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Anotace
Diplomová práce Obraz české rodiny v časopisech Reflex a Respekt v letech 1993 a 2008  

se soustředí na rodinu v českých podmínkách a na to, jakým způsobem ji reflektují dva 

české celostátní týdeníky, Reflex a Respekt, ve dvou sledovaných ročnících, v roce 1993 

a v roce 2008. V první, teoretické části je představen historický vývoj české rodiny a vznik 

a vývoj obou časopisů. Ve druhé, praktické části bylo přistoupeno k samotnému výzkumu. 

Bylo postupováno metodou kvalitativní interpretativní analýzy. Každý článek byl kódován 

názvy tematických skupin, které se týkají problematiky rodiny. Na základě změn a posunu 

v  jednotlivých  skupinách  v  letech  1993  a  2006  byl  definován  vývoj,  kterým časopisy 

v informování o české rodině v patnáctiletém období prošly. Tyto změny byly podmíněny 

společenskými změnami, kolektivní zkušeností s vývojem politického uspořádání v České 

republice i osobním zaměřením jednotlivých redaktorů a redakcí jako takových. 

Annotation
The diploma thesis „Image of Czech family in Weekly Reflex and Respekt in Volume 1993 

and 2008“ concentrates on family in the Czech Republic and how it is reflected by two 

weekly, Reflex and Respekt, in two observed years, 1993 and 2008. In the first ,theoretical 

part, there is a historical overview of Czech family and launch and developement of both 

magazines. The second, practical part,  is the research itself.  The method used for the 

research was the qualitative interpretative analysis. Each article was coded by a name of 

each theme group that is connected with problems of Czech family. The developement of 

magazines was defined by analysing changes and movements of each group between the 

years 1993 and 2008. These differences are caused by both socioeconomic changes and 

developement  of  political  landscape  within  the  Czech  society  as  well  as  individual 

experience of particular journalists and editorial offices. 
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Úvod

Cílem této práce je zjistit,  jakým způsobem a v jakém rozsahu reflektují  dva 

celostátní  týdeníky  stav  české  rodiny.  Pro  možné  vysledování  změn  nebo 

určitého  posunu  byly  zvoleny  dva  ročníky  obou  periodik  vzdálené  od  sebe 

patnáct  let.  Prvním sledovaným souborem textů  jsou  články časopisu Reflex 

a Respekt z roku 1993. Tento rok nebyl zvolen náhodou: jedná se o první rok po 

rozpadu  České a Slovenské Federativní Republiky a osamostatnění českého 

a slovenského státu. Soubor textů z roku 2008 byl zase v době přípravy této 

práce posledním uzavřeným ročníkem. Výsledkem je rozdíl patnácti let, který se 

zdá být dostačující pro případné zjištění rozdílů mezi obsahy článků z prvního 

a druhého výzkumného souboru. 

Celá práce je rozdělena do teoretické a praktické části. V první, teoretické části 

bude nastíněn vývoj a transformace české rodiny od doby tradiční společnosti 

přes první a druhou demografickou tranzici, éru komunismu až do současnosti. 

Dále budou představena obě periodika, tedy časopisy Reflex a Respekt, a jejich 

historie.  Ve druhé,  praktické  části  bude  předložen  seznam článků,  které  se 

tematice české rodiny věnovaly, ten bude vložen do tabulky a budou k němu 

přiřazovány proměnné. 

Bude porovnáváno, jakým tématům dávala obě média přednost, zda se obsah 

článků z Reflexu a Respektu vzájemně lišil a zda a jak se tyto obsahy proměnily 

v  průběhu  patnáctiletého  vývoje.  Práce  si  především  klade  za  cíl porovnat 

posun,  ke  kterému  došlo  během  patnácti  let  v  jednotlivých  časopisech, 

a následně  navzájem porovnat  vývoj  v  těchto  časopisech.  Nebyla  stanovena 

žádná hypotéza, která by měla být potvrzena nebo vyvrácena. Středem zájmu 

bude interpretace obsahu textů o české rodině. 
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1. Česká rodina a její transformace

V  této  části  se  zaměříme  na  rodinu  v  českých  podmínkách,  tedy  na  její 

historický vývoj a sociologické školy, které se zkoumání rodiny a jejím vzorcům 

chování věnovaly. 

1.1 Tradiční rodina na našem území

Význam  slova  rodina  se  v  čase  značně  proměnil.  V  tradiční  nebo 

předprůmyslové společnosti,  která se  vyznačovala malou dělbou práce, vyšší 

mírou sepjetí  s přírodou a hierarchizací moci, nízkou vertikální a horizontální 

mobilitou  a  ukotveností  v  náboženském  přesvědčení,  byla  rodina,  potažmo 

domácnost,  základní  výrobní  jednotkou,  která  si  sama  obstarávala  vlastní 

potřeby.

Do  rodiny  se  počítali nejen  pokrevní  příbuzní,  ale  také  „pacholci  a  děvky“ 

(Horský 1997), kteří pomáhali rodině zastat práci, na kterou by sama nestačila. 

Ti byli bráni a počítáni jako děti hospodáře, zároveň se ale podíleli na výchově 

nejmladších dětí. Pacholky nebo děvečkami mohly být děti ze sousedství, stejně 

jako sirotci,  kterých  se  hospodář  ujal.  Do  rodiny  tak  bylo  možno  vstoupit 

narozením,  přivdáním  a  přiženěním  nebo  nástupem  do  služby.  „Zur  einer 

Familie“,  jak  praví  tereziánská  instrukce  z  roku  1777  ke  sčítání  lidu  neboli 

konskripční  patent,  měly  být  připsány  osoby,  které  samy  pro  sebe  nevaří 

(Horský 1997: 19).

Rodinná uspořádání  po  svatbě  lze  také  diferencovat  geograficky.  V  západní 

Evropě  byl  častější  neolokalismus  (až  na  některé  výjimky,  například  jižní 

Francie),  tedy princip, podle něhož pod jednou střechou nežily dva manželské 

páry. V Evropě východní a jihovýchodní panovala silně zakořeněná patrilinealita 
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(tedy že nevěsta téměř výlučně odcházela za svým manželem do jeho rodiny), 

velké komplexní rodiny a laterální uspořádání (tedy že pod jednou střechou žily 

páry  stejné  generace,  například  sourozenci  se  svými  rodinami).  Ve  střední 

Evropě a v Německu se mísily oba trendy. Na našem území se podle dobových 

pramenů setkáváme s  neolokalismem i  s  kmenovými  komplexními rodinami. 

V prvním  případě  mladý  pár  odešel od  orientační  rodiny  a  založil nové 

hospodářství nebo usedlost bez rodičů, ve druhém případě zůstal pár po svatbě 

s  rodiči,  ovšem  v  takzvaném  stavu  „podruží“.  Později  převzal  hospodářství 

a staří  rodiče  zůstali na statku na „vejminku“.  Tyto  změny ve vlastnictví  byly 

téměř vždy ošetřeny řadou písemných smluv, sloužících dnes historikům jako 

prameny,  ve  kterých  staří  rodiče  stanovovali  podmínky,  za  jakých  statek 

mladému  páru  postupují a  jakou  rentu  budou  pobírat.  Kmenové  komplexní 

rodiny se ovšem vyskytovaly na našem území pouze v lineárním uspořádání. To 

znamená, že pokud v jedné domácnosti  žily dva páry,  byly představiteli  jiné 

generace (rodiče a jejich děti, resp. manžel a manželka a jejich syn či dcera    

manželkou či manželem). 

Výběr partnera v tradiční společnosti  závisel na vůli rodičů (Možný 2008: 21), 

sňatek (stejně jako stěhování na jiné panství) pak musel být schválen vrchností. 

U nás bylo  vrchnostenské schválení sňatku zrušeno až Josefem II.  vydáním 

patentu  o  zrušení  nevolnictví  v  roce  1781  (Horský:  1997).  Na  individuální 

rozhodnutí  či  lásku tak  nezbývalo příliš  prostoru, životní  osud jedince  byl do 

značné míry předurčen (Možný 2008: 20–25; Horský 1996: 68–81).

Jak bylo řečeno, ve východní a jihovýchodní Evropě to byla žena, kdo odešel za 

novomanželem do jeho rodného stavení. To bylo dáno také odlišným dědickým 

právem,  kde  bylo hospodářství  jednotně  vlastněno  celou  rodinou,  kdežto 

v západní Evropě jej dědilo jen jedno z dětí, které ostatní sourozence vyplatilo. 

Na našem území se mísily oba způsoby dědického práva – bylo stejně časté, že 

manžel přišel do rodiny své ženy nebo žena odešla za svým mužem. 
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Rabušic (2001) popisuje roli jedince v tradiční společnosti jako silně svázanou 

se statutem rodiny. Role v rodině pak  byly hierarchizovány, striktně vymezeny 

a vzájemně  komplementární.  V  rodinné  linii  docházelo k  přenosu  kulturního 

a zejména pak ekonomického kapitálu; mezigenerační transfer bylo to jediné, co 

při tehdejší nízké naději na dožití vysokého věku zaručovalo plynulé fungování 

rodiny.

V rodinách tradiční společnosti  byla zaznamenána vysoká porodnost,  rodil se 

velký počet dětí, ovšem naděje na dožití  nebyly příliš velké. Na našem území 

zemřela ještě do poloviny 90. let 19. století více než čtvrtina kojenců do jednoho 

roku věku (Horská in Vodáková 2003: 93). 

1. 2 Moderní rodina

Označuje-li  termín  tradiční  rodiny  dobu  předprůmyslovou,  fenomén takzvané 

moderní rodiny chápeme jako rodinu vznikající koncem osmnáctého století (na 

území českých zemí až v  polovině století  devatenáctého)  s  nástupem doby, 

které říkáme průmyslová  revoluce.  Zatímco dosud pracovali  žena a muž na 

společném  hospodářství,  nejčastěji  jako  řemeslníci  nebo  zemědělci, 

s urbanizací a s ní souvisejícím vznikem továren, podniků a kanceláří nastala 

pro  muže  nutnost  odcházet  za  prací  pryč  z  domu.  Oddělením sféry  „práce“ 

a sféry „domova“  také nastala výraznější  diferenciace mužské a ženské role. 

„V moderní historii  najdeme tendence po větším ocenění práce v domácnosti 

a zároveň i po jejím nerozlučném svázání se ženou. Hovoří se dokonce o ‚kultu 

ženy v domácnosti’ spojeném se specifickou morálkou, s ‚náboženstvím’ matky 

a rodiny. V 19. století se kult ženy v domácnosti šířil celou západní Evropou. 

Jde o podpoření role ‚strážkyně krbu’, ale zároveň i o vydělení a osamostatnění 
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určitého  okruhu  prací,  které  tuto  roli  charakterizovaly,  a  o  její  společenské 

zakotvení.“1

Spolu s odchodem muže z rodiny na větší část dne,  s prohlubující se dělbou 

práce  a  vznikem  institucí,  které  částečně  převzaly některé  funkce  rodiny, 

ztrácela postupně rodina svůj původní význam.  Vytrácela  se produkční funkce 

rodiny, výchovu přebíraly do velké míry instituce (Možný: 2008, s. 20–25). 

Důležitým  fenoménem  moderní  doby  byla individualizace  jedince  a  zároveň 

uzavírání rodiny před okolním světem. Teprve ve společnosti moderní doby se 

začalo hovořit o sňatku ve spojitosti s láskou. Ta se stala romantickým ideálem 

(Horský: 2007). Vůle rodičů, moc církve a vrchnosti ustoupily do pozadí, jedinec 

a jeho rozhodnutí začaly nabírat na vážnosti. 

Důvodem k  uzavření  manželství  postupně přestávalo  být  výhodné propojení 

statků  nebo  rodů,  ale  začala  se  jím  stávat  láska  mezi  dvěma  lidmi. 

