztahů, tedy oblastí, které jsou tradičně spojovány se ženami, ale 

upřednostňuje zprávy z veřejné sféry (McQuail, 2002). Výběr zpráv souvisí i 
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s předpokladem, že většinu čtenářů/čtenářek denního tisku tvoří právě muži, a proto tisk 

uveřejňuje zprávy z oblastí, které jsou blíže mužům, než zprávy, které by oslovily ženy. 

Genderový aspekt se odráží i v umisťování zpráv v rámci deníku. Zatímco mužská témata 

zaujímají exkluzivní místa, jako jsou hlavní strany, ženská témata  bývají uveřejňována na 

vnitřních či zadních stranách deníku. Stejně tak jsou exkluzivní místa obsazována převážně 

články, jejichž autoři jsou muži a články žen se nacházejí na méně významných pozicí 

(Pavlík, 2002). Preference „mužského“ nad „ženským“ v konstrukci zpravodajství odráží 

symbolicky vyšší hodnotu a preferování mužského v naší společnosti (Bourdieu, 2000).

Fowler (1991) hovoří o několika typických praktikách, se kterými se v rámci 

zpravodajství lze setkat. Jedním ze základních principů, který se při utváření tiskových 

zpráv prosazuje, je ideologie konfliktu a konsensu. Konflikt je považován za určitou 

novinářskou hodnotu a zprávy obsahující konflikt, ať už reálný či potenciální, se hodnotí 

jako ty, které mohou čtenáře/čtenářky zaujmout. Tisk se snaží události prezentovat právě 

v těchto intencích. Tisk má tendenci sociální či mezinárodní vztahy popisovat jako 

konfliktní či naopak konsensuální. Definuje a vymezuje opoziční skupiny, přičemž využívá 

i vhodných jazykových prostředků, které přispívají k charakteristice skupin stojících proti 

sobě (například vymezení skupiny „bouřících se“ a „nebouřících se“). Dále používá 

kategorií typu „my“ versus „oni“, případně „vy“. Vytváří tak nejen ideu oddělených 

skupin, ale i ideu toho, že tyto skupiny se vzájemně vůči sobě vymezují. Použití označení 

„my“ vyvolává ve čtenáři/čtenářce pocit sounáležitosti se skupinou a zdání toho, že 

skupina „my“ uznává například stejné hodnoty a zastává totožné názory. Vymezení „my“ a 

„oni“ se v denním tisku často objevuje ve vztahu k označování národnostních skupin. 

Zatímco pod pojmem „my“ jsou myšleni například všichni občané/občanky určitého státu 

či národa, pod pojmem „oni“ se skrývá množství jiných blíže neidentifikovaných skupin 

národností či občanů/občanek států (Fowler, 1991).

Dalším typickým prvkem zpravodajství je snaha centralizovat a monetarizovat moc 

(Fowler, 1991), tedy snaha vložit moc do rukou jedné osoby či skupiny osob a obhajovat 

její/jejich právo na tuto moc. Vložením moci a autority do rukou určité osoby či skupiny 

dochází k utvoření hierarchie a k vymezení skupin disponujících mocí a skupin, jenž ji 

nemají. Moc tak není rovnoměrně rozložena, nedostává se jí charakteru měnnosti. Média 

způsobem, jakým události či skupiny prezentují, ovlivňují pohled čtenářů/čtenářek na tyto 

skupiny ve vztahu k moci a bezmoci. Deníky však mohou mocenskou pozici určitých 

osob/skupin měnit, a to tím, že o těchto osobách/skupinách začnou psát z jiného úhlu 

pohledu, začnou je prezentovat jako mocné či naopak bezmocné. S ohledem na aspekt 



22

genderu lze tvrdit, že denní tisk zobrazuje jako mocné především muže a muži ovládané 

oblasti, tj.oblasti spadající do veřejné sféry. Naopak moc je do rukou žen situována zřídka a 

pokud ano, tak většinou ve vztahu k soukromé sféře (Fowler, 1991).

Mezi další novinářské praktiky patří zveřejňování událostí, které jsou, co se délky 

trvání týče, kratší a uzavřené. Nepreferují se příliš vleklé a neuzavřené procesy. 

Předpokládá se, že čtenáře/čtenářku zaujme událost, která sleduje linii příběhu, má svůj 

začátek a konec. V rámci novinářských praktik a tvorby zpravodajství je přednost dávána 

také jednodušším informacím, které nejsou dvojznačné a čtenáři/čtenářky je sami/y 

pochopí. Zpráva jako taková je vystavěna tak, aby byla jasná a pochopitelná, pro 

čtenáře/čtenářku přijatelná. Prezentovány jsou taktéž události, které lidé očekávají a je u 

nich vysoká pravděpodobnost, že k nim doje (jedná se například o potyčku na fotbalovém 

zápase). Žádoucí jsou ale i události velmi neočekávané a překvapující. Tisk prezentuje také 

informace, které byly již někdy prezentovány, či události, ke kterým lze připojit jiné 

relevantní události či témata. Žádoucí je uveřejňování informací týkajících se elitních osob, 

skupin či národů. Obecně lze však říci, že při prezentaci událostí převládá konflikt a 

negativa nad konsensem a pozitivními zprávami. Čtenář/čtenářka se dočte tedy spíše o 

katastrofách než o vítězstvích či úspěších (Fowler, 1991).

Jak je patrné z výše uvedeného, tvůrci/tvůrkyně tisku se při výběru a zpracování 

informací, které budou na stránkách novin uveřejněny, řídí kritérii, které odráží hodnoty, 

jež tisk preferuje. Píše se o tom, co v rámci zpravodajského diskurzu „stojí za to“. Stuart 

Hall říká: „Média nezobrazují jednoduše a transparentně události, které přirozeně a samy o 

sobě stojí za uveřejnění. Zpravodajství je koncovým produktem komplexních procesů, 

které začínají u systematického třídění a výběru událostí a témat podle sociálně 

konstruovaného souboru kategorií“8 (Hall citován in Fowler, 1991: 12). 

V návaznosti na výše zmíněné praktiky využívané v novinářském diskurzu se ve 

své analýze zaměřuji mimo jiné na to, zda a jakým způsobem analyzovaná debata tyto 

praktiky odráží. Například zda diskuze o sporech o děti s mezinárodní dimenzí naplňuje 

očekávání konfliktu, jak tento konflikt zobrazuje, jakým způsobem konstruuje jednotlivé 

aktéry/aktérky i skupiny a zda tyto aktéry/aktérky či skupiny staví proti sobě (tedy utváří 

zdání rozdělení na „my“ a „oni). S ohledem na aspekt genderu mě zajímá, jak je téma 

týkající se rodinných záležitostí tiskem zpracováno, zda převážně ve vztahu k soukromé či 

veřejné sféře. Zabývám se otázkou, zda vzhledem k zaměření tématu převažují autorky nad 

                                                
8 Citace z literatury, která nebyla přeložena do českého jazyka, jsou mými překlady.
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autory, zda je slyšet více hlasů žen či mužů a z jakých sfér tyto hlasy promlouvají. Zároveň 

si kladu otázku, zda je téma prezentováno jako důležité či okrajové, tj. na jakých pozicích 

se články v tisku nachází. 

2.2.3. Zpravodajství a diskurz

Koncept diskurzu9 se stal v rámci sociálních a humanitních věd v poslední třetině minulého 

století jedním z nejdůležitějších. Postupně se začal používat i v akademických textech 

věnovaných médiím a dnes si bez něj mediální teorii nelze prakticky představit. 

Ve své práci vycházím z Faircloughova (2001a) pojetí diskurzu. Fairclough (2001a) 

chápe diskurz jako určitou sociální praxi. Ona „praxe“ je pro Fairclougha skutečná situace, 

během níž lidé něco dělají, říkají či píší. Diskurz je proces, ve kterém se prolínají tři 

dimenze – text, tj.mluvený či psaný projev, interakce, čili způsoby produkce a interpretace 

textu a kontext. Každý sociální prostor (např. instituce rodiny či instituce redakce denního 

tisku) je výsledkem určitého uspořádání v rámci daného sociálního řádu a člení se tak do 

souboru situací, v nichž se děje diskurz čili sociální praxe, kde lidé nabývají určité sociální

role (jako např.role otce jako živitele, matky jako pečovatelky, v případě denního tisku role 

redaktora/redaktorky či čtenáře/čtenářky) a je jim v rámci diskurzu umožněno tyto role 

určitým způsobem naplňovat. Fairclough (2001a) říká, že každý člověk má možnost přispět 

ke změně diskurzu, tedy možnost do jisté míry jednat aktivně a tvořivě, přestože je 

diskurzem zároveň omezen. Člověk sice může jednat jen v rámci struktur, které existují 

nezávisle na jedinci, a v tomto smyslu je pasivní, každý si však může zvolit, jaké 

diskurzivní typy z těch, co jsou mu dostupné, si vybere a zkombinuje, a tím tedy může 

existující sociální nastavení společnosti (sociální struktury) buď konzervativně udržovat či 

naopak pozměnit.

Ve vztahu k Faircloughově definici diskurzu chápu diskurz zpravodajství jako 

sociální praxi, pro niž jsou typické určité zvyklosti a konvence, které určují způsob 

                                                
9Autorem pojmu je Michel Foucault (1994), který diskurz chápe jako akt vypovídání či řečový akt. Jak se lidé 
vyjadřují, jejich diskurzy se donekonečna množí, přičemž každá diskurzivní praktika je vždy určována svým 
(leckdy komplikovaným) vztahem k jiné, což označujeme jako interdiskurzivitu či intertextualitu. Přesto se 
lidé mohou s úspěchem vyjadřovat jen takovým způsobem a o tom, co je v té které společnosti považováno 
v dané době za rozumné a pravděpodobné, co je možno kulturně a jazykově vyjádřit. Produkce diskurzu je 
tedy omezena a organizována institucemi. Dominantní diskurz, který má ve společnosti největší vliv a 
stabilitu, je zpravidla ten, který má oporu v institucích (např. vědecká pracoviště, školy, rodina, média, stát 
atd.). Ty určují, o čem je relevantní mluvit, také kdo může mluvit a za jakých podmínek a co je vyloučeno. 
Z toho vyplývá, jak úzce je diskurz vázán na moc. Jeho vlastnictví je symbolem moci, „pro kterou se bojuje“ 
- moci rozhodnout, do jaké míry je co „pravdivým“ věděním a jak se bude v nějaké společnosti ten či onen 
druh vědění uplatňovat, hodnotit, šířit a přidělovat (Foucault, 1994).     
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produkce zpravodajství i jeho příjmu. V návaznosti na výše zmíněné teorie Fowlera (1991) 

a McQuila (2002) bych za tyto konvence považovala právě ony zpravodajské praktiky, 

kterých se při tvorbě zpráv využívá nebo chápání zpráv denního tisku jako „skutečného“ 

odrazu reality.

Problematice diskurzu v médiích se věnuje například Stuart Allen (1998). 

Zdůrazňuje fakt, že média nám nabízejí určitý popis reality, pracují tedy s určitými 

diskurzy. Definují realitu vlastním způsobem, čímž napomáhají k reprodukci diskurzivních 

konstrukcí a mocenských vztahů ve společnosti. Média mají moc podat problém určitým 

způsobem, např. autoritativně či věrohodně, což má za následek to, že 

recipienti/recipientky interpretují tuto reprezentaci problému jako pravdivou (Allen, 1998). 

Taktéž Van Dijk (1998) říká, že média ovlivňují chápání určitých událostí tím, jak 

je prezentují. Jedné straně může být věnován větší prostor než straně druhé, mohou chybět 

detailnější popisy jednotlivých událostí či pohnutek aktérů/aktérek. Text může přímo 

napovídat, s kým má čtenář/čtenářka sympatizovat. Svou roli sehrává i selektivnost, 

vynechání či výběr relevantních témat. Některým tématům je věnováno více prostoru, 

některým méně a na základě selekce dochází k utváření obrazu o tom, co k dané 

problematice patří či nepatří (Van Dijk, 1998). 

V návaznosti na Van Dijka (1998) bych zmínila i Eca (1977), který mluví o 

„otevřeném“ či „uzavřeném“ textu. Podle Eca (1977) lze za otevřený text považovat 

takový, jehož diskurz se nepokouší přinutit čtenáře/čtenářky k přijetí jednoho konkrétního 

významu nebo interpretace. Zprávy se povětšinou vyznačují uzavřeností a vedou 

k uniformnímu informačnímu cíli. Uzavřené texty vedou čtenáře/čtenářku k přijetí 

dominantní ideologie či konsensuálního názoru, naopak otevřenější zobrazování vede 

k zaujímání alternativních postojů (Eco, 1977).

Jedním ze současných populárních způsobů zkoumání mediálních textů ve vztahu 

k diskurzům je kritická analýza diskurzu10. Jejím propagátorem je již zmiňovaný Roger 

Fowler (1991), podle nějž je základním kamenem diskurzu, a to i diskurzu denního tisku, 

ideologie, jejímž nositelem je jazyk. Autor poukazuje na sociální konstruovanost diskurzu 

a diskurzivních praktik, k níž dochází za pomoci výběru témat, prostředků a metod 

zpracování. Zabývá se také mocí obsaženou v diskurzu a ideologickou diskriminací 

některých sociálních skupin, ke které v rámci určitých diskurzů dochází. Diskurz je dle 

Fowlera (1991) vždy odchýlen od reality, a to díky prostředkům, které využívá. Tento 

                                                
10 O kritické diskurzivní analýze pojednávám blíže v kapitole 3.1.2.Kritická diskurzivní analýza.
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odklon se dotýká sociálně predestinovaných významů obsažených v diskurzech, které jsou 

také sociálními produkty (Fowler, 1991).

Ve své analýze se zaměřuji mimo jiné i na diskurzy a diskurzivní praktiky, které se 

v analyzovaném materiálu objevují. Věnuji pozornost tomu, jaká témata jsou či nejsou 

prezentována, jaký prostor je věnován jednotlivým aktérům/aktérkám, kdo se objevuje a 

kdo se neobjevuje na scéně. Snažím se odpovědět na otázku, zda a jakým způsobem texty 

ovlivňují čtenáře/čtenářky k tomu, aby sympatizovali/y či nesympatizovali/y s jednotlivými 

aktéry/aktérkami. Zaměřuji se na to, jak se zpravodajský diskurz (zpravodajské praktiky) 

promítá do konstrukce debaty týkající se sporů o děti s mezinárodní dimenzí.

2.3. Feministická kritika obsahu médií

Analýzou médií ve vztahu k genderu se zabývají i mnohé feministické badatelky. Na tomto 

místě zmíním několik oblastí, na které se feministické badatelky při analyzování

mediálních obsahů zaměřují. Předpokládám, že lze aspekty, na něž se feministky zaměřují 

v rámci studia médií jako celku, vztáhnout i na média tištěná, tedy i denní tisk. V této 

kapitole se následně věnuji některým konkrétním feministickým studiím médií a uvádím 

studie, které se zabývají mediální reprezentací mateřství a otcovství v médiích.

2.3.1. Zaměření feministické kritiky obsahu médií

O problémech, na které se feministické badatelky zaměřovaly v rámci studia genderu 

v reklamě v posledních třech desetiletích minulého století, hovoří Vickie Shields (1996). 

Výzkum genderu v reklamě a oblasti, na které se feministické badatelky v rámci tohoto 

výzkumu zaměřovaly, odráží obecně zájmy feministických výzkumnic a trendy ve 

feministickém výzkumu médií. Shields (1996) uvádí, že nejprve se feministky pod vlivem 

liberální koncepce zabývaly výzkumem genderových stereotypů a poukazovaly na nerovné 

a stereotypní zobrazování žen v reklamě. Pod vlivem radikálního feminismu se 

feministické výzkumnice začaly zabývat problémem odlišnosti mužů a žen a hledaly 

odpověď na otázku, zda jsou tyto rozdíly biologicky dané. Dále se feministky zabývaly 

strukturami moci a jejich fungováním ve vztahu k udržování nerovného postavení mužů a 

žen. V další fázi vývoje se zaměřily na diskurzivní koncepce – tedy na problém, jak je 

gender diskurzivně utvářen, a jak se v rámci diskurzu proměňuje (Shields, 1996). Právě 
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diskurzivnímu utváření genderu, konkrétně konceptu mateřství, se budu věnovat ve své 

analýze.

Hlavním cílem feministických výzkumnic při studiu médií je především odhalování 

sexistické ideologie, která je v médiích obsažena, a odkrývání dominantních společenských 

ideologií. Feministky v rámci kritiky obsahů tištěných médií upozorňují na to, že veškeré 

mediované texty mají způsobem svého zakódování genderový charakter, který většinou 

odpovídá dominantním ideologiím a tedy i názorům a očekáváním předpokládaného 

publika (Van Zoonen, 1994).

Feministky během výzkumů mediálních obsahů odhalily řadu genderových 

stereotypů vážících se ke stereotypnímu zobrazování mužů a žen. Poukázaly na to, že žena 

je v médiích zobrazována primárně v soukromé sféře a muž ve sféře veřejné, přičemž 

veřejné sféře bývá věnováno značně více prostoru než soukromé. Tedy i mužům a 

tzv. mužským doménám je věnováno více prostoru než těm ženským. Ženy bývají 

v médiích prezentovány především jako matky, hospodyně, pečovatelky či sexuální 

objekty. Nejsou prezentovány jako osoby, které by činily důležitá rozhodnutí nebo dělaly 

důležité věci, jsou zobrazeny jako závislé na muži a jako ty, které potřebují jeho ochranu. 

Zobrazované ženy nevystupují v autoritativních rolích, nejsou umísťovány do mocenských 

pozic či nebývají zobrazovány jako racionální či inteligentní bytosti. Oproti mužům se 

ženy vyskytují v médiích daleko méně a pokud se tam vyskytují, bývají zobrazeny 

v neprestižních pozicích či špatně placených zaměstnáních. Feministické badatelky kritizují 

právě tuto  marginalizaci a častou anihilaci (zneviditelňování) ženských subjektů a 

zdůrazňují, že obrazy ženství a mužství, se kterými média pracují, doslova ztělesňují realitu 

patriarchální společnosti a jejích institucí. K posilování institucí patriarchátu dochází i na 

úrovni žánrů, se kterými média pracují. Například žánr romantického příběhu posiluje 

obraz ženy jako matky a zdůrazňuje její závazek vůči mateřským povinnostem (Van 

Zoonen, 1994; Shields, 1996; McQuail, 2002). 

Studiu mediálních obsahů, konkrétně reklamních sdělení, se věnuje i Erwing Goffman 

(1979), který identifikuje stereotypy spojené s ženami a muži, jež se objevují v reklamách. 

Goffman uvádí, že postavy žen v reklamách jsou menší než postavy mužů, ženy mnohem 

častěji sedí či leží na zemi (to samé platí i o postavách dětí) a vztahují se určitým způsobem 

k muži. Ženy byly častěji než muži zobrazovány v sociálních situacích, kde se cítily 

dezorientované či bezmocné, přičemž jejich bezmoc lze vyčíst z výrazu údivu nebo 

bezmocného pohledu (Goffman, 1979).
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Z výše uvedených výzkumů vyplývá, že média nabízejí svým 

recipientům/recipientkám určité obrazy mužů a žen, přičemž s nimi pracují specifickým 

způsobem – prezentují je v rámci určitých kontextů, z určitých perspektiv a pohledů, 

v určitém čase. Takto konstruované a prezentované obrazy mužství a ženství odrážejí a 

zároveň reprodukují nerovné postavení mužů a žen ve společnosti a podřízené postavení 

žen vůči mužům. Feministické analýzy médií chtějí na tyto praktiky poukázat, zasadit se o 

jejich změnu a přispět tak ke zlepšení společenského statusu žen.

2.3.2. Mediální reprezentace mateřství z feministické perspektivy

Feministické badatelky se v oblasti studia genderu v médiích věnují v rámci zkoumání 

stereotypního zobrazování ženy i způsobům, jak a do jaké míry je žena v médiích 

prezentována právě jako matka a vychovatelka, pečovatelka a zástupkyně soukromé sféry 

(např. Van Zoonen, 1994; Lupton, 1997). 

Sarah Earle a Gayle Letherby (2003) například poukazují na nové a měnící se 

způsoby mediální reprezentace mateřství typické pro konec dvacátého století a diskutují 

vliv, který tyto způsoby reprezentace mají na utváření mateřské identity. Na materiálech 

jako je film, reklama, webové stránky či magazíny pro ženy zkoumaly, v jakých formách a 

podobách se mateřství objevuje, jaké obrazy jsou s ním spojovány, v jakých kontextech a 

diskurzech se objevuje. 

Jako základní atributy mateřství Gayle a Letherby (2003) ve zkoumaném materiálu 

identifikovaly péči o děti, přináležitost do soukromé sféry a péči o blízké či jiné osoby. I 

přesto, že mediální obraz matky v průběhu několika desetiletí doznal určitých změn a 

dostávalo se mu do jisté míry nových obsahů, tyto základní prvky přetrvaly. Obraz matky, 

který se objevoval v médiích v osmdesátých letech, pracoval vedle mateřských povinností 

nově i s prací ve veřejné sféře. Matka již tedy nebyla výhradní pečovatelkou a hospodyní a 

mateřství začalo být prezentováno jako kompozice starostlivosti, péče a profesionálního 

působení mimo domov. 

Matka zobrazovaná médii v devadesátých letech znamená další posun v chápání 

mateřské role. Matka devadesátých let je matkou nezávislou. Tato matka je prototypem 

„dobré“ matky, která se kromě obětavé péče vyzná i ve věcech správné životosprávy a 

zdravé výživy pro dítě a navíc je úspěšná ve své profesi. Obraz matky devadesátých let 

v sobě zahrnuje nejen typické mateřské vlastnosti, ale i oblast placené práce a sexuality, 

které dříve k obrazu matky nepatřily. Tyto atributy, které dříve spadaly do obrazu „špatné“ 
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matky, se postupně staly běžnou součástí  „správného“ mateřství. Zde se tedy ukazuje 

konstruovanost a proměnlivost obrazu mateřské role (Earle, Letherby, 2003).

Reprezentaci mateřství a otcovství v médiích se věnuje i Deborah Lupton v jedné z 

kapitol knihy Constructing Fatherhood (Lupton, 1997). Podle autorky jsou matky a otcové 

v médiích prezentováni značně stereotypním způsobem. Ať se jedná o televizní vysílání, 

reklamu, časopiseckou produkci či denní tisk, objevuje se tu pravidelně obraz otce jako 

živitele rodiny, který je prezentován ve většině případů ve veřejné sféře, konkrétně v práci 

či v politice. Na rozdíl od obrazu matky, která je téměř vždy prezentována, jak pečuje o 

děti, se však obraz pečujícího otce vyskytuje pouze minimálně. Ženy jsou prezentovány 

převážně v soukromé sféře, s dětmi či s jinými rodinnými příslušníky. Sféra soukromá a 

sféra péče o děti nebývá kombinována s jinými sférami života, například se sférou 

pracovní, a mateřství je téměř výhradně prezentováno jako přirozené (Lupton, 1997). 

Oproti tomu otcovství se jeví jako něco nepřirozeného a zvláštního. Pokud je otec zobrazen 

při péči o potomky, je to vnímáno jako věc náhody nebo dokonce i nehody. Otcovství není 

chápáno jako přírodou daná touha po dítěti a péči o něj a snaha otce postarat se o dítě je 

často prezentována jako nedostatečná a směšná (Lupton, 1997).

Lupton (1997) se v textu zabývá i reprezentací mateřství a otcovství v rámci 

denního tisku. Vzhledem k tomu, že běžnou praxí je, že denní tisk dává při výběru 

zveřejňovaných zpráv přednost tématům, která se váží k politickému dění, věnují se 

objevům, politickým konfliktům nebo informacím o kriminálních činech, 

nenajdeme v tisku mnoho informací o matkách a otcích. Denní tisk upřednostňuje zprávy 

typu „hard news“ před zprávami typu „soft news“. „Hard news“ jsou zprávy s obsahem, o 

kterém jsem hovořila výše. „Soft news“ mohou být například příběhy ze života různých lidí 

či názorové rubriky (Lupton, 1997: 78). Zprávy týkající se mateřství a otcovství mohou být 

řazeny do obou kategorií. Mezi zprávy typu „hard news“ by patřily například akademické 

studie zaměřené na nové výsledky výzkumu fenoménu otcovství/mateřství, zprávy z oblasti 

sociální politiky či zprávy o rodičích, kteří zabili či jinak poškodili své dítě. Mezi zprávy 

typu „soft news“ patří články hovořící o vztazích matek a otců k dětem či osobní příběhy 

nebo zkušenosti matek a otců v souvislosti s určitým tématem. Mezi zprávy tohoto typu by 

se daly řadit i zprávy týkající se fenoménu „nového“ otcovství, tedy novodobého 

fenoménu, kdy se otcové stávají pečovateli o dítě či s dítětem zůstávají na rodičovské 

dovolené (Lupton, 1997; Dudová, 2007). Vzhledem k tomu, že zprávy, kterým dává denní 

tisk přednost, jsou založené na jedinečnosti, nevšednosti a zvláštnosti, dostávají se na 

stránky tisku především zprávy prvního typu, tedy „hard news“. Lze očekávat, že se na 
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stránkách novin s větší pravděpodobností setkáme s tématy, která jsou ve vztahu 

k mateřství či otcovství nevšední či něčím zvláštní. Mezi tato témata lze řadit informace o 

velmi mladých „náctiletých“ rodičích, informace o týrání dětí či zprávy o rozvodech a 

sporech o děti (Lupton, 1997).

Lupton (1997) dále říká, že zprávy věnované rodinným a rodičovským záležitostem 

či zprávy, ve kterých se setkáme s fenoménem mateřství a otcovství, obsahují často vedle 

hlasů jednotlivých matek a otců také hlasy expertní, tedy hlasy oborníků/odbornic, a to 

především z řad psychologů/psycholožek či lékařů/lékařek. K reprodukci obrazu matky 

jako „přirozené“ pečovatelky a otce jakožto živitele přispívají mimo jiné i tyto expertní 

diskurzy11, které s těmito stereotypními představami pracují a svou expertní pozicí jaksi 

stvrzují jejich platnost. 

Podle Lupton (1997) se tyto expertní diskurzy orientují hlavně na problematiku 

správného psychického vývoje dítěte, přičemž primární úlohu v tomto procesu připisují 

matce. Matka je jaksi od přírody nahlížena jako pečovatelka, která je schopná pro dítě

zajistit veškeré psychické i fyzické potřeby. Otcové jsou v této oblasti v rámci daného 

diskurzu vesměs marginalizováni. Jejich podíl na emočním vývoji dítěti a celkové výchově 

je nepatrný. Otcové bývají zmiňováni především jako racionální bytosti, které slouží při 

výchově jako zdroj obživy a zajišťují materiální zázemí.

Výše zmiňované expertní diskurzy - medicínský a psychologický - staví a 

reprodukují středostavovský model rodiny a s ním spojené obrazy matek a otců. Tedy 

model,  kdy žena je „anděl domova“, který je poután k dětem, a muž je živitelem 

(Lupton, 1997).

Psychologický diskurz i medicínský diskurz ve vztahu k výchově a péči o dítě 

tradičně upřednostňuje postavu matky před postavou otce, přičemž se odvolává na 

biologizující teorie. Otcovská péče jako taková byla v rámci odborného diskurzu dvacátého 

století nahlížena jako něco nepřirozeného a problematického. Otcové byli prezentováni 

jako ti, kdo potřebují ve věcech výchovy a péče o dítě odborné rady a odbornou pomoc, 

protože jim narozdíl od žen není od přírody dána dispozice přirozeného pečovatelství. 