„Transcendentní garance svazku slábne a mizí. Na její místo nastoupil prvek tak 

prchavý,  jako  je  láska  založená  na  sexuální  přitažlivosti.  Začal  růst  počet 

rozvodů  a  opakovaných  manželství.“2 Církevní  sňatek  mohl  být  nahrazen 

občanským. Zatímco církev rozluku manželů nepovolovala, občanský sňatek byl 

vlastně jen vypověditelnou písemnou smlouvou. České právo formálně uznávalo 

rozvod od května roku 1919, kdy byla přijata novela manželského zákona, která 

byla  součástí  nové  československé  legislativy.  „Otázkou,  kterou  především 

musela rodina řešit, nebylo už: jak pospolu přežít, nýbrž: jak pospolu žít.“ 3 

1 VODÁKOVÁ, Alena – VODÁKOVÁ, Olga. Z historie „ženské práce“ a její 

transformace. In Rod ženský. Kdo jsme, odkud jsme přišly, kam jdeme. Praha: 

Sociologické nakladatelství, 2003. Kapitola III, s. 163. ISBN 80-86429-18-0
2 MOŽNÝ, Ivo. Rodina a společnost. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008, s. 22. 

ISBN 978-80-86429-87-8
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Zároveň se ale prodlužoval průměrný věk a snižovala úmrtnost kojenců. „Počet 

dětí v rodině také silně závisí na příslušnosti k sociální třídě. Tato závislost je 

však historicky podmíněna. Nejdříve začaly omezovat počet dětí vyšší třídy. Až 

do poloviny devatenáctého století měly dětí více než chudé rodiny. V těch ale 

díky  lepšícím  se  zdravotním  a  sociálním  poměrům  ve  druhé  polovině 

devatenáctého  století  dětí  rychle  přibývalo,  střední  třídy  začaly  počet  dětí 

omezovat a na počátku dvacátého století to byli chudáci, kterým se rodilo dětí 

nejvíce.  Po první  světové válce se uvědomělé užívání  antikoncepce nejdříve 

rozšířilo do nižší  střední  nemanuální  třídy a v  procesu dalšího všeobecného 

poklesu porodnosti začalo ubývat dětí i v dělnických rodinách a nakonec i na 

vesnici.“4

O tom, že mnohačetné rodiny nebyly u nás ještě začátkem dvacátého století 

žádnou výjimkou, nám může podat svědectví také film. Režisér Evald Schorm 

se v roce 1964 pokusil o sociologickou sondu, kterou chtěl zjistit,  proč došlo 

v padesátých  a  šedesátých  letech  v  komunistickém  Československu 

k prudkému poklesu porodnosti. Dokumentární snímek, který je přínosem nejen 

pro českou kinematografii, ale i sociologii rodiny, je sestřihem ankety chodců na 

ulici,  novomanželů na radnici,  matek a otců v jeslích a ve frontách, ale také 

rozhovorů v domovech důchodců, kde se „reportér“ ptá:  Proč dnes lidé nemají 

děti?  Dokumentu  bude  věnována  pozornost  později  v  části  zaměřené  na 

sociologii  rodiny  komunistického  Československa.  Výpovědi  sedmdesáti- 

víceletých  žen  v  domově  pro  seniory  nám  podávají svědectví  o  životě  na 

přelomu devatenáctého a dvacátého století. 

3 VODÁKOVÁ, Alena – VODÁKOVÁ, Olga – HORSKÁ, Pavla. Z historie ženy-matky 

a ženy-partnerky. In Rod ženský. Kdo jsme, odkud jsme přišly, kam jdeme. Praha: 

Sociologické nakladatelství, 2003. Kapitola II, s. 96. ISBN 80-86429-18-0
4 MOŽNÝ, Ivo. Rodina a společnost. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008, s. 101. 

ISBN 978-80-86429-87-8
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Reportér: Z kolika jste dětí?

Žena 1: Z devíti.

Žena 2: Ze sedmi.

Žena 3: Ze čtyř.

Žena 4: Já ze dvanácti.

Žena 5: Z patnácti.

Reportér: Je to vůbec možné?

Žena 5: Je to možné.

Reportér: Tyhle rodiny už dneska nevidíte, pomalu.

Žena 5: No.

Reportér: A čím myslíte, že to je?

Žena 5: Chtěj’ se mít lidi lepší, chtějí žít k lepšímu rozumu. 

Žena 6: Když budeme  mít  míň dětí,  spíše jim  můžeme všechno  dovolit, než 

když je nás moc, to teprv’ k ničemu není.

1. 3 Česká rodina po druhé světové válce

Československo  na  rozdíl  od  ostatních  evropských  populací  neutrpělo 

v průběhu druhé světové války masivní ztrátu potenciálních otců, protože čeští 

muži nebyli mobilizováni k účasti na frontách (Rabušic in Večerník 1998). Proto 

u nás docházelo k  velmi  rychlému nástupu poválečného baby boomu,  který 

však brzy zaznamenávaly celá Evropa i USA. Populační exploze po válce byla 

podmíněna poměrné rychlým a prudkým hospodářským růstem, který se od té 

doby  nikdy  nezopakoval  ve  stejné  míře.  Poválečná  startovní  pozice 

Československa se jevila jako takřka ideální: neutrpěli jsme takovou populační 

ztrátu jako ostatní evropské státy, byli jsme ušetřeni masového bombardování, 

průmyslová infrastruktura byla orientována na spotřební průmysl (Možný 2008: 

50). Ve Spojených státech se spolu s hospodářským rozkvětem také rozvíjelo 

studium  společenských  věd.  Jako  hlavní  sociologický  směr  se  ustavil 

strukturální funkcionalismus, který se odsud rozšířil do západní Evropy. Talcott 

Parsons  v  polovině  padesátých  let  předložil  tzv.  „funkcionální  analýzu“  rolí 
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v nukleární  rodině,  která  vycházela  z  biologických  dispozic  a  generačního 

uspořádání. Podle této teorie muž-živitel reprezentoval rodinu navenek a udával 

jí  status,  fungoval  jako  vazba  mezi  rodinou  a  vnějším  světem.  Žena  byla 

manažerkou  domácnosti,  zajišťovala  citovou  soudržnost  jejích  členů  a  řídila 

vnitřní chod rodiny. Rodina měla poskytovat především konejšivé a harmonické 

zázemí  muži  a  pomáhat  mu na jeho cestě  za  kariérou.  Parsons svou teorii 

postavil na americké rodině padesátých let, kterou tehdejší média prezentovala 

jako šťastný pár vychovávající  dvě děti  v domku se zahradou na předměstí. 

„Byla to rodina dvougenerační, neolokální, s jasným ‚funkčním’ dělením ženské 

a  mužské  role:  byla  to  nukleární  rodina.“5 Toto  poněkud  černobílé  vidění 

rozložení  sil  v  rodinách  a  vize  ideální  domácnosti  však  mnohé  pobuřovalo 

a vedlo k odmítavým názorům, které vrcholily v revolučních šedesátých letech 

po celých Spojených státech i v Evropě. 

U nás byla poválečná konjunktura zastavena komunistickým pučem a změnou 

společenského  systému.  V  roce  1949  byla  sociologie  spolu  například 

s kybernetikou a genetikou coby vědními obory zrušena jako „buržoasní pavěda 

a ideologická služka imperialismu“. 

Podle Hamplové (2010: 2) se komunistický režim snažil  oslabit  funkci rodiny, 

která bránila docílení přestavby společnosti podle marxisticko-leninských ideálů. 

Zároveň  se  však  snažil  zvýšit  porodnost,  jednak  kvůli  zvyšování  počtu 

pracovních sil a také proto, aby dokázal, že se jej netýkají poklesy porodnosti, 

které zažíval Západ od šedesátých let. „Ambivalence mezi pohledem na rodinu 

jako na  ‚konkurenta a nepřítele’ režimu a prostředku,  díky němuž lze získat 

podporu mlčící většiny, prostupuje realizovanou sociální politiku v celém období 

1948–1989.“6 

5 MOŽNÝ, Ivo. Rodina a společnost. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008, s. 52. 

ISBN 978-80-86429-87-8
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V padesátých letech se v komunistickém Československu za účelem oslabení 

vlivu rodiny  používaly různé strategie. Šlo o ideologický vliv na mládež, který 

zprostředkovala škola a různé mládežnické kroužky. V dětských divadlech se 

například  uváděly  sovětské  hry,  ve  kterých  rodiče  vystupovali jako  směšné, 

zmatené a slabé figurky. Kádrování a rozhodování o dalším studiu dítěte mělo 

zase zvrátit skutečnost, že to jsou rodiče, kdo rozhoduje o jeho budoucnosti.

Nástup komunistického režimu se v československé demografii projevil prudkým 

poklesem porodnosti (Rabušic in Večerník 1998). Rození dětí také nepomohla 

měnová reforma v roce 1953. Hašková (2008) uvádí, že v průběhu padesátých 

let  klesla  úhrnná porodnost  z  2,8  na  2,1  dítěte.  V roce 1957 bylo  zákonem 

povoleno umělé přerušení těhotenství (v porovnání se západní Evropou to bylo 

brzy. Ovšem nejednalo se o výsledek feministických aktivit na osvobození ženy, 

ale o byrokratické rozhodnutí, které ustanovilo funkci oficiální potratové komise, 

jíž bylo – místo budoucí matky – svěřeno finální rozhodnutí,  zda bude potrat 

povolen či ne. Tyto komise se podle Dudové také nacházely ve výhodné pozici, 

kdy  od  občanek  zjišťovaly  citlivé  informace,  které  posléze  mohly  použít 

v politicky represivních akcích.  (Dudová 2009).  „Značně omezená dostupnost 

moderní  antikoncepce  byla  kompenzována  poměrně  liberálním  potratovým 

zákonodárstvím, a interrupce se tak staly jednou z forem plánování rodičovství. 

(…) Teprve širší dostupnost a výběr moderních antikoncepčních prostředků od 

počátku  90.  let  vedly  k  výraznému  snížení  úrovně  potratovosti,  což  lze 

považovat za kladný rys populačního vývoje.“7

6 HAMPLOVÁ, Dana. Stručné poznámky o ideových přístupech k rodině v období 

socialismu. Cahiers du CEFRES, N. 22. Česko-francouzský dialog o dějinách evropské 

rodiny, březen 2010, s. 2. Ed. MARES, Antoine – HORSKÁ, Pavla. www.cefres.cz  .   

7 VODÁKOVÁ, Alena – VODÁKOVÁ, Olga – KALIBOVÁ, Květa. Žena 

demografická. In Rod ženský. Kdo jsme, odkud jsme přišly, kam jdeme. Praha: 

Sociologické nakladatelství, 2003. Kapitola IV, s. 248. ISBN 80-86429-18-0
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Jako největší zásahy komunistického režimu padesátých let do instituce rodiny 

vidí  Hamplová (2010) v masivním  zaměstnávání  matek s malými dětmi a ve 

znárodnění rodinných statků a majetku. Odchod žen z domácnosti do práce byl 

jištěn vybudováním sítě školek a jeslí. Existovaly dokonce i týdenní jesle, odkud 

si rodiče brali své malé děti (ve věku tří měsíců, kdy matkám skončila mateřská 

dovolená) domů pouze na neděli; podle Hamplové nazývá týdenní jesle jediný 

tehdejší  časopis  pro  ženy, Vlasta, „dětským  rájem“.  Možný  (2008:  183) 

připomíná,  že  tyto  principy  byly  podpořeny  názory  tehdejších  pediatrů, 

pedagogů  a  psychologů:  Sušené  mateřské  mléko  SUNAR  bylo  shledáno 

zdravějším  než  kojení,  dětský  kolektiv  pod  dohledem  odborné  a  politicky 

uvědomělé péče měl stimulovat vývoj dítěte více než nevědecký přístup matky. 

V padesátých letech tvořily ženy 45 procent všech pracujících (Hašková 2008). 

Práce v  domácnosti  se  nepovažovala  za  společensky přínosnou a měla být 

nahrazena  principem  „Osvobozené  domácnosti“,  který  prosazovala  Národní 

fronta,  tedy placené domácí výpomoci.  Měla pro členky družstva  se stejným 

názvem  zajišťovat  společné  mandly,  prádelny,  správkárny  oděvů,  veřejné 

závodní  kuchyně,  shromažďovat  a  organizovat  pomocnice  v  domácnosti 

a domácí ošetřovatelky. Tato idea ovšem selhala zejména pro svou organizační 

náročnost, a na českých ženách tak zůstala nejen  zaměstnanecká povinnost, 

ale i původní domácí práce (Hašková 2008, Hamplová 2010). 

Po čase se však přišlo na to, že jesle zdarma a plná pracovní mobilizace ženy 

se státní kase nevyplácejí. „Náklady na jedno místo pro dítě v jeslích se ukázaly 

vyšší, než činila kapitalizovatelná nadhodnota z práce zaměstnané ženy. Stát 

zkrátka shledal, že na kratičkou mateřskou dovolenou a na malé děti v jeslích 

těžce doplácí.  Protože už ale i  mzdy mužů byly sníženy natolik, že základní 

životní úroveň udržela jen rodina, kde byli zaměstnáni oba, muž i žena, nebylo 
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ani ekonomicky možné ženy z úřadů a škol, z průmyslu a ze zemědělství prostě 

demobilizovat zpět.“8 

Jak taková československá realita šedesátých let vypadala zblízka, se můžeme 

přesvědčit  ve  výše  zmíněném  dokumentárním  filmu  Proč?  režiséra  Evalda 

Schorma, kde matky a otcové popisují své největší problémy: nedostatek bytů 

(většina  dotazovaných  žije  ve  společných  domácnostech  se  svými  dětmi 

a rodiči), nedostatek míst v jeslích a velké přetížení jejich personálu (ve filmu 

popisuje ředitelka jeslí jejich situaci – ve věkové skupině malých dětí do půl roku 

připadá na jednu sestru 13 dětí, ve skupině velkých dětí od dvou do tří let je na 

jednu sestru dětí dvacet), malé výdělky žen i mužů, které v případě neumístění 

dítěte v jeslích vedou k velmi špatné ekonomické situaci rodiny. Kompromisem 

k této situaci se v polovině šedesátých let stalo prodloužení mateřské dovolené 

z 18 na 22 týdnů, v roce 1968 na 26 týdnů a v roce 1970 dokonce na dva roky 

(Hašková 2008).

V šedesátých letech přinášely empirické psychologické a psychiatrické výzkumy 

analýzy  chování  citově  deprivovaných  dětí.  „Tento  psychologický  diskurz 

pravděpodobně přispěl  i  k  redukci  počtu zařízení  předškolní  péče a výchovy 

s nočním provozem.“9

Důsledky rané institucionální péče a spojitost s pozdějšími problémy v životě 

člověka popsali zejména Zdeněk Matějček a Josef Langmeier v knize Psychická 

deprivace v dětství, která vyšla v roce 1963. Ve stejném roce (opět s pomocí 

Zdeňka Matějčka) natočil  režisér Kurt Goldberger dokumentární film  Děti bez 

lásky, který srovnává podmínky vývoje dětí z rodin a z dětských domovů. Film 

byl přijat velmi kladně – vznikly francouzská, anglická a německá verze a poté 

zvítězil se třemi prvními cenami na bienále krátkých filmů v Benátkách. Až po 

8 MOŽNÝ, Ivo. Rodina a společnost. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008, s. 183. 

ISBN 978-80-86429-87-8
9 HAŠKOVÁ, Hana. Doma, v jeslích nebo ve školce. 27.1.2008. http://genderonline.cz
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mezinárodním úspěchu  filmu  byl  povolen  i  v  československých  kinech  (jako 

předfilm Černého Petra Miloše Formana). „Ano, knížka měla nepochybně vliv na 

nový zákon o rodině. Ale ono toho bylo  víc.  Jednak film  Děti  bez lásky,  ale 

hlavně  a  především  celé  tažení  za  rehabilitaci  rodiny  a  na  její  obranu proti 

komunistické doktríně. (…) Ředitelé dětských domovů, lékaři a vůbec lidé, kteří 

se v praxi setkávali s dětmi ‚bez rodiny’. Ti všichni šli se svou kůží na trh, a bylo 

jich hodně,“ hovoří zpětně o té době Zdeněk Matějček.10 

V roce 1965 byla obnovena činnost Katedry sociologie na Karlově Univerzitě. 

Česká  sociologická  literatura  odkazuje  ke  světovým  autorům  (Malinowsky, 

Merton), dětská psychologie odkazuje na Bowlbyho (ten zase cituje Matějčka). 

„Byla to doba celkového oslabení ideologického tlaku, a tak se i v této oblasti 

začaly objevovat přístupy z hlediska předchozího období heretické. Začalo se 

připouštět, že rodina tu není jen proto, aby sloužila společnosti, ale i proto, že 

naplňuje přirozenou lidskou potřebu blízkých vztahů.“11

Počátek  normalizace  prosel  sociologickou  obec  politickými  čistkami. 

Prosazování  ideových  hodnot  socialismu  skrze  sociologii  přiměl  k  rozvoji 

zejména  funkcionalistický přístup, který vnímá rodinu jako místo k naplňování 

vlastních potřeb. Oficiální marxistická sociologie odmítala tehdejší familiarimus, 

tedy  zaměření  společnosti  na  rodinu.  Rodina  se  však  ukázala být 

nezničitelnější,  než  se  ideologům  zprvu  zdálo.  Nepodařilo  se  odbourat 

ekonomickou  soběstačnost  rodiny  (z  empirických  výzkumů  Akademie  věd 

z konce sedmdesátých let vyplynulo, že 73 procent českých a slovenských rodin 

10 JANDOUREK, J. – ELBLOVÁ, M. – CHVÁTALOVÁ, H. Zdeněk Matějček. Naděje 

není v kouzlech. Praha: Portál, 1999, s. 127. ISBN 80-7178-350-1
11 HAMPLOVÁ, Dana. Stručné poznámky o ideových přístupech k rodině v období 

socialismu. Cahiers du CEFRES, N. 22. Česko-francouzský dialog o dějinách evropské 

rodiny, březen 2010, s. 4. Ed. MARES, Antoine – HORSKÁ, Pavla. w  ww.cefres.cz  
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si  přilepšovalo pěstováním zeleniny a ovoce,  37 procent chováním  drůbeže, 

Hamplová  2010:  6),  rodina  –  zejména  kvůli  bytové  situaci  –  často  bydlela 

v mezigeneračních domácnostech a udržovala širší příbuzenské vztahy.

Sňatek byl v mnoha případech podmíněn těhotenstvím partnerky, antikoncepce 

byla špatně dostupná, méně účinná než dnes a  měla řadu vedlejších účinků 

(Dudová 2009).  Více než padesát  procent dětí  se  rodilo do osmi měsíců po 

svatbě  (Šťastná  2006).  Orientaci  na  rodinu  nahrávala prorodinná  politika  ve 

formě prodloužení  mateřské  dovolené  (na  konci  osmdesátých  let  byla délka 

další mateřské dovolené  tři roky), zvýšení příspěvku, výhodné novomanželské 

půjčky atd. 

Zejména  však  také  společenské  ovzduší,  nemožnost  uplatnění,  cestování 

a studia vedly k přimknutí  k rodině jako k opěrnému citovému bodu a místu 

seberealizace. Duffková, socioložka životního stylu, k tomu poznamenává: „70. 

a  80.  léta  vnesla  svůj  přínos  typicky  normalizačního charakteru  zejména do 

motivace chataření/chalupaření: chata/chalupa může být nenápadnou, a přitom 

legální podobou kapitalizace příjmů i vlastní práce ve společnosti,  kde se na 

větší majetek hledí s podezřením; tendence privatizace a intimizace životního 

stylu  se  mohou  v  soukromí  chaty/chalupy,  do  něhož  je  přece  jen  obtížné 

zasahovat  zvenčí,  utěšeně  a  nerušeně  naplňovat;  značně  problematické 

možnosti seberealizace v profesích a zaměstnáních lze nahradit o to intenzivněji 

prožívaným seberealizačním kutilstvím, zahrádkařením atd. ve volném čase na 

chatě/chalupě. Všechny tyto motivy mají svůj obecněji platný předobraz (např. 

touha něco svého vlastnit nebo pojímání nemovitosti jako typu ukládání financí), 

ale politický rámec normalizace jim dodal specifický podtext či podobu.“12

12 DUFFKOVÁ, Jana. O tom, jak a proč vzniklo a (zatím) nezaniklo chataření a 

chalupaření v Čechách. 15. 5. 2006. 

http://www.janaduff.estranky.cz/clanky/sociologie-zivotniho-stylu
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Demografové se shodují na několika základních rysech, kterými se vyznačovalo 

rodinné a sňatkové chování české populace až do konce osmdesátých let. Dle 

Vereše tzv. východoevropský rodinný model dobře  charakterizoval  adjektivum 

„vysoký“:  vysoká  sňatkovost, vysoká  potratovost,  vysoká  porodnost,  velmi 

vysoká plodnost na samém počátku reprodukčního období (velmi mladí lidé mají 

děti),  vysoká  rozvodovost  a  vysoká  úmrtnost  (Vereš  in  Rabušic  2001:  214). 

Tuček a Kuchařová ještě dodávají růst předmanželských koncepcí, malý podíl 

mimomanželsky  narozených  dětí  a  převažující  dvoudětný  model  realizovaný 

v krátkém intervalu po uzavření sňatku (Tuček – Kuchařová in  Rodina – zdroj  

lidského kapitálu Evropy ve 21. století 2000: 15). 

Sedmdesátá léta se nesou ve znamení vzrůstajícího zájmu o studium rodiny. 

Vznikaly teorie  o  rodinných  a  manželských  vztazích,  o  sourozeneckých 

konstelacích, uplatňovaly se rodinné a manželské terapie (Sobotková 2007: 12). 

První  instituce,  která  měla  pomáhat  manželům  s  rodinnými  a  partnerskými 

problémy,  s  názvem Stálá  manželská  poradna  vznikla 1.  10.  1967 v Praze, 

ve stejném  roce  také  vyšla Plzákova  prvotina  První  pomoc  při  nehodách 

v manželství. Od počátku sedmdesátých let  byly  zakládány poradny po celém 

území Československa (v roce 1970 v Ústí nad Labem a Českých Budějovicích, 

v  roce  1971 v  Brně,  Ostravě,  Hradci  Králové  a  v  Plzni),  (Novák  2006: 19). 

V roce  1970  také  poprvé  vyšel časopis  Děti  a  my,  který  založil Matějček. 

V sedmdesátých a osmdesátých letech do něho přispívali dětští psychologové, 

učitelé,  sociologové  a  sociální  ekologové  (např.  Olmrová,  Blažek,  kteří  své 

články otištěné v tomto periodiku v letech 1977–1984 posléze v roce 1986 vydali 

v knižní podobě s názvem Průhledy do dětství).

Politické a společenské změny následující po sametové revoluci v roce 1989 

znamenaly skokové přiblížení západoevropským společnostem a hospodářským 

modelům. V této souvislosti se hovoří o takzvané druhé demografické tranzici, 

která na našem území proběhla se zhruba dvacetiletým zpožděním ve srovnání 
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se západní Evropou (Národní zpráva o rodině 2004, Rabušic 2001).13 Ta se 

projevovala  klesající  plodností,  klesající  sňatkovostí,  klesající  úmrtností, 

stoupajícím věkem při prvním sňatku a prvním porodu. Již krátce po listopadu 

1989  vyšel  Scénář  sociální  reformy (1990),  kde  je  celá  kapitola  věnována 

rodinné politice.  „Cílem sociální  reformy mělo být  opuštění  ryze  populačního 

účelu rodinné politiky a zdůraznění nezastupitelnosti rodinných funkcí. Plošné 

přídavky  na  děti  se  měly  stát  kompenzací  za  řádnou  péči  o  děti  (‚základní 

podmínkou pro nárok na přídavky na děti bude pouze řádná péče o ně’).“14

Nová  politická  reprezentace  také  silně  kritizovala  komunistickou  politiku 

zaměstnanosti žen, jíž jsme ‚neuváženě dospěli k jejich největší zaměstnanosti 

v Evropě’, a chtěla docílit v rodinné oblasti opětovného uznání mateřské péče 

o dítě spojené s jejím zrovnoprávněním se zaměstnáním. (…) Během celých 90. 

let byl základním principem sociální politiky koncept záchranné sociální sítě.“15 

Sociální  systém,  který  byl  nastaven  v  České  republice,  byl  koncipován  na 

solidaritě vysokopříjmových domácností s nízkopříjmovými. 