V diskurzech se tedy opět objevují biologizující tendence a mateřství a otcovství je 

zobrazováno jako protipól. Prioritně se zdůrazňují také rozdíly namísto společných rysů 

matek a otců (Lupton, 1997).

                                                
11 Pojem diskurz je blíže vysvětlen v kapitole 2.2.3. Zpravodajství a diskurz.
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Vnímání mateřství a otcovství a pohled na roli matky a otce se začíná měnit 

s příchodem již zmíněné druhé vlny feminismu, která přináší teorie o sociální 

konstruovanosti mužských a ženských, potažmo mateřských a otcovských rolí. Tyto změny 

se odráží i v expertních diskurzech. Mateřská role již není rigidně chápána jako přirozená a 

vrozená a možnost správně pečovat o dítě je spojena i s otci (vzniká tedy již zmiňovaný 

fenomén „nového otcovství“). Nicméně se v expertních a odborných diskurzech 

pojednávajících o mateřství či otcovství objevují nadále určité diskurzivní praktiky, jako je 

například jistá distance, nezúčastněnost a nadhled. Autoři/autorky, i přesto, že u nich lze 

předpokládat, že mají s otcovstvím/mateřstvím zkušenost, nepřinášejí do diskurzu téma 

vlastního prožívání či vlastní zkušenosti. Za diskurzivní praktiku lze považovat i fakt, že 

texty týkající se péče o děti a jejich výchovy jsou psány povětšinou z pozice žen. Texty 

psané z pozice mužů/otců se téměř neobjevují, čímž je ve vztahu k péči o potomky 

opětovně hegemonizováno postavení matky (Lupton, 1997).

Vzhledem k tomu, že svou práci považuji za feministickou, zabývám se v analýze 

otázkou, jaký obraz ženy jako matky diskuze o sporech o děti s mezinárodní dimenzí 

přináší, jak zobrazuje muže – otce a dítě, jakým způsobem přispívá k posilování 

genderových stereotypů vážících se k mateřství, otcovství, a jak přispívá k posilování 

obrazu oddělených sfér. Zároveň mě zajímá, jaké diskurzy se v souvislosti s matkou, otcem 

a dítětem v diskuzi objevují a do jakých pozic tyto aktéry/aktérky situují.
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3. Empirická část

3.1. Představení výzkumných metod

V empirické části své práce se nejprve věnuji diskuzi metod, které využívám v rámci své 

analýzy, tedy metodě obsahové analýzy, kritické diskurzivní analýzy a rozhovoru. Tyto 

metody charakterizuji, představuji nástroje, se kterými pracují, a poukazuji na jejich 

výhody a nevýhody. Zároveň vysvětluji pozici těchto metod v rámci feministické tradice. 

Druhá polovina této kapitoly je věnována vlastní analýze a jejím výsledkům.

3.1.1. Obsahová analýza

Obsahová analýza je metodou, která je hojně využívána v mediálních studiích. V kontextu 

těchto studií je většinou pojímána jako kvantitativní metoda, ačkoliv ji někteří 

autoři/autorky mohou chápat i jako metodu kvalitativní (Reinharz, 1992). Já jsem zvolila 

kvantitativní obsahovou analýzu proto, že je vhodnou a široce využívanou metodou pro 

studium mediálních sdělení a zároveň metodou, kterou využívají ve svých výzkumech i 

feministické badatelky (Reinharz, 1992; Shields, 1996). Při aplikaci této metody se opírám 

o teorii Schulze a kolektivu (1998).

Schulz a kolektiv (1998) definují kvantitativní obsahovou analýzu jako vysoce 

strukturovaný a selektivní proces vycházející ze sociálně vědních metod měření a 

kvantifikace. Mediované obsahy se zkoumají s ohledem na několik vybraných znaků. 

Základním rysem této metody je vysoký stupeň ověřitelnosti, neboť při rozboru textů 

podléhá každý krok přesně vymezeným pravidlům, a proto lze získané výsledky zobrazit 

v jednoduchých číselných hodnotách. Kvantitativní obsahová analýza je tedy 

systematickým a intersubjektivně ověřitelným způsobem popisu mediálních sdělení, 

přičemž systematičností je myšlena skutečnost, že se veškeré zkoumané mediální materiály 

zpracovávají stejným způsobem. Intersubjektivní ověřitelnost znamená, že všichni 

výzkumníci/výzkumnice, kteří/které by se v budoucnu zabývali/y stejným výzkumným 

problémem a podrobili/y mu stejný výzkumný vzorek, budou schopni/y při aplikaci 

totožných výzkumných metod reprodukovat totožné výsledky (Schulz a kol., 1998).

Kvantitativní výzkum musí disponovat určitou reliabilitou a validitou. Reliabilita 

znamená, že metody využívané při šetření jsou zpracovány takovým způsobem, aby každý 

odborník/odbornice, který/která je na stejném materiálu využije, došel/došla ke stejným 
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výsledkům. Výsledky analýzy tedy nemohou v žádném případě záviset na osobách, které 

analýzu provádějí. Validita znamená, že výzkumné metody měří skutečně to, co měřit 

zamýšlejí (Schulz a kol., 1998). Jak uvádí Disman (2002), realiabilita kvantitativní 

obsahové analýzy je vysoká, validita je však ve srovnání s kvalitativními metodami nižší, 

neboť pozorovaná realita je redukována na soubory kategorií a není tak chápána v celé šíři.

Kvalitativní obsahová analýza naopak disponuje vyšší validitou a nižší reliabilitou 

(Disman, 2002).

Výhodou kvantitativní obsahové analýzy tedy je, že umožňuje převádět verbální 

text na měřitelné proměnné, je opakovatelná a na jedinci nezávislá. Nevýhodou je, že 

vzhledem k tomu, že je třeba analyzovaná témata a výzkumné otázky předem formulovat, 

může dojít ke zjednodušení zkoumaného problému a redukování jevu na omezený počet 

otázek (Reinharz 1992; Disman, 2002).

Úskalím kvantitativní obsahové analýzy je definování měřitelných veličin a 

ustavení systému kategorií. Takto ustavené kategorie, pokud jsou nevhodně zvolené, 

mohou negativně ovlivnit celý výsledek. Vzhledem k tomu, že obsahová analýza 

nerozlišuje mezi formou a obsahem, je na osobě výzkumníka/výzkumnice, aby 

neopomněl/a věnovat pozornost i těmto aspektům. Proto nejen feministické badatelky 

doporučují propojovat kvantitativní metody s kvalitativními (Reinharz, 1992).

Při provádění analýzy mediálních obsahů je třeba si po definování výzkumného 

tématu a výběru vhodné metody zvolit jednotky vhodné pro analýzu. Přitom je třeba 

rozhodnout, jaká média se podrobí šetření, jaké obsahy se budou analyzovat a za jaké 

časové období, a zároveň je nutno specifikovat mediované obsahové jednotky. Během 

výzkumu se data zanášejí do předem vytvořeného kódovníku či kódovací knihy, která 

slouží k finálnímu zpracování údajů o zkoumaných proměnných. Výsledná data se 

vyjadřují v matematických jednotkách a lze je zpracovat ve formě tabulky či grafu. 

Výsledkem obsahové analýzy je tedy kvantifikovaný popis mediálních obsahů (Schulz a 

kol., 1998).

3.1.1.1. Obsahová analýza - použití ve feministickém výzkumu

Soudě podle Reinharz (1992), je metoda obsahové analýzy v rámci feministického 

výzkumu používána specifickým způsobem, protože, jak bylo zmíněno výše, může být 

chápána nejen jako kvantitativní, ale i jako kvalitativní metoda. Nemusí se tedy zaměřovat  

pouze na sledování proměnných a kvantifikací získaných dat, ale i na jejich interpretaci a 
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vysvětlení. Interpretace a vysvětlení získaných dat je do jisté míry subjektivní záležitostí, a 

proto při využití kvalitativní formy výzkumu nelze již jednoznačně tvrdit, že výsledky 

výzkumu jsou nezávislé na osobě, která výzkum provádí. Naopak výzkumná data budou 

odrážet určitý subjektivní přístup badatele/badatelky a v rámci feministického bádání se 

právě tento přístup často uplatňuje (Reinharz, 1992). Nicméně výraz „obsahová analýza“ se 

v mediálních studiích obvykle používá pouze pro zmíněnou kvantitativní metodu a pojetí, 

které nabízí Reinharz, spíše svědčí o menší orientaci v mediální literatuře.

Pokud jde o ostatní feministické autorky, Van Zoonen (1994) uvádí, že typické 

problémy, které feministky v rámci studia medií s pomocí (kvantitativní) obsahové analýzy 

zkoumají, jsou například role mužů a žen, psychické a fyzické vlastnosti připisované 

mužům a ženám, kontexty, ve kterých se ženy a muži převážně objevují, čas a prostor, 

který je v rámci jednotlivých žánrů (kupříkladu televizní zpravodajství, film, reklama či 

mýdlová opera) mužům a ženám věnován. Feministky se zabývají zkoumáním obrazů, 

které média prezentují, a porovnávají je s empirickými zjištěními. Výstupem výzkumu 

může být například zjištění, že množství scén zobrazujících násilné chování mužů, tak jak 

je ukazuje televize, nekoresponduje s reálným počtem násilných činů mužů v reálném 

životě a vede ke stereotypnímu nahlížení mužů jako násilníků (Van Zoonen, 1994; viz také 

Shields, 1996).

3.1.2. Kritická diskurzivní analýza

Pro potřeby své práce se inspiruji pojetím diskurzu a kritické diskurzivní analýzy, tak jak ji 

koncipuje Fairclough (2001b)12. Metoda kritické diskurzivní analýzy se dle Fairclougha 

(2001b) orientuje především na práci s jazykem a jazykovými strukturami. Autor pohlíží na 

jazyk jako na formu společenské praxe a upozorňuje na vzájemný vliv a provázanost mezi 

jazykem a společností. Kritická diskurzivní analýza se snaží člověku odkrýt toto 

obousměrné působení jazyka a společnosti, kterého si mnohdy nejsme vědomi. Tato 

metoda je interdisciplinární výzkumnou metodou, která rozkrývá ideologická zaujetí a 

mocenské vztahy. Mocenskou a ideologickou konstrukci mediálního sdělení lze odkrýt 

kritickou analýzou jazyka právě proto, že jazyk je velmi úzce provázaný se společenskou 

realitou. Jazyk na jedné straně společenskou realitu odráží, na straně druhé ji konstruuje. 

Kritická diskurzivní analýza se tedy nezabývá pouze jazykem jako takovým, ale orientuje 

se na problém reprodukce společenských a kulturních hodnot a mocenských vztahů, tak jak 

                                                
12 O Faircloughově pojetí diskurzu hovořím v kapitole 2.2.3. Zpravodajství a diskurz.
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k nim dochází užíváním jazyka. Kritická diskurzivní analýza pomáhá odhalit skryté 

fungování jazyka a vztahy mezi vlastnostmi textu, způsobem jeho kompozice a interpretace 

a společností (Fairclough, 2001b). 

Fairclough (2001b) upozorňuje, jak bylo uvedeno výše, že je třeba se při kritické 

diskurzivní analýze zabývat textem, interakcí a kontextem. Textem je míněn jakýkoliv 

psaný či mluvený text, interakcí se rozumí způsoby produkce a interpretace textu a kontext 

je chápán jako konkrétní sociální prostředí a jeho podmínky (tj. instituce, společnost jako 

celek). V praxi to znamená popis formálních vlastností textu, jejich interpretace v závislosti 

na způsobech produkce a distribuce a následně zasazení do sociálního kontextu –

vysledování podmínek jejich vzniku a jejich sociální účinky (Fairclough, 2001b).

Kritická diskurzivní analýza patří vedle obsahové analýzy k metodám, které se 

hojně využívají při studiu médií. Tuto metodu ve svém výzkumu využívají i feministické 

badatelky, protože s sebou nese řadu výhod. Oproti obsahové analýze je kritická 

diskurzivní analýza subjektivnější a je více spjata s osobou, která výzkum provádí. Na 

rozdíl od obsahové analýzy zde není tak důležitá otázka ověřitelnosti a je běžné, že dvě 

osoby dojdou při práci se stejným materiálem k rozdílným výsledkům (Schulz a kol., 1998; 

Reinharz, 1992).

3.1.2.1. Kritická diskurzivní analýza - použití ve feministickém výzkumu

Vzhledem k faktu, že je možné prostřednictvím kritické diskurzivní analýzy odhalovat 

ideologická zaujetí a vztahy mocenského znevýhodnění, je tato metoda vhodná i pro oblast 

feministických studií a studií genderu (Wodak, 2001). Feministky se v rámci kritické 

diskurzivní analýzy soustřeďují na odhalování genderových stereotypů a nerovností, 

patriarchální nadvlády, případně rasismu a ageismu. K analýze využívají různých materiálů 

– novin, časopisů, lékařských záznamů, deníků, filmů – a zkoumají, jak tyto materiály na 

straně jedné konstruují obraz ženy a její vztahy ve společnosti a na straně druhé ovlivňují 

ženy, jejich pocity, sebeprožívání a konstrukci vlastní zkušenosti (Reinharz, 1992).

Podle Reinharz (1992) vychází feministické analýzy textů často 

z dekonstruktivistické pozice. Dekonstruktivismus prosazuje mnohočetné čtení a 

vícenásobnou analýzu zkoumaného textu, aby nebyl nahlížen pouze z jedné dominantní 

perspektivy, ale aby vynikly různé významy, protiklady a nebyly přednostně čteny a brány 

v potaz jen určité informace a jiné přehlíženy. Cílem kritické analýzy je odhalit skryté 

významy textu a mechanismy, které nás učí číst a vnímat určitým způsobem, jisté momenty 
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zdůrazňovat a jiné přehlížet. Nelze přehlédnout podobnost této prezentace 

dekonstruktivismu s výše zmíněnou kritickou diskurzivní analýzou, ale je zde také opět 

patrná horší orientace Reinharz v mediální literatuře a v literatuře o kritické diskurzivní 

analýze.

O tradici kritické diskurzivní analýzy v rámci feministické tradice lépe vypovídá 

Sara Mills (1998), podle které se kritická diskurzivní analýza v prvotních feministických 

výzkumech jazyka orientovala především na problematiku sexismu v jazyce, na používání 

generického maskulina a na systematické přehlížení a diskriminaci žen v jazyce. Texty 

byly zkoumány spíše jako izolované jednotky bez ohledu na kontext a možnosti různých 

interpretací. Jejich poukaz na výše uvedené problémy padl na úrodnou půdu a měl za 

následek, že se skutečně řada textů začala sexistickým a diskriminujícím prvkům v jazyce 

vyhýbat. Nicméně sexismus jako takový se v textech, jejich struktuře a doprovodných 

zobrazeních, i když často ve skryté formě, objevuje neustále. A právě i na analýzu 

takovýchto skrytých forem diskriminace a znevýhodňování žen se zaměřuje feministická 

perspektiva (Mills, 1998).

Feministky využívají k analýzám textů převážně metodu kritické diskurzivní 

analýzy, která se nezabývá pouze jazykovými výrazy, ale zaměřuje se na rovinu struktur a 

skrytých předpokladů, dívá se na diskurzivní uspořádání textů. V analýzách nepřistupují 

badatelky k textům jako k izolovaným jednotkám, zohledňují kontext a jeho vztah 

k významu textu, zabývají se interpretací. Ke kategorii gender jakožto analytické kategorii 

přidávají také kategorii rasy, třídy, sexuální orientace a věku (Mills, 1998). 

Jak již bylo zmíněno, metoda kritické diskurzivní analýzy je vhodná i ke zkoumání 

genderu a genderových nerovností v mediálních textech, které se mohou na první pohled 

jevit jako ideologicky nezatížené a neutrální. Tato metoda má za cíl odhalovat diskurzivní 

uspořádání, skrytý sexismus, ideologické pozice a stereotypy. Mediální texty nabízí 

recipientům/recipientkám určité kategorie, pracují s určitými stereotypy, slovy, spojeními 

či obrazovým materiálem. V textech si lze všímat i řady kolokací, tedy výrazů, které jsou 

ve společnosti stereotypně asociovány s muži či ženami (např. úspěch, moc a bohatství 

vnímáme jako atributy mužství a naopak pečlivost, krásu a něhu jako atributy ženství).  

Některé kategorie a obrazy prezentují texty přednostně či výhradně, jiné naopak 

neprezentují vůbec. Tímto způsobem ovlivňují čtenáře/čtenářky a jejich chápání a 

interpretaci mediovaného sdělení. I na toto lze upozornit v rámci kritické diskurzivní 

analýzy (Mills, 1998).
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Mediální obsah jako takový pracuje se skrytými předpoklady a určitým 

diskurzivním nastavením, nabízí recipientům/recipientkám určitá východiska a možnosti 

výběru. V řadě ohledů působí stereotypně a skrytě diskriminačně. Proto si vedle obsahové 

analýzy volím metodu kritické diskurzivní analýzy, jejíž pomocí budu analyzovat 

ideologická zaujetí a stereotypy objevující se v diskuzi.

3.1.3. Rozhovor - použití ve feministickém výzkumu

Rozhovor jsem se rozhodla při svém výzkumu použít pouze jako doplňkovou metodu a 

analýzu informací vzešlých z rozhovoru s redaktorkou Mladé fronty Dnes Pavlou 

Kubálkovou využít při interpretaci dat získaných kvantitativní obsahovou a kritickou 

diskurzivní analýzou. S ohledem na to, že je pro mě rozhovor metodou doplňkovou, 

představuji tuto metodu a její využití ve feministickém výzkumu v rámci jedné 

podkapitoly.

Jak uvádí Reinharz (1992) je rozhovor metodou hojně využívanou ve feministické 

výzkumné tradici a feministky obecně upřednostňují spíše kvalitativní přístupu při analýze 

rozhovorů před přístupem kvantitativním. Feministické badatelky zdůrazňují situovanost 

poznání, potřebu reflexivity, specifika vztahu mezi tazatelkou a respondentkou a témata 

moci, důvěry, vzájemnosti a etiky. Feministky využívají rozhovory především proto, že jim 

umožňují hovořit přímo se ženami, které jsou například ve vědě a výzkumu přehlíženy, či 

jim umožňuje vyslyšet hlasy a názory žen, které jinak nejsou „slyšet“. Proto preferují 

polostrukturované, hloubkově zaměřené rozhovory, biografická interview či otevřené 

rozhovory před rozhovory pevně strukturovanými či rozhovory, které pracují s uzavřenými 

otázkami. Polostrukturované či otevřené rozhovory dávají respondentkám větší prostor se 

rozhovořit a mluvit o tom, o čem skutečně mluvit chtějí. Tazatelka tak získává možnost 

dozvědět se i informace, které před rozhovorem samým nezvažovala (Reinharz, 1992). 

Při provádění rozhovoru se inspiruji feministickým přístupem a využívám 

polostrukturovaného rozhovoru složeného z otevřených otázek. Polostrukturovanou formu 

jsem si vybrala proto, že dobře vyhovuje požadavkům na interaktivitu vztahu tazatelky a 

respondentky a ponechává dostatečný prostor, aniž by ale zcela rezignovala na snahu 

zaměřovat rozhovor na určitá témata. Tento typ rozhovoru používám proto, aby byl 

redaktorce Mladé fronty Dnes Pavle Kubálkové dán prostor se rozhovořit o kauze Sáry 

Barao, o které psala, ve větší šíři a dozvěděla jsem se tak i o informacích, o kterých jsem 
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jako čtenářka článků týkajících se kauzy Barao nemohla vědět a tudíž jsem se na ně 

nemohla ptát.

3.2. Limity výzkumu

Obsahová analýza a především kritická diskurzivní analýza je metoda do určité míry 

závislá na osobě výzkumníka/výzkumnice. Proto i způsob, kterým k analýze přistupuji, lze 

označit jako subjektivní a selektivní. Subjektivita a selektivnost přístupu souvisí s mou 

lokací a pozicí, které jsou zároveň limity pro mou práci. Vliv na podobu mé práce má jistě 

věk, pohlaví, zkušenosti a doposud získané vzdělání. Tyto faktory ovlivňují nejen výběr 

výzkumného tématu, nýbrž i způsob kladení otázek a interpretaci získaných výsledků. 

Pokud by přistupoval k mé práci někdo jiný, z jiných pozic a s jinou lokací, zřejmě by byl 

výsledek jeho/její práce odlišný. Jsem si vědoma, že z těchto důvodů můj text může být 

kritizován pro subjektivní pohled či ideologičnost, proto předesílám, že mým cílem není 

svůj přístup k analyzovanému tématu uvádět jako jediný správný. Mým cílem je předestřít 

pouze jednu z možných feministických interpretací problému sporů o děti s mezinárodní 

dimenzí13.

3.3. Konkretizace výzkumného problému a konstrukce výzkumného souboru

Jak bylo uvedeno v úvodu, cílem mé práce je analyzovat způsob, jakým denní tisk 

prezentuje téma sporů o děti s mezinárodní dimenzí. V analýze budu zjišťovat, zda a jakým 

způsobem denní tisk upevňuje zažitý obraz matky, otce a dítěte a zda přispívá k posilování 

mýtu mateřství a obrazu oddělených sfér – tedy dělení na sféru soukromou připisovanou 

ženě a sféru veřejnou patřící muži. V analýze se budu věnovat také problému, jak se 

specifické praktiky novinářského diskurzu odrážejí v konstruování diskuze a jak denní tisk 

pracuje s informacemi týkajícími se privátní sféry života. Na dané otázky se budu snažit 

nalézt odpovědi prostřednictvím metody kvantitativní obsahové analýzy a kritické 

diskurzivní analýzy. Interpretaci výsledků zjištěných na základě těchto metod doplním 

informacemi z rozhovoru s redaktorkou Mladé fronty Dnes Pavlou Kubálkovou14.

                                                
13 Při reflexi své lokace se inspiruji textem Alcoff (1991).
14 Rozhovor s Pavlou Kubálkovou provádím z důvodu, že právě Kubálková se v tisku nejvíce věnovala 
sporům o děti s mezinárodní dimenzí (viz tabulka č.9 v kapitole 3.5.2. Poměr počtu autorů a autorek 
jednotlivých příspěvků.
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Problematika reprezentace mateřství a otcovství bude sledována v kontextu 

událostí, které vyvolala kauza Sáry Barao. Sára Barao je dívka, která žila s českou matkou, 

Natálií Barao, a portugalským otcem, Jorgem Barao, v Portugalsku, dokud se její rodiče 

nerozešli. Posléze byla svou matkou odvezena do Čech, kde se s ní matka skrývala, a se 

svým otcem se více než dva roky neviděla. Dle platných evropských zákonů bylo počínání 

matky vyhodnoceno jako únos a po dvou letech, v lednu 2007, byla na Sáru soudem 

uvalena exekuce a dítě se muselo vrátit zpět k otci do Portugalska. Navrácení dítěte a 

soudní spor o dítě, který tak mezi rodiči vznikl, vyvolal řadu debat o problémech únosů a 

exekucí dětí a o fungování českých soudů a institucí věnujících se právům dítěte –

konkrétně Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí15. V návaznosti na případ Sáry Barao 

došlo ke změnám v rámci Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí a byly navrženy 

změny a nové postupy pro řešení sporů o děti s mezinárodní dimenzí. 

Kritika týkající se řešení sporů o děti s mezinárodní dimenzí směřovala především 

na již zmiňovaný úřad (nazýván v médiích také jako „brněnský úřad“) a fakt, že ačkoliv 

měl úřad naplnit Haagskou úmluvu16 a sledovat prioritně blaho dítěte, neučinil tak a bez 

řádného přezkumu poslal dítě do země původního bydliště, čímž mu způsobil psychické 

trauma. Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí dostál části Haagské úmluvy, která 

hovoří o tom, že unesené dítě je třeba navrátit do místa, odkud bylo uneseno, a rozhodl o 

navrácení dítěte do Portugalska. Nenaplnil již však článek týkající se nutnosti přezkoumat 

podmínky, do kterých se dítě vrací, a nenavracet jej, pokud mu hrozí psychické či fyzické 

trauma. V důsledku pochybení, ke kterému v případě Sáry Barao došlo, byl odvolán ředitel 

                                                
15

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí je správní úřad v České republice, který byl zřízen v roce 1999
zákonem o sociálně-právní ochraně dětí. Úřad je podřízen Ministerstvu práce a sociálních věcí. Činnost 
Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí vymezuje především § 35 zákona 359/1999 Sb. Hlavní náplní 
jeho práce jsou zprostředkování náhradní rodinné péče na mezistátní úrovni, dávání souhlasu k osvojení dítěte 
do zahraničí, zajišťování sociálně-právní ochrany dětí, které jsou občany České republiky a pobývají v cizině, 
či vymáhání výživného na základě mezinárodních smluv nebo jinak zajištěné vzájemnosti (Ministerstvo, 
2007).

16
Haagská úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 upravuje 

problematiku mezinárodních únosů dětí a výkon rozhodnutí odnětím dítěte (exekuci dítěte). Podle této 
úmluvy nemůže jeden rodič bez souhlasu druhého svévolně odjet s dítětem do jiného státu (dítě tedy bez 
souhlasu partnera/partnerky přemístit) nebo proti vůli druhého rodiče v jiném státě s dítětem setrvávat (dítě 
zadržovat). Pokud je tedy porušeno právo druhého rodiče na péči o dítě, jde o protiprávní jednání, které je 
definováno jako mezinárodní únos. Haagská úmluva stojí na zásadě, že pokud bylo dítě protiprávně 
přemístěno či zadržováno, má být navráceno do prostředí z něhož bylo protiprávně přemístěno. Před jeho 
přemístěním však musí dojít k důkladnému přezkoumání podmínek, do kterých se dítě vrací, tyto podmínky 
musí být vyhovující a navrácení dítěti nesmí způsobit žádné psychické či fyzické trauma (Ministerstvo 
spravedlnosti, 2007).
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úřadu Rostislav Záleský, kterého nahradila Lenka Pavlová17, která v čele úřadu stojí 

dodnes. Ministerstvo spravedlnosti v čele s Jiřím Pospíšilem se začalo problematikou 

mezinárodních únosů dětí zabývat a navrhlo několik změn v postupech řešení těchto kauz. 

V březnu 2007 (tedy dva měsíce poté, co byla exekuována Sára Barao) došlo k ustavení 

pracovní skupiny pro otázky mezinárodních únosů dětí a výkonu rozhodnutí odnětím 

dítěte. Úkolem skupiny bylo zpracovat stručnou analýzu a návrh opatření ke zlepšení a 

zrychlení aplikace Haagské úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů 

dětí. Cílem ministerstva spravedlnosti bylo proto nejen uzpůsobit české právní předpisy 

v této oblasti platným mezinárodním úmluvám, ale také ve spolupráci se zainteresovanými 

subjekty zajistit co nejhladší aplikaci těchto předpisů v praxi. Bylo navrženo, aby se řešení 

konkrétních sporů účastnila vedle rodičů i třetí osoba, která by vystupovala v pozici 

vyjednavače/vyjednavačky, a exekuce dětí aby byly řešeny za přítomnosti 

odborníků/odbornic z řad psychologů/psycholožek či expertů/expertek na rodinné právo. 

Byla zdůrazněna nutnost, aby jakákoliv budoucí činnost Úřadu pro mezinárodněprávní 

ochranu dětí byla více zaměřena právě na ochranu práv dítěte, sledovala prioritně jeho 

zájmy a nesnažila se o pouhé naplnění části Haagské úmluvy, která se týká nutnosti 

navrácení dítěte do místa původního bydliště. Dalším cílem Ministerstva spravedlnosti bylo 

zvýšení a zkvalitnění právní informovanosti občanů/občanek o možnostech řešení sporů o 

děti u mezinárodních manželských párů.