Zatímco věk prvorodiček patřil u nás k nejnižším v Evropě, za posledních dvacet 

let se z průměrných 21 let při prvním porodu matky posunul bezmála k 27 letům 

(Možný 2009). Vůle k rodinnému chování také závisí na vzdělání, jak vyplývá 

z výzkumů  (například  Hamplová  –  Rychtaříková  –  Pikálková  2003).  Čím 

vzdělanější  je  žena,  tím  pravděpodobně  méně  bude  mít  dětí  a  tím  větší  je 

šance, že nebude mít žádné děti (Možný 2009). Nicméně děti v nesezdaných 

soužitích  mají  častěji  ženy  s  nižším  vzděláním,  i  když  tento  trend  mnozí 

přikládají  liberálním  a  vzdělaným  párům  (70  procent dětí  narozených 

v nelegitimizovaném  svazku  se  narodilo  v  roce  2001  ženám  se  základním 

13 Van de Kaa stanovil začátek druhého demografického přechodu v západní Evropě na 

rok 1965 (Van de Kaa in Rabušic 2001)
14 Národní zpráva o rodině. Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2004, s. 18.
15 Národní zpráva o rodině. Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2004, s. 18.
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vzděláním, vysokoškolačkám se mimo manželství  narodilo jen 10  procent ze 

všech nemanželských dětí. (například Hamplová – Rychtaříková  – Pikálková 

2003: 107)

Demografické  údaje  poukazují  na  snížení  počtu  celkově  uzavřených  sňatků 

v průběhu devadesátých let o třetinu (z 81 tisíc v roce 1989 na 55 tisíc v roce 

2000,  Hamplová  2003  –  Rychtaříková  –  Pikálková:  11),  na  zvyšující  se 

rozvodovost (úhrnná rozvodovost činila v roce 1989 37,2 a v roce 2000 41,2 

procenta,  Národní  zpráva  o  rodině  2004:  26)  a  na  fakt,  že  se  mění  normy 

a standardní  rodinné  chování  nahrazují  alternativní  modely  soužití.  Přes  tyto 

změny sociologové stále přikládají manželství velký význam.

Takzvanou krizi manželství vysvětluje Možný v rozhovoru z května 2009 takto: 

„Mluvit  o nějaké krizi manželství je nesmysl. V delším historickém pohledu je 

manželství  stabilnější,  než  kdy  bylo.  (…)  V sedmnáctém století,  kdy se  lidé 

rozvádět nemohli, trvalo průměrné manželství přibližně sedmnáct let, dnes trvá 

i při naší míře rozvodovosti skoro třicet. Dříve to totiž probírala smrt. Polovina 

dětí byla v patnácti letech mrtvá a druhá polovina byli aspoň poloviční sirotci. 

Život  se  nám prodloužil  nejméně o  tři  desetiletí  –  lidé  spolu  dříve  nemuseli 

v manželství vydržet tak dlouho.“16 

Ke vlivu médií na rodinné chování české společnosti socioložka Dana Hamplová 

na  konferenci  Končí  éra  rodiny,  nebo  je  rodina  budoucností  společnosti?, 

konané  v  listopadu  1999,  poznamenala  toto:  „Několikrát  tu  padla  zmínka 

o médiích a o obrazu, který vytvářejí. Když se podívám na průzkumy rodinných 

hodnot, tak se jasně ukazuje, že populace je poměrně konzervativní, chce žít 

v rodinách. Ale když člověk naopak nahlédne do novin, tak se tam jednoznačně 

16 POVOLNÝ, David – MOŽNÝ, Ivo: Evropa stárne, nemá děti a s imigranty to neumí. 

Muni.cz – on-line verze měsíčníku Masarykovy univerzity. 22. 5. 2009. 

http://info.muni.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1467&Itemid=93
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prezentuje  to,  že  mladí  lidé  chtějí  žít  v  nesezdaných  soužitích,  chtějí  být 

bezdětní a zůstat pokud možno co nejvolnější. A toto není situace jen ČR, je to 

věc, kterou již od 60. let popisoval v USA Peter Berger, totiž že se vytvořila 

určitá kulturní elita, která v podstatě prezentuje tyto hodnoty, a proti tomu stojí 

část  konzervativní  populace.  Hodnoty  zmíněné  kulturní  elity  postupně, 

v podstatě  skrze  média,  která  jsou  jednoznačně  ovlivněna  kulturním 

liberalismem, pronikají do populace. Myslím si, že v ČR schází průnik právě do 

médií ve snaze o prezentaci ještě nějakého druhého obrazu v tom smyslu, že ne 

všichni  lidé  chtějí  žít  v  nesezdaném soužití,  že  ne  všichni  lidé  obdivují  jen 

individualistický život. Myslím si, že je zde hodně lidí pod jistým tlakem, že by 

totiž rádi založili rodiny, ale na druhé straně mají pocit, že jsou asi zaostalí, když 

chtějí žít tradičně.“17

17 Končí éra rodiny, nebo je rodina budoucností společnosti? Praxe a perspektivy 

rodinné politiky. Sborník z česko-německo-rakouské konference. Praha, 

16.–17. 11. 1999. Brno: Národní centrum pro rodinu, 2000, s. 70. 
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2. Reflex a jeho historie
První číslo časopisu Reflex  vyšlo 1. dubna 1990 v nákladu 200 000 výtisků. 

Založil ho novinář Petr Hájek, který do té doby  působil  v časopise Květy.  Do 

redakce posléze pozval Josefa Klímu, Radka Bajgara a Stanislava Motla, kteří 

se stali prvními autory článků. 

Na začátku zkoumaného roku 1993 časopis  ještě  stále  řídil jako editor  Petr 

Hájek,  šéfredaktorem  byl Radek Bajgar.  V dubnu 1993  ovšem Reflex  koupil 

švýcarský koncern Ringier. Hájek z časopisu  odešel, Bajgar na pozici  skončil 

s číslem 31, které vyšlo 23. 7. 1993, a vystřídal ho Zdeněk Čech. Ředitelem se 

stal Milan Soška. Na podzim se podoba časopisu změnila: z původních 94 stran 

se ztenčila na 64, zmenšil se formát (o 2 cm na šířku a 1 cm na výšku), změnil 

se papír. 

Prodaný náklad Reflexu z roku 1993 bohužel nelze dohledat; v tabulkách ABC 

ČR je Reflex sledován až od roku 1994, kdy – zřejmě kvůli změnám započatým 

v předchozím roce – zaznamenal časopis prudký pokles prodaného nákladu 

z průměrných  84  000  (leden  1994)  na  64  000  (prosinec  1994).  V  roce  stál 

Reflex deset korun.

V roce 1993 tvořili redakci Pavel Melounek, Tomáš Baldýnský, David Smoljak, 

Jan Reinisch,  Marek Brodský,  Miloš Čermák,  Stanislav Motl,  Jiří  X.  Doležal, 

Tomáš Feřtek, Viktorie Kafková, Dan Hrubý, Bohumil Pečinka a další. Fotografie 

měli v roce 1993 na starost Petr Jedinák, Jan Šibík, David Kraus a Jan Šilpoch. 

V roce 2008 měl časopis 82 stran a stál 35 korun. Prodaný náklad byl v tomto 

roce  podle  Ročenky  Unie  vydavatelů  průměrně  51  326  výtisků,  přičemž 

zaznamenal dlouhodobou tendenci  pozvolného snižování  prodaného nákladu 

(v roce 2005 to bylo 56 605, v roce 2006 53 866, v roce 2007 51 788). V roce 

2008 si  ho  koupilo kolem 270  000  čtenářů.  Objem inzerce  za  rok  2008  byl 
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vyčíslen na 145 518 tisíc korun, ovšem s meziročním poklesem –8,1 o procenta 

ve srovnání s rokem 2007.

V roce 2008 se stal šéfredaktorem Petr Bílek,  editorem Andrej Halada. Tomáš 

Baldýnský, Jan Zvelebil, Bohumil Pečinka, Jiří X. Doležal, Dan Hrubý a Miloš 

Čermák v redakci zůstali, přibyli Marek Hudema, Jan Gebert, Petr Holec, Michal 

Komárek, Pavel Kovář, Jan Potůček, Lucie Tomanová, Bohumil Pečinka, Milan 

Tesař, Honza Dědek, Ondřej Formánek a Petr Volf. Fotografická redakce se, až 

na Jana Šilpocha, který odešel, nezměnila. 

Časopis  Reflex  eviduje  Unie  vydavatelů  jako  společenský  časopis.  Spojuje 

aktuální  témata  a  seriózní  žurnalistiku  se  společenským  bulvárem 

a odlehčenými  zábavnými  tématy.  V  kategorii  Společenský  časopis  získal 

několikrát ocenění Unie vydavatelů Časopis roku. 
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3. Respekt a jeho historie
První Respekt  vyšel 14. března roku 1990. V tomto roce  vyšel  tento týdeník 

v nákladu 100 000 kusů. Přímým předchůdcem tohoto periodika byl Informační 

servis.  Ten  začal  vycházet  21.  listopadu  1989  a  jeho  redakce  vzešla  ze 

samizdatových časopisů Revolver Revue a Sport. Dodnes je členem Respektu 

tehdejší  redaktor  Ivan  Lamper  a  od  počátku  roku  1990  dodnes  s  redakcí 

spolupracují i Jaroslav Spurný a výtvarník Pavel Reisenauer. 

V roce 1993 byl šéfredaktorem Ivan Lamper. Časopis vycházel na černobílém 

papíru a novinovém papíru ve formátu broadsheet.  V tomto roce  se týdeník 

potýkal s  finančními  problémy.  Na začátku roku  stál 5,80 Kč,  během dubna 

1993 cena stoupla na 8 korun. Počet stran, který byl na začátku roku zvýšen na 

24, klesl s šestatřicátým číslem na 16 stran při zachování stejné ceny. 

Velké změny  přišly do  časopisu  v  roce  2006  spolu  s  novým  většinovým 

majitelem  Zdeňkem  Bakalou.  Podíl  dosavadního  majoritního  majitele, 

vydavatelství  R-PRESSE, s. r.  o., Karla Schwarzenberga se  zmenšil na 44,5 

procenta.  V  prosinci  2006 přišel  do  pozice šéfredaktora  Martin  M.  Šimečka, 

který byl zodpovědný za velké změny grafiky a formátu v roce 2007. 3. září roku 

2007  se s číslem 36 Respekt změnil na magazínový formát,  počet  stran se 

zvýšil z 32 na 68. Od roku 2007 také prudce vzrostla prodaná inzerce i prodaný 

náklad Respektu, který do té doby dlouhodobě končil ve ztrátě. Meziroční nárůst 

prodaného nákladu mezi lety 2007 a 2008 činil podle Ročenky Unie vydavatelů 

37,3 procenta (v roce 2008 tvořil prodaný náklad 28 189 výtisků, čtenost se však 

pohybovala  kolem 120 000). Objem prodané inzerce se zvýšil dokonce o 96,5 

procenta. 

Časopis má díky projektům investigativních reportáží a mnohým novinářským 

oceněním dobrou pověst.  Mimo jiné  několikrát  získal  ocenění  Časopis  roku, 

cenu  Alice  Masarykové  za  přínos  v  oblasti  lidských  práv  nebo  ocenění 
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společnosti Gender Studies za nejlepší podnik v rámci rovných příležitostí žen 

a mužů.  Někdy  je  mu  vyčítána  nízká  objektivita  a  názorová  vyhraněnost. 

V průběhu posledních let čelil žalobám od českých politiků, například Stanislava 

Grosse.  Unie  vydavatelů  jej  spolu  s  časopisem  Týden  jako  jediný  řadí do 

skupiny českých zpravodajských časopisů.
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4. Metoda
Pro obsahovou analýzu časopisů Respekt a Reflex byl použit přístup na základě 

kvalitativní interpretativní analýzy textů. Po důkladném pročtení celého svazku 

výtisků časopisu Reflex a Respekt z let 1993 a 2008 byly vybrány články, které 

tematicky odpovídaly zadání „česká rodina“. V několika případech se stalo, že 

článek byl vyřazen z výzkumného souboru, protože splňoval tematické zadání 

pouze zdánlivě. Jednalo se zejména o články s tematikou života Romů v České 

republice nebo o životě české společnosti jako takové a o demografii. V prvním 

případě byly články zařazeny do výzkumného souboru pouze v případě, že se 

týkaly  romských  rodin,  a  nikoli  pokud  poukazovaly  např.  na  problematiku 

rasismu.  Ve  druhém případě  musely texty vypovídat  v první  řadě o českých 

rodinách v rámci celé společnosti. Protože mnohé články vypovídaly o faktorech 

důležitých  pro  českou rodinu  (například  o  zákonech  upravujících  regulované 

nájemné nebo o výsledcích průzkumů veřejného mínění), ale nikoliv o rodinách 

samotných,  byly  z  výzkumného  souboru  vyřazeny.  Po  delší  úvaze  bylo 

z výzkumného  souboru  vyloučeno téma  školství.  Přestože  hraje  v  rodině 

důležitou roli – děti tráví ve škole polovinu dne, rozhodnutí, na jakou školu dítě 

půjde, do jisté míry vypovídá o životním stylu rodiny, škola a učitelé ovlivňují děti 

i rodiče – žádoucí téma pokrývá pouze částečně. 

Byly vygenerovány čtyři  množiny textů.  Ty byly  opět pročteny a v  tuto chvíli 

k nim byla metodou otevřeného kódování přiřazována hesla, která vyjadřovala 

obsah článku. Ke každému článku bylo přiřazeno maximálně pět proměnných. 

Články  byly  seřazeny  chronologicky  podle  data publikování  do  tabulek 

proměnných. 
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5. Obsahová analýza časopisu Reflex

5.1 Tabulka proměnných v textech Reflexu z roku 1993

Datum
Číslo Strana

Název Obsah Autor Proměnné

1)

7/93

8. 2. 93

str. 34

Mezi vlky České rodiny v rumunském 

Banátu

Pavel 

Vondráček

Vztah rodiče a děti

Sociální problémy 

v rodině

2)

7/93

8. 2. 93

str. 58

Premiéra Existence sdružení pro 

mentálně postižené Oáza, 

které pomáhá rodinám 

s postiženým dítětem

Jana Kasalová Náhradní péče

Lidé s postižením

3)

8/93

15. 2. 93

str. 38

Čekání na 

zázrak

Sanatorium pro děti trpící 

vážnými alergiemi

František 

Růžička

Náhradní péče

4)

8/93

15. 2. 93

Str. 54

Nežádoucí Romské rodiny původem 

ze Slovenska jsou nuceny 

odejít zpět na místo 

trvalého bydliště; 

romantizující prvky

Pavel 

Vondráček

Kritika přístupu úřadů

Sociální problémy 

v rodině

5)

10/93

1. 3. 93

Str. 62

Naděje z Duhy Fungování nového domu 

a dílen pro klienty 

s mentálním postižením

Petr Kovář Lidé s postižením

Náhradní péče

6)

11/93

8. 3. 93

Str. 84

Sportovec Příběh o rodině a životě 

muže s Downovým 

syndromem

Roman Sejkot Vztah rodiče a děti 

Lidé s postižením

7)

12/93

15. 3. 93

Str. 40

Kafkárna Ústav Palata na Smíchově 

se potýká s nevůlí úřadů

František 

Růžička

Kritika přístupu úřadů

Stáří

Lidé s postižením

Náhradní péče

8)

10/93

5. 4. 93

Str. 8

Pokoušení Děti ze zkumavky, 

asistovaná reprodukce

Miloš Čermák, 

Jan Zvelebil

Umělá reprodukce 
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9)

20/93

10. 5. 93

Str. 88

Plaváčci Novinka: plavání s kojenci Olga Hečková Vztah rodiče a děti

10)

30/93

19. 7. 93

Str. 16

Ony Pomocná škola a internát 

pro dívky

František 

Růžička

Lidé s postižením

Náhradní péče

11)

32/93

2. 8. 93

Str. 16

Doma Rodinný soukromý domov 

důchodců

František 

Růžička

Stáří

Náhradní péče

Vztah rodiče a děti

12)

40/93

27. 9. 93

Str. 8

Otroci chat Trávení volného času 

a víkendů na chatách 

a chalupách

Marta 

Fenclová

Vztah rodiče a děti

5.2 Tabulka proměnných v textech Reflexu z roku 2008
Datum

číslo

strana

Název Obsah Autor Proměnné

1)

1/08

2. 1. 08

příloha X

Toulky českou 

budoucností:

Vztahy 2020

Láska

Pohled na současnou 

českou rodinu a její možný 

vývoj v následujících 

dekádách. Nové trendy 

v seznamování (speed 

dating), singles, krize 

rodiny, demografické 

výhledy 

Ondřej 

Formánek

Vztah muž a žena

Singles

2)

13/08

27. 3. 08

str. 28

Nerozbitné 

ústavy

Přístup personálu v 

ústavech sociální péče, 

nový zákon o sociálních 

službách

Jan Gebert Lidé s postižením

Náhradní péče

Rodinné právo

3)

15/08

10. 4. 08

str. 30

Morava oplodňuje 

svět

Kliniky reprodukční 

medicíny v Brně a ve Zlíně 

mají čím dál větší 

zahraniční klientelu, 

liberální české zákony  to 

umožňují

Jan Gebert Umělá reprodukce

Rodinné právo

4) Jméno, nebo nic Co čeká svobodnou matku Petr Holec Kritika úřadů
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15/08

10. 4. 08

str. 43

od úřadů, když nechce 

prozradit jméno otce svého 

dítěte, finanční a sociální 

problémy svobodných 

matek

Rodinné právo

Mateřství

Singles

Sociální problémy 

v rodině

5)

29/08

17. 7. 08

str. 6

Umíráme jako 

zvířata

Reakce na reportáž Mladé 

fronty DNES z pražské 

LDN. Obrana mechanismů 

sester a doktorů.

J. X. Doležal Vztah rodičů a dětí

Stáří

Náhradní péče

6)

43/08

23. 10. 08

str. 52

Umírání starého 

mládence

Možné konce člověka, 

který nemá rodinu. Jaká 

úskalí přináší život i na 

samém jeho sklonku lidem, 

kteří žijí „singles“. Průřez 

českými domovy seniorů 

a LDN.

J. X. Doležal Singles

Stáří

Náhradní péče

7) 

45/08

6. 11. 08

str. 40

Orgasmický 

porod

Pro a proti domácího 

porodu

Ludmila 

Hamplová

Mateřství

8)

47/08

20. 11. 08

str. 12

Manželství na 

dobu určitou

Jak by to vypadalo, kdyby 

bylo manželství 

terminovanou smlouvou na 

dobu určitou?

Krize manželství a vysoká 

rozvodovost.

Tomáš Feřtek Vztah muž a žena

Rodinné právo

9)

48/08

27. 11. 08

str. 24

Sex vašich dětí Snížení trestní 

odpovědnosti na věkovou 

hranici čtrnácti let vyvolává 

otázky o sexuální 

zodpovědnosti dnešních 

mladistvých

Ludmila 

Hamplová

Vztah muž a žena

Vztah rodičů a dětí

Rodinné právo

10)

51–52/08

18. 12. 08

str. 30

Dítě místo 

kabelky

V době českého baby 

boomu se děti stávají 

módním doplňkem. Děti 

podléhají módnímu diktátu 

stejně jako dospělí a rodiče 

utrácejí za módní výstřelky 

pro děti, a sami se tím tak 

reprezentují.

Ludmila 

Hamplová

Vztah rodičů a dětí
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5.3 Analýza

Témata dle  výše  zastoupení  (od  nejvíce  zastoupených  témat  po  nejméně 

zastoupená):

Témata   v Reflexu 1993 (celkem 12   
textů): 

Témata v Reflexu 2008 (celkem 10 
textů)  :  

Vztah rodičů a dětí (6 x) Rodinné právo (5 x)

Náhradní péče (6 x) Vztah rodičů a dětí (3 x)

Lidé s postižením (5 x) Vztah muž a žena (3 x)

Stáří (2 x) Singles (3 x)

Sociální problémy v rodině (2x) Náhradní péče (3 x)

Umělá reprodukce (1 x) Stáří (2 x)

Mateřství (2 x).

Lidé s postižením (1 x)

Umělá reprodukce (1 x)

Sociální problémy v rodině (1x)

Během druhého a třetího čtení textů byla data redukována do shrnujícího textu 

označujícího  obsah  článku  (například  osamělí  manželé,  touha  po  dítěti, 

neschopnost počít dítě). V další fázi byla tato témata opět generalizována do 

vyšších tematických skupin (výše uvedená hesla byla například shrnuta do kódu 

„umělá reprodukce“ a „vztah rodičů a dětí“). Ke každému článku bylo přiřazeno 

jeden až pět kódů. 
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5.3.1 Náhradní péče a lidé s postižením

A) Reflex 1993

V  souboru  článků  Reflexu  z  roku  1993  patřilo  téma  „náhradní  péče“ 

k nejčastějším. 

Ve čtyřech případech se jednalo o péči o děti (z toho ve dvou případech o děti 

mentálně postižené,  v  jednom případě o astmatiky a  alergiky,  jednou o  děti 

z dětského domova), ve dvou případech o péči o staré lidi. Ve třech případech 

z celkových šesti byl článek označen také kódem „lidé s postižením“. V těchto 

třech případech se  jednalo o ústavní výchovu nebo léčebnu. Pouze ve dvou 

případech se psalo o péči o člověka s postižením v rodině. Z vyznění článků je 

patrné vědomí autorů o novosti tohoto tématu. Na počátku devadesátých let se 

zřejmě skutečně jednalo o boření jakéhosi tabu. 

„,Dávají'  je  najednou  v  televizi.  Jsou  častěji  k  vidění  v  ulicích,  způsobně 

v ústavním  kordonu, občas už s vlastními rodiči za ruku. Cosi se ztěžka bortí. 

Snad taková nablblá zeď mezi umělými světy.“  (KASALOVÁ, Jana.  Premiéra. 

Reflex 7/93, 8. 2. 1993, s. 58)

Ústavy  a  sdružení  pro  lidi  se  speciálními  potřebami,  o  kterých  články 

pojednávají, jsou až na výjimky popisovány jako nadstandardní a moderní, péče 

asistentek a ošetřovatelek jako láskyplná. 

„Dvanáct  jednolůžkových  pokojů,  vlastní  pekárna,  tenisový  kurt,  kulečník, 

pingpongový stůl, kavárna, každý čtvrtek diskotéka. Nejde o nový pražský hotel, 

ale o DUHU. Domov pro pomoc a integraci mentálně postižených v Horních 

Měcholupech.“ (KOVÁŘ, Petr. Naděje z Duhy. Reflex 10/93, 1. 3. 1993, s. 62) 
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„Ivanka stojí (…) v chodbičce a pláče. Má pocit, že jsme jí s fotografem zasedli 

místo v JEJÍ škole, že se sem už nevejde. Paní učitelka Krchovová ji bere kolem 

ramen, chlácholí ji, políbí.“ (RŮŽIČKA, František. Ony. Reflex 30/93, 

19. 7. 1993, s. 16)

„Vlasta Šimková je ráda, když  může vynést  paní Pitrovou na zahrádku mezi 

kytky.  Klientka  kouká  na  silnici:  lidé  jdou  do  práce.  Pozoruje  Slávinku, 

benjamínka domova (67 let), jak pleje jahody. Jak trhá rybíz. ,V nemocnici maj’ 

jen okno, a někdy ani to ne.’“ (RŮŽIČKA, František. Doma. Reflex 32/93, 

2. 8. 1993, s. 16)

Jak již  bylo  výše  uvedeno,  dva  články  označené kódem „lidé  s  postižením“ 

zároveň nebyly označeny kódem „náhradní péče“. Jedná se tedy o články, které 

popisují  život  lidí  s  handicapem mimo ústavy.  První  z  nich,  Premiéra (Jana 

Kasalová), byl reportáží z představení sdružení Oáza pro mentálně postižené. 

Pouze  jeden  článek,  Sportovec Romana  Sejkota,  hovořil  přímo  o  péči 

o mladého  muže  s  Downovým  syndromem  v  rodině.  „Normální  dítě  začíná 

chodit do roka, Broňa se postavil ve dvou. Holce bylo pět, a nevěděla, o co jde. 

,Maminko, proč pláčeš?‘ ptala se mě často. Strašně ráda ho přebalovala, pořád 

si  s ním povídala,  celá nadšená, že má miminko. Já jen brečela a říkala si: 

počkej,  holka,  až to  pochopíš… Ale pak jsem si  řekla:  Máš taky druhý dítě, 

musíš  se  vzchopit.  Tak  jsem  ho  přece  jen  vychovala.“  (SEJKOT,  Roman. 