V souvislosti s kauzou Sáry Barao se, jak jsem již uvedla výše, v médiích objevila 

řada zpráv tematizujících problematiku sporů o děti s mezinárodní dimenzí a fungování 

českých úřadů při řešení těchto sporů. Cílem mé práce je zanalyzovat články, které se této 

problematiky týkaly a které vyšly v období leden až duben 2007 v denících Mladá fronta 

Dnes18, Právo19 a Lidové noviny20. Toto časové omezení jsem zvolila s ohledem na fakt, že 

                                                
17 Osoba Lenky Pavlové není v žádném příbuzenském vztahu k rodině Michala Pavlo (otce Natálie Barao), o 
kterém hovořím níže. Jedná se pouze o shodu jmen.
18

Mladá fronta DNES je jeden z nejprodávanějších českých deníků. Noviny jsou registrované pod kódem 
ISSN 1210-1168. Začaly vycházet 1. září 1990 a jsou majetkem německého koncernu Rheinisch-Bergische 
Druckerei- und Verlagsgesellschaft, mbH (RBDV).Noviny MF Dnes jsou vydávané denně s výjimkou neděle
ve formátu 310 x 230 mm s přílohami ve stejném formátu nebo ve formátu časopisu A4. Vydání obsahuje 
regionální přílohu příslušného kraje nebo srovnatelné oblasti. Zaměřují se převážně na komentované 
zpravodajství a tematické přílohy. Prohlašují se za politicky neutrální, ale bývá jim přisuzováno pravicové 
nebo konzervativní zaměření. Denně je prodáno průměrně 310 tisíc výtisků, ve čtvrtek přes 460 tisíc výtisků 
(dle auditu ABC ČR). Podle výzkumu Media Projekt čte MF DNES 1,15 milionu lidí 
(<http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/197774-mlada-fronta-dnes>).
19

Právo je jeden z nejprodávanějších českých deníků. Profiluje se jako levicově orientovaný deník a je 
považováno za noviny blízké sociální demokracii. Právo vychází ve vydavatelství Borgis. Podle průzkumu 
agentur GfK Praha a Median četlo Právo v druhé polovině roku 2007 denně 459 tisíc čtenářů. Vlastnická 
struktura vydavatele není zveřejněna, podle údajů z různých zdrojů však šéfredaktor Zdeněk Porybný vlastní 
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v lednu 2007 došlo k exekuci Sáry a jako reakce na tuto událost vycházely v horizontu čtyř 

měsíců články, které byly na tento případ přímou reakcí či s ním určitým způsobem 

souvisely.

Články, které analyzuji, jsem vyhledávala pomocí klíčových slov v databázi 

Anopress 21 a následně v tištěné formě v jednotlivých denících. Vzhledem k tématům, která 

byla v souvislosti s případem pojednávána, jsem zvolila tato klíčová slova - Sára Barao, 

exekuce dětí, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, únosy dětí a Rostislav Záleský. 

Klíčová slova jsem zvolila na základě předběžného průzkumu, tedy náhodného výběru 

článků a jejich prostudování. Ovlivněna jsem byla i jinými médii, která o problému 

hovořila/psala (televize, rozhlas, internet) a která daná slova či jména často zmiňovala. Do 

své analýzy zahrnuji veškeré příspěvky, které obsahují uvedená klíčová slova a k tématu 

únosů dětí a jejich exekuce se vztahují.

3.4. Formulace výzkumných otázek a výchozí předpoklady analýzy

Jak již bylo uvedeno, pro svou analýzu používám metodu kvantitativní obsahové analýzy, 

kritické diskurzivní analýzy a rozhovoru. Před výzkumem samotným jsem si zvolila tyto 

základní otázky:

 Jakým způsobem se v debatě odráží mýtus mateřství a jak je v analyzovaném 

materiálu konstruován obraz matky, otce a dítěte?

 Jakým způsobem denní tisk pracuje s veřejným a soukromým a přispívá 

k upevňování obrazu oddělených sfér (sféry soukromé jako ženské a sféry 

veřejné jako mužské)?

V rámci obsahové analýzy se zaměřuji na otázky typu:

 V jakém vzájemném poměru (vzhledem k počtu článků a délce 

normalizovaného sloupce v centimetrech) se příspěvky v jednotlivých denících 

vyskytují a jaké je jejich rozmístění v jednotlivých rubrikách? 

                                                                                                                                                   
více než 90 % akcií společnosti a z tohoto důvodu je Právo považováno za jediný deník v českých rukou 
(<http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/145699-pravo-denik>). 
20 Lidové noviny fungují jako deník od jara 1990. O několik let později se sloučily se zanikající Lidovou 
demokracií (deník ČSL), od které převzaly modrou barvu titulu. Deník nyní patří do koncernu Rheinisch-
Bergische Druckerei- und Verlagsgesellschaft, GmbH, vydavatelem deníku Rheinische Post, jež v České 
republice rovněž vydává deník Mladá fronta DNES (<http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/136858-lidove-
noviny>).
21 Anopress je elektronická databáze, ve které jsou shromážděny veškeré články/záznamy z novin, časopisů, 
zpravodajských relací rozhlasových a televizních stanic.
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 Jaké články lze řadit do sféry veřejné, jaké do sféry soukromé a jaká jsou dílčí 

témata těchto článků22?

 Jaký je poměr  počtu autorů a autorek jednotlivých příspěvků?

 Kdo je v článcích citován a jaký je poskytován prostor různým 

aktérům/aktérkám (čí hlasy jsou slyšet)? 

V rámci kritické diskurzivní analýzy mne zajímá především:

 Jak diskuze na diskurzivní úrovni odráží a posiluje mýtus mateřství?

 Jakým způsobem je konstruována matka, otec a dítě, jaké obrazy matky, otce a 

dítěte diskuze nabízí?

 Přispívá debata svou konstrukcí k posilování oddělení soukromé a veřejné 

sféry?

 Jaké jsou dominantní a naopak okrajové hlasy debaty? 

 Jaké diskurzy se v dané mediální diskuzi objevují a jak se vzájemně prolínají? 

Výše uvedené výzkumné otázky byly formulovány na základě předpokladu 

(vyplývajícího z teoretické přípravy), že analyzované texty budou pracovat s obrazem 

matky jako pečovatelky, spojovat ji s dítětem, připisovat ji vrozenou emocionalitu či 

přirozenou touhu po ochraně dítěte (Valdrová, 2001; Johnston, Swanson, 2003; Szapuová, 

2007; Glen et al., 1993). Naopak otce budou tematizovat okrajově a vzhledem k zaměření 

debaty bude otcovský diskurz potlačen. Pokud bude otec tematizován, domnívám se, že 

bude vystupovat v souvislosti s racionalitou, touhou po naplnění práva a možností dítě 

finančně zabezpečit spíše než ve spojení s touhou po výchově dítěte (Lupton, 1997). Dále 

předpokládám, že dítě bude v diskuzi tematizováno jako hodnota a debata bude vzhledem 

k jeho přítomnosti vedena emocionálním způsobem (Lupton, 1997; Beck, Beck-

Gernsheim). Taktéž očekávám, že v diskuzi bude vládnout expertní tón a objeví se 

psychologický či medicínský diskurz (Lupton, 1997).

Výzkumné otázky, které jsem zformulovala, dělím dle použitých metod na otázky 

spadající do oblasti obsahové analýzy a otázky spadající do oblasti kritické diskurzivní 

                                                
22 Dílčími tématy mám na mysli kategorie, do kterých články či jejich části dělím v závislosti na tom, o čem 
pojednávají. Témata jsem rozdělila na kategorie příběh Sáry (myšleno příběh o únosu a exekuci Sáry Barao), 
příběh jiný (příběh o únosu a exekuci jiného dítěte), úřad/Haagská úmluva (články pojednávající o Úřadu pro 
mezinárodněprávní ochranu dětí či o Haagské úmluvě, případně jiných legislativních záležitostech), 
psychické trauma (články pojednávající o dopadu únosu a exekuce na psychiku dítěte), statistika (texty 
tematizující počty sňatků Čechů/Češek s cizinci/cizinkami, počty rozvedených smíšených párů, počty 
unesených a exekuovaných dětí) a ostatní (články, které nelze zařadit ani do jedné z vymezených kategorií).
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analýzy. Toto rozdělení je použito orientačně a nevylučuje, že na otázku formulovanou 

v rámci jedné metody lze nalézt odpověď díky metodě druhé. Pokud se to v rámci analýzy 

jako celku jeví podstatné, zajímavé a smysluplné, jsou kvantitativní data kombinována 

s kvalitativními a naopak. Metodu rozhovoru, jak bylo řečeno výše, využívám ve svém 

výzkumu jako doplňkovou a informace získané z rozhovoru s redaktorkou Mladé fronty 

Dnes Pavlou Kubálkovou analyzuji v souvislosti s interpretací výsledků a formulování 

závěrů v obsahové a kritické diskurzivní analýze. 

3.5. Výsledky obsahové analýzy

3.5.1. Prostor věnovaný sporům o děti s mezinárodní dimenzí v rámci jednotlivých 

periodik a rubrik

V teoretické části práce jsem představila několik feministických teorií pojednávajících o 

konstrukci mateřství, potažmo otcovství, a tematizovala jsem problematiku soukromého a 

veřejného. Na pozadí těchto teorií se budu zabývat otázkou, jaký prostor věnují deníky 

tématu, jehož hlavními aktéry/aktérkami jsou matka, otec a dítě, tedy tématu, které lze 

považovat za soukromé, a v rámci jakých rubrik s tímto tématem pracují. Na pozadí teorií 

týkajících se novinářských praktik a obvyklých postupů při konstrukci zpráv se budu snažit 

zodpovědět otázku, proč byl tématu věnován v rámci jednotlivých deníků a rubrik různý 

prostor a zda toto rozložení potvrzuje tvrzení, že „ženská“ témata jsou v rámci denního 

tisku upozaďována ve prospěch témat „mužských“. 

Jako kódovací jednotku pro obsahovou analýzu jsem zvolila článek jakožto 

„graficky ucelenou žurnalistickou jednotku s nadpisem“ (Schulz a kol, 1998: 41). Článkem 

rozumím jakýkoliv příspěvek uveřejněný v souvislosti s výzkumným tématem. V mnoha 

případech se články nevěnují pouze jednomu tématu či úhlu pohledu, ale tematizují různé 

problémy dané debaty. Proto k porovnávání dat využívám i podrobnější jednotku, kterou je 

délka normalizovaného sloupce v centimetrech23. Tam, kde mediovaný obsah kvantifikuji, 

uvádím vždy výběr kódovací jednotky. 

                                                
23 Při definici normosloupce jsem se inspirovala výzkumem Končelíka a Trampoty (2006) a výšku sloupce 
jsem měřila v cm,  šířka sloupce byla u všech článků stejná – ve sledovaném období dodržovala MF Dnes, 
Právo i Lidové noviny stejný zlom. Při měření nebyly zohledňovány nadpisy a popisy fotografií, protože byly 
často uvedeny jinou velikostí písma a nebyly zarovnávány do sloupců. Měřen byl pouze samotný text 
(Končelík, Trampota, 2006). 
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Tabulka č.1. Prostor a počet článků věnovaný sporům o děti s mezinárodní dimenzí -

rozděleno dle jednotlivých deníků (kódovací jednotkou je délka normalizovaného sloupce 

v centimetrech a článek)

NS24 %

Počet

článků %

MF Dnes 1000,5 72,6 36 66,7

Právo 277,8 20,2 13 24,1

Lidové noviny 100,2 7,3 5 9,3

CELKEM 1378,5 100,0 54 100,0

Zdroj:vlastní výzkum

Jak je z výsledků patrné, v rámci jednotlivých periodik, tj. Mladé fronty Dnes, 

Práva a Lidových novin, byl problému sporů o děti s mezinárodní dimenzí věnován různý 

prostor. Nejvíce se problému věnovala Mladá fronta Dnes, následně Právo a nejméně o 

sporech o děti s mezinárodní dimenzí psaly Lidové noviny. Rozdíly se mezi jednotlivými 

periodiky objevují také v tom, v jakých rubrikách byl problém sporů o děti s mezinárodní 

dimenzí zveřejněn. Během analýzy jsem rozdělila příspěvky na 4 skupiny –

reportáže/zpravodajství, názory, titulní strana/hlavní téma a ostatní. Toto vlastní dělení 

jsem zvolila s ohledem na skutečnost, že každé periodikum používá vlastní specifické 

dělení na rubriky25. Mezi reportáže/zpravodajství řadím všechny články, které byly 

zveřejněny ve zpravodajských a reportážních rubrikách26. Do skupiny názory řadím články 

spadající do rubrik názorů a komentářů. Za titulní stranu/hlavní téma považuji články, 

které byly uveřejněny na titulní straně nebo se objevily v rubrice hlavní téma27. Články, 

které nebylo možné zařadit ani do jedné z těchto skupinek, uvádím mezi ostatní (vzhledem 

k tomu, že do této kategorie spadají pouze 3 články, nekvantifikuji je ve formě tabulky). 

                                                
24 NS – zkratka pro délku normalizovaného sloupce v centimetrech.
25 Mladá fronta Dnes je rozdělena na rubriky – Titulní strana (strana A1), Události a politika (A2), Téma 
dnes (A3), Z domova (A4-A5), Ze světa (A6-A9), Názor (A10-A11), Publicistika (A12). Právo je rozděleno 
na rubriky - Titulní strana (strana 1), Zpravodajství (2-7), Publicistika (6), Ze zahraničí (9-10). Lidové 
noviny jsou rozděleny na rubriky – Titulní strana (strana 1), Politika (2), Téma (3), Domov (4-5 ), Svět (6-9), 
Názory (10), Horizont (11), Zajímavosti (12). Deníky zároveň obsahují přílohy, které nejsou součástí analýzy, 
proto zde neuvádím jejich názvy. Rozložení rubrik na jednotlivých stránkách odpovídá rozložení, které 
deníky využívaly v období, které jsem analyzovala. 
26 Informace o tom, které rubriky z analyzovaných deníků do této kategorie řadím je uvedena v Příloze č. 2. 
Kódovací instrukce.
27 Opět viz. Příloha č.2. Kódovací instrukce.
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Rubriky, které řadím do kategorií reportáže/zpravodajství, názory a ostatní se v rámci 

periodik nacházejí na vnitřních či zadních stranách28.

Tabulka č.2. Prostor a počet článků věnovaný sporům o děti s mezinárodní dimenzí dle 

rubrik – v rámci všech deníků (kódovací jednotkou je délka normalizovaného sloupce 

v centimetrech a článek)

NS %
Počet

článků
%

Reportáž/zpravodajství 890,8 66,8 37 66,1

Názory 208,6 15,6 7 12,5

Titulní strana/hlavní téma 233,8 17,5 9 16,1

Ostatní 50,0 3,8 1 5,4

CELKEM 1333,2 100,0 54 100,0

Zdroj:vlastní výzkum

Tabulka č.3.  Prostor věnovaný sporům o děti s mezinárodní dimenzí a počet článků  

uveřejněných jako reportáž/zpravodajství v rámci jednotlivých deníků (kódovací jednotkou 

je délka normalizovaného sloupce v centimetrech a článek)

NS %
Počet 

článků %

MF Dnes 694,6 78,0 25 67,6

Právo 150,5 16,9 9 24,3

Lidové noviny 45,7 5,1 3 8,1

CELKEM 890,8 100,0 37 100,0
Zdroj:vlastní výzkum

Tabulka č.4. Prostor věnovaný sporům o děti s mezinárodní dimenzí a počet článků  

uveřejněných jako názory v rámci jednotlivých deníků (kódovací jednotkou je délka 

normalizovaného sloupce v centimetrech a článek)

NS %
Počet 

článků %

MF Dnes 208,6 100,0 7 100,0

Právo 0 0,0 0 0,0

Lidové noviny 0 0,0 0 0,0

CELKEM 208,6 100,0 7 100,0
Zdroj:vlastní výzkum

                                                
28 O konkrétním rozmístění rubrik na stránkách v analyzovaných denících hovořím v poznámce č.25.
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Tabulka č.5. Prostor věnovaný sporům o děti s mezinárodní dimenzí a počet článků  

uveřejněných na titulní straně či jako hlavní téma v rámci jednotlivých deníků (kódovací 

jednotkou je délka normalizovaného sloupce v centimetrech a článek)

NS %
Počet 

článků %

MF Dnes 59,5 25,4 4 44,4

Právo 127,2 54,4 4 44,4

Lidové noviny 47,1 20,1 1 11,1

CELKEM 233,8 100,0 9 100,0
Zdroj:vlastní výzkum

Z první části obsahové analýzy je patrné, že jednoznačně nejvíce se tématu, co se 

týče počtu uveřejněných článků i prostoru, který byl diskuzi poskytnut, věnovala Mladá 

fronta Dnes. Právo a Lidové noviny se tématu věnovaly podstatně méně. 

Periodika počtem článků i prostorem, který prezentaci problému poskytla, dala 

tématu určitý stupeň důležitosti. Zatímco se čtenářům/čtenářkám Lidových novin či Práva 

mohl problém jevit jako okrajový, čtenáři/čtenářky Mladé fronty Dnes ho mohli/y chápat 

jako důležitý. Fowler (1991) a McQuail (2002) uvádějí, že přítomnost či naopak 

nepřítomnost určitého tématu v jednotlivých denících může souviset s možnostmi 

redaktorů/redaktorek dostat se k určitému druhu informací. Může jít také o snahu deníku 

pouze zaplnit prostor určitými zprávami v případě, že nejsou k dispozici jiné a zajímavější 

zprávy (Fowler, 1991; McQuail 2002). S ohledem na aspekt genderu se lze domnívat, že 

pokud deník nemá dostatek informací z oblasti politiky, ekonomie či sportu (oblastí, které 

jsou přisuzovány mužům), uveřejňuje témata z oblastí připisovaných ženám.

Rozhovor s redaktorkou Mladé fronty Dnes Pavlou Kubálkovou potvrdil slova 

Fowlera (1991) a McQuila (2002) o tom, že rozhodující vliv na výběr zpráv mají kontakty 

redaktora/redaktorky a zároveň hraje roli dostupnost jiných informací, které by stály za 

uveřejnění. Důvodem, proč Mladá fronta Dnes tematizovala problém v daleko větší míře 

než Právo a Lidové noviny, může být skutečnost, že se přímo na Pavlu Kubálkovou obrátil 

Michal Pavlo, otec Natálie Barao, s příběhem své dcery a po celou dobu řešení případu ji 

jako jediné poskytoval aktuální informace. „V lednu se mi ozval Pavlo a svěřil se, že jeho 

dcera řeší podobný problém a více jak dva roky se skrývá s dcerou před manželem. Na 

základě informací od Pavla jsem se o kauzu Sáry začala zajímat“ (Rozhovor 1, řádek 10-

13). Kubálková měla výhradní přístup k informacím o kauze Sáry Barao a byla na základě 
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informací, které získávala od Pavla, přítomna u všech klíčových událostí celé kauzy a 

posléze o nich informovala v tisku. „Pavlo, který se rozhodl případ medializovat 

prostřednictvím Mladé fronty, mě průběžně informoval o celém průběhu kauzy, i o datu 

soudu, kdy má být rozhodnuto o exekuci Sáry“ (Rozhovor 1, řádek 17-18). Jak lze soudit ze 

slov Kubálkové, byly informace ke kauze v době jejího průběhu (počátkem roku 2007) 

zveřejňovány v hojné míře i proto, že v té době nebyly k dispozici jiné zprávy, které by 

stály za uveřejnění. „Během ledna a února se toho příliš neděje, takže když jsem měla 

nějaké aktuality z Portugalska šly do tisku“ (Rozhovor 1, řádek 63-64). Otázkou je, zda by 

deník kauzu Sáry prezentoval, pokud by probíhaly nějaké důležité politické události a zda 

by dal přednost „ženskému“ tématu před tématy „mužskými“, pokud by měl možnost mezi 

nimi volit. Jak řekla sama Kubálková, má jako jediná redaktorka v deníku na starosti oblast 

rodinných sporů a školství. „V redakci patří do mé kompetence rozvody, střídavá péče, ale 

i školství“ (Rozhovor 1, řádek 7). Lze tedy považovat za logické, že pokud deník dá určitou 

tématickou oblast do kompetence svého/své redaktora/redaktorky, bude o této oblasti také 

psát. Témata, o kterých deník píše odráží i preference či orientaci deníku (McQuail, 2002).. 

Pokud Kubálková pravidelně píše o rodinných záležitostech, rozvodech či školské 

problematice, lze usuzovat, že Mladá fronta Dnes považuje zprávy z těchto oblastí za 

podstatné a proto za uveřejnění hodné. Právo a Lidové noviny mohou mít jiné preference a 

dávat přednost jiným tématům, proto se tolik nevěnovaly sporům o děti s mezinárodní 

dimenzí. 

Z obsahové analýzy dále vyplývá, že periodika umísťovala články týkající se sporů 

o děti s mezinárodní dimenzí do různých rubrik. Nejvíce článků bylo uveřejněno 

v rubrikách zpravodajství/reportáž, méně prostoru bylo věnováno tématu v rámci názorů či 

v rámci prezentace v kategorii titulní strana/hlavní téma. Mezi jednotlivými periodiky 

ovšem lze nalézt rozdíly. Mladá fronta Dnes problém prezentovala především v rámci 

zpravodajství/reportáží a v oblasti názorů, v rámci kategorie titulní strana/hlavní téma

věnovala problému méně prostoru. Deník Právo věnoval dané tematice téměř stejný prostor 

ve zpravodajství/reportáži i v oblasti prezentace v kategorii titulní strana/hlavní téma. 

Oproti Mladé Frontě Dnes však nevěnovalo Právo žádný prostor prezentacím názorů. 

Podobně jako Právo prezentovaly problém i Lidové noviny. Většina článků se objevovala 

ve zpravodajství/reportážích a v kategorii titulní strana/hlavní téma. Poměr mezi těmito 

skupinami je u obou deníků vyvážený.

Mladá fronta Dnes sice prezentovala problém sporů o děti s mezinárodní dimenzí 

převážně v oblasti zpravodajství/reportáží, nicméně věnovala prostor i názorům, a to jak ze 
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strany komentátorů/komentátorek, tak ze strany čtenářů/čtenářek. Otázkou ovšem zůstává 

metoda výběru názorových příspěvků, zda byly publikované názory vybírány tak, aby 

představovaly totožné či alternativní pohledy na věc ve srovnání se stanovisky, která do 

příspěvků promítali/y jednotliví/é reportéři/reportérky Mladé fronty Dnes. Na základě 

analýzy názorů, k jejichž obsahu a argumentačním stylům se blíže vyjadřuji v kapitole 

3.5. Výsledky kritické diskurzivní analýzy, jsem zjistila, že prezentované názory 

(s výjimkou názoru komentátora Martina Komárka, ke kterému se rovněž vyjadřuji 

v kapitole 3.5. Výsledky kritické diskurzivní analýzy) většinou korespondovaly s obsahem 

reportážních článků a byly si vzájemně dost podobné. Z rozhovoru s Pavlou Kubálkovu 

vyplývá, že názorové příspěvky byly uveřejněny na základě výběru, který provedla 

redakce. Čtenářské reakce, které se zdály relevantní a zajímavé byly uveřejněny. Naopak 

reakce, které nebyly shledány jako vhodné, se neuveřejnily. „Chodí různé dopisy, ty se 

předávají do rubriky Komentáře. Tady rozhodnou o tom, jestli se uveřejní. Pokud jde o 

zajímavý názor, je k věci a nikoho nenapadá, není s uveřejněním problém“ 

(Rozhovor 1, řádek 71-72). Lze usuzovat, že hodnocení relevantnosti a vhodnosti souvisí i 

s postojem redakce k problému jako celku. Pokud deník uveřejňuje články, které zastávají 

matku a práva dítěte, lze očekávat, že k uveřejnění budou vybrány takové názorové 

příspěvky, které budou s postojem deníku souznít. Zároveň lze soudit, že Mladá fronta 

Dnes uveřejňovala názory právě proto, že tématu věnovala oproti Právu a Lidovým 

novinám podstatně více prostoru, proto z řad čtenářů/čtenářek dostala jistě více reakcí než 

deníky, které sporu nevěnovaly tolik pozornosti.

Ačkoliv Mladá fronta Dnes věnovala ze všech deníků tématu nejvíce prostoru a 

dalo by se říci, že ho považovala za důležitější než ostatní deníky, prezentovala téma ve 

srovnání s Lidovými novinami a Právem v nejmenší míře v kategorii titulní strana/hlavní 

téma. Lidové noviny a Právo, přestože počet jimi publikovaných článků byl podstatně 

menší, uveřejnily téměř polovinu přípěvků v kategorii titulní strana/hlavní téma. Lze se 

domnívat, že přesto, že Mladá fronta Dnes prezentovala problém jako důležitý, nebyl pro ni 

důležitý natolik, aby si zasloužil místo na titulní stránce. Rovněž je možné, že spory o děti 

s mezinárodní dimenzí skutečně naplňovaly prostor, který nebylo čím obsadit. Jak vyplývá 

z rozhovoru s Pavlou Kubálkovou, Mladá fronta Dnes poskytovala tématu sporů o děti 

s mezinárodní dimenzí prostor v kategorii titulní strana/hlavní téma pouze tehdy, pokud 

v kauze došlo k nějakému zásadnímu momentu (proběhl soud, došlo k rozhodnutí o 

exekuci či k navrácení Sáry zpět k matce). „O článcích, které šly na první stranu, se 

rozhodovalo většinou v den, kdy jsem se dozvěděla nové informace. Pokud bylo v případu 
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něco nového, stalo se něco zásadního, často se rozhodlo, že článek bude na titulní straně“

(Rozhovor 1, řádek 39-42). Pavla Kubálková sledovala kauzu v horizontu několika měsíců, 

a proto se jeví jako logické, že z celkového počtu 37 uveřejněných článků byla pouze jejich 

menší část prezentována v kategorii titulní strana/hlavní téma. Mladá fronta Dnes stejně 

jako Lidové noviny uveřejnila v kategorii titulní strana/hlavní téma 4 články, přičemž 

prostor věnovaný těmto článkům byl u Mladé fronty Dnes menší než u Lidových novin. 

Mladá fronta Dnes publikovala článků týkajících se sporů o děti s mezinárodní dimenzí 

v daném období ze všech periodik nejvíce, proto patrně nestrukturovala články na hlavních 

stranách příliš obsažně, protože čtenáři/čtenářky již znali/y kontext problému. Oproti tomu 

Právo, které uveřejnilo celkově menší počet článků, patrně chtělo předestřít kauzu v širších 

obrysech, a proto ji věnovalo v kategorii titulní strana/hlavní téma více prostoru. Lidové 

noviny uveřejnily v kategorii titulní strana/hlavní téma pouze jeden článek týkající se 

kauzy Barao, ovšem rozsah článku tvořil téměř stejný prostor jako rozsah všech článků 

uveřejněných v kategorii titulní strana/hlavní téma u Mladé fronty Dnes. Tak jako u Práva 

i u Lidových novin lze předpokládat, že chtěly problém představit v širším kontextu, 

protože o něm průběžně tolik neinformovaly. S ohledem na výrok Kubálkové se lze 

zároveň domnívat, že deník umisťoval „ženské“ téma na první stranu pouze tehdy, neměl-li 

téma jiné a zajímavější. I tento fakt může odrážet skutečnost, že denní tisk tradičně 

upřednostňuje „mužská“ témata nad „ženskými (Van Zoonen, 2004; Pavlík, 2002).

S ohledem na výsledky první části analýzy lze konstatovat, že tématu, které lze 

v rámci našeho kulturního kontextu chápat jako „ženské“, bylo věnováno poměrně málo 

prostoru. V období 4 měsíců vyšlo 54 článků v délce 1333,2 cm29 (měřeno délkou 

normalizovaného sloupce v centimetrech), přičemž většina z nich byla uveřejňována 

v rubrikách, které jsou umístěné uvnitř deníků, tedy na méně prestižních místech. Na 

titulních stranách se téma objevilo pouze devětkrát. V tomto bodě lze říci, že se potvrzuje 

předpoklad, že tisk věnuje „ženským“ tématům méně prostoru než tématům „mužským“, a 

pokud je uveřejňuje, umísťuje je na méně exkluzivní místa (Van Zoonen, 2004; Pavlík, 

                                                
29 Vzhledem k tomu, že se mi nepodařilo získat informaci o tom, kolik článků průměrně či kolik textu 
(měřeno délkou normalizovaného sloupce v cm či ploše v cm2) deníky denně uveřejní, pokusila jsem se o 
výpočet, který by ukázal, že prostor věnovaný sporům o děti s mezinárodní dimenzí byl v poměru k prostoru 
využívanému deníky relativně malý. MF Dnes, Právo i Lidové noviny vycházejí ve formátu 46 cm (výška) x 
31 cm (šířka). Plocha jedné novinové stránky je velká 1426 cm2. Když přepočítáme hodnotu 1333, 2 cm 
(měřeno délkou normalizovaného sloupce v cm), což je celková délka všech článků týkajících se sporů o děti 
s mezinárodní dimenzí, na plochu v cm2 (tj.délku sloupce vynásobíme šířkou sloupce, která byla pro všechny 
deníky v analyzovaném období 4,5 cm), dostaneme plochu 5999,4 cm2. Tato plocha tvoří ani ne čtyřnásobek 
plochy, kterou zabírá jedna stránka. Z toho důvodu lze považovat prostor, který byl tématu během čtyř 
měsíců věnován za malý.
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2002). Menší význam „ženských“ témat potvrzuje i fakt, že jsou uveřejňována tehdy, 

pokud nejsou k dispozici jiné zajímavější události. Výsledky analýzy tedy ukazují, že denní 

tisk „ženská“ témata nepovažuje za příliš důležitá a že tématům týkajícím se rodiny je 

symbolicky přisuzována menší váha než tématům „mužským“ (tématům jako je politika či 

ekonomika) proto, že jsou spojována s femininitou (Van Zoonen, 2004; Bourdieu, 2000). 

3.5.2. Poměr počtu autorů a autorek jednotlivých příspěvků

V návaznosti na teorii Valdrové (2001) a Lupton (1997), které hovoří o tom, že soukromá 

sféra, sféra rodiny, dětí a mezilidských vztahů, bývá připisována ženám a ženy jsou 

zároveň chápány jako kompetentní o této oblasti hovořit či psát, se budu v analýze zabývat 

otázkou, zda mezi autory/autorkami převažují ženy nad muži a lze tedy chápat téma sporů 

o děti s mezinárodní dimenzí z tohoto pohledu jako „ženské“. 

Tabulky této podkapitoly se věnují podílu autorů a autorek na celkovém množství 

publikovaných článků, vyjadřují v procentech, kolik článků bylo napsáno ženami, kolik 

muži, jaký prostor v článcích měly ženy a jaký muži. Vzhledem k tomu, že ne u všech 

publikovaných článků bylo uvedeno jméno autora či autorky, zavádím i kategorii bez udání 

autora/autorky. Některé z uveřejněných článků byly dílem autora a autorky, tyto uvádím 

do skupiny autor/autorka. 

Tabulka č.7. Počet článků a jim věnovaný prostor v rámci všech deníků – děleno dle 

autorství (kódovací jednotkou je článek a délka normalizovaného sloupce v centimetrech)

Počet 
článků % NS %

Autorka 26 48,1 894 64,9

Autor 6 11,1 148,8 10,8

Autor/autorka 1 1,9 32,2 2,3

Bez udání autora/ky 21 38,9 303,5 22

CELKEM 54 100 1378,5 100
Zdroj:vlastní výzkum
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Tabulka č.8. Počet článků a jim věnovaný prostor napsaný autorkami - dle jednotlivých 

deníků (kódovací jednotkou je článek a délka normalizovaného sloupce v centimetrech)

Počet 
článků % NS %

MF Dnes 21 80,8 711,2 79,6

Právo 3 11,5 106,6 11,9

Lidové noviny 2 7,7 76,2 8,5

CELKEM 26 100 894 100
Zdroj:vlastní výzkum

V rámci analýzy počtu autorů a autorek jednotlivých článků jsem došla ke zjištění, 

že v Mladé Frontě Dnes značnou část všech publikovaných příspěvků napsala Pavla 

Kubálková. Proto níže uvádím poměr počtu článků Kubálkové ve vztahu k počtu příspěvků 

jiných autorů/autorek v rámci Mladé fronty Dnes.

Tabulka č.9. Poměr počtu článků Kubálkové k článkům ostatních autorů/autorek v Mladé 

Frontě Dnes (kódovací jednotkou je článek a délka normalizovaného sloupce 

v centimetrech)

Počet 
článků

% NS %

Pavla Kubálková 16 44,4 592,7 41,0

Ostatní30 20 55,6 407,8 59,0

CELKEM 36 100,0 1000,5 100,0

Zdroj:vlastní výzkum

Tabulka č.10. Počet článků a jim věnovaný prostor napsaný autory – dle jednotlivých 

deníků (kódovací jednotkou je článek a délka normalizovaného sloupce v centimetrech)

Počet 
článků % NS %

MF Dnes 4 66,7 103,5 69,6

Právo 1 16,7 31,7 21,3

Lidové noviny 1 16,7 13,6 9,1

CELKEM 6 100,0 148,8 100,0
Zdroj:vlastní výzkum

                                                
30 Mezi ostatní počítám články jiných autorů a autorek i články bez jména autora/autorky.
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Tabulka č.11. Počet článků a jim věnovaný prostor napsaný autorem a autorkou – dle 

jednotlivých deníků (kódovací jednotkou je článek a délka normalizovaného sloupce 

v centimetrech)

Počet 
článků % NS %

MF Dnes 0 0,0 0,0 0,0

Právo 1 100,0 32,2 100,0

Lidové noviny 0 0,0 0 0,0

CELKEM 1 100,0 32,2 100,0
Zdroj:vlastní výzkum

Tabulka č.12. Počet článků a jim věnovaný prostor, u nichž není známo jméno 

autora/autorky – dle jednotlivých deníků (kódovací jednotkou je článek a délka 

normalizovaného sloupce v centimetrech)

Počet 
článků % NS %

MF Dnes 11 52,4 185,8 61,2

Právo 8 38,1 107,3 35,4

Lidové noviny 2 9,5 10,4 3,4

CELKEM 21 100 303,5 100
Zdroj:vlastní výzkum

Pokud analyzujeme počet článků, který byl napsán autorkami a autory, či prostor, 

který autorky či autoři tématu věnovaly/i, převažují v rámci analýzy všech periodik 

autorky, a to co do počtu uveřejněných článků i prostoru, který je článkům věnován. I 

přesto, že značná část publikovaných článků byla uveřejněna beze jména autora/autorky, 

tak pokud zohledňujeme články, u kterých bylo jméno uvedeno, lze konstatovat, že 

převahu mají jednoznačně autorky. Z toho lze vyvodit, že převaha autorek potvrzuje tezi, 

že v naší kultuře je dítě, rodina a mezilidské vztahy jakožto doména přiřazována právě 

ženám a ženy jsou zároveň považovány za kvalifikovanější o ní psát 

(Valdrová, 2001; Lupton, 2007). Zároveň lze usuzovat na implicitně obsažený předpoklad, 

že matka a dítě tvoří nerozlučnou dvojici a dítě „od přírody“ patří spíše k matce než k otci, 

proto o něm píší spíše ženy (Johnston, Swanson, 2003; Szapuová, 2007 a další). 

Zajímavým zjištěním při analýze počtu autorů a autorek byl fakt, že v Mladé Frontě 

Dnes byla téměř celá polovina publikovaných příspěvků dílem jedné autorky, a to Pavly 

Kubálkové. Jak jsem uvedla již výše, Kubálková měla výhradní přístup k informacím o 
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kauze Sáry Barao, protože byla přímo oslovena dědečkem Sáry Michalem Pavlo, který ji 

během celého případu poskytoval informace. Jak vyplynulo z rozhovoru s Kubálkovou, tak 

kromě toho, že autorka disponovala informacemi o případu, spadala tématika sporů o děti 

s mezinárodní dimenzí i v rámci redakce do její kompetence. Zároveň, jak Kubálková sama 

uvedla, jí téma osobně velmi zajímá a vzhledem k tomu, že v minulosti sledovala již 

několik kauz týkajících se sporů o děti s mezinárodní dimenzí (například kauzu Marcely 

Krajníkové), rozhodla se věnovat i případu Sáry. O tomto případu psala více právě i díky 

tomu, že měla neustále aktuální informace, které jí dodával Michal Pavlo. „Kauza Sáry mě 

nejen zajímala, ale hlavně byla i jakýmsi pokračováním mezinárodních únosů. Podobným 

tomu, který pár měsíců před tím prožily děti Marcely Krajníkové, o kterých jsem také 

psala“ (Rozhovor 1, řádek 8-10). Autorka během rozhovoru přiznala i určitou emocionální 

zainteresovanost na případu. Díky tomu, že se osobně poznala s Natálií Barao, Sárou i 

Michalem Pavlo, byla svědkyní soudního jednání, kdy byla na Sáru uvalena exekuce, i 

následného přetahování o dceru před budovou soudu, rozhodla se Kubálková 

prostřednictvím medializace případu poukázat na nesprávný přístup soudů ve věcech 

exekucí dětí. Jejím hlavním cílem bylo zdůraznit důležitost práv dítěte a napomoci změnám 

v přístupu k řešení těchto případů. „Vzhledem k tomu, co se před soudem dělo, jak otec 

reagoval na předání dcery, jak se o ní s matkou přetahoval a kolik slz a křiku toto 

předávání provázelo, jsem se rozhodla upozornit na to, že soudy fungují nedostatečně a tím 

se zasadit o to, aby se s věcí začalo něco dělat“ (Rozhovor 1, řádek 52-54). Skutečnost, že 

v rámci redakce Mladé fronty Dnes měla na starosti témata týkající se rodiny (nejen téma 

sporů o děti, ale i téma rozvodů, střídavé péče či školství) právě žena, opět potvrzuje výše 

uvedené teorie týkající se apriorního spojování žen s dětmi (a to nejen ve vztahu k rodině 

ale i ve vztahu k výchově dětí tj.spojování žen s oblastí školství)  a předpoklad, že ženy 

těmto doménám lépe rozumí, protože jsou to domény jim vlastní (Johnston, Swanson, 

2003; Szapuová, 2007; Glen et al., 1993 a další). 

3.5.3. Prostor věnovaný prezentaci problému v rámci sféry soukromé a veřejné

V teoretické části jsem představila téma „veřejný vs. soukromý“ jako jedno ze stěžejních 

témat ve feministické teorii, kde je často diskutováno spojování femininity a soukromé 

sféry a maskulinity a veřejné sféry (Valdrová, 2001). Problém veřejného a soukromého je 

zároveň tematizován v mediálních studiích, protože moderní společnost funguje na 

principu oddělování soukromého a veřejného prostoru a s těmito sférami spojuje různé 
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instituce (Thompson, 2004). V rámci analýzy mne proto zajímalo, jak se toto téma 

projevuje, pokud jde o mediální konstruování sporů o děti s mezinárodní dimenzí a zda je 

téma sporů o děti s mezinárodní dimenzí prezentováno více ve vztahu k soukromé či 

veřejné sféře, více ve vztahu k rodině či institucím.

Články, které kóduji ve vztahu ke sféře veřejné a soukromé, jsou příspěvky, které 

spadají mezi reportáže/zpravodajství či jsou hlavním tématem. Mezi články, které řadím 

k příspěvkům reflektujícím veřejnou stránku problému sporů o děti s mezinárodní dimenzí, 

počítám texty, které se věnují právnímu a úřednímu rozměru problému – tj. pojednávají o 

státních a soudních institucích. Hovoří tedy o Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, 

jeho funkci, pravomocech, personálním obsazení či změnách v tomto obsazení, dále o 

Haagské úmluvě a související legislativě, srovnávají českou legislativu týkající se ochrany 

dětí s legislativou jiných zemí či hovoří o Ministerstvu spravedlnosti, Ministerstvu práce a 

sociálních věcí či Soudcovské unii. Dále do této skupiny řadím texty, které pracují 

s institucí psychologie, zmiňují psychologické hledisko problému únosů a následných 

exekucí dětí. Spadají sem také texty, které pracují se statistickými údaji – tj. uvádějí počty 

smíšených manželských párů, které byly rozvedeny a řešily spory o děti, eventuálně počty 

matek/otců, kteří své dítě unesly/i nebo naopak po únosu získaly/i zpět. Výše uvedené 

dělení jsem zvolila jednak v návaznosti na Thompsonovu (2004) definici veřejného a 

soukromého, kdy do sféry veřejné patří státní, soudní a sociální instituce a do soukromé 

sféry rodina, mezilidské vztahy a občanská společnost, a také s ohledem na témata, která se 

v analyzované diskuzi objevovala (Thompson, 2004).

Mezi články spadající do sféry soukromé počítám texty, které pojednávají o osobních 

příbězích matek/otců, kteří problém únosu a exekuce dítěte řešily/i, případně řeší. Jedná se 

o texty tematizující rodinné vztahy a spory o děti, texty popisující konkrétní případy 

konkrétních rodin. Texty tohoto typu jsou vystavěny jako určitý příběh, obsahují 

chronologické líčení události, jako hlavní aktéři/aktérky vystupují matka, otec, dítě, 

eventuálně příbuzné osoby. Do této skupiny patří příběh Sáry Barao, zmínky o kauze 

Marcely Krajníkové či Nicholase Olejnicka.

Pro názornější ilustraci provádím analýzu i konkrétních dílčích témat, kterým se deníky 

věnovaly. Témata člením do těchto skupin: příběh Sáry, příběh jiný, úřad/Haagská 

úmluva, psychické trauma, statistika a ostatní. Zjišťuji, kolik prostoru bylo těmto tématům 

věnováno v rámci všech deníků i v denících jednotlivě. Vzhledem k tomu, že některé 

články kombinují veřejný tón s osobním příběhem (je v nich například vylíčen průběh 

případu konkrétní rodiny a následně rozvedena diskuze o platnosti Haagské úmluvy či 
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diskuze o možných dopadech události na psychiku dítěte), nevolím zde jako kódovací 

jednotku článek jako celek, nýbrž novinářský normosloupec. Tak lze získat lepší představu 

o tom, kolik prostoru (měřeno jednotkou délky normalizovaného sloupce v centimetrech) 

bylo tématu skutečně věnováno. 

Příspěvky patřící mezi názory nekóduji ve vztahu k soukromému a veřejnému 

z důvodu, že se v nich soukromé a veřejné prolíná natolik, že nelze jednoznačně stanovit, 

do jaké skupiny by daný článek, respektive jeho části spadaly. Osoby prezentující svůj 

názor se vyjadřují ke konkrétním příběhům a zároveň kritizují například postupy soudů či 

souvisejících institucí, jejich postoje se tedy dotýkají obou sfér a nelze je jednoznačně 

k jedné z nich přiřadit.

Tabulka č.13. Prostor věnovaný prezentaci tématu sporů o děti s mezinárodní dimenzí 

v rámci sféry soukromé a veřejné – všechny deníky (kódovací jednotkou je délka 

normalizovaného sloupce v centimetrech)

Soukromá 
sféra

Veřejná 
sféra

NS % NS %

MF Dnes 364,3 78,5 492,6 67,4

Právo 99,6 21,5 139,8 19,1

Lidové noviny 0 0 98,9 13,5

CELKEM 463,9 100 731,3 100
Zdroj:vlastní výzkum
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Tabulka č.14. Prostor věnovaný dílčím tématům v rámci všech deníků (kódovací jednotkou 

je délka normalizovaného sloupce v centimetrech)

Příběh Sáry
Příběh 

jiný
Úřad/Haagská 

úmluva

NS % NS % NS %

MF Dnes 269,3 90,9 95 56,6 400,3 62,7

Právo 26,8 9,1 72,8 43,4 139,8 21,9

Lidové noviny 0 0 0 0 98,1 15,4

CELKEM 296,1 100 167,8 100 638,2 100

Psychické trauma Statistika Ostatní

NS % NS % NS %

MF Dnes 35,3 100 17,8 100 40 100

Právo 0 0 0 0 0 0

Lidové noviny 0 0 0 0 0 0

CELKEM 35,3 100 17,8 100 40 100
Zdroj:vlastní výzkum

Z analýzy je patrné, že diskuze byla vedena převážně v rámci veřejné sféry, 

tj. deníky prezentovaly spory o děti s mezinárodní dimenzí především ve vztahu k úřadům 

a institucím, konkrétně k Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí a soudům, a 

diskutovaly zákonná opatření a Haagskou úmluvu. Problém analyzované deníky pojímaly 

také z hlediska psychologického, soustředily se na diskuzi možných psychických následků 

u dětí, kterých se únosy a exekuce týkají, a zároveň dávaly problematice i statistickou 

podobu – uveřejňovaly počty svateb a rozvodů smíšených párů a počty unesených a 

exekuovaných dětí. Prezentaci problému v rámci sféry soukromé, tedy příběhům Sáry či 

jiných dětí, bylo věnováno celkově méně prostoru. 

Mezi deníky byly značné rozdíly i co se týče prezentace dílčích témat. Popisu 

osobních příběhů věnovala nejvíce prostoru Mladá fronta Dnes. Právo kauzu Sáry také 

zmiňovalo, ale více se soustředilo i na kauzy jiné (například na kauzu Marcely 

Krajníkové). Lidové noviny naopak osobním příběhům unesených a exekuovaných dětí 

nevěnovaly prostor žádný, problém líčily pouze ve vztahu k institucím a legislativě. Tuto 

skutečnost lze odvozovat opět z výhradního přístupu autorky Mladé fronty Dnes Pavly 

Kubálkové k rodině Natálie Barao, která Kubálkové poskytovala informace, či z její osobní 

zainteresovanosti na tématu a snahy přimět úřady a instituce ke změnám.

Pokud analyzujeme publikované příspěvky ve vztahu  k veřejné a soukromé sféře, 

zjišťujeme, že ačkoliv středobodem problému jsou aktéři/aktérky privátní sféry (matka, 
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otec, dítě, eventuálně příbuzné osoby), je tento problém prezentován více v rámci sféry 

veřejné, tedy jako problém veřejný. Toto zjištění lze spojovat s tvrzením Van 

Zoonen (1994) či McQuila (2002), že denní tisk dává přednost převážně záležitostem 

veřejným před záležitostmi soukromými, proto i problém rodinného charakteru pojednává 

více ve vztahu k veřejným institucím (Van Zoonen, 1994; McQuail, 2002). Stejně tak se 

potvrzuje opět teorie Bourdieu (2002) či Valdrové (2001), že mužské je symbolicky výše 

hodnoceno než ženské, proto i domény, které jsou považovány za „mužské“, jsou 

hodnoceny jako důležitější, a proto je jim věnován větší prostor  Proto je i „ženské“ téma 

prezentováno převážně ve vztahu k oblasti veřejného, tedy „mužského“ 

(Bourdieu, 2000; Valdrová 2001).

Prezentované články bychom dle zaměření a obsahu mohli klasifikovat také dle 

návrhu Lupton (1997) na  „hard news“ a „soft news“, přičemž zprávy typu „hard news“ 

tematizují převážně oblast veřejného dění (tedy oblast politiky či institucí)  a „soft news“ 

příběhy „obyčejných“ lidí či názory čtenářů/čtenářek (Lupton, 1997). Články, které jsem 

zařadila do kategorie příběh Sáry a příběh jiný by bylo možné řadit mezi „soft news“, 

ostatní kategorie mezi zprávy typu „hard news“. Analýza potvrdila, že, tak jak říká 

Lupton (1997), denní tisk dává přednost právě zprávám typu „hard news“. Taktéž je 

podpořeno tvrzení Lupton (1997), že pokud se téma týkající se rodiny (mateřství, otcovství, 

dětství) v tisku objeví, jedná se o téma netradiční či konfliktní (Lupton, 1997). Téma sporů 

o děti s mezinárodní dimenzí lze považovat za téma zároveň netradiční i konfliktní, tudíž 

za téma, které bude uveřejněno. Vstupní předpoklad a tvrzení Lupton (1997), že debata 

týkající se matky, otce a dítěte, která je prezentována v tisku, bývá ovlivněna odborným 

diskurzem, a to především psychologickým, se během analýzy taktéž potvrdil. V debatě je 

psychologické stránce problému věnován nemalý prostor (viz tabulka č.14). Psychologické 

rovině problému se ale věnovala pouze Mladá fronta Dnes, a jak vyplývá z rozhovoru 

s Pavlou Kubálkovou, důvodem byly osobní kontakty redaktorky 

s psychology/psycholožkami, kteří se pravidelně vyjadřují k tématům týkajícím se 

rodinných záležitostí, rozvodů či sporů o dítě. Kubálková řekla: „Oslovuji lidi, kteří se 

danou problematikou zabývají a které znám. Pokud jsem psala například o Sáře zavolala 

jsem dětské psycholožce“ (Rozhovor 1, řádek 108-110). To opět podporuje tvrzení 

Lupton (1997), že obecně se v tisku v souvislosti s prezentováním rodinných problémů 

dostávají ke slovu odborníci/odbornice právě z řad lékařů/lékařek či 

psychologů/psycholožek, kteří/které jsou v rámci rodinného diskurzu chápáni/y jako 

autority kompetentní k těmto záležitostem promlouvat. To, že oblast psychologie k rodině a 
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dětem jaksi patří potvrzuje i rozhodnutí Kubálkové se na obrátit právě na 

psychology/psycholožky a ne na odborníky/odbornice z jiné oblasti. Potvrzuje se tvrzení 

Osvaldové (2004), že v českých médiích jsou problémy rodinného charakteru často 

psychologizovány a zároveň se zde odráží zakořeněnost předpokladu, že k rodinným 

sporům jsou kompetentní se vyjadřovat právě odborníci/odbornice z oblasti psychologie 

(Lupton, 1997; Osvaldová, 2004).

3.5.4. Prostor věnovaný hlasům mužů a žen v rámci sféry soukromé a veřejné

K problematice soukromého a veřejného, tak jak ji chápou feministické autorky, se 

obracím i v této podkapitole. Zabývám se otázkou, kolik prostoru ve formě názorů a 

přímých citací dostali/y zástupci/zástupkyně soukromé a veřejné sféry v novinových 

článcích a kolik z nich bylo mužů a kolik žen. Předpokládám, opět v návaznosti na teorii 

Valdrové (2001) či Lupton (1997), že v debatě vzhledem k jejímu tématu zazní celkově 

více ženských než mužských hlasů. Při analýze hlasů hovořících z jednotlivých sfér 

očekávám, že ze soukromé sféry zazní více hlasů žen/matek a z veřejné sféry více hlasů 

mužů. U tohoto předpokladu vycházím z teorie Renzetti a Curran (2005), kteří hovoří o 

tom, že muži zastávají více prestižnějších, vyšších či lépe placených pracovních pozic než 

ženy, a proto jsou ve větší míře zastoupeni mezi odbornou veřejností či ve státní správě 

(Renzetti, Curran, 2005). Jak tvrdí Van Zoonen (2004), tak právě proto, že muži zastupují 

prestižnější pozice, je jim i v tisku dáváno více prostoru než ženám, se tisk obrací na muže 

častěji než na ženy jako na autority (Van Zoonen, 2004). O větším počtu mužů ve veřejné 

sféře hovoří i Harding (1990), která říká, že oblast kultury, tedy institucí je doménou mužů, 

naopak oblast přírody, tedy rodiny, doménou žen (Harding, 1990). 

Tabulka č.18 se vztahuje k analýze textů, které řadím mezi názory. U jednotlivých 

příspěvků zohledňuji, zda je osoba, jejíž názorový příspěvek se v deníku objevil, 

zástupcem/zástupkyní soukromé či veřejné sféry a zda se jedná o muže či ženu. 

Tabulky č.19-20 se vztahují k analýze textů spadajících do skupiny 

zpravodajství/reportáže a titulní strana/hlavní téma. Tabulka č.19 udává prostor věnovaný 

citacím zástupcům/zástupkyním veřejné a soukromé sféry. Tabulka č.20 ukazuje prostor 

věnovaný citacím zástupců/zástupkyň veřejné sféry dle odborností, přičemž je zohledněno, 

zda se jedná o muže či ženu. Tabulka ukazuje, jaký prostor byl dán hlasům 

advokátů/advokátek, psychologů/psycholožek, pracovníkům/pracovnicím státní správy a 

sociálním pracovníkům/pracovnicím. Tabulka č.21 se zaměřuje na prostor věnovaný přímé 

řeči zástupců/zástupkyní soukromé sféry – tj. hlasům matek a otců.
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Tabulka č.18. Prostor věnovaný prezentaci názorů k tématu sporů o děti s mezinárodní 

dimenzí v rámci sféry soukromé a veřejné – děleno na muže a ženy (kódovací jednotkou je 

délka normalizovaného sloupce v centimetrech)

NS %

Muž 0 0

Žena 37 100,0

Názor veřejná sféra 37 100,0

NS %

Muž 103,5 60,3

Žena 68,1 39,7

Názor soukromá sféra 171,6 100,0
Zdroj:vlastní výzkum

Tabulka č. 19. Prostor věnovaný citacím osob vyjadřujících se k tématu sporů o děti 

s mezinárodní dimenzí – zástupci/zástupkyně soukromé vs. veřejné sféry (kódovací 

jednotkou je délka normalizovaného sloupce v centimetrech)

NS %

Zástupci/zástupkyně soukromé sféry 82,4 49,0

Zástupci/zástupkyně veřejné sféry 85,8 51,0

CELKEM 168,2 100,0

Zdroj:vlastní výzkum
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Tabulka č. 20. Prostor věnovaný citacím osob vyjadřujících se k tématu sporů o děti 

s mezinárodní dimenzí z řad zástupců/zástupkyň veřejné sféry – děleno dle odborností a na 

muže a ženy (kódovací jednotkou je délka normalizovaného sloupce v centimetrech)
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NS % NS % NS % NS % NS %

Muž 1,7 34,0 1,6 19,8 46,2 73,7 0,0 0,0 49,5 57,7

Žena 3,3 66,0 6,5 80,2 16,5 26,3 10,0 100,0 36,3 42,3

Celkem 5,0 8,1 62,7 10,0 85,8
Zdroj:vlastní výzkum

Tabulka č.21. Prostor věnovaný citacím osob vyjadřujících se k tématu sporů o děti 

s mezinárodní dimenzí – zástupci/zástupkyně soukromé sféry (kódovací jednotkou je délka 

normalizovaného sloupce v centimetrech)

NS %

Matka 55,4 67,2

Otec matky31 20,9 25,4

Otec 6,1 7,4

Celkem 82,4 100,0
Zdroj:vlastní výzkum

Jak ukazují výsledky analýzy, v rámci prezentace názorů a osobních stanovisek se 

vyjadřují k problému sporů o děti s mezinárodní dimenzí především aktéři/aktérky 

soukromé sféry. Aktérům/aktérkám sféry veřejné je vyhrazeno méně prostoru. Zaznívají 

tedy spíše názory čtenářů/čtenářek -laiků než názory z řad odborníků/odbornic. V Mladé 

Frontě Dnes (která jako jediná prezentovala názorové příspěvky) je důvodem této 

skutečnosti, jak v rozhovoru uvedla Pavla Kubálková, zvyk deníků prezentovat 

v názorových rubrikách především názory čtenářů/čtenářek nebo 

komentátorů/komentátorek. „Do rubriky názorů se dávají spíše reakce čtenářů a 

                                                
31 Otcem matky mám na mysli Michala Pavla, otce Natálie Barao.
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komentátorů, pokud však napíše komentář nějaký odborník, což se ale moc nestává, umístí 

se tam také“ (Rozhovor 1, řádek 102-103). Názory osob zastupujících veřejnou sféru 

zaznívají jako přímé citace výroků v reportážních a zpravodajských příspěvcích nebo jsou 

přímou součástí či doplňkem zpravodajského příspěvku. „Praxí ve všech redakcích je, že 

se ke každému článku zavolá nějaký nezaujatý odborník, který se na případu osobně nijak 

nepodílí a jeho názor se pak použije v reportáži“ (Rozhovor 1, řádek 100-101).