Sportovec. Reflex 11/93, 8. 3. 1993, s. 84)

Z textů o lidech s postižením je hmatatelně znát snaha nalézt nový pohled na ně 

a „vychovávat“  čtenáře k toleranci a pochopení. Zajímavé je sledovat  diskurz 

těchto  textů;  zatímco  dnes  je  takzvaně  politicky  nekorektní  říci  či  napsat 

„mentálně  postižený”  nebo  „duševně  narušený”  a  tyto  termíny  se  nahrazují 

výrazy jako například „člověk s postižením”, v roce 1993 se používá výhradně 

první označení. Ovšem s vědomím, že se již „nesluší” používat starší označení 
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debil,  imbecil  a  idiot.  V  diskurzu označování  mentálních,  zdravotních 

a smyslových  handicapů  lidí  prodělala  média  v  posledních  dvou  dekádách 

značný vývoj, to by ovšem vystačilo na samostatný výzkum.

„Žije,  živoří,  běhá,  leží,  rodí  a  dožívá  se jich  mezi  námi  habaděj.  Mentálně 

postižených. Aneb známý, dávno na světlo vytažený fakt.“ (KASALOVÁ, Jana. 

Premiéra. Reflex 7/93, 8. 2. 1993, s. 58)

„Debil,  imbecil,  idiot – tak se v naší lékařské praxi  označují lidé s mentálním 

handicapem. Přičemž v zahraničí to jsou – těžké urážky!“ (KOVÁŘ, Petr. Naděje 

z Duhy. Reflex 10/93, 1. 3. 1993, s. 62)

„V minulosti  byli  často oběťmi režimu,  od Sparty až po nacistické Německo. 

Středověk  bral  dokonce  ,idioty’  a  ,šílence’  jako  posedlé ďáblem.“  (SEJKOT, 

Roman. Sportovec. Reflex 11/93, 8. 3. 1993, s. 84)

B) Reflex 2008

Reflex  se  tématu  náhradní  péče v  roce  2008  věnoval dvakrát.  Jednou 

v souvislosti  s novou právní  úpravou,  která umožňuje pacientům vyžadujícím 

speciální péči rozhodnout, jakým způsobem utratí svůj státní příspěvek. Text byl 

také  jediným  příspěvkem  v  tomto  ročníku,  který  se  zabýval tématem  lidé 
s postižením. „Klient nyní dostává peníze na potřebnou péči od státu přímo na 

ruku  a  sám  může  rozhodnout,  komu  peníze  dá.  Buď  může  platit  například 

příbuznému, aby se o něj  staral  doma, anebo má možnost  odejít  do ústavu 

a podepsat  s  ním  smlouvu  o  poskytovaných  službách.“  (GEBERT,  Jan. 

Nerozbitné ústavy. Reflex 13/08, 27. 3. 2008, s. 28) 

Obsah textu  je  spíše věcný a informativní,  ovšem obsahuje  negativní  kritiku 

ústavů,  konkrétně  toho,  jak  malou  proměnou  prošly  od  změny  režimu. 

„V ústavech  sociální  péče  v  České  republice  se  přístup  ke  klientovi  od  dob 

normalizace  příliš  nezměnil.  Je  postaráno  o  jeho  fyzické  zdraví,  ale  starost 

o jeho začlenění do společnosti, z níž byl kvůli své diagnóze vyloučen, zůstává 
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ve druhém plánu.“ (GEBERT, Jan. Nerozbitné ústavy. Reflex 13/08, 27. 3. 2008, 

s. 28) 

Druhý  článek  Umírání  starého  mládence předkládá  perspektivy  osamělého 

konce života autora článku. Jiří X. Doležal podrobil analýze čtyři různá zařízení 

péče o seniory, od domova důchodců po hospice paliativní medicíny. Z části se 

článek nese v lehké nadsázce, zároveň však mapuje skutečné možnosti starých 

lidí, o které se nemá kdo postarat. Kromě možností ústavní péče se pak zabývá 

zejména  problematikou péče  o  seniory v  rodině,  podobně jako  první  článek 

Nerozbitné  ústavy se také věnuje zákonu o sociálních službách.  Zamýšlí  se 

však  také  nad  životem  tzv.  singles,  dobrovolně  svobodných,  kteří  svoje 

částečné sobectví a nechuť starat se o dítě v mládí splácejí ve stáří bez pomoci 

dětí.  „Hospic  (…) je  určen především pro  terciární (…) stadia  onkologických 

onemocnění. Místo, kam by se měl každý kuřák podívat už zamlada, aby věděl, 

do čeho jde. Proto jsem si jej vybral – pokud nedostanu dar rychlé smrti a pokud 

se projeví  choroba, o kterou si  koleduji,  můžu zde snadno skončit.  Umírající 

přece  potřebují  péči  a  společnost,  i  když  mají  rodinu,  natožpak  když  jsou 

osamělí.“  (DOLEŽAL,  Jiří.  Umírání  starého  mládence.  Reflex  43/08,  23.  10. 

2008, s. 52)

C) Srovnání textů časopisu Reflex s tematikou náhradní péče a lidé 
s postižením v letech 1993 a 2008

V  roce  1993  patřilo  téma  náhradní  péče  a  lidé  s  postižením 

k nejobsazovanějším  podtématům okruhu česká rodina,  zabývalo se jím šest 

článků  z  celkových  dvanácti.  Je  možné,  že  se  tematice  lidí  s  některým 

postižením v tomto roce Reflex věnoval prostě proto, že byla přece jen novější 

a zajímavější  než  v  roce  2008,  kdy dochází  k  větší  integraci  a  zapojení  lidí 

s postižením do společenského života – včetně pracovního zařazení. 
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O patnáct let později počet článků zabývajících se tématem náhradní péče klesl 

na tři, přičemž se dvakrát kryl s tématem stáří a pouze jednou s tématem lidé 

s postižením.  V  prvním  sledovaném  ročníku  byli ve  zmiňovaných  článcích 

podrobeni negativní kritice zejména lidé, kteří do ústavu dítě nebo starého člena 

rodiny  „odložili“,  ať  už  kvůli  nechtěnosti, nebo  postižení.  Naopak  personál 

domovů důchodců či dětských domovů, o nichž byla  v textech řeč, stejně jako 

rodina, která se rozhodla si dítě s Downovým syndromem nechat doma a starat 

se o něj,  byli  chváleni za obětavost a láskyplnou péči.  Ve druhém sledovaném 

ročníku  nebyla  tato  problematika  nazírána takto  černobíle,  kritice  byly 

podrobeny pro svou rigiditu všechny ústavy (v článku  Nerozbitné ústavy).  Jiří 

X. Doležal  ve  svých  dvou  článcích  o  zařízení  pro  staré  a  nemocné  lidi  je 

částečně kritizoval a částečně se zastával přepracovaného personálu. 

Zatímco v prvním ročníku byla v citacích striktně zaznamenávána řeč mluvčího 

se všemi novotvary a nespisovnými formami slov a důraz byl kladen především 

na  zachycení  atmosféry,  kterou  podtrhávají  literární  obraty  autorů  článků, 

ve druhém  sledovaném  ročníku  šlo spíše  o  věcnost,  která  byla podtržena 

informačními  boxy  v  rámci  článků  (které  dokumentovaly demografické  nebo 

statistické údaje).  V článcích tohoto ročníku se autoři  více  snažili o  nazírání 

problému z obou stran, i když pro čtenáře byl jejich názor velmi snadno čitelný. 

5.3.2 Vztah rodičů a dětí

A) Reflex 1993

Reflex se zabýval vztahy mezi rodiči a malými dětmi, mezi rodiči, kteří si své 

děti přejí,  a mít je nemohou, mezi rodiči a jejich dětmi, které jsou ve věku, kdy 

odcházejí  z  domova,  mezi  starými  rodiči  a  dětmi,  které  o  ně  pečují  nebo 

nepečují, mezi rodiči a dětmi s postižením. V roce 1993 bylo celkem pět textů 

označeno  tímto  kódem  – spolu  s  tématem  náhradní  péče  se  tedy  jednalo 

o nejzastoupenější tematickou skupinu. 
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Ve článcích popisujících  vztah rodičů a dětí se v Reflexu z roku 1993 objevila 

témata,  která  byla  tehdejší  optikou nazírána jako  trendová  nebo  průlomová, 

dnes je však  hodnotíme jako zcela běžná. Například plavání kojenců s rodiči, 

rodinné domovy důchodců nebo výchova postiženého doma  byly popisovány 

jako vzácnost, něco, o čem stojí za to napsat reportáž. 

Reflex obsahy svých článků předává jasný názor: je správné se o slabší členy 

v rodině  starat  doma,  není  správné  je  odstavovat  do  ústavů  (články  Doma, 

Sportovec),  je  správné  dávat  dětem  při  výchově  volnost,  a  ne  je svazovat 

přílišnou přísností a domácími pracemi, což byl model výchovy předlistopadové 

éry (Otroci chat). Někdy byl tento názor ilustrován na negativním příkladu.

„My jsme ve špitále často dali dědu nebo paní do pořádku – a oni příbuzní, že 

ne, že je domů nechtějí  a že eldéenka!“ (RŮŽIČKA, František.  Doma. Reflex 

32/93, 2. 8. 1993, s. 16)

„Obraz  jako z  časů  kolektivizace.  Nebo  feudalismu.  Útlé  děvčátko  zápolí 

s motykou  nad rozklofaným záhonem jahod.  Cinkání  kovu o kamenitou  zem 

občas  doplní  povzdech. (…)  ,Do  osmé  třídy  jsme  nic  neměli,  což  mi  nijak 

nevadilo.  (…)  Pak  ovšem  naši  rozhodli,  že  koupí  chatu.  (…)  A  začalo  to. 

Maminka chtěla skalku, takže jsme museli pro kameny na pole. Jezdili jsme pro 

ně kolečkem, protože si táta nechtěl ničit auto. Nemohla jsem ty pitomý kameny 

unést.’“

B) Reflex 2008

V ročníku 2008 se tematice vztahu dětí a rodičů věnovaly tři články, množství 

se tedy výrazně snížilo (ovšem jeho funkci částečně převzalo téma mateřství, 
které se nově objevilo u tří jiných článků). Jeden text pojednával o umírání mimo 

domov v reakci Jiřího X. Doležala na investigativní reportáž Mf Dnes z pražské 

LDN (Umíráme jako zvířata?). Stavěl se v něm na stranu sester, které reportáž 

Mladé  fronty  obvinila  z  neprofesionality,  lhaní  a  lhostejnosti.  J.  X.  Doležal 
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instituci  bránil na základě své osobní zkušenosti, kdy ve stejné nemocnici byla 

hospitalizovaná jeho matka. 

„Takže na nějakou hlubší komunikaci s pacientem prostě nezbývá čas. A že na 

to lepší jídlo, které by tam chtěla moje maminka, z těch dvou stovek na den 

prostě není, snad nemusím zdůrazňovat. Však jsem jí také nosil pamlsky, aby 

tou špitální  stravou tolik  netrpěla.“  (DOLEŽAL, Jiří  X.  Umíráme jako zvířata? 

Reflex 29/08, 17. 7. 2008, s. 6)

Druhý článek Sex vašich dětí otevřel tematiku tzv. koitálního debutu a sexuální 

zodpovědnosti  mladých  lidí  v  souvislosti  s  plánovaným  snížením  trestní 

odpovědnosti  na  čtrnáct  let.  Už  název  napověděl,  že  se  autorka  obrací 

ke čtenářům,  v  článku  je  oslovuje jakožto  rodiče.  Článek  byl doplněn 

informačním boxem se  statickým přehledem (nejčastěji  měli Češi  první  styk 

mezi  sedmnáctým a osmnáctým rokem, takže se již  dlouhá desetiletí  žádná 

sexuální  revoluce  nekonala).  Text  byl napsán  odlehčeným  tónem  a  radil 

rodičům, jak radit v tomto ohledu vlastním dětem.

 

Třetí  článek byl  kritikou konzumu, respektive  popisoval,  co všechno a v jaké 

cenové  relaci lze  ve  dnešní  době pořídit  do dětské výbavy.  Autorka Ludmila 

Hamplová  si  vybrala  značkové  zboží  z  nejluxusnějších  pražských  obchodů, 

částečně s rozpaky a částečně s nevolí popisuje tyto novodobé kultovní butiky 

a chuť rodičů investovat peníze tímto směrem. Je zřejmé, že autorka pokládá 

utrácení  za  dětskou  módu  za  zbytečné  a  honbu  za  „trendy“  životem  za 

směšnou. „Naprostým základem výbavy trendy matky je v současnosti kočárek. 

Jeho pořízení je nutné sladit s nejnovějšími módními a  designérskými trendy. 

Najdou se i maminky, které si na jedno dítě pořídí i čtyři nebo pět kočárků, byť 

doba,  kterou  mrně  stráví  vozením,  není  delší  než  dva  a  půl  roku.  ‚Přijet 

s nevhodným kočárkem znamená společensky se znemožnit, výběr kočárku je 

dnes pomalu stejně důležitý jako nákup automobilu,‘ popisuje Marie Mareš, PR 
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manažerka  obchodu  s  kompletní  výbavou  pro  děti  Anna  a  Viktorie.“ 

(HAMPLOVÁ, Ludmila. Dítě místo kabelky. Reflex 51-52/08, 18. 12. 2008, s. 30)

C) Srovnání  textů časopisu Reflex s tematikou vztah rodičů a dětí 
v letech 1993 a 2008

Články v prvním roce  chtěly čtenáře vychovávat.  Jakoby radily:  „Na své děti 

nekřičte a nenuťte je v útlém věku tvrdě pracovat na chatě. Své rodiče nebo 

postižené  dítě  nenechávejte  v  odosobněných  ústavech.  Buďte  moderní 

a choďte se svým kojencem na plavání.“ Články ve druhém sledovaném ročníku 

si  žádné výchovné cíle  nekladly,  částečně  měly pobavit,  částečně zesměšnit 

diktát  lifestylových  časopisů,  částečně odporovat  celostátnímu deníku.  Spíše 

než  o  výchovu  šlo o  pobavení,  spíše  než  o  mravní  agendu  se  jednalo 

o ubezpečení: nic strašného se neděje, a to ani v klubech mezi vašimi dětmi, ani 

v léčebnách dlouhodobě nemocných mezi vašimi rodiči. V roce 1993 se čtenář 

dozvídal, proč je dobré chodit s dětmi plavat, o patnáct let později byl uklidněn, 

že  není  sám,  komu  předražené  dětské  oblečení  připadá  jako  malichernost. 

Zatímco texty roku 1993 působily spíše atmosférou, texty publikované o patnáct 

let  později  působily zejména  fakty  a  statistikami  zasazenými  do 

všudypřítomných informačních boxů. 

5.3.3 Sociální problémy v rodině

A) Reflex 1993

U  obou  článků  zabývajících  se  touto  problematikou  Reflex  zvolil  částečně 

exotické  prostředí.  Jednou  chudou  českou  vesničku  v  rumunském  Banátu, 

podruhé romskou rodinu, kterou úřady  stěhovaly zpět na Slovensko. V obou 

případech se jednalo o popis chudoby, ale zároveň jakési čistoty, nezkaženosti 

světem konzumu. Oba texty čtenáři přibližovaly svět lidí, kteří měli nebo neměli 

to štěstí, že se nějakým způsobem vymykali majoritní společnosti. Byli jiní, byli 

zajímaví,  a proto o nich Reflex nabídl reportáž. Sociální problémy, které byly 
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vytyčeny jakožto ústřední téma,  byly syntézou ekonomických potíží a zároveň 

sociální  vyloučenosti.  V  případě  Banátu  (článek  Mezi  vlky)  to  byli  zejména 

rodiče  a  prarodiče,  kteří  pozorovali generaci  svých  potomků,  která 

nezadržitelným tempem  směřovala za prací a obživou zpět do Čech,  zatímco 

svou  rodnou  ves ponechala napospas  svému  osudu  a  svým  problémům. 

V případě  romské  rodiny  (článek  Nežádoucí)  to  byla  ona  v  názvu  zmíněná 

„nechtěnost”  v  Čechách.  Ve  druhém  článku  byl  jako  hlavní  negativní  prvek 

zobrazen sociální odbor městského úřadu a nekompetentnost a nepružnost jeho 

úředníků. Oba články byly dílem Pavla Vondráčka. 

Jazyk textu  používal romantizující prvky, krátké věty, poetizující jazyk a větné 

konstrukce. Měl blíže k literárnímu útvaru než k publicistice.

B) Reflex 2008

Reflex řešil v článku Jméno, nebo nic sociální problémy mladé svobodné matky, 

která odmítla udat v rodném listě svého dítěte jméno otce. Motivace k tomuto 

kroku v  příběhu  chyběla,  nicméně článek  byl  zejména obranou lidí,  kteří  se 

„vzepřou“ úřadům, kteří  nechtějí  jednat  podle daných – a dle  postoje autora 

článku mnohdy zbytečných – pravidel. Zároveň se čtenář  dozvěděl o tom, jak 

nepříjemné může někdy být svobodnou matkou nebo jak snadno lze z relativně 

dobře hmotně zabezpečeného života překladatelky na volné noze sklouznout 

k hranici existenčního minima.  Hlavním viníkem všech problémů  nebyli matka 

ani nepřítomný otec, ale úředník a úřednice sociálního odboru.

Jazyk textu se nevyhýbal  vulgarismům,  citoval přesný jazyk mluvčího a zcela 

plnil funkční publicistický styl. 
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C)  Srovnání  textů  časopisu  Reflex  s  tematikou  sociální  problémy 
v rodině v letech 1993 a 2008

Zatímco  v  prvním  sledovaném  ročníku  se  texty  zaměřovaly  na  podmínky 

sociálně vyloučených rodin v netradičním, zajímavém, exotickém prostředí,  ve 

druhém byla pozornost obrácena k běžné české rodině. V roce 1993 jako by se 

Reflex  snažil  nabídnout  jinou  perspektivu,  pohled  do  míst,  kam  by  se za 

normálních okolností  čtenář  nepodíval.  V roce 2008  podal svědectví  o jedné 

z nich, o profilově typické čtenářce Reflexu: nezávislá, vzdělaná třicátnice, která 

řeší  problémy  obyčejného  městského  člověka.  Lze  tedy  pozorovat  určitou 

proměnu prostředí reportáže od „exotiky“ k normálnímu životu čtenářů.

5.3.4 Stáří

A) Reflex 1993

Dva články Františka Růžičky představily příběh domova pro staré lidi. Prvním 

bylo zařízení Palata pro nevidomé a slabozraké na Smíchově, které bylo v roce 

1993 téměř zrušeno. Kauza špatného financování, neochoty úřadů a špatných 

správních  rozhodnutí  byla  bedlivě  sledována  médii  (ústav dodnes  funguje). 

Instituce je určena převážně pro staré a nevidomé lidi. Text  článku popisoval 

spor jako pohádku, střet dobra se zlem, kde zlo je představováno úřadem – 

magistrátem a dobro „starými a bezmocnými lidmi“. 

„Problém se dostal až na půdu českého parlamentu – a úctyhodně vyhlížející 

dokument doporučuje  ponechat  nadále  nemovitý  majetek  ve  vlastnictví  státu 

a zachovat dosavadní činnost ÚSP Palata (jinými slovy nechat na sto šedesát 

starých  bezmocných  lidí  v  prostorách  ústavu  dožít).“  (Růžička,  František. 

Kafkárna.  Reflex 12/93,  15. 3. 1993, s. 16) Na jiném místě  byla bezmocnost 

starých lidí žijících v ústavu ilustrována takto: „,Pojď domů, kamarádko, pojď,’ 

vede  paní  svou  kamarádku  na  pokoj  číslo  šest.  ,Kakala  jsi  už?  Já  před 

obědem…’ Když mířily kámošky na oběd, přidržovaly se šňůrek – ty je dovedly 

až k polívce.“
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Ve druhém  článku  Františka  Růžičky  můžeme  sledovat domácí  domov 

důchodců.  Již  v  perexu  si  o  tom,  jak  autor  nahlíží  jeho obyvatele,  můžeme 

udělat celkem přesvědčivý obraz: „Jaru štípla Maru. Maru kvikne: ,Ty seš ale!’ 

Maru  peskuje  Slávinku:  ,Jak  to  chodíš?  Skoro  roztrhaná,  né?  A tancovat 

neumíš!’  ,Umím,’  usměje  se  smutně  Slávinka.  ,A  neumíš!’  Slávinka  ztratila 

v rybízu  zuby  a  její  kamarádka  se  z  trucu  vyčurala  doprostřed  pokoje.“ 

(RŮŽIČKA, František. Doma. Reflex 32/93, 2. 8. 1993, s. 16) 

Oba články  líčily stáří nelichotivě jako nedůstojné období, které je zakončeno 

smrtí v ústavu. To je sice nahlíženo jako nežádoucí jev, protože staré lidi by si 

měly brát rodiny domů. O tom, jak ale taková domácí péče vypadá, však žádný 

článek není. Autor se nevyhýbal ani intimitám spojeným s nemohoucností, jako 

jsou  například  vylučování nebo  asistované  krmení.  Autor  volal po 

zrovnoprávnění  starých  členů  rodiny,  sám  ale  jejich  nemohoucnosti  trochu 

zneužíval a nepopisoval je zrovna lichotivým způsobem. 

B) Reflex 2008

Oba články napsal  Jiří  X.  Doležal  a spíše než o stáří  ostatních  pojednávaly 

o něm samém. Míra subjektivity v nich byla extrémně vysoká, ovšem to je dáno 

jeho specifickým stylem a humorem, ve kterém se nesou všechny jeho texty. 

Sice se můžeme domnívat, že kdyby se jeho matka náhodou neocitla v léčebně 

dlouhodobě  nemocných,  což  zmiňoval v  obou  případech,  články  by  zřejmě 

nevznikly,  i  tak  ale  čtenáři  přinášejí  informace  o  institucích  zabývajících se 

starými lidmi. 

V  prvním  článku  Umírání  starého  mládence se  zabýval tím,  kde  –  jakožto 

osamělý muž – završí  své dny,  a volí místo, kde se o něho dobře postarají. 
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V článku se  mísila (snad záměrně) humorná sebelítost s vážnými fakty,  které 

nutí čtenáře k přemýšlení o altruismu a rozhodování za svůj osud. 

„Teprve když se mé mamince přihlásily první příznaky a choroby stáří,  začal 

jsem přemýšlet o svém vlastním stáří a umírání. (…) Stávám se jedním z mála 

podnětů, který ji vytrhuje z nudy a samoty stáří. A vím jistě, že pokud nebudu 

mít štěstí a nezemřu včas, tak za mnou v mém stáří nebude chodit NIKDO.“ (Jiří 

Doležal. Umírání starého mládence. Reflex 43/08, 23. 10. 2008, s. 52)

Ani  ve  druhém textu se autor téma stáří  nesnažil  idealizovat. „Ležela u okna, 

v místnosti se  dvěma  stařenami.  Jedna  z  nich  byla  úplně  mimo,  měla 

amputovanou nohu a cosi tlumeně hýkala. Když jsem se zaposlouchal, zjistil 

jsem,  že  volá  o  pomoc.  A  to  i  v  momentě,  kdy  jí  sestra  právě  přestýlala.“ 

(DOLEŽAL, Jiří X. Umíráme jako zvířata? Reflex 29/08, 17. 7. 2008, s. 6)

C) Srovnání  textů časopisu Reflex s tematikou stáří  v letech 1993 
a 2008

V tomto tematickém okruhu nedošlo k velkým změnám v obsahu článků, které 

se  jím  zabývaly. Snad  proto,  že  stáří  je  nevyhnutelné,  neúprosné  –  a  bylo 

takové před patnácti lety i  v roce 2008. V obou ročnících se tématu  věnoval 

jeden redaktor, v obou tento redaktor napsal na téma stáří dva články, v obou 

případech  byl redaktorem muž, texty  byly v obou případech velmi subjektivní 

a ukazovaly spíše stinné než veselé stránky stárnutí. 