Při porovnávání prostoru, který byl dán mužům a ženám pro prezentaci svých 

názorů, narážíme na převahu žen nad muži u názorů zaznívajících z veřejné sféry. 

Konkrétně se jednalo o názory Marie Vodičkové, ředitelky Fondu ohrožených dětí, se 

kterou se Pavla Kubálková přímo zná. Vzhledem k tomu, že Kubálková se podle svých 

vlastních slov v kauze jednoznačně zastávala práv dítěte, je pochopitelné, proč požádala o 

vyjádření právě Marii Vodičkovou, která rovněž hájila zájmy a práva dítěte, takže jejich 

postoje spolu souzněly. 

Pokud porovnáváme prostor věnovaný názorům čtenářů/čtenářek, tedy 

zástupců/zástupkyní soukromé sféry, převažují názory mužů nad ženami. V tomto bodě se 

nepotvrdila teze, že k rodinným záležitostem se vyjadřují více ženy, protože rodina je jejich 

doménou (Valdrová, 2001; Lupton, 2007). Z převahy mužských názorů nad ženskými 

bychom mohli usuzovat na záměr redakce zvolit příspěvky tak, aby představily názory, 

které budou netradiční, budou se vymezovat vůči názorům většinovým a přinesou jiný 

pohled na věc (jiný pohled na věc v tom smyslu, že pokud je většina článků psána z pozice 

vyznívající kladně pro matky, budou uveřejněné názorové články zaměřeny spíše proti 

nim). Převaha mužských názorů může znamenat i snahu dát hlas mužům, kteří jsou 

v podobných debatách obvykle marginalizováni, umožnit mužům a otcům vyjádřit své 

stanovisko a nabídnout čtenářům/čtenářkám pohled na věc z více perspektiv. V první části 

obsahové analýzy jsem již uváděla, že o tom, jaké názorové příspěvky budou uveřejněny, 

rozhoduje redakce. Kubálková uvedla, že do tisku se umísťují ty názory, které jsou vhodné, 

což bychom mohli interpretovat tak, že se jedná o názory, které souzní s pojetím 

problematiky deníku jako celku. Redakce tedy pravděpodobně volila názory, které 

zastávají práva dítěte a kritizují průběhy exekucí dětí v českém prostředí. K interpretacím 

jednotlivých názorů, které zazněly v debatě, se vrátím v kapitole věnované výsledkům 

kritické diskurzivní analýzy.

Z analýzy poměru přímých citací aktérů/aktérek z jednotlivých sfér vyplývá, že 

zástupcům/zástupkyním obou těchto sfér je věnován přibližně stejný prostor. Důvodem 

může být to, že příspěvky spadající do zpravodajství či reportáží se snaží působit na jedné 
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straně pravdivě a autoritativně, a proto deníky nechávají zaznít hlasy aktérů/aktérek sféry 

veřejné, kteří jsou považováni za autoritu, a na straně druhé se mohou snažit být autentické, 

a proto dávají prostor hlasům aktérů/ aktérek soukromé sféry (zde konkrétně matek a otců). 

Roli zde může hrát i osoba autora/autorky a jeho/její zájem či preference. Pokud 

chce autor/autorka nechat zaznít hlasy určitých osob, uvede do článku jejich přímé citace. 

Rozhodovat se tu může na základě svých sympatií k určitým osobám či skupinám nebo na 

základě snah tyto osoby či skupiny hájit nebo zastupovat. Při uveřejňování citací může 

autor/autorka vycházet i z toho, jaké citace má k dispozici, tedy kdo hovořil či byl ochoten 

hovořit (McQuail, 2002). Tato tvrzení podpořila i Pavla Kubálková. „Michala Pavla jsem 

citovala hlavně proto, že mě informoval o tom, co se v Portugalsku děje„ (Rozhovor 1, 

řádek 111-112). K přímým citacím osob zastupujících veřejnou sféru Kubálková uvedla, že 

vychází jednak z vlastních osvědčených kontaktů, proto často cituje slova Marie 

Vodičkové či Zuzany Baudyšové, se kterými se zná, nebo pracuje s materiálem, který má 

k dispozici. Uvádí tedy citace osob, které byly ochotné se k případu vyjádřit. „Oslovuji lidi, 

kteří se danou problematikou zabývají. V případě Sáry jsem se obracela hlavně na 

Vodičkovou a Baudyšovou, protože s nimi již déle spolupracuji a vždy se mi k případu 

ochotně vyjádří“ (Rozhovor 1, řádek 97-98). Slova Kubálkové potvrzují McQuilovu 

(2002) teorii o tom, že osobnost a kontakty autora/autorky mají značný vliv na finální 

podobu zprávy a na to, v čí prospěch a prostřednictvím koho bude zpráva hovořit 

(McQuail, 2002).

Skutečnost, že Kubálková nechala k případu sporu o Sáru Barao promlouvat vedle 

advokátů/advokátek a zástupců/zástupkyň státní správy i osobnosti z oblasti psychologie, 

potvrzuje argument, že v českých médiích jsou genderové otázky psychologizovány tím, že 

novináři dávají prostor především psychologům a sexuologům (Osvaldová, 2004). Tato 

data potvrzuje i rozložení oborů, z nichž zaznívají hlasy. Jak ukazuje tabulka č.20, 

v diskuzi promlouvají psychologové/psycholožky a sociální pracovníci/pracovnice, nikoliv 

například sociologové/socioložky či odborníci/odbornice na genderovou problematiku. 

Z hlasů, které zaznívají, lze odvozovat i diskurzy, které se v debatě objevují, tj. diskurz 

státní správy, sociální práce, práva a psychologie32. I zde se tedy potvrzuje teorie, že debaty 

týkající se rodiny jsou rámovány expertním diskurzem a jsou psychologizovány (Lupton, 

1997).

                                                
32 Tyto diskurzy definuji v Kapitole 3.6. Výsledky kritické diskurzivní analýzy.
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Zajímavá data se objeví, pokud porovnáváme počet mužů a žen hovořících 

z veřejných pozic. V tomto ohledu převažují muži nad ženami. Lze tedy tvrdit, že se zde 

potvrzuje teorie Renzetti a Curran (2005), která říká, že v prestižnějších, odborných a 

mocensky vyšších pozicích převažují muži (Renzetti, Curran, 2005). Nicméně rozdíl 

v tomto případě (poměr mužů nad ženami je větší o 16%) není tak velký, a to patrně 

z důvodu, že se jedná o téma dětí, což je doména žen. Na základě tohoto výsledku lze 

potvrdit slova Valdrové (2001) či Van Zoonen (1994), že prostor vyjádřit se k tématům 

týkajících se dětí je dáván převážně ženám, ať už se jedná o ženy ze soukromé či veřejné 

sféry (Valdrová, 2001, Van Zoonen, 1994). Lze opět usuzovat také na implicitně obsažený 

předpoklad, že všem ženám je připisována přirozená mateřská role (Johnston, Swanson, 

2003; Szapuová, 2007; Glen et al., 1993 a další). U žen odbornic/zástupkyň veřejné sféry 

se předpokládá, že se k tématu týkajícímu se dítěte vyjádří fundovanějším způsobem právě 

proto, že jsou ženami, takže mají k dětem blíže než muži (Valdrová, 2001).

Jak ukazuje tabulka č.21, u přímých citací zástupců/zástupkyň soukromé sféry 

převažují hlasy matek nad hlasy otců. Z toho lze usuzovat, že deníky volí právě hlasy 

matek z důvodu, že se jedná o problém týkající se dětí a sporů o ně, tedy že pracují 

s předpokladem, že osoba matky je „od přírody“ svázána s osobou dítěte (Johnston, 

Swanson, 2003; Szapuová, 2007; Glen et al., 1993). Je však nutné zdůraznit, že důležitou 

roli v této debatě hraje vedle hlasů matek i hlas Michala Pavlo, otce Natálie Barao, který za 

ni jako její zástupce často hovoří. Prostor věnovaný citacím Michala Pavlo je více než 

trojnásobně větší než prostor, který je v diskuzi věnován otci Sáry. I přesto, že převaha 

hlasů matek může odkazovat k jejich dominantní pozici v rámci debaty, nutno zdůraznit 

autoritativní postavení hlasu Michala Pavlo. Zde se potvrzuje předpoklad, že v rámci 

našeho kulturního kontextu muži (ať už otcové či manželé) ženy chrání, zastupují je na 

veřejnosti a často za ně hovoří (Van Zoonen, 2004). Vztahují se tedy více k veřejné sféře, 

v níž se na základě svých „mužských“ vlastností lépe prosazují, zatímco ženy zůstávají ve 

sféře soukromé, sféře rodiny (Oakley, 1986; Valdrová, 2001).

3.5.5. Shrnutí obsahové analýzy

Z výsledků obsahové analýzy vyplývá, že téma sporů o děti s mezinárodní dimenzí bylo 

vzhledem k tomu, že se jedná o téma „ženské“, prezentováno tiskem v relativně malé míře. 

Téma bylo v rámci deníků většinou umísťováno na málo prestižní místa, čímž se potvrzuje 

teze, že denní tisk věnuje „ženským“ tématům a doménám méně prostoru než „mužským“, 
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a to s ohledem na fakt, že v naší společnosti je „ženské“ hodnoceno symbolicky níže než 

„mužské“ (Van Zoonen, 2004; Bourdieu, 2000). Převaha autorek nad autory potvrdila 

v souvislosti s připisováním soukromé sféry ženám a veřejné mužům i tvrzení, že o tématu, 

jehož středobodem je rodina a dítě, budou v rámci tisku psát především ženy, protože jsou 

chápány jako kompetentní se k záležitostem tohoto typu vyjadřovat právě proto, že jsou jim 

zdánlivě vlastní (Van Zoonen, 2004; Valdrová 2001). Převaha autorek nad autory odráží a 

zároveň posiluje mýtus mateřství, který pracuje s předpokladem, že všechny ženy jsou 

matkami s přirozeným vztahem k dětem (Szapuová, 2007; Glen et al., 1993 a další).  Lze 

také tvrdit, že se potvrdila teze Goffmana (1979) a Shields (1996) že, pokud jsou ženy 

médii zobrazovány, pak převážně jako matky či pečovatelky (Goffman, 1979; Shields, 

1996). Upřednostňování veřejného na úkor soukromého, což je typický rys denního tisku, 

se potvrdilo i v rámci analyzování příspěvků ve vztahu k soukromé a veřejné sféře (Fowler, 

2001; McQuail, 2002; Pavlík, 2002). Ačkoliv lze problém sporů o děti s mezinárodní 

dimenzí chápat jako téma „ženské“, bylo denním tiskem prezentováno převážně ve vztahu 

k veřejné sféře. Tato skutečnost potvrzuje tezi, že většinu čtenářstva denního tisku tvoří 

muži, proto se tisk věnuje primárně veřejnému a i ženská témata pojednává s odkazem na 

veřejné (Van Zoonen, 2004; Pavlík, 2002). Analýza potvrdila i tvrzení Lupton (1997), že 

debaty týkající se rodinných záležitostí jsou tiskem prezentovány především tehdy, pokud 

se týkají konfliktních či nevšedních událostí (Lupton, 1997). Téma sporů o děti

s mezinárodní dimenzí lze v tomto ohledu považovat za zároveň netradiční i konfliktní. 

Stejně tak se potvrdilo, že debaty tematizující rodinu, jsou rámovány psychologickým 

diskurzem, a že genderová témata obecně jsou v médiích vesměs psychologizována 

(Osvaldová, 2004; Lupton, 1997). Z výsledků analýzy je zároveň patrné, že ačkoliv je 

v debatě dáváno více prostoru ženám, jejich hlas zaznívá většinou pouze ze soukromé 

sféry. Pokud zohledňujeme hlasy ze sféry veřejné, převažují hlasy mužů. Autoritativní 

pozici mužů ve veřejné sféře potvrzuje i osoba Michala Pavlo, který stál za medializací 

celého případu. Lze tak potvrdit tvrzení, že ženy jsou v rámci veřejné sféry 

marginalizovány na úkor mužů (Valdrová, 2001; Pavlík, 2002). Toto zjištění odráží i 

skutečnost, že ženy v menší míře než muži zastávají veřejné funkce a méně se podílí na 

veřejné moci (Renzetti, Curran, 2005). 

Výsledky analýzy ukazují nejen stereotypní pojímání veřejného a soukromého, ale i 

k zakořeněnost předpokladu, že ženám je vlastní mateřství, tedy samotného mýtu mateřství, 

který vytlačuje ženy z veřejné sféry do sféry soukromé a má za následek to, že jsou ženy 

odbornice chápány jako méně autoritativní než muži odborníci.
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Interpretace dat obsahové analýzy ve vztahu k informacím získaným od Pavly 

Kubálkové poukázala taktéž na přítomnost určitých novinářských praktik, které ovlivňují 

podobu uveřejňovaných zpráv, čímž se potvrdila tvrzení Fowlera (1991) a McQuaila 

(2002), že zprávy denního tisku nejsou jednoduchým odrazem reality, nýbrž konstruktem, 

ke kterému se váže řada specifických žurnalistických praktik a zvyků (Fowler, 2001; 

McQuail, 2002).

3.6. Výsledky kritické diskurzivní analýzy

Přístupy ke způsobu, jak provádět kritickou diskurzivní analýzu a na co se během ní 

zaměřit, se u jednotlivých autorů/autorek liší (Wodak, 2001; Fairclough, 2001). Ve svém 

přístupu se inspiruji pojetím, o kterém hovoří Wodak (2001). Wodak (2001) dělí kritickou 

diskurzivní analýzu na dva druhy – na kritickou diskurzivní analýzu orientovanou více na 

obsah a kritickou diskurzivní analýzu zaměřenou na hlubší jazykové struktury. U kritické 

diskurzivní analýzy, která je orientovaná na obsah, se autoři/autorky zaměřují na 

diskurzivní rámec a kontext, ve kterém se zkoumané texty nalézají, na způsoby 

argumentace, jednotlivé argumentační strategie, kompozici textů, hlavní a vedlejší 

aktéry/aktérky textů, přítomná a nepřítomná témata či hlavní a vedlejší témata. Kritická 

diskurzivní analýza, která je více zaměřená na hlubší jazykové struktury, se zabývá 

problematikou syntaktických struktur, modality, užitého lexika, pořádku slov či slovního 

důrazu (Wodak, 2001). 

V kritické diskurzivní analýze se budu věnovat problémům, které Wodak (2001) 

řadí do kritické diskurzivní analýzy orientované na obsah. V analýze se zaměřím na obecný 

diskurzivní rámec debaty. V návaznosti na Faircloughovo (2001) pojetí diskurzu33 budu 

analyzovat, jaké diskurzy se v diskuzi vyskytují, jak se vzájemně prolínají a ovlivňují. 

Bude mě zajímat, jaké problémy jsou v rámci jednotlivých diskurzů stěžejní, jakým 

aktérům/aktérkám jednotlivé diskurzy dávají prostor, do jakých rolí tyto aktéry/aktérky 

staví a jak je situují s ohledem na jejich mocenskou pozici. V rámci analýzy mě bude 

zajímat, jak diskurzivní uspořádání debaty posiluje mýtus mateřství, o kterém hovořím v 

teoretické části práce, a zároveň jak přispívá k oddělování soukromé a veřejné sféry a jaké 

prostředky k tomu využívá.

                                                
33 O Faircloughově pojetí diskurzu hovořím v kapitole 2.2.3. Zpravodajství a diskurz.
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3.6.1. Diskurzy objevující se v debatě 

Z výsledků, které vyplynuly z obsahové analýzy, je patrné, že v rámci debaty kromě hlasů 

matek a otců zaznívají i hlasy zástupců/zástupkyň veřejné sféry, často hlasy 

odborníků/odbornic. Jedná se o hlasy zástupců/zástupkyň státní správy, 

advokátů/advokátek, sociálních pracovníků/pracovnic a psychologů/psycholožek. Z takto 

zaznívajících hlasů lze usuzovat i na diskurzy, které se v diskuzi objevují. Jedná se o 

diskurz mateřství, který je zásadní pro mou práci a který budu analyzovat ve vztahu 

k diskurzu otcovství a dětství. Tyto diskurzy bychom mohli také chápat jako určující pro 

diskurz rodiny. V diskuzi vystupuje také diskurz státní správy, právnický diskurz, diskurz 

psychologický a diskurz sociální práce. Tyto diskurzy se v debatě vzájemně prolínají a 

doplňují. 

Vzhledem k tomu, že se ve své práci zabývám otázkou, jak diskuze upevňuje mýtus 

mateřství a jak pracuje s obrazem matky, potažmo obrazem otce a dítěte, tak za stěžejní pro 

svou práci považuji právě diskurz mateřství, otcovství a dětství. Při analýze těchto diskurzů 

budu ale zohledňovat i diskurzy ostatní a budu se zabývat tím, jak diskurz veřejný zasahuje 

do diskurzu soukromého a naopak. Zajímat mě bude, jakým způsobem jsou jednotlivé 

diskurzy konstruovány, zda a jak se prostupují, jakým aktérům/aktérkám dávají prostor a 

do jakých mocenských pozic je situují. Zároveň mě bude zajímat, jaké aspekty jsou v rámci 

těchto diskurzů zamlčovány, s jakými zamlčenými předpoklady se pracuje. Inspirovat se 

budu teorií Allena (1998) a Fowlera (1991), kteří říkají, že při analýze mediálních sdělení 

je nutno brát v potaz nejen to, o čem se hovoří, ale i to, co je zamlčováno, ze kterého lze 

usuzovat na kontrolu informací a manipulaci, která může být v textu obsažena (Allen, 

1998; Fowler, 1991). Z tohoto pohledu se budu zabývat i tím, jaké aspekty jsou v rámci 

jednotlivých diskurzů obsaženy či dominují a jaké naopak absentují nebo jsou uváděny 

okrajově.

3.6.2. Diskurz mateřství, otcovství, dětství

V následující podkapitole se v návaznosti na Faircloughovo pojetí diskurzu (2001)34

zaměřím na to, jakým způsobem je v kauze Sáry Barao na diskurzivní úrovni posilován 

mýtus mateřství, jak se pracuje s obrazem matky, otce a dítěte, jaké pozice v rámci 

diskurzu zastávají, zda jsou tyto pozice zobrazovány jako mocné či bezmocné, pasivní či 

aktivní. 
                                                
34 O Faircloughově pojetí diskurzu hovořím v kapitole 2.2.3 Zpravodajství a diskurz.
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Při analýze se opřu o feministické teorie konceptu mateřství a bude mě zajímat, zda 

diskuze způsobem, jakým zobrazuje matku, otce a dítě, upevňuje či naopak nabourává 

mýtus mateřství, tedy obraz přirozené přináležitosti matky k dítěti, a to na úrovni explicitní 

i implicitní (Johnston, Swanson, 2003; Szapuová, 2007; Glen et al., 1993 a další). Budu se 

zabývat i tím, jak je ve vztahu k matce prezentována osoba otce a dítěte. 

3.6.2.1. Obraz matky a otce

V mediální diskuzi týkající se sporů o děti s mezinárodní dimenzí je postava matky 

zobrazována převážně jako oběť. Pokud se pohybujeme v diskurzu rodiny, je matka 

zobrazována jako oběť svého muže, který nesplnil její představy o šťastném manželství, 

navíc ji i dceru týral a následně jí dceru vzal. Matka se ale jako oběť jeví i ve vztahu 

k diskurzu veřejnému. Je obětí úřadů a institucí, které namísto toho, aby jí pomohly případ 

sporu o dceru vyřešit, rozhodly o exekuci a dítě jí vzaly. Matku lze tedy chápat v kontextu 

diskuze jako dvojí oběť.

Konstrukci matky jako oběti manžela i úřadů potvrzují tyto pasáže: „Nevěděla ani 

nic o mezinárodních únosech dětí a myslela si, že její manželství bude trvat už celý život. 

To se však nestalo. Manželství s Portugalcem přestalo fungovat a ona se rozhodla, že se s 

dcerou do manželovy země z dovolené v Česku už nevrátí. V Praze chtěla požádat o rozvod 

a doufala, že jí české soudy svěří dceru do péče. Jenže v tu chvíli jí vstoupil do života právě 

brněnský úřad“ (Kubálková, 2007h: A235). Pasáž odráží zklamání matky, které kvůli 

manželovi prožila. Matka doufala, že manželství bude trvat celý život, a z pasáže lze 

v souvislosti s jejím očekáváním vycítit i určitou naivitu. Úryvek potvrzuje teorie Becka a 

Beck-Gernsheim (1995), že v moderní společnosti jsou manželské svazky vystavěné na 

vzájemné lásce a citech, a proto jsou křehké a lehce se rozpadají. Naivita a nevědomost se 

odráží i v tom, že Natálie nevěděla nic o únosech dětí. Jednala tedy nezištně, pouze dceru 

odvezla a na základě své nevědomosti se stala obětí úřadů, které ji dceru vzaly. Pasáž lze 

vztáhnout k tvrzení Renzetti a Curran (2005) či Van Zoonen (2004), že média mají 

tendenci prezentovat ženy genderově stereotypně, tedy často právě jako slabé, naivní či 

nevědomé oběti (Renzetti, Curran, 2005; Van Zoonen, 2004). Z části článku, která hovoří o 

tom, že do života Natálie vstoupil brněnský úřad, lze usuzovat na chápání soukromého a 

veřejného jako striktně oddělených sfér a na to, že se ženy narozdíl od mužů mohou ve 

                                                
35 Čísla stránek uvádím, tak jak je používá MF Dnes, která strany čísluje za pomoci písmen a čísel tj.A1, A2, 
atd. Právo a Lidové noviny používají pouze čísla.
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styku s veřejnou sférou dostat do problémů, protože tato sféra není jejich doménou a ony se 

v ní neumí pohybovat (Valdrová, 2001).

Určitou naivitu a bezmocnost matky odráží také následující pasáž, ve které hovoří 

opět Natálie Barao: „‚Chtěla jsem, aby mi naše úřady pomohly. Tady jsem se chtěla rozvést 

a vyřešit péči o dceru. Jsem tady doma, myslela jsem, že mi stát pomůže. Místo toho mi

dceru sebral‘, dodala plačící matka“ (Barao in Kubálková, 2007b: A1). Pohled na matku 

jako na oběť úřadů umocňuje i výběr adjektiv, matka je zde popisována jako plačící, což 

může v očích čtenářů/čtenářek posílit její pozici oběti. Debata zároveň způsobem, kterým 

konstruuje vztah matky a úřadů, vytváří zdání dvou protilehlých a nepřátelských skupin. 

Na jedné straně bezmocná matka, která chce to nejlepší pro své dítě, na straně druhé strohé 

a nepřátelské soudy a úřady, které jednají proti zájmu matky, která chrání své dítě. 

Implicitně je zde obsažen mýtus mateřství, o kterém hovoří feministické autorky, který

matku prezentuje jako přirozenou pečovatelku a ochránkyni dítěte, která se pro dítě vždy 

obětuje (Bednaříková, 2003; Maříková, 2004; Oakley 1986; Szapuová, 2007; Glen et al., 

1993 a další). Zároveň zde lze narazit na vzájemné prolínání několika diskurzů – diskurzu 

soukromého, diskurzu rodiny a osobních vztahů a diskurzu veřejného. Moderní společnost 

sice teoreticky odděluje veřejnou a soukromou sféru, prakticky se ale tyto sféry vzájemně 

ovlivňují (Thompson, 2004), takže soukromý život matky je ovlivněn fungováním 

veřejných institucí a úřadů. 

Moment sebeobětování matky, který lze považovat za typický pro diskurz 

mateřství, se objevuje i v následující pasáži: „Matka se nakonec dítěte vzdala dobrovolně. 

Nařídil jí to totiž soud a hrozilo, že si pro dítě přijde exekutor“ (Kubálková, 2007b:A1). 

Pasáž, ačkoliv uvádí, že se matka vzdala dobrovolně, zdůrazňuje zároveň, že matka byla 

přinucena se dítěte vzdát, že na ni byl ze strany úřadů vykonáván nátlak. Vzdání se matky 

nelze tedy chápat v tomto kontextu jako čistě dobrovolný akt. Daná pasáž posiluje 

konstrukci matky jako té, která se dítěte vzdává proto, aby ho ušetřila nepříjemným 

zážitkům, protože k jejím hlavním úkolům patří především dítě chránit. 

Obraz matky jako oběti svého manžela lze vidět v několika pasážích, ve kterých se 

hovoří o tom, že otec matku i dceru týral. Informacím tohoto typu je v diskuzi věnován 

značný prostor. O násilí, které Jorge Barao na manželce a dceři páchal, mluví nejen sama 

Natálie Barao, ale i její otec, který za ní v diskuzi často hovoří.

„Odmítla dceru manželovi dát. Tvrdila totiž, že ji v Portugalsku bil a že sexuálně 

obtěžoval jejich dceru. Soud však tvrzení o týrání a zneužívání dcery neuznal“ (Kubálková, 

2007b: A1). V pasáži je vedle otce negativně zobrazen i soud, u kterého je zdůrazněno, že 
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tvrzení Natálie o násilném chování otce neuznal, čímž ji poškodil. Informace o tom, proč 

soud tvrzení, která by mohla celou záležitost vysvětlil, neuznal, však chybí, přestože 

v kontextu kauzy lze považovat tuto informaci za důležitou  Pozici matky i Sáry lze opět 

chápat jako pozici dvojí oběti. Toto tvrzení lze ilustrovat i následující citací: „Svého 

manžela navíc obvinila, že dceru sexuálně obtěžoval. Přišla na to prý proto, že ji Sára 

požádala, ať ji hladí v rozkroku. Otec všechno popírá, říká, že manželka lže“ (Kubálková, 

2007g: A4). Konstrukce otce jako agresivního násilníka, který sexuálně obtěžuje dítě, 

posiluje genderově stereotypní chápání mužů jako násilníků a žen a dětí jako pasivních 

obětí  (Van Zonen, 2004; Renzetti, Curran, 2005). V tomto případě je obětí nejen manželka 

Natálie, ale i dcera Sára. Zde se nabízí otázka, zda by se hovořilo o sexuálním obtěžování 

dítěte, pokud by byl uneseným dítětem chlapec, a to z důvodu, že sexuální obtěžování se 

v médiích většinou vztahuje na ženy a dívky. Ženy jsou zobrazovány jako obtěžované a 

muži jako obtěžující. (Van Zoonen, 2004; Renzetti, Curran, 2005). 

Zajímavé, a pro diskuzi zcela zásadní, je, že v článcích hovoří na obranu Natálie 

často i její otec Michal Pavlo, který taktéž zdůrazňuje její nelehkou situaci a poukazuje na 

násilnické sklony manžela. Osoba Michala Pavlo hraje v celé diskuzi velmi podstatnou roli. 

Byl právě on, kdo inicioval medializaci případu své dcery, a navíc v jeho průběhu 

informoval média o konkrétních událostech a měl tak zásadní vliv na to, co bylo v tisku 

uveřejněno. Stejně tak Pavlo často hovořil za Natálii i malou Sáru. Ačkoliv výsledky 

obsahové analýzy ukazují, že hlas matky v diskuzi převládá, hraje hlas otce, nikoliv Sáry, 

ale Natálie, významnou roli. Nutno zdůraznit, že hlas matky Natálie (tedy babičky malé 

Sáry) nezaznívá ani jednou. Michal Pavlo vystupuje jako určitá autorita, která hájí práva 

své dcery a jejího dítěte. Zastupuje ji ve styku s médii, čímž Natálii a její dceru chrání. Zde 

lze opět vidět souvislost se spojováním soukromé sféry se ženami a veřejné s muži, tak jak 

o tom hovoří Valdrová (2001). Pavlo vystupuje jako zástupce rodiny, její mluvčí a 

ochránce, neuzavírá se do soukromé sféry, naopak aktivně vystupuje ve sféře veřejné. Také 

je zde patrná konstrukce obrazu otce jako autority a hlavy rodiny, která potvrzuje 

zakořeněnost předpokladu, že dominantní postavení v rodině zastává právě muž/otec a žena 

a děti mu podléhají (Frevert, 1989; Maříková, 2004). 

Z uvedených citací je patrné, že jako je na jedné straně matka prezentována jako 

oběť, na straně druhé je otec prezentován jako viník. Diskuze pracuje s opozičními 

skupinami nejen na úrovni matka a dítě versus úřady, ale i matka a dítě (a její rodiče, 

především otec) versus manžel. Platí to i pokud hovoříme o Jorge Baraovi, otci malé Sáry, 

který v diskuzi vystupuje zcela jinak než otec Natálie Michal Pavlo. Diskuze je ve vztahu 
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k Baraovi vystavěna tak, že zdůrazňuje jednoznačně jeho negativa – často se objevují 

informace o jeho násilném chování, tedy o tom, že chtěl dceru zabít či že ji zneužíval. 

Zajímavý je poukaz Natálie Barao na to,  že Jorgeho zájem o dceru není opravdový jako 

zájem její, ale že se jedná pouze o snahu se pomstít. Natálie Barao přímo říká: „Nechce 

dceru, jen se mi mstí za to, že jsem od něj odešla“ (Barao in Kubálková, 2007b: A1).  Z 

uvedené citace lze usuzovat na chápání otce jakožto osoby, která na rozdíl od matky 

nepociťuje onu přirozenou touhu po dítěti. O takovémto způsobu prezentace otcovství v 

tisku hovoří Lupton (1997), která říká, že pokud je otec zobrazován ve vztahu k dítěti, není 

jeho zájem o dítě chápán jako přirozený, ale spíše jako věc nějaké náhody či nehody. Toto 

chápání odráží zakořeněnost mýtu mateřství, protože tím, kdo po dítěti skutečně a ze své 

přirozenosti touží, je zde právě matka, nikoliv otec (Lupton, 1997). Otec tedy, jak se zdá, 

nechce Sáru ze stejných důvodů jako matka, jeho důvody jsou narozdíl od matčiných 

chápány jako zištné.

Na tomto místě lze uvažovat o tom, zda se Barao skutečně mstí, či touží po dceři 

stejně jako matka. Vzhledem k tomu, že v článcích Barao nedostává žádný prostor a hlas, 

lze na jeho vztah k dceři, manželce a celému případu usuzovat jen těžko. Jeho údajnou 

mstu je možné chápat i s ohledem na jiné kulturní prostředí, ze kterého Jorge Barao 

pochází. Zatímco snahu získat dceru může Natálie a její rodina vnímat jako touhu Jorge 

Baraa se mstít, Barao sám může snahu získat dceru chápat jako povinnost, která vyplývá z 

kulturní či rodinné tradice jeho rodného prostředí.

Výrazně negativní líčení otce vyplývá i z následující pasáže, kdy hovoří opět otec 

Natálie: „Nadával dceři po telefonu, že Sáru špatně vychovala. Své manželce navíc 

zakázal, aby v Česku podnikla jakékoliv kroky. Prý podá podnět u portugalského soudu o 

svěření Sáry do své péče, a pokud Natálie podnikne tady u nás nějaké právní kroky, už 

nikdy svou dceru neuvidí" (Pavlo in Kubálková, 2007j: A2). Zde bych se ráda zastavila u 

slov, které při popisu Baraa Michal Pavlo užívá. Výběrem slov jako je „nadával“ a 

„zakázal“ Pavlo staví Baraa opět do velmi negativní pozice, což dokazuje, že se Pavlo vůči 

Baraovi jednoznačně vymezuje. Jiným výběrem slov by pak čtenáři/čtenářky nutně 

nemuseli/y chápat Jorge Baraa jako negativní osobu této kauzy a celkově by nemusely být 

pozice Natálie a Jorgeho chápány jako opoziční. 

Články, jak je patrné z několika výše uvedených citací, pracují ve vztahu k líčení 

matky a otce s dvěma protichůdnými obrazy – diskuze viktimizuje36 matku a z otce dělá 

                                                
36 Viktimizací žen chápeme jejich zobrazování jako obětí. V médiích bývají ženy často zobrazovány jako 
oběti trestných činů a násilí, a to převážně ze strany mužů, někdy i svých manželů (Renzetti, Curran, 2005).
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viníka. Vnímání matky jako oběti a otce jako viníka je posíleno i výběrem informací, které 

jsou uveřejněny. Ve vztahu k matce se hovoří pouze o tom, co špatného jí manžel a úřady 

udělaly. Nenajdeme zmínku o tom, že se na partnerských neshodách nějakým způsobem 

podílela, či informace o tom, že jednala nezákonně, když s dcerou zůstala více jak dva roky 

v Čechách a znemožnila tak otci se s ní vídat. Sám fakt, že matka dceru unesla, je 

zpochybňován. Toto zpochybnění se odráží v častém užití tvrzení, že „dle soudů“ či „na 

základě rozhodnutí soudů“ matka dceru unesla. Konkrétním příkladem může být tato věta: 

„Matka, která podle rozhodnutí soudu před několika lety dceru z Lisabonu unesla, zůstala 

v Česku“ (Kubálková, 2007a: A1). Autorka se od rozhodnutí soudu dle mého názoru 

distancuje, s rozhodnutím nesouhlasí, a proto i ve svých článcích téměř vždy uvádí, že Sára 

byla unesena „dle soudů“ či „na základě jejich usnesení“. Jak uvedla v rozhovoru sama 

autorka Pavla Kubálková, tak ačkoliv skutečně ví, že právně je matčino počínání 

definováno jako únos, sama tento výraz nerada užívá. Kubálková říká: „Výraz únos i 

exekuce mi ve vztahu k matce a dítěti přijde hrozný. Nejde to dohromady“ (Rozhovor 1, 

řádek 130-131). Výrok lze interpretovat jako odraz zakořeněnosti představy, že vztah 

matka a dítěte je přirozený a daný. 

Matka jako oběť a otec jako viník jsou prezentováni nejen na úrovni výběru 

informací, které se vážou k jejich osobám, ale i na úrovni jazykových prostředků, tedy slov, 

které je charakterizují. Zatímco matka je popisována jako „plačící“ či „vzdávající se“, otec 

„nadává“ a „zakazuje“. Důležité pro osobu Jorge Baraa je i to, že mu není dáván v diskuzi 

hlas, téměř nenajdeme jeho přímou řeč, nenajdeme ani hlasy, které by na jeho obranu 

přímo hovořily. I tento fakt posiluje jeho negativní pozici, protože nezaznívají hlasy, které 

by tvrzení Natálie či jejího otce vyvracely a nabízely by pohled na kauzu z druhé strany. 

Za hlas zastupující Jorge Baraa lze považovat hlas Rostislava Záleského, ředitele 

Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, který v případu oficiálně zastupoval zájmy 

Jorge Baraa. Avšak ani Záleský nehovoří v textech přímo v jeho prospěch a většinou sám 

sebe pouze hájí tím, že naplňoval literu zákona. Nabízí se zde otázka, zda se Záleský 

skutečně vyjadřoval či nevyjadřoval ke kauze z osobního hlediska a zda bylo pouze na 

volbě autorky, jaká vyjádření do článků použila. Kubálková říká: „Osobní postoj nikdy 

nevyjádřil. Mluvil dokola pořád pouze o právu a jeho naplňování“ (Rozhovor 1, řádek 

120). Důvodem zamlčování osobního postoje Záleského může být právě i mýtus mateřství, 

který jaksi „napovídá“, že ve sporech týkajících se dítěte je běžné hájit zájmy matky před 

zájmy otce (Warshak, 1992). Záleský tak mohl záměrně zamlčovat své sympatie k matce či 



71

k otci, aby nebyl napaden, že sice jedná v souladu se zákonem, nicméně proti 

„přirozenosti“, která říká, že dítě patří k matce.

I přesto, že neznáme osobní stanovisko Záleského, v textech je spojován s Jorgem 

Barao a tudíž se spolu s úřadem, který vede, stávají protivníky Natálie a Sáry. Tuto 

skutečnost lze ilustrovat i na následující citaci: „A úřad, potažmo jeho ředitel Rostislav 

Záleský se rozhodl, že mu (Jorge Baraovi – poznámka autorky) pomůže dceru získat a 

navrátit zpět do místa jejího posledního pobytu - tedy do Portugalska“ (Kubálková, 2007h: 

A2). Uvedený výrok posiluje spojení mezi Baraem a Záleským i tím, že rozhodnutí 

Záleského pomoci Baraovi a navrátit Sáru do Portugalska prezentuje jako individuální 

rozhodnutí. Není zohledněno, že Záleský postupoval s ohledem na platnou legislativu a 

snažil se tak naplnit literu zákona. 

Jak jsem již řekla, otec v textech téměř nikdy nepromlouvá přímo. Nalézt lze pouze 

tvrzení, že: „Vyjádření otce se nepodařilo získat“ (Kubálková, 2007j: A2). Otázkou ovšem 

zůstává, zda se otec skutečně ke kauze nechtěl vyjadřovat, či zda bylo záměrem autorky 

článků jeho stanovisko neprezentovat a z jakého důvodu. Důvodem toho, že slova otce 

nezazněla, mohla být i jazyková bariéra nebo nedostupnost Jorge Baraa v případě, že byl 

většinou v Portugalsku. Slova matky, která mluví česky, a slova jejích obhájců mohla být 

pro autorku lépe dostupná, zatímco Portugalština otce mohla být důvodem pro to, aby mu 

nebyly kladeny dotazy. Avšak uvedení informace, že vyjádření otce se nepodařilo získat, 

může u čtenářů/čtenářek vyvolat pocit, že otec se vyjádřit skutečně nechtěl a patrně pro to 

měl své důvody, protože chtěl například něco skrývat. I to staví otce do negativní pozice. 

Postavu Jorge Baraa lze v tomto kontextu chápat jako bezmocného.V diskuzi se o něm 

hovořilo výhradně negativně a on neměl možnost se vůči výrokům bránit. Jak uvádí 

Renzetti a Curran (2005) jsou to většinou ženy, které v médiích figurují jako bezmocné 

oběti (Renzetti a Curran, 2005), nicméně analýza ukazuje, že i muži mohou být 

prostřednictvím diskurzivních praktik stavěni do pozice oběti. Diskuzi tedy nelze chápat 

jako homogenní a nelze jednoznačně tvrdit, že do role oběti situuje výhradně ženy.

Z rozhovoru s Pavlou Kubálkovou pak vyplynulo, že Barao se ke kauze skutečně 

vyjadřovat nechtěl. Byl několikrát Kubálkovou přímo i telefonicky kontaktován, ale nepřál 

si jakýkoliv styk s médii a přes Natálii vzkazoval, že pokud ho budou média kontaktovat, 

bude při vyjednávání o dceru dělat problémy. Kubálková říká: „Několikrát jsem mu psala 

mail a volala, on ale komunikovat nechtěl. Po Natálii vzkázal, ať ho nekontaktuji, jnak 

bude dělat problémy“ (Rozhovor 1, řádek 123-124). Skutečnost, že autorka Baraa 

kontaktovala a stála o jeho vyjádření, je v textech až na jednu výjimku zamlčena.
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Ve vztahu s objevující se konstrukcí viníka a oběti lze hovořit i o konstrukci a 

vymezování opozičních skupin „my“ a „oni“. O této praktice, která je denním tiskem často 

používána, hovoří Denis McQuail (2002) i Roger Fowler (1991). Při konstruování skupin, 

které se proti sobě vzájemně vymezují, zpravidla dochází k tomu, že sám autor/autorka 

článku se identifikuje s jednou ze skupin, tedy s oním „my“, a této skupiny se pak zastává, 

hovoří v její prospěch a počítá do ní sebe sama i své čtenáře/čtenářky, tedy předpokládá, že 

se čtenáři/ čtenářky rovněž identifikují s touto skupinu. Lze se domnívat, že autorka 

vycházela z předpokladu, že ve sporu, ve kterém se jedná o dítě, bude většina čtenářů/ 

čtenářek sympatizovat s matkou a dítětem, a to patrně v závislosti na tom, že je obecně 

přijímána myšlenka, že „dítě patří k matce“ (Bednaříková, 2003; Maříková, 2004; 

Johnston, Swanson, 2003; Oakley 1986; Szapuová, 2007; Glen et al., 1993 a další). Tudíž i 

diskuze byla vystavěna tak, aby tento obraz posílila, aby vyvolala soucit s matkou a dítětem 

a otce a úřady aby ukázala jako viníky (McQuail, 2002; Fowler, 1991). Pozici autorky a 

způsob, kterým konstruovala diskuzi, lze chápat i souvislosti s tím, že je ženou, takže se 

sama mohla ztotožnit s matkou Natálií a malou Sárou a v duchu představy o přirozeném 

mateřském poutu se mohla snažit matku a dítě hájit. Konstrukcí dvou opozičních skupin, 

tedy skupiny, kde je matka a dítě, a skupiny, kde je otec a úřady, však diskuze opětovně 

posílila mýtus mateřství. 

S ohledem na to, že v dané kauze figurují osoby různých národností – matka Češka, 

otec Portugalec – lze konstrukci opozičních skupin „my“ a „oni“ chápat i ve vztahu 

k národnostním specifikům. Vzhledem k tomu, že matka pochází z Čech, lze předpokládat, 

že české periodikum dá přednost hájení jejích zájmů. McQuail (2002) i Fowler (1991) 

v tomto ohledu říkají, že zpravodajství pojednává prioritně o tom, co je čtenářům blízké, a 

to jak kulturně, tak jazykově či geograficky (McQuail, 2002; Fowler, 1991).

Konstrukci obrazu otce jako viníka a násilníka lze vztáhnout také k obecné tendenci 

konstruovat osoby jiné barvy pleti, jiného etnika či národnosti vesměs negativním 

způsobem. O podobné tendenci hovoří například Said (2003), který se zabývá způsobem, 

jakým Evropa konstruovala Orient a obyvatele Orientu. Obyvatele Orientu považovala za 

„ty druhé“, za „jiné“, a hovořila o nich jako o divoších, nekultivovaných a nevzdělaných 

osobách, které jednají převážně impulsivně a mají i větší sklon k násilí. Došlo tedy 

k vymezení skupin „my“ a „oni“, přičemž vlastnosti, kterými disponovali „oni“, byly 

jednoznačně protichůdné k těm, které byly typické pro skupinu „my“ (Said, 2003). Saidovu 

koncepci lze dle mého názoru aplikovat i na danou diskuzi. Otec, Portugalec, může být 

v rámci našeho kulturního kontextu chápán jako impulsivní a agresivní „jižan“, pro kterého 
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je sklon k násilí, a to nejen ke členům vlastní rodiny, něčím typickým a zcela přirozeným. 

Diskuze posiluje nejen obraz matky jako pečovatelky, pasivní a nevědomé oběti, ale i 

obraz otce jako násilníka a hrubiána. Stejně tak debata svou konstrukcí podporuje i 

stereotypní nahlížení na osoby jiných národností, jejich chápání jako „těch druhých“ a 

„jiných“, a pracuje tak na implicitní rovině s předpokladem, že národnostně  smíšené 

manželství je apriori zdrojem neshod a problémů. V návaznosti na tuto myšlenku bych ráda 

uvedla, že obsahová analýza ukázala, že články věnovaly prostor i statistickým údajům o 

počtu smíšených manželství, počtu rozvedených smíšených párů a počtu unesených a 

exekuovaných dětí. I informace tohoto typu mohou posílit předsudek, že založení rodiny 

s cizincem může být zdrojem neshod a problémů právě z důvodů rozdílnosti a jinakosti 

mezi kulturami.

3.6.2.2. Dítě jako oběť a hrdinka zároveň

Stejně tak jako je výše uvedeným způsobem konstruována v diskuzi matka a otec, je 

určitým způsobem konstruována i postava dítěte, tedy malé Sáry. Jednak se Sára objevuje 

jako oběť, podobně jako matka je obětí nejen úřadů a institucí, které rozhodly o její 

exekuci, ale i obětí sporu svých rodičů. Na druhé straně to byl právě případ Sáry, který 

rozpoutal diskuzi o způsobech řešení problémů sporů o děti s mezinárodní dimenzí a 

zapříčinil personální změny na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí a vznik návrhů 

souvisejících legislativních změn37. Sára je v kontextu kauzy zobrazena tedy i jako hrdinka 

a hybatelka změny.

Obraz Sáry jako oběti lze spatřovat již v některých titulcích publikovaných článků: 

„‚Nechte mě‘, prosilo dítě“ (Barao in Kubálková, 2007b: A1), „Prosila otce, ať s ním 

nikam nemusí“ (Kubálková, 2007g: A4) či „Šestiletá Sára vydaná otci do ciziny pláče a 

nejí. Matka musela letět za ní“ (Kubálková, 2007g:A4). Sára se jeví v kontextu debaty jako 

bezmocná, nemá možnost se bránit a navíc nemá v důsledku špatně nastavených procesů 

v rámci výkonu exekuce dítěte možnost se vyjádřit, se kterým z rodičů chce být. Způsob, 

jakým je Sára v textech vztahována k otci a k matce, opětovně poukazuje na reflexi a  

současné posilování mýtu mateřství. Píše se, že Sára prosila otce, ať s ním nikam nemusí, a 

že poté, co byla donucena s ním odjet, se psychicky zhroutila a musela pro ni přijet matka. 

Otec je prezentován jako osoba, se kterou dítě nechce být a se kterou se dítěti nedaří dobře. 

                                                
37 O změnách hovořím v kapitole 3.3. Konkretizace výzkumného problému a konstrukce výzkumného 
souboru.
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Jako formu protestu Sáry proti otci můžeme chápat i její rozhodnutí nejíst a dosáhnout tak 

příjezdu matky a následného návratu k ní. V tomto bodě lze dítě chápat nejen jako pasivní 

oběť, ale i aktivní činitelku, která má vliv na průběh událostí a má moc protestovat.

  Bezmocnost Sáry naopak opět odráží následující titulek, který se objevil jako 

popisek fotografie: „‚Nechte mě‘,  bránila se holčička, když se o ni rodiče násilím tahali“ 

(Právo, 2007e: 3). V této větě vystupuje Sára jako oběť sporů svých rodičů. Následující 

věta staví Sáru taktéž do role oběti, přičemž hlavním viníkem je opět otec:  „V tu chvíli se 

na Sáru její otec ‚vrhl‘ a začal ji tahat od matky pryč. A dívka začala křičet, ať ji nechá být. 

Ve chvíli, kdy ji otec chytil do náruče a odnášel pryč, začala křičet a plakat i Barao. V 

jednu chvíli si Sára klekla a prosila otce, ať s ním nikam nemusí" (Právo, 2007e: 3).

Uvedená pasáž zobrazuje dívku i její matku jako oběť otce násilníka, který nejenže chce 

matce dítě odebrat, ale jedná i proti vůli dítěte samotného. Pasáž odráží stereotypní 

konstruování otců jako násilníků a zároveň obecně mužů jako těch silnějších, kteří nad 

ženami vítězí. Nejen, že Barao matce dceru vytrhl a zapříčinil tak, že se matka dítěte 

vzdala, ale do pozice vzdávající se dostal i malou Sáru, která si před ním klekla a prosila 

ho. Sára je zobrazena jako oběť sporu rodičů a také jako oběť otce.

Bezmocnost Sáry i její matky uvádí i výrok dědečka Michala Pavlo: „Po třetí 

hodině odpoledne už nám Natálie zcela zoufalá volala, že Sára a její otec jsou již v 

tranzitním prostoru, kam za nimi nemůže. Sára se prý po rozloučení ještě na svou matku 

otočila a řekla: ‚Maminko, už jdi‘. A při tom plakala“ (Pavlo in Kubálková, 2007g: A4). 

V uvedené pasáži Sára vystupuje jako ta, která je obětována, ale zároveň se sebeobětuje. 

Jak jsem uvedla výše, obraz sebeobětování se v diskuzi vyskytuje ve vztahu k matce, která 

se obětovala pro dceru. Sebeobětování je konstruktem, který je v naší kultuře vlastní nejen 

matkám, které se obětují pro dítě, ale všem ženám (např. Rich, 1983; Johnston, Swanson, 

2003). Obraz sebeobětující se Sáry, která se rozhodla nakonec odejít s otcem a nenechat tak 

matku trápit a bojovat o ni, tuto konstrukci reflektuje.

Diskuze je na mnoha místech doplněna přímou řečí malé Sáry, která odráží 

především její nevoli být s otcem. Výroky dítěte mohou působit na čtenáře/ čtenářky  

značně emotivně. I takto, prostřednictvím výroků Sáry, je otec opět stavěn do nežádoucí 

pozice. Naopak tím, že Sára projevuje vůli být s matkou, je posilován obraz nerozlučné 

dvojice matky a dítěte. Výrazné posilování tohoto obrazu lze pak najít v článcích, ve 

kterých je líčen již samotný konec kauzy, tedy rozhodnutí o navrácení Sáry matce a jejich 

návrat domů. Články zobrazují návrat jednoznačně jako šťastný, na což poukazují 

následující pasáže: „Sára měla hroznou radost. Nechala si od matky udělat jídlo a ptala se, 
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jestli jedou domů" (Kubálková, 2007j: A2).  Forma souhlasu dítěte být s matkou je 

reflektována i na té rovině, že dítě se rozhodlo jíst. Zatímco u otce jídlo odmítalo, u matky 

ho přijímá. Texty na některých místech odrážejí i přání dívky vrátit se k matce: „Jediné, co 

vím, je, že se chtěla vrátit zpátky do Prahy. Když jsem si ji v úterý brala od manžela, řekla 

mi, že je to její nejšťastnější den" (Kubálková, 2007o: A2).

Návrat s matkou je v kontextu případu prezentován jako šťastný konec příběhu, na 

což poukazuje následující pasáž: „Po měsíci se díky dohodě právníků obou rodičů Sára 

vrátila zpět domů, do Česka. Tady ji bude máma vychovávat, táta ji bude pravidelně 

navštěvovat a Sára bude za ním jezdit i do Lisabonu. Tenhle příběh má aspoň trochu 

šťastný konec. Ale jsou i jiné konce...“ (Kubálková, 2007a: A1). V podobném duchu je i 

tento úryvek: „Případ Sáry Baraové má šťastný konec....“ (Vlk, 2007: A8).  Návratem Sáry 

k matce se, jak je patrné z uvedené pasáže, mění vzájemné postavení matky a otce. Zatímco 

na začátku a v průběhu kauzy vystupovala matka a otec jako protivníci a byli prezentováni 

jako oponenti, nyní jsou prezentováni nekonfliktně. Již se nehovoří o násilnickém chování 

Baraa, naopak stav je líčen jako ideální a bezproblémový. 

Šťastným koncem se příběh Sáry uzavírá. Lze se domnívat, že v čtenáři/čtenářce je 

tak vyvoláván dojem, že pouze pokud se dítě vrací k matce, jedná se o konec šťastný. 

Některé pasáže narážejí i na to, že některé případy šťastný konec neměly. Bohužel se již 

nedozvídáme, o jaké případy se jedná a jak v nich byl spor o dítě vyřešen. Ze způsobu, 

jakým se hovoří o případu a konci případu Sáry lze usuzovat, že autorka skutečným štěstím 

pro dítě myslí možnost dítěte být s matkou. 

Články popisující průběh kauzy i články tematizující konec kauzy jsou vystavěny 

opět velmi selektivním způsobem. Přinášejí jen určité informace, jiné naopak neuvádějí. 

Poté, co soudy rozhodly o svěření Sáry matce, se osoba otce Jorge Baraa ztrácí. Nehovoří 

se o něm v žádné souvislosti, nezmiňují se například jeho snahy rozhodnutí soudu zvrátit a 

získat dceru do stálé péče, nemluví se o jeho pocitech z toho, že ztratil dceru, tak jako tomu 

je u matky. Otec je v rámci líčení konce kauzy upozaděn. Není líčen jako oběť ve vztahu 

k tomu, že o dceru přišel, tak jako byla líčena matka. Postavení matky a dítě se v kontextu 

konce případu mění. Natálie a Sára již nejsou oběťmi, naopak jsou vítězkami a malá Sára 

začíná v médiích vystupovat jako hrdinka. Lze tedy potvrdit tvrzení Van Dijka (1998), že 

zpravodajský diskurz je typický tím, že výběrem či zamlčením určitých informací může 

vědomě i nevědomě ovlivňovat čtenáře/čtenářky a napovídat jim, s kým mají sympatizovat 

(Van Dijk, 1998).
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Jak jsem uvedla výše, kauza Sáry rozpoutala nejen velkou veřejnou debatu týkající 

se sporů o děti s mezinárodní dimenzí, ale přispěla i ke změnám v legislativě a 

k personálním změnám v rámci Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí. V této 

souvislosti je Sára zobrazována jako hrdinka a hybatelka změny.

Na fakt, že Sára doslova „probudila“ úředníky a ministry poukazují i některé názvy 

článků: „Malá Sára začala zajímat i ministra“ (Kubálková, 2007e: A3), nebo „Sára mění 

pravidla“ (Kubálková, 2007h: A4). Obraz Sáry jako hybatelky změny lze vidět v 

následujících pasážích: „Kvůli jejímu případu teď chce prezident Soudcovské unie Jaromír 

Jirsa prosadit několik změn, které exekuce dětí zásadně změní“ (Kubálková, 2007l:A4). 

Důležitost kauzy Sáry ve vztahu k plánovaným změnám je umocněna i užíváním výrazu 

„revoluce“. Titulek jednoho z článků doslova zní „Revoluce malé Sáry“ (Kubálková, 

2007h:A2). Revolučnost Sářina případu se odráží i v následující pasáži: „Šestiletá Sára 

Baraová chodí do školky a řeší své dětské starosti. Vůbec netuší, jakou revoluci pomohla 

vyvolat. Politici i úředníci teď slibují: Česko by napříště mělo více držet ochrannou ruku 

nad dětmi, jejichž rodiče se rozešli a neumějí se dohodnout, s kým a v jakém koutě světa 

bude potomek žít“ (Kubálková, 2007l: A4). Uvedené pasáže odrážejí prolínání diskurzu 

soukromého a rodinného s diskurzem veřejné sféry, institucí a politiky. Sára jako aktérka 

diskurzu rodiny se stává aktivní aktérkou ve veřejné sféře. Neobvyklost její pozice spočívá 

jednak v tom, že se jedná o dítě, a také v tom, že se jedná o dívku. Děti a dívky, potažmo 

ženy, bývají médií upozaďovány na úkor mužů a pokud se o nich hovoří, tak většinou jako 

o obětech či pasivních hrdinkách (Van Zoonen, 2004). V tomto bodě je však nutné zmínit 

opět postavu Michala Pavlo. 

Ačkoliv se čtenářům/čtenářkám může zdát, že právě malá Sára a její osud rozhýbal 

politiky/političky a soudce/soudkyně, za celou záležitostí stojí spíše Pavlo. Pavlo se za 

svou dceru i vnučku rozhodl obrátit na média a jejich příběh zmedializovat. Ve spolupráci 

s Kubálkovou, která o kauze psala, tak bylo docíleno toho, že se o spory o děti 

s mezinárodní dimenzí začali skutečně zajímat politici/političky a byla navržena nová 

opatření. Skutečným hybatelem událostí byl tedy Pavlo společně s Kubálkovou, nikoliv 

Sára či její matka. Pavlo vystupoval autoritativně z pozice otce a zástupce rodiny a 

Kubálková z mocenské pozice novinářky, v jejíž moci je určitou problematiku 

medializovat a dopomoci i ke změnám. Ačkoliv může čtenář/čtenářka z uveřejněných 

článků nabýt dojmu, že moc je tentokrát v rukou dítěte a matky, které stojí za onou 

„revolucí“ a „probuzením“ ministrů/ministryň, moc je ve skutečnosti soustředěna do rukou 

osob, o kterých se v článcích explicitně nehovoří. Zajímavé je, že v rámci líčení „revoluce“ 
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a změn, které příběh Sáry zapříčinil, již nevystupuje postava Michala Pavlo, ačkoliv právě 

on měl na tyto změny zásadní vliv. Přesto již v textech nehovoří a neobjevuje se ani jeho 

jméno.

V rámci mateřského diskurzu a diskurzu rodiny se lze setkat se specifickým 

užíváním jazyka a jazykových prostředků. V mateřském diskurzu se setkáme s 

neformálním, familiérním a emocionálně zabarveným jazykem, ve kterém se objevují 

zdrobnělé výrazy a osoby jsou nazývány křestními jmény. Naopak se zde zřídka setkáme 

s formálními či odbornými výrazy, které jsou naopak typické pro diskurz veřejný, o kterém 

budu podrobněji hovořit v následující kapitole. 

V rámci diskurzu rodiny se o dítěti nehovoří jako o potomkovi či nezletilci38, ale 

téměř výhradně jako o dítěti či malém dítěti. Děti jsou označovány křestními jmény, lze se 

setkat i se zdrobnělinami. Jako ilustrace moho sloužit následující pasáže: „Lucas plakal a 

ptal se, proč nemůžou jet se mnou. Sofinka byla zaražená, a když nasedala k otci do auta, 

plakala taky" (Hloušková, Wimmerová, 2007: 3). „Všichni mě doslova hlídali. Když jsem 

se Marušky zeptal, jestli se jí stýská, tak mi ani neodpověděla" (Viták in Kubálková, 2007p: 

A5).

Stejně tak se o rodičích nehovoří jako o opatrovnících, partnerech, jak se s tím lze 

setkat v ostatních diskurzech. I oni jsou nazýváni zdrobněle či familiérně. Příklady 

nalezneme v následujících názvech článků: „Mami, tati, chci domů!“ (Kubálková, 2007a: 

A1), „Patří Sára k tátovi, nebo k mámě?“ (MF Dnes, 2007e: A10). Rodiče jsou nazývání 

„máma“ a „táta“ či „matka“ a „otec“. Matka je v debatě nazývána i jako „maminka“, 

s označením „tatínek“ se však u otců nesetkáme. I z toho lze usuzovat na skutečnost, že 

diskuze straní matce a v případu stojí na její straně. Používání familiérních či zdrobnělých 

výrazů a používání křestních jmen aktérů/aktérek souvisí se zakořeněností domněnky, že 

právě sféra domova a rodiny je místem, ve kterém je dáván prostor emocím (Frevert, 1989; 

Beck, Beck-Gernsheim, 1995). V rámci našeho kulturního kontextu, který tradičně spojuje 

soukromé s ženským, souvisí i emotivní a familiérní jazyk právě se ženami, tudíž i 

s tématy, které se žen týkají (tedy tématy rodiny, dětí či mezilidských vztahů) (Lupton, 

1997; Valdrová, 2001).

S vyjadřováním emocí se lze setkat i v následujících pasážích: „Otec se rozplakal a 

řekl Sáře, aby mu všechno odpustila. Nakonec to byla dcera, kdo ho utěšoval" (Kubálková, 

2007b: A1). Články často tematizují emocionální rozpoložení jednotlivých aktérů/aktérek. 

                                                
38 Příklady uvádím v kapitole 3.6.3. Diskurz práva a státní správy.
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I tento fakt odráží chápání rodinného prostoru jako místa, kde jsou jeho členové v bezpečí, 

skryti před vnějším světem a kde mají možnost dát průchod svým emocím. Navíc pasáž 

poukazuje na stereotypní chápání ženy jako emotivní bytosti. V úryvku je to právě Sára, 

která otce utěšuje. Zajímavé však je, že osobou, která vyjadřuje emoce je zde i muž, 

ačkoliv emocionalita není v našem kulturním kontextu mužům většinou připisována. 

Debatu tedy nelze chápat jako jednoznačně homogenní. Ačkoliv obecně lze říci, že emoce 

vyjadřují spíše ženy, jsou emoce spojovány i s muži.

Vyjadřování emocí často souvisí s vyjádřením vztahu k dítěti samotnému, což 

odkazuje na pozici a značnou hodnotu, kterou dítě v naší společnosti má: „Když jsme seděli 

v letadle do Prahy, Sára ihned usnula. Byla hrozně unavená. V tu chvíli jsem se rozbrečela 

a vyčítala jsem si, čím vším moje dítě muselo projít. Nikomu bych to nepřála. Kdybych se 

tenkrát rozhodla jinak, neměla bych dnes Sáru" (Barao in Kubálková, 2007o: A2). Nutno 

však zmínit, že i některé články, v nichž dominuje diskurz veřejný, pracovaly s emotivními 

výrazy. Lze v tomto ohledu usuzovat na vzájemné prolnutí diskurzů rodiny, veřejné sféry a 

odborného diskurzu. Tyto články však většinou netematizovaly přímo emocionální postoje 

aktérů/aktérek, spíše jen za pomoci emotivních výrazů dokreslovaly debatu. Na skutečnost, 

že v případě, kdy se k diskuzi o rodinných záležitostech v tisku vyjadřují 

odborníci/odbornice, aniž by tematizovali/y svou vlastní zkušenost s rolí matky či otce, 

poukazuje i Lupton (1997). Snaha odborníků/odbornic nehovořit o vlastním prožívání role 

matky či otce a nezmiňovat své vlastní osobní postoje dle mého názoru souvisí s dělením 

na soukromé a veřejné, kdy osobám hovořícím z veřejné odborné pozice nepřísluší 

vyjadřovat se k vlastnímu prožívání či dávat najevo emoce, protože veřejný diskurz emoce 

vytlačuje do soukromé sféry. 

Přítomnost emotivních výrazů ve veřejném kontextu debaty o sporech o děti 

s mezinárodní dimenzí lze chápat také jako důsledek toho, že v centru celého problému 

stojí osoba dítěte, se kterým jsou většinou emoce spojovány. Souvislost lze hledat opět 

v tom, že dítě je v naší společnosti nahlíženo jako skutečná hodnota, tudíž i bezpráví, které 

prožívá, je chápáno a popisováno ve spojení s emocemi. Dokladem mohou být následující 

názvy článků: „Skončí kruté exekuce dětí?“ (Kubálková, 2007l: A4), „Přibývá sňatků 

s cizinci i bitev o děti“ (Hloušková, Wimmerová, 2007: 3).

Na emotivní vyjádření z pozice osoby zastupující veřejnou sféru lze poukázat 

například na výroku Marie Vodičkové: „Spravedlnost je prý slepá. Že je však k 

bezbranným dětem tak krutá a že jim připravuje ta nejhorší citová a psychická traumata, s 

tím se smířit nedokážu“ (Vodičková, 2007: A10). Vodičková v diskuzi vystupuje sice 
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z pozice odbornice, ale vzhledem k tomu, že náplní její práce je hájit práva dětí, dal se 

diskurz emocí v jejím projevu očekávat. Emotivnost jejího vyjadřování lze dávat i do 

souvislosti s tím, že je Vodičková ženou a ženy jsou v našem kulturním prostředí 

spojovány s emocemi (Valdrová, 2001).

3.6.2.3. Argumentační strategie vztahující se k mateřství

V předchozí kapitole jsem ukázala, jak je mýtus mateřství posilován způsobem, jakým jsou 

na diskurzivní rovině konstruovány obrazy matky, otce a dítěte. Nyní bych se ráda zaměřila 

na otázku, jak je mýtus mateřství upevňován na rovině argumentační. Zaměřím se na 

explicitní argumenty, které se ve vztahu k mateřství, otcovství či rodině v diskuzi o sporech 

o děti s mezinárodní dimenzí objevují. Budu analyzovat nejen explicitní výroky, nýbrž i 

implicitní předpoklady, se kterými argumenty pracují, a takto ukáži, jak dané argumenty 

reflektují či zpětně posilují existující mateřský mýtus.

Názor, který vychází z předpokladu, že od přírody patří dítě více k matce, se 

v explicitní formě objevil v publikovaných příspěvcích pouze jednou. Jedná se o 

stanovisko Martina Komárka, jehož pohled na věc byl prezentován v rámci rubriky názorů: 

„Každý přece vidí, že ta holčička patří k mamince. Přiznejme, že od přírody je dítě víc 

matčino. Je k ní více připoutáno a více ji miluje. Matka má tedy na ně při neřešitelných 

sporech přednostní nárok“ (Komárek, 2007a: A8).

Z Komárkova výroku je nejen patrné, že autor zastává názor, že dítě je více matky 

než otce, že tedy potvrzuje existenci mýtu mateřství, ale i to, že tuto skutečnost považuje za 

jasnou, proto není potřeba o ní diskutovat. Komárek se zřetelně odvolává na přírodu. 

Mateřství a láska matky k dítěti a dítěte k matce je zde popsána jako záležitost vrozená, 

čímž se potvrzuje tvrzení Oakley (1986), která říká, že zakořeněnou představou v naší 

společnosti je nerozlučitelnost dvojice matky a dítěte a předpoklad, že všechny matky 

milují své děti a všechny děti milují své matky (Oakley, 1986). Komárkův argument vztah 

matky a dítěte naturalizuje. Daný výrok potvrzuje i Warshakova slova, že při sporech o děti 

je tvrzení, že dítě je více matčino, častým argumentem, v němž se zrcadlí mýtus mateřství 

(Warshak, 1992). 

I přesto, že Komárek zastává názor, že dítě patří k matce, se ve svém sloupku staví 

jednoznačně proti matkám, které své děti unesly. Tvrdí, že soud jednal spravedlivě a děti 

ženám exekuoval právem: „Ženy nedbaly na ‚měkké‘ výzvy úřadů k pořádku, skrývaly se, 

spoléhaly na to, že je zákon nedožene. Co může udělat soudce jiného než jim dítě vzít? 
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Může soucítit s plačící matkou, ale musí jednat v souladu se základním principem práva“

(Komárek, 2007a: A8). Komárek jaksi odděluje to, co považuje za přirozené, tedy správné 

dle přírody, od toho, co je správné dle práva. Uznává přirozené právo matky na dítě, ale i 

právo soudců na výkon spravedlnosti. Komárkův výrok odráží také dělení soukromého a 

veřejného, tedy ženského a mužského, přičemž ženské zde spojuje s přírodou a s emocemi, 

zatímco mužské s právem a spravedlností. Spravedlnost zřejmě autor chápe jako doménu 

mužů. Zatímco ženy spoléhají, že se jí vyhnou, muži ji musí naplňovat i přesto, že leckdy 

jednají proti přírodě. Argument pracuje s předpokladem, že ženy mají ze své přirozenosti 

blíže k přírodě, zatímco muži k racionalitě, a proto muži musí ženy disciplinovat a řídit 

(Harding, 1990; Renzetti, Curran, 2005). 

Komárek ve svém příspěvku také tematizuje přirozenou dělbu rolí muže a ženy. 

„Muž, který je v životě zásadně ochuzen o bezpodmínečnou lásku dítěte, musí mít jiná 

práva - kariéru, plat, hospodu a golf. Žena se musí víc starat o milované dítě“ (Komárek, 

2007a: A8). Komárkův názor opět odráží sílu mýtu mateřství, který lásku dítěte směřuje 

téměř výhradně k matce a otce o ni ochuzuje. Autorův přístup odráží stereotypní chápání 

rolí muže a ženy, kdy ženy mají dítě, o které se starají a které jim jejich péči oplácí láskou, 

a muži mají to ostatní. Zatímco Komárek ženám připisuje „pouze“ lásku dítěti, mužům 

připisuje kariéru, plat, golf a hospodu. Muži mají tedy více možností, pro co se v životě 

rozhodnout, zatímco ženy mají dáno, že jejich doménou je právě mateřství. Zajímavé je, 

jak Komárek lásku dítěte pojednává v intencích práva: matky mají právo na lásku dítěte, 

zatímco muži toto právo nemají, a proto mají právo na vše ostatní. Autor striktně odděluje 

mužské a ženské, mužská práva a ženská práva, a nepřipouští alternativy. Z toho je možné 

odvodit, že postavu matky chápe autor příspěvku jako mocnou, protože je to právě ona, 

kdo má k dítěti blíže a také si zaslouží jeho lásku. Muž je v tomto ohledu bezmocný, nemá 

možnost si zasloužit onu lásku milovaného dítěte, a proto ženě upírá ostatní práva, dle 

autora kariéru, hospodu, plat a golf. Zde lze vidět souvislost s tvrzením Oakley (1986) a 

Rich (1983), které říkají, že reprodukční schopnosti žen jsou v patriarchální společnosti 

chápány jako jejich mocenský nástroj a muži se ze strachu z této moci snaží ženy omezit. 

Toho dosahují například tím, že kontrolují jejich reprodukci a diktují jim s odvoláním na 

přirozenost mateřství, jaké jsou jejich možnosti a práva, přičemž jediné právo, které jim 

dávají je právo vychovávat děti. Tak jsou ženy patriarchátem drženy mimo struktury moci 

a je jim znemožňováno naplňovat vlastní potenciál a je omezena jejich možnost volby 

(Rich, 1983; Oakley 1986). 
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Komárkova slova zároveň odráží tradiční pojímání rodiny, tak jak o ní hovoří 

Frevert (1989). Žena je pečovatelkou o děti a muž je živitelem. Žena má dítě, muž má 

kariéru a plat. Žena je uzavřena do soukromí, muž má možnost se realizovat na veřejnosti. 

Komárek však říká, že pokud ženy tuto přirozenou dělbu práce neuznají, nemohou si pak 

nárokovat navrácení dítěte, přestože k nim od přirozenosti patří: „Pokud však nepřipustíme 

přirozenou dělbu rolí mezi ženou a mužem, nemůžeme otcům upírat stejné právo na dítě. A 

matky musíme postihovat za únosy“ (Komárek, 2007a: A8). Komárkovo stanovisko lze 

tedy chápat tak, že pokud ženy rozdělení rolí uznají a budou se starat o děti a domácnost, 

mohou pak své děti unášet a tudíž otcům upírat práva být s dětmi? Komárkův výrok působí 

i jako určitá vyhrůžka, že pokud se ženy nepodřídí patriarchálním normám a neuznají 

tradiční dělbu rolí, budou vystaveny riziku soudního stíhání. Pokud je ovšem připustí a 

uznají, budou k nim veřejné instituce shovívavé. Komárkovy výroky posilují obraz 

podřízenosti žen, kterým jsou nuceny patriarchální normy a které se jim musí 

přizpůsobovat. Zároveň Komárkovo stanovisko podporuje obraz přirozenosti mateřské 

role, na kterou jedinou mají ženy nárok, ostatní nároky jim upírá.

Vzhledem k tomu, že z rozhovoru s Pavlu Kubálkovou vyplynulo, že v rámci 

názorů (pokud hovoříme o rubrice „názory“ v Mladé Frontě Dnes) jsou ve vztahu k tématu 

sporů o děti prezentovány převážně názory, které vybere redakce a které v podstatě souzní 

s jejím pojetím případu, Komárkův příspěvek se jeví jako překvapivý, protože jej lze číst 

jako přímý protiklad a útok na stanovisko Kubálkové. Dle slov Kubálkové došlo 

v souvislosti s uveřejněním tohoto příspěvku mezi ní a komentátorem Mladé fronty Dnes 

Martinem Komárkem ke konfliktu. Kubálková říká: „Komárek se se mnou nedomluvil, o 

případu nic nevěděl a napsal příspěvek, ve kterém se výhradně zastával jen otce a používal 

argumenty a informace, které neměl ověřené“ (Rozhovor 1, řádek 82-83). Zatímco redakce 

uveřejňovala příspěvky, které se většinou zastávaly matky či alespoň dítěte, Komárek svůj 

příspěvek napsal bez předchozí domluvy s Kubálkovou. Zvykem redakce však je, že se 

komentátor/komentátorka reagující na určité téma radí s osobou, která má v redakci dané 

téma na starosti, aby  nedošlo k případnému názorovému konfliktu. Otázkou zůstává, jakou 

mocenskou pozici měl Komárek v redakci a jak mohlo dojít k tomu, že jeho názor byl 

uveřejněn i přesto, že kolidoval s postojem Kubálkové, potažmo deníku. V kontextu tohoto 

konfliktu by bylo jistě zajímavé zjistit, jaký postoj měl/a ke kauze 

šéfredaktor/šéfredaktorka, který/á umožnil/a, aby byl daný příspěvek publikován či jaké 

důvody ji/jeho přiměly k tomu, aby příspěvek schválil/a k uveřejnění. Zda jeho/její přístup 

souzněl s postojem Komárka, proto mu dal/a prostor se vyjádřit, nebo zda šlo o snahu 
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uveřejnit jiný pohled na celou kauzu. Vzniklá situace odráží nejen praktiky daného deníku, 

ale ukazuje i na mocenské střety, které bychom s ohledem na aspekt genderu mohli 

interpretovat jako konflikt mezi mužem a ženou, přičemž muž vystupuje jako ten, který 

nectí pravidla a jedná proti nim, žena je zde naopak ta, která se domáhá spravedlnosti. 

Kubálková říká: „Situaci jsme v redakci řešili a dohodli jsme se, že už k podobnému 

případu nesmí dojít. Nutno ale podotknout, že se stává jen zcela výjimečně, aby se 

komentátor s redaktorkou o článku neporadil“ (Rozhovor 1, řádek 86-88). Komárkův čin 

lze v kontextu případu chápat jako snahu vymezit se proti ženám/matkám, které unášejí 

děti a ještě si nárokují, aby nebyly soudně postihovány. Otázkou je, jak by Komárkův 

komentář vypadal, pokud by se o jeho obsahu radil s Kubálkovou, a zda by vzhledem 

k jeho přístupu k problému byl vůbec uveřejněn – a pokud ano, tak zda by jeho příspěvek, 

řazený do rubriky „názorů“, odrážel skutečně názor jeho, či spíše názor Kubálkové, 

potažmo deníku jako celku. Zatímco deník vystupoval při líčení kauzy Barao jednotně a 

uveřejňoval názory a články, které byly konstruovány podobným způsobem (zastávaly ve 

většině matku a dítě a kritizovaly soudy, instituce a postavu otce), Komárkův názor 

vystupuje jako přímý protiklad.

Zajímavý argument se objevuje i v názorovém sloupku, ve kterém jedna ze 

čtenářek, Táňa Janečková, implicitně popírá existenci primárního a výlučného spojení mezi 

matkou a dítětem. Čtenářka nepracuje s předpokladem, že dítě je více matčino než otcovo. 

To, ke komu je dítě více vázáno, vidí jako záležitost vzájemného budování vztahu, nikoliv 

přirozenosti či danosti: „Myslím, že každý rodič bez ohledu na pohlaví si lásku svých dětí 

‚vyslouží‘ tím, jak se o ně stará a věnuje jim svůj volný čas“ (MF Dnes, 2007e:A10).

Janečková tak obraz milující a pečující matky rozšiřuje o obraz milujícího a pečujícího 

otce, který má stejnou možnost jako matka získat lásku svých dětí. 

Zajímavá je zmínka Janečkové o feminismu: „Nejsem feministka, jsem ráda ženou a 

milovanou maminkou, a přesto si nemyslím, že by naši synové mne milovali více než svého 

otce“ (MF Dnes, 2007e: A10). Ačkoliv daná věta odráží opět postoj autorky k rodičovství 

a v podstatě odmítá koncept výlučnosti vztahu matky a dítěte a rozšiřuje tento vztah o 

postavu otce, který má také nárok na lásku dítěte, narážíme zde na chápání feminismu jako 

něčeho, co je „neženské“ a „protimateřské“. Ve vztahu k druhé části věty by se dal však 

výrok vykládat i tak, že přestože není autorka feministkou, zastává názor, že dítě miluje 

oba rodiče, stejně tak jako oba rodiče milují dítě. Odkazuje snad Janečková k tomu, že 

feministky prosazují názor, že dítě miluje oba rodiče, stejně tak jako oba rodiče milují dítě, 

tedy odmítají myšlenku, že dítě miluje více matku a matka miluje více dítě? 
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V diskuzi zaznívají velmi často také hlasy a argumenty hovořící ve prospěch dítěte. 

Na tyto hlasy jsem upozornila již v rámci analýzy diskurzů, které se v debatě vyskytují. 

Jednalo se vedle hlasů matek, případně otců, především o hlasy psychologů/psycholožek a 

sociálních pracovníků/pracovnic, kteří/které zdůrazňovali/y potřebu brát ohledy na přání 

dítěte a zastávat jeho práva. Stejný argument se objevuje i v rámci názorů čtenářů/čtenářek. 

Tuto skutečnost dokládá názor jedné ze čtenářek Mladé fronty Dnes Marie Landýřové: 

„Nepopírám, že matka jednala v rozporu s právním postupem, měla jistě zůstat v 

Portugalsku a vrátit se až po rozvodu a svěření dítěte do své péče. Dítě je přece svobodná 

lidská bytost, není to kus nábytku! Jak může být tedy předmětem sporu, jako by šlo o nějaký 

majetek? Co je to za právo, které hájí práva dospělých a ignoruje právo dítěte?“ (MF 

Dnes, 2007e: A10).

Landýřová akceptuje rozhodnutí soudu o odebrání dítěte matce a připouští, že 

matka jednala protiprávně, avšak poukazuje na to, že s dítětem nelze jednat jako s věcí. 

Kritizuje tím fungování úřadů a institucí zabývajících se exekucemi dětí. V tomto ohledu se 

shoduje s názory řady zástupců/zástupkyň veřejné sféry, kteří taktéž kritizují způsob 

exekucí dětí a navrhují v těchto případech humánnější přístup. Názor čtenářky odráží fakt, 

že dítě je v naší společnosti vnímáno jako skutečná hodnota tak, jak zmiňují Beckovi 

(1995), a proto je třeba na jeho zájmy brát ohledy a je nutno hájit jeho práva (Beck, Beck-

Gernsheim, 1995). To, že redakce uveřejnila názor, který kritizuje sám pojem „exekuce 

dítěte“ lze dávat do souvislosti s postojem redakce k celé kauze. Jednou z častých výtek 

úřadům bylo právě to, že jedná s dítětem, jako s neživou věcí, že jej exekuuje či 

přemisťuje. Uvedený názor tedy souzní s postojem redakce a lze říci, že potvrzuje mou 

domněnku, že za relevantní či vhodné byly považovány ty názory, které korespondovaly se 

stanoviskem redakce.

Obecně lze konstatovat, že v rámci názorů lze najít řadu zajímavých argumentů 

vážících se k mateřské a otcovské roli, k obrazu dítěte a rodiny. Nelze říci, že by 

v explicitní rovině dominovaly názory zastávající přirozenost mateřské role. I přesto, že se 

argument tohoto typu objevuje, je pouze jedním z mnoha. Nicméně na implicitní úrovni 

mýtus mateřství převažuje a obraz dvojice matky a dítěte dominuje. Stejně tak lze narazit i 

na stanoviska, že dítě nepatří ani více k matce, ani více k otci, nýbrž k oběma stejně. 

Názory tohoto typu reflektují existenci obrazu matky jako přirozené pečovatelky a rozšiřují 

ho i o obraz otce, který může být také láskyplným pečovatelem. V debatě lze najít i reflexi 

rodové dělby práce, tradičně pojímanou mužskou a ženskou roli, kdy žena je pečovatelkou 
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a muž finančně zabezpečuje rodinu a tedy tradiční chápání rodiny (Beck, Beck-Gernsheim, 

1995).

3.6.3. Diskurz práva a státní správy

Vzhledem k tomu, že je diskuze o sporech o děti s mezinárodní dimenzí vedena převážně 

z pozice veřejné sféry, hraje diskurz státní správy a práva poměrně důležitou roli. 

V návaznosti na výsledky obsahové analýzy lze říci, že diskurz státní správy a práva 

jednoznačně dominuje nad diskurzy ostatními. I přesto, že se jedná o diskurz dominantní, 

budu se mu věnovat pouze okrajově, a to z důvodu, že přestože pracuje s obrazem matky, 

otce a dítěte, nejsou tyto osoby jeho hlavními aktéry/aktérkami. Proto zde není tolik 

materiálu, který by byl vhodný pro mou analýzu. V této kapitole pouze ukáži, jak se 

veřejný diskurz prolíná s diskurzem soukromým a v jakých bodech se s ním střetává. 

Poukáži také na odlišnosti tohoto diskurzu od diskurzu mateřství, otcovství a dětství. 

V rámci diskurzu státní správy a práva jsou hlavními aktéry/aktérkami 

zástupci/zástupkyně veřejné sféry. Vystupují zde osoby jako ředitel Úřadu pro 

mezinárodněprávní ochranu dětí Rostislav Záleský, ministr práce a sociálních věcí Petr 

Nečas, ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, advokátka hájící Natálie Barao39 či prezident 

Soudcovské unie Jaromír Jirsa. Své místo zde mají i poslankyně Eva Dundáčková či 

ministryně Anna Čurdová. V souvislosti se spory o děti s mezinárodní dimenzí se hovoří o 

právech dítěte, Haagské úmluvě, o fungování Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí a 

změnách, ke kterým v návaznosti na kauzu Sáry Barao došlo.

Typickým rysem diskurzu je strohý, věcný a emočně nezabarvený jazyk. Často se je 

používána odborná terminologie a formální výrazy. Příkladem mohou být následující 

pasáže: „Odjezd bez souhlasu partnera je posuzován jako únos a soudy v ČR pak musejí 

respektovat tzv. Haagskou úmluvu a vydat nezletilce zpět. Posledním případem, kdy náš 

soud vrátil dítě českého rodiče do ciziny, je exekuce šestileté Sáry Barao“ (Hloušková, 

Wimmerová, 2007: 3). Postava matky a otce se v daném diskurzu objevuje pod označením 

„partner“, nesetkáváme se s familiérním či zdrobnělým označením „maminka“, eventuálně 

„tatínek“, jak je tomu u diskurzu soukromé sféry. Dítě je označováno jako „potomek“, 

„nezletilec“ či „nezletilé dítě“. Ani u něj se nelze setkat s familiérním či zdrobnělým 

označením. 

                                                
39 Jméno a příjmení advokátky Natálie Barao neuvádím z důvodu, že nebylo v textech explicitně zmíněno. 
Vždy se hovořilo pouze o advokátce Natálie Barao.
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Diskurz práva a státní správy klade důraz na věcná fakta, nikoliv na prožívání či 

pocity aktérů/aktérek, jak je tomu v diskurzu rodinném. Problém sporů o děti 

s mezinárodní dimenzí je pojednáván v termínech „únos“ a „exekuce“, rodiče sami jsou 

někdy nazývání „únosci“. Tyto termíny se používají s odkazem na platnou legislativu, jsou 

užívány zcela samozřejmě a nikdo je nezpochybňuje. U čtenářů/čtenářek však mohou takto 

používané termíny asociovat různé představy. Exekuce odkazuje k majetku a slova jako 

únos či únosce ke kriminálnímu činu. Čtenář/čtenářka tak může nabýt dojmu, že dítě je 

jakousi věcí, o kterou se lze přít na soudní úrovni a kterou lze i exekuovat. Pro diskurz 

rodiny působí tyto termíny poněkud nepřijatelně a čtenáři/čtenářky mohou mít problém 

přijmout používání těchto termínů, pokud se jedná o rodinu či její členy. Právě tento 

problém debata rovněž tematizuje. Z řad čtenářů/čtenářek i psychologů/psycholožek či 

pracovníků/pracovnic sociální sféry často zaznívá kritika toho, že úřady pojímají dítě jako 

pouhou věc, nikoli živou bytost. Kritizována a problematizována je i instituce exekuce dětí 

jako taková. Více k tomuto problému uvedu v následující kapitole, ve které hovořím o 

psychologickém diskurzu a diskurzu sociální práce. 

Postava dítěte bývá v rámci diskurzu práva a státní správy spojována se slovy jako 

je „přemisťovat“ či „navracet“. V kontextu těchto pojmů se dítě jeví jako pasivní a 

bezmocné. Moc je naopak soustředěna do rukou institucí, které rozhodují o osudu dítěte, o 

jeho navrácení či přemístění. Příkladem může být tento úryvek: „…[Záleský] (v)yzval je 

[rodiče] k respektování zahraničních soudů a práva partnera na styk s dětmi. Upozornil, že 

náhlým odjezdem ze zahraničí, kde dítě vyrůstalo, se z Čechů stávají únosci. Jejich 

následná šance u soudů v cizině na svěření potomků do opatrovnictví se výrazně snižuje…“ 

(Hloušková, Wimmerová, 2007: 3). Instituce vystupují jako autorita nejen ve vztahu 

k dítěti, které se snaží chránit, ale i ve vztahu k rodičům, které mohou hnát 

k zodpovědnosti.

Pasivní postavení dítěte umocňuje i trpný rod užitý v souvislosti s dítětem. Aktivní 

postavení institucí a jejich moc je naopak podtržena užitím činného rodu: „…[Soud] 

(s)naží se chránit dítě před škodlivými účinky jeho protiprávního přemístění…“ (Fliedr, 

2007:2), „…dítě tak nemusí být navráceno, pokud by mu vznikla psychická nebo fyzická 

újma nebo se dostalo do nesnesitelné situace…“ (Straňáková, 2007: 4). Z úryvků je patrné, 

že do diskurzu práva a státní správy prolíná i diskurz psychologický,  hovoří se o  

„psychické újmě“ dítěte. Typické je i užití právnické terminologie, ke které odkazuje 

například slovo „opatrovnictví“ či „protiprávní přemístění“. 
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Hlavními aktéry/ky diskurzu právního a státně správního, jak jsem již uvedla, jsou 

zástupci/zástupkyně veřejné sféry, kteří se k únosům a exekucím dětí vyjadřují ze své 

autoritativní či odborné pozice. Tito aktéři/aktérky se vyjadřují k právnímu a 

institucionálnímu rozměru problému, ale nevyjadřují svá osobní stanoviska či emoce. 

Postavy matky a otce jsou marginalizovány, pokud se o nich hovoří, je zdůrazňována jejich 

vina a porušení zákona, tj. protiprávní přemístění dítěte. Dítě je prezentováno jako oběť 

neshod mezi rodiči a instituce státu vystupuje jako ochránce dítěte. Snaha státu chránit dítě 

a trestat rodiče, kteří dítěti působí újmu, opět odráží skutečnost, že dítě je v naší společnosti 

chápáno jako hodnota, a to nejen v rámci rodinných vztahů, ale jeho hodnotu a práva 

uznává i stát. 

V rámci diskurzu práva a státní správy tedy není dáván hlas matce, otci či dítěti, 

hovoří výhradně zástupci/zástupkyně veřejné sféry. Stejně tak není vymezen prostor pro 

emoce či prezentace osobních postojů . I tímto způsobem dochází k posilování oddělování 

soukromé a veřejné sféry a k posilování hierarchie, kdy veřejné je nadřazené soukromému. 

3.6.4. Diskurz psychologický a diskurz sociální práce

V rámci veřejného diskurzu do debaty o sporech o děti s mezinárodní dimenzí vstupuje i 

diskurz psychologický a diskurz sociální práce. Aktéři/aktérky jsou zde 

psychologové/psycholožky a Marie Vodičková a Zuzana Baudyšová, které v debatě 

zastupují oblast sociální práce. Vzhledem k tomu, že jsou oba tyto diskurzy konstruovány 

podobně, ráda bych je zmínila v rámci jedné kapitoly.

Diksurz psychologický a diskurz sociální práce problém únosů a exekucí dětí 

tematizují ve vztahu k osobnosti a psychice malého dítěte, poukazují na problematickou 

pozici dítěte při řešení exekucí, nedostatečný zájem úřadů o názor dítěte a jeho přání, 

s kým chce po rozchodu rodičů být. Zároveň je poukazováno na následky, které mohou 

únosy a spory o děti na dětskou psychiku mít. V rámci tohoto diskurzu se hovoří vesměs 

odborný jazykem, používají se psychologické termíny jako je „trauma“, „neuróza“ či 

„psychóza“. Jen občas je odborná debata rámována i emocionálními výrazy. Ústřední 

postavou textů tematizujících psychologickou a sociální rovinu problému je dítě. Osoba 

matky a otce v nich téměř nefiguruje. Pokud ano, poukazuje se na jejich vinu, že svými 

rozpory dostali dítě do traumatizující situace. Naopak velmi často se v diskurzu objevují 

úřady a soudy, jejichž činnost a postupy v řešení případů jsou sociálními 

pracovníky/pracovnicemi a psychology/psycholožkami kritizovány. 
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Kritika se zaměřuje především na přístup úřadů, které figurují v záležitostech sporů 

o děti s mezinárodní dimenzí, a na samotný fenomén exekuce dítěte. Poukazuje se na 

nedostatečné zohledňování práv dítěte a na nutnost provést v rámci řešení případů určité 

změny – tj. zřídit speciální skupinu složenou z odborník/odbornic různých specializací, 

kteří budou při exekucích dětí postupovat s maximální ohleduplností k zájmům a právům 

dítěte. 

Často je kritizován i pojem „exekuce dítěte“ jako takový. Je reflektováno, že slovo 

exekuce evokuje majetek, tedy věc, nikoliv živou bytost, proto není dobré tyto pojmy 

spojovat. Kritiku pojmu „exekuce dítěte“ lze najít v následující pasáži: „Spojení slova 

exekuce a dítě je hrozné. Exekuovat jde majetek, ne člověka" (Vodičková in Kubálková, 

2007k: A3). Že je dítě živou bytostí, nikoliv předmětem, který by mohl být exekuován, 

odráží například i tento nadpis: „Dítě není nábytek“ (Kubálková, 2007d: A10). Na 

nevhodnost postupu v rámci exekucí dětí poukazuje i další výrok: „Není možné, aby 

odebírání dítěte dělal někdo, kdo celý život zabavoval majetek. Musí to dělat člověk, který 

má s řešením kritických situací dost zkušeností" (Vodičková in Kubálková, 2007l: A4).

Kritika spojování slova exekuce se slovem dítě odráží problém, ke kterému dochází při 

prolnutí diskurzu práva a diskurzu rodiny či diskurzu dětství. Pojem i fenomén exekuce se 

ve vztahu k osobě dítěte jeví jako nepatřičný, proto se volá po změně.

Nutnost provést změny v legislativě a v rámci příslušných úřadů reflektuje 

následující pasáž: „…jsou nutné úpravy zákona, aby při odebírání [dítěte] byly zohledněny 

hlavně zájmy dítěte…" (Jirsa in Kubálková, 2007a:A1). Úryvek potvrzuje i nesouhlas 

s pojmem exekuce, slovo exekuce je nahrazeno slovem „odebírání“, které má odkazovat 

k novému a humánnějšímu přístupu při řešení sporů o dítě. Dítě v textech nebývá nazýváno 

jako „nezletilec“ či „potomek“, jako je tomu v diskurzu právním a státně správním, je vždy 

označováno jako „dítě“ a často v doprovodu adjektiv jako například „bezbranné“. Tento 

fakt napovídá o jistém emocionálním zabarvení debaty. Příkladem může být věta: 

„Spravedlnost je prý slepá. Že je však k bezbranným dětem tak krutá a že jim připravuje ta 

nejhorší citová a psychická traumata, s tím se smířit nedokážu“ (Vodičková in Kubálková, 

2007a: A1). Vymezení se psychologů/psycholožek a sociálních pracovnic vůči institucím a 

jejich postupům je patrný ze slov, která jsou užita. Spravedlnost je nazývána jako „slepá“ a 

„krutá“ a její počínání má závažný dopad na dětskou psychiku. Instituce se v tomto 

kontextu jeví nejen jako mocné, ale i jako nesoucí vinu – jejich obětí je dítě.

Že je v rámci psychologického diskurzu a diskurzu sociální práce poukazováno na 

závažnost únosu a exekuce dítěte v souvislosti s dopadem na jeho psychiku, potvrzuje i 
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následující pasáž: „Násilné odtržení od rodiče, s nímž dítě dlouhou dobu žije, přirovnávají 

[psychologové] ke kriminálnímu únosu a nevylučují, že [dítě] si následky ponese do konce 

života. Možná se to zacelí, ale je také možné, že bude náchylné k depresím nebo neurózám“

(Kubálková, 2007a: A1). Věta obsahuje nejen emocionální slovní spojení jako je například 

„násilné odtržení“, ale vnáší do debaty i prvky diskurzu práva tím, že o únosu hovoří 

doslova jako o kriminálním činu. Stejně tak pracuje s odbornými termíny spadajícími do 

oboru psychologie – i zde se hovoří o „depresi“ a „neuróze“. I věty typu  „....pro malou 

Sáru by to znamenalo těžké psychické trauma....“ (Vodičková, 2007: A10),  či nadpis 

znějící „(t)rauma na celý život“ (Kubálková, 2007a: A1) podtrhují důležitost problému a 

nutnost se otázkou psychiky dítěte zabývat, protože následky, které si dítě může odnést, 

mohou být velmi závažné a mohou ho provázet dokonce celý život.

U článků spadajících do psychologického diskurzu nebo diskurzu sociální práce si 

lze všimnout určité polarizace, kdy sociální pracovníci/pracovnice a 

psychologové/psycholožky kritizují státní instituce, které zohledňují pouze věci týkající se 

naplnění práva, ale neberou v potaz stav, pocity a přání samotného dítěte. Jako příklad 

zmíněné polarizace, kde na jedné straně stojí kritizující sociální pracovníci/ pracovnice a 

psychologové/ psycholožky a na straně druhé kritizované instituce,  lze chápat jako snahu 

redaktora/redaktorky konstruovat proti sobě stojící skupiny, což je typickou zpravodajskou 

praktikou, jak o tom hovoří Fowler (1991) či McQuail (2002). „Zatímco soudy se tváří, že 

násilný přesun do ciziny dítě traumatizovat nemůže, psychologové tvrdí opak“ (Kubálková, 

2007a: A1). Úryvek odkazuje i ke skutečnosti, že právní a státně správní diskurz je 

orientován především na jasně definované právní normy a jejich naplňování, nikoliv na 

problematiku prožívání či psychiky osob, kterých se normy dotýkají. 

Psychologický diskurz a diskurz sociální práce potvrzuje tvrzení Lupton (1997), 

která říká, že pokud se denní tisk věnuje tématům jako je mateřství, otcovství a rodina, 

rámuje daná témata do výrazně odborného diskurzu. Přítomnost psychologického diskurzu 

potvrzuje i názory některých autorek, že debaty týkající se rodinných záležitostí či 

genderová témata jsou médii velmi často psychologizována (Osvaldová, 2004).

3.6.5. Shrnutí kritické diskurzivní analýzy

Výsledky kritické diskurzivní analýzy ukazují, že v debatě o sporech o děti s mezinárodní 

dimenzí je osoba matky, otce a dítěte, zobrazována genderově stereotypním způsobem. 

Stereotypní zobrazování matky jako milující pečovatelky, ochránkyně dítěte, která se pro 

dítě obětuje a je zároveň obětí svého násilnického manžela i institucí, odráží zakořeněnou 
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představu o existenci přirozené přináležitosti matky k dítěti a zároveň i chápání žen jako 

slabších a podřízených bytostí (Bednaříková, 2003; Maříková, 2004; Oakley 1986; 

Szapuová, 2007; Glen et al., 1993 a další). Konstrukce postavy otce odráží představu o 

tom, že muži jsou pro matku a dítě autoritou, nemají tak jako ženy přirozený vztah k dítěti 

a je jim vlastní agrese a násilí spíše než vyjadřování emocí a sklony pečovat (Valdrová, 

2001; Lupton, 1997; Renzetti, Curran, 2005). Diskuze zároveň ukazuje, jakým způsobem je 

v naší společnosti chápáno dítě, že je skutečnou hodnotou a že vztah rodiče k dítěti je 

pevnější a hlubší než vztah mezi jedinci tvořícími pár (Beck, Beck-Gernsheim, 1995). 

Stopy mýtu mateřství lze nalézt i ve způsobu, jakým je celá debata konstruována, tj. 

v prezentaci či zamlčování určitých informací, ve způsobu prezentace informací či v 

upřednostňování hlasu žen na úkor mužů. Lze konstatovat, že se potvrzuje názor Warshaka 

(1992), který říká, že pokud se jedná o spory rodičů o děti, bývá zvykem, a to právě pod 

vlivem mýtu mateřství, stranit matkám (Warshak, 1992).

Analýza zároveň ukázala, že debata způsobem, jakým konstruuje soukromou a 

veřejnou sféru, odráží a zároveň posiluje chápání těchto sfér jako vzájemně oddělených. Do 

sféry veřejné umisťuje muže, do soukromé ženy, čímž opětovně podporuje mýtus 

mateřství, který pracuje s předpokladem, že žena patří do soukromé sféry právě proto, že v 

ní pečuje o děti. Jak je dále z analýzy patrné, debata odráží tradiční chápání rodiny a 

tradičně pojaté dělení rolí na mužské a ženské, přičemž za hlavní roli ženy považuje 

mateřství.

Diskurzy vyskytující se v debatě a jejich hierarchie potvrzují, že veřejné, tedy 

mužské, je důležitější než soukromé, tedy ženské, a zároveň potvrzují i skutečnost, že 

genderová témata jsou rámována expertním, především psychologickým, diskurzem 

(Lupton, 1997).

Genderově stereotypní chápání mužství a ženství, mateřské a otcovské role, a 

tradiční oddělování soukromého a veřejného je vedle diskurzivních praktik posíleno i 

zpravodajskými praktikami, které dávají prostor jen určitým informacím, nechávají 

promlouvat jen určité hlasy a utvářejí zdání konfliktních opozičních skupin.
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4. Závěr

Řada lidí, kteří čtou denní tisk, považuje zprávy, které se v tisku nacházejí za odraz 

„skutečné“ reality. Pravděpodobně málokdo při čtení novin přemýšlí o tom, že zprávy jsou 

dílem jednotlivců, kteří jsou ovlivněni nejen společností, kulturou a tradicemi, ale i 

konvencemi běžnými ve světě zpravodajství, a že tyto zprávy jsou odrazem jak 

společenských ideologií a tradic, tak i osobního přístupu autora či autorky k dané 

problematice. Při čtení článků o kauze Sáry Barao dle mého názoru většina 

čtenářů/čtenářek soucítila s malou Sárou, litovala ji i její matku a pociťovala nesympatie 

k osobě otce.  Málokdo se pravděpodobně zamyslel nad tím, že informace v tisku nemusí 

být skutečně objektivním popisem případu a že ve způsobu, kterým je líčena matka, otec i 

dítě se odráží řada společensky zakořeněných stereotypů o rolích matky, otce a dítěte a 

zároveň řada zpravodajských praktik a osobní přístup jednotlivých autorů/autorek 

k případu. 

Analýza článků týkajících se sporů o děti s mezinárodní dimenzí skutečně 

poukázala na řadu genderových stereotypů, které se váží k postavě matky, otce i dítěte a 

zároveň k stereotypnímu oddělování soukromého a veřejného. Taktéž odhalila některé 

novinářské praktiky a zákulisí medializace celého případu. Zároveň se během analýzy 

vynořilo několik zajímavých otázek, které by stály za zodpovězení, nicméně v rámci mé 

práce pro ně nebyl již prostor. Zajímavým tématem výzkumu by mohla být například 

kritická diskurzivní analýza fotografií, které byly v souvislosti s případem Sáry 

uveřejňovány. Zde narážím i na skutečnost, že to byla právě fotografie Sáry, otce a matky, 

která zvítězila v soutěži Czech Press Photo 2007. Vítězná fotografie, která byla dílem 

fotografa Mladé fronty Dnes Dana Materny zobrazuje scénu, kdy se plačící matka a 

rozzuřený otec před budovou soudu přetahují o malou Sáru. 

Na tomto místě bych ráda uvedla, že v době psaní této práce média informovala o 

případu malé Terezky, která byla otcem unesena do Austrálie. Vzhledem k tomu, že oproti 

případu Sáry bylo dítě uneseno otcem, bude jistě zajímavé sledovat, jakým způsobem bude 

vedena mediální diskuze v tomto případě a jaká stereotypní zobrazení bude nabízet. Lze 

předpokládat, že vzhledem k tomu, že Pavla Kubálková, která jako redaktorka zabývající 

se mezinárodními spory o děti, přešla do redakce Lidových novin, budeme se moci o 

mezinárodních sporech o děti dočíst právě tam.
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Příloha č.1 – Kódovací kniha

Název výzkumu: Mediální prezentace sporů o děti s mezinárodní dimenzí

Metoda: Kvantitativní obsahová analýza deníků Mladá fronta Dnes, Právo a Lidové noviny 

v časovém rozmezí 1.1.2007 – 30.4.2007

Seznam proměnných:

IDENTIFIKAČNÍ PROMĚNNÉ

1. Deník 

2. Číslo a datum otištění

3. Číslo strany

ANALYTICKÉ PROMĚNNÉ

I. kódovací jednotka: článek

1.výskyt v periodiku:

1.Mladá fronta Dnes

2.Právo

3.Lidové noviny

2. výskyt v rubrice:

1.reportáž/zpravodajství

2.názory

3.titulní strana/hlavní téma

4.ostatní

3. autorství článku:

1.autorka

2.autor

3. autor a autorka

4. bez udání autora/autorky

1.Kubálková

2.ostatní
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II. kódovací jednotka: délka normalizovaného sloupce v centimetrech

1.výskyt v periodiku:

1.Mladá fronta Dnes

2.Právo

3.Lidové noviny

2. výskyt v rubrice:

1.reportáž/zpravodajství

2.názory

3.titulní strana/hlavní téma

4.ostatní

3. autorství článku:

1.autorka

2.autor

3. autor a autorka

4. bez udání autora/autorky

1.Kubálková

2.ostatní

4. sféra, k níž se článek vztahuje:

1. soukromá sféra

2. veřejná sféra

5. téma, o němž článek pojednává:

1.příběh Sáry

2.příběh jiný

3.úřad/Haagská úmluva

4.statistika

6. názor dle sféry:

1.soukromá sféra

2. veřejná sféra 1.žena

2.muž

7. přímá citace:

1.veřejná sféra

2.soukromá sféra

8. přímá citace veřejná sféra:

1.muž



101

2.žena 1.advokáti/advokátky

2.psychologové/psycholožky

3.zástupci/zástupkyně státní správy

4.sociální pracovníci/pracovnice

9. přímá citace soukromá sféra:

1.matka

2.otec matky

3.otec 
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Příloha č.2 – kódovací instrukce

IDENTIFIKAČNÍ PROMĚNNÉ

Jako první identifikační proměnnou neuvádím jméno kódovače/kódovačky. Důvodem je 

fakt, že celá analýza je prováděna mou osobou jako jedinou kódovačkou. 

Deník: Mladá fronta Dnes, Právo, Lidové noviny.

Číslo a datum otištění: Charakterizuje daný výtisk pořadím, které zaujímá v roce 2007 a 

datum otištění. 

Číslo strany: Označuje stranu nebo strany, na kterých se konkrétní kódovací jednotka 

nachází. 

ANALYTICKÉ PROMĚNNÉ

I.kódovací jednotka: článek

1.výskyt v periodiku:

1.Mladá fronta Dnes

2.Právo

3.Lidové noviny

2. výskyt v rubrice:

1.reportáž/zpravodajství – do této kategorie řadím články, které vyšly v rubrikách 

Události a politika, Z domova, Ze světa, Publicistika (rubriky MF Dnes),

Zpravodajství, Publicistika, Ze zahraničí (rubriky Práva), Politika, Domov, Svět 

(rubriky Lidových novin). 

2.názory - do této kategorie řadím články, které vyšly v rubrice Názor (Fórum 

čtenářů) (rubrika MF Dnes), Názory (rubrika Lidových novin).

3.titulní strana/hlavní téma - do této kategorie řadím články, které vyšly na titulní 

straně či v rubrice Téma dnes (rubrika MF Dnes) a Téma (rubrika Lidových novin).

4.ostatní - do této kategorie řadím články, které vyšly v jiných než výše uvedených 

rubrikách.
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3. autorství článku:

1.autorka – autorkou článku je žena redaktorka žena čtenářka event.komentátorka 

či dvě ženy redaktorky.

2.autor - autorem článku je muž redaktor či muž čtenář event.komentátor

3. autor a autorka – autorkou a autorem článku je žena a muž.

4. bez udání autora/autorky – jméno autora/autorky není známo.

1.Kubálková – autorkou je Pavla Kubálková.

2.ostatní – jiná autorka či autor než Pavla Kubálková nebo neznámý 

autor/autorka.

II.kódovací jednotka: délka normalizovaného sloupce

1.výskyt v periodiku:

1.Mladá fronta Dnes

2.Právo

3.Lidové noviny

2. výskyt v rubrice:

1.reportáž/zpravodajství – do této kategorie řadím články, které vyšly v rubrikách 

Události a politika, Z domova, Ze světa, Publicistika (rubriky MF Dnes),

Zpravodajství, Publicistika, Ze zahraničí (rubriky Práva), Politika, Domov, Svět 

(rubriky Lidových novin). 

2.názory - do této kategorie řadím články, které vyšly v rubrice Názor (Fórum 

čtenářů) (rubrika MF Dnes), Názory (rubrika Lidových novin).

3.titulní strana/hlavní téma - do této kategorie řadím články, které vyšly na titulní 

straně či v rubrice Téma dnes (rubrika MF Dnes) a Téma (rubrika Lidových novin).

4.ostatní - do této kategorie řadím články, které vyšly v jiných než výše uvedených 

rubrikách.

3. autorství článku:

1.autorka – autorkou článku je žena redaktorka žena čtenářka event.komentátorka 

či dvě ženy redaktorky.

2.autor - autorem článku je muž redaktor či muž čtenář event.komentátor.
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3.autorský pár – autorkou a autorem článku je žena a muž.

4. bez udání autora/autorky – jméno autora/autorky není známo.

1.Kubálková – autorkou je Pavla Kubálková.

2.ostatní – jiná autorka či autor než Pavla Kubálková nebo neznámý 

autor/autorka.

4. sféra k níž se článek vztahuje:

1. soukromá sféra – do této kategorie řadím části článků pojednávající příběh Sáry 

Barao, které líčí chronologicky celou kauzu, zachycují nejdůležitější momenty a 

jejichž hlavními aktéry/aktérkami je Sára, matka Natálie a otec Jorge, eventuálně 

dědeček Michal Pavlo, dále sem řadím články pojednávající jinou kauzu než kauzu 

Sáry Barao – tj.kauzu Marcely Krajníkové, Nicholase Olejnicka, Evy McReady či 

dětí Hosseinových.

2. veřejná sféra - do této kategorie řadím části článků tematizující Haagskou 

úmluvu, legislativu, úřady a instituce (soudy a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu 

dětí), statistické informace o počtu mezinárodních manželství, počtu rozvodů u 

těchto manželství, počtu unesených a exekuovaných dětí.

5. téma, o němž článek pojednává:

1. příběh Sáry -do této kategorie řadím části článků pojednávající příběh Sáry 

Barao, které líčí chronologicky celou kauzu, zachycují nejdůležitější momenty a 

jejichž hlavními aktéry/aktérkami je Sára, matka Natálie a otec Jorge, eventuálně 

dědeček Michal Pavlo.

2. příběh jiný - do této kategorie řadím části článků pojednávající příběh Marcely 

Krajníkové, Nicholase Olejnicka, Evy McReady či dětí Hosseinových.

3. úřad/Haagská úmluva - do této kategorie řadím části článků tematizující 

Haagskou úmluvu, legislativu, úřady a instituce (soudy a Úřad pro 

mezinárodněprávní ochranu dětí).

4. statistika - do této kategorie řadím části článků tematizující statistické informace 

o počtu mezinárodních manželství, počtu rozvodů u těchto manželství, počtu 

unesených a exekuovaných dětí.
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6. názor dle sféry:

1.soukromá sféra – do této kategorie řadím názory, jejichž autory/autorkami jsou 

zástupci/zástupkyně soukromé sféry tj. čtenáři/čtenářky. Do této kategorie řadím i 

komentáře komentátorů a komentátorek jednotlivých deníků.

2.veřejná sféra - do této kategorie řadím názory, jejichž autory/autorkami jsou 

zástupci/zástupkyně veřejné sféry tj. odborníci/odbornice, zástupci/zástupkyně 

státních i nestátních institucí.

1.žena – autorkou názoru je žena.

2.muž – autorem názoru je muž.

7.citace:

1.veřejná sféra – do této kategorie řadím citace osob zastupujících veřejnou sféru  -

advokát/advokátka, psycholog/psycholožka, zástupce/zástupkyně státní správy, 

sociální pracovníci/pracovnice.

2.soukromá sféra - do této kategorie řadím citace osob zastupujících soukromou 

sféru.

8.citace veřejná sféra:

1.muž

2.žena

1.advokáti/advokátky – z textu explicitně vyplývá, že se jedná o 

advokáta/advokátku.

2.psychologové/psycholožky - z textu explicitně vyplývá, že se jedná o 

psychologa/psycholožku.

3.zástupci/zástupkyně státní správy - z textu explicitně vyplývá, že se 

zástupce/zástupkyni státní správy.

4.sociální pracovníci/pracovnice - z textu explicitně vyplývá, že se jedná o 

sociálního pracovníka/pracovnici.

9.citace soukromá sféra:

1.matka – matka uneseného či exekuovaného dítěte.

2.otec matky – otec matky, jíž bylo exekuováno dítě.
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3. otec – otec uneseného či exekuovaného dítěte. 
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