Za jediný výraznější posun lze určit více faktů a informací, které byly v textech 

z ročníku 2008 zastoupeny citacemi odborníků a statistickými a demografickými 

informacemi (například o narůstajícím počtu  starých lidí a o neměnném počtu 

domovů důchodců).
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5.3.5 Umělá reprodukce

A) Reflex 1993

V článku Pokoušení autoři Miloš Čermák a Jan Zvelebil  popsali první úspěšný 

pokus  o  oplodnění  pomocí  metody  „zmrazení”  embrya  na  území  České 

republiky. Byť se jednalo o pokrok ve vědě, i v tomto článku se autoři  uchýlili 

k humornému nadhledu. V tomto případě popsali způsoby, které náročný proces 

mohly znemožnit, a co se mohlo stát oplodněným vajíčkům matky na cestě do 

jejího těla:  „Mohla najít smrt při neopatrném oddělování od ostatních vadných 

embryí. Mohl je otrávit o chloupek jinak namíchaný živný roztok. V termostatu, 

kde čekala na vyšetření, je mohla nesvědomitá laborantka uvařit natvrdo. Nic 

z toho se nestalo  a šťastní  rodiče se nakonec – po deseti  letech  soužení  – 

dočkali potomka.“ (ČERMÁK, Miloš – ZVELEBIL, Jan. Pokoušení. Reflex 10/93, 

5. 4. 1993, s. 8)

B) Reflex 2008

Článek  Morava  oplodňuje  svět byl zároveň  zdůrazněním  hrozby  narůstající 

neplodnosti, zároveň oceněním brněnské kliniky Reprofit. Autor Jan Gebert však 

ocenil nejen  pomoc  neplodným  párům,  ale  také  podnikatelský  plán 

a mezinárodní  věhlas,  díky  němuž nemocnice  více  než  dobře  prosperuje. 

V textu už nenacházíme fascinaci procesem umělého oplodnění samotného ani 

příběhy šťastných rodičů, ale spokojenost nad tím,  že  se moravským lékařům 

podařilo tak vehementně prosadit na mezinárodním trhu. Pokud by byl článek 

v celostátním deníku,  spadal  by  spíše  do  rubriky  Byznys  než Medicína.  „Na 

lékařské zákroky moravských klinik se začínají lavinovitě nabalovat další služby, 

jež  dokážou uživit  i  Moravany v  zámoří.  Mimo pražskou metropoli  se  rozjel 

výnosný byznys, který budou zřejmě v budoucnu kopírovat další kliniky v zemi. 
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Na stoupající sterilitě Západu se v České republice dá i zbohatnout.“ (GEBERT, 

Jan. Morava oplodňuje svět. 15/08, 10. 4. 2008, s. 30)

C)  Srovnání  textů  časopisu  Reflex  s  tematikou  umělá  reprodukce 
v letech 1993 a 2008

V obou ročnících se tématu věnoval jeden článek. Zatímco v roce 1993 byl tento 

způsob řešení neplodnosti v samých počátcích a článek sám  popisoval první 

oplodnění  metodou zmrazeného embrya  v  České republice,  v  roce 2008 se 

jednalo  o zcela běžné metody,  jak zplodit  tolik chtěné dítě. Z prvního článku 

ještě sálala fascinace malým zázrakem vědy a autoři se zamýšleli nad tím, jaké 

změny tyto pokroky v genetice přinesou,  ve druhém článku autor  naznačil, že 

nejde jen o to,  co umělé oplodnění je,  ale jak se klinika prezentuje a jakým 

způsobem o sobě dává vědět. 

5.3.6 Rodinné právo

Reflex 2008

Toto téma je prvním ze čtyř, která se v textech o rodině z roku 1993 neobjevila, 

a proto také s tímto ročníkem nebude srovnáváno. V roce 2008 se ovšem šest 

článků,  tedy  více  než  polovina,  nějakým způsobem  věnovalo legislativě 

upravující rodinné vztahy, umělé oplodnění, manželství,  dávky  nebo zákonům 

jakkoli zasahujícím do rodinného života české rodiny.

Dva články se věnovaly novele zákona o sociálních službách č. 108/2006, která 

nabyla  účinnosti  k  1.  1.  2008.  Ta  umožňuje  lidem s  částečnou  nebo  plnou 

invaliditou  samostatně  rozhodovat  o  uplatnění  sociálního  příspěvku,  který 

dostávají.  To se vztahuje na lidi žijící samostatně nebo v ústavech. Novele se 

věnovaly články  Nerozbitné  ústavy  a Umírání  starého  mládence. V  prvním 

případě  by  se  novela  vztahovala  ke  klientům  ústavu  pro  lidi  s  mentálním 
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postižením,  ve  druhém  případě  starým  lidem,  kteří  potřebují  asistenci.  Oba 

články  hodnotily  novelu kladně,  oceňovaly zejména  vyšší  míru  vlastního 

rozhodnutí jedince, jak s příspěvkem, který je mu určen, naloží. 

Další,  byť  jen plánovanou  změnou legislativy se zabývala Ludmila Hamplová 

v článku Sex vašich dětí. Posunutím trestní odpovědnosti z patnácti na čtrnáct 

let by se totiž snížila také věková hranice pro legální sex. Autorka prezentovala 

názor,  že  sexuální  chování  mladých lidí  to  neovlivní,  a  naopak se  předejde 

situacím,  kdy  je  například  šestnáctiletý  jedinec  trestně  stíhán  za  sex  se 

čtrnáctiletým partnerem. Svoji myšlenku  opřela o statistické přehledy a názory 

sexuologů a psychologů. „Stejná právní úprava, jaká se chystá v Česku, platí 

například v Německu nebo v Rakousku, a ,žádné orgie se tam nekonají‘. Stejně 

byla věková hranice pro legální sexuální styk stanovena i v prvorepublikovém 

Československu. Tehdy byl však průměrný věk zahájení sexuálního života více 

než 20 let.“ (HAMPLOVÁ, Ludmila. Sex vašich dětí. Reflex 48/08, 27. 11. 2008, 

s. 24)

V článku Tomáše Feřteka  Manželství  na dobu určitou prezentoval  autor svůj 

návrh na právní úpravu manželství: mělo by se jednat o termínovanou smlouvu, 

po jejímž uplynutí by se pár buďto rozešel, nebo smlouvu prodloužil. Manželství 

na celý život je pro něj při zvyšujícím se věku obyvatelstva přežitkem a zaručení 

věrnosti  nesplnitelným slibem. „Manželská smlouva by vás ,nerozlučně‘ spojila 

s tím druhým dejme tomu na sedm či deset let. Pak by z úředního hlediska vaše 

manželství  přestalo existovat  včetně  ekonomických  výhod  či  povinností. 

Samozřejmě s výjimkou závazků k dětem.“ (FEŘTEK, Tomáš.  Manželství  na 

dobu určitou. Reflex 47/08, 10. 4. 2008, s. 43)

Při porodu musí svobodná matka uvést jméno otce svého dítěte. Pokud se tak 

nestane, a kolonka „jméno otce“ zůstane nevyplněná, přichází matka o velkou 

část příspěvku v mateřství. Problémy, které z toho matce plynou, popisuje Petr 
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Holec  v  reportáži  Jméno,  nebo  nic.  „V  podobných  případech  stát  žádá  po 

ženách  jméno  otce  z  jediného  důvodu:  aby  z  něj  vyrazil  aspoň  zákonem 

minimální peníze na podporu dítěte,  a ulevil tak rozpočtu sociálního systému, 

což se ne vždy podaří.“ (HOLEC, Petr.  Jméno, nebo nic. Reflex 15/08,  10. 4. 

2008, s. 43)

V článku Morava oplodňuje svět zase autor popisuje zákony, které – například 

na  rozdíl  od  sousedního Německa –  umožňují  při  umělém oplodnění  použít 

pouze ta embrya, která přežijí několik dní ve zkumavce. „Zatímco v Německu se 

musí použít všechna uměle oplodněná vajíčka, u nás zákony dovolují něco jako 

přirozený výběr.“ (GEBERT, Jan.  Morava oplodňuje svět.  15/08,  10. 4. 2008, 

s. 30)

Celkově vzato, zatímco v roce 1993 legislativní tematika zcela chyběla, v roce 

2008 reagovalo šest článků na plánované úpravy nebo uskutečněné novelizace 

zákonů, které se dotknou české rodiny.  Některé se týkaly skutečné legislativy 

České republiky (například novela zákona o sociálních službách), někdy to byly 

čistě  hypotetické  nápady  (například  v  článku  Manželství  na  dobu  určitou). 

Tematice legislativy spojené s příspěvky na děti, dávkami nebo s rodičovskou 

dovolenou se věnoval jeden článek – Jméno, nebo nic.

5.3.7 Vztah muž a žena

Reflex 2008

Druhé ze čtyř témat se objevilo pouze v ročníku 2008, a sice ve třech textech. 

V článku  Toulky českou budoucností: Vztahy 2020 se autor Ondřej Formánek 

nejvíce zaměřil na nově narůstající alternativní modely soužití a seznamování. 

Tedy na to, že stále více rodin žije v nesezdaném soužití a že se seznamují na 

plánovaných rychloschůzkách, za pomoci animátora a dotazníků, při takzvaném 

speed datingu. 
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Nechyběl podrobnější  teoretický  vhled  do  sociologie  české  rodiny  včetně 

demografických údajů, gró textu však bylo věnováno vztahům velkoměstského 

člověka v produktivním věku, který  patřil ve stejné demografické  skupiny jako 

typický čtenář Reflexu. Na závěr – podobně jako v článku Reflexu z roku 1993 

Pokoušení –  byla ukázka toho,  jak by vztahy mohly vypadat  za dvanáct let. 

V humorné  a  sci-fi  laděné  představě  nechyběli roboti  a  multikulturní 

představitelé  novodobého partnerského svazku.  Vztah  muže a  ženy zde byl 

pojímán jako fenomén, který se proměnil a nadále proměňovat bude a více než 

kdy jindy je v něm zapotřebí osobní svobody. 

Tomáš Feřtek  totéž,  tedy  potřebu  volného  vztahu,  konstatuje  v  článku 

Manželství  na  dobu  určitou.  Dokonce  by  proměnil  i samotnou  koncepci 

manželství na časově omezený vztah. 

Třetím článkem o vztahu muže a ženy byl Sex vašich dětí Ludmily Hamplové, 

která naopak tvrdí, že vztahy se prakticky nemění, snad jen že mladí lidé jsou 

k sobě ohleduplnější a ohledně sexu i vztahů zodpovědnější, než byly generace 

před nimi. 

Všechny texty týkající se tématu muž a žena nějakým způsobem  reflektovaly 

obecné  změny  v  partnerském  životě  Čechů.  Pozitivně  se  vyjadřovaly 

o takzvaných otevřených vztazích, které nelimitují ani jednoho z páru. Všechny 

texty  se  věnovaly životu  člověka  z  velkoměsta,  čímž  se  přiblížily  ke  čtenáři 

spíše,  než kdyby předkládaly různorodé životní styly a prostředí. V odcizeném 

velkoměstě je obtížnější najít životního partnera, a proto lidé přistupují k novým 

trendům v seznamování,  jako je speed dating. Autoři  tyto  styly  seznamování 

popisují, nicméně se od nich s lehkým humorem distancují a vyjadřují se o nich 

spíše jako o raritě než o něčem, co by měli zapotřebí oni sami. Více než o lásce 

jsou texty o českém sňatkovém trhu, více než o citech o potřebě seznámení 

a o biologických hodinách. 
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5.3.8 Singles

Reflex 2008

O problematice lidí žijících v samostatných domácnostech bez partnera autoři 

ročníku  1993  Reflexu logicky  mlčeli,  protože  tito  takzvaní  singles  se  začali 

stávat výraznější skupinou české společnosti až později. 

Trend  soustředění na kariéru,  vlastní  zájmy a seberealizaci  je dle Hamplové 

(2003: 107) více patrný u vysokoškolaček, u kterých je obecně vyšší riziko, že 

se  rozhodnou  neprovdat  (v  generaci  1962  zůstalo  dle  sčítání  v  roce  2001 

svobodných 7,2 procenta žen s vysokoškolským vzděláním; Rychtaříková 2003: 

64). Dle Národní zprávy o rodině Ministerstva práce a sociálních věcí ČR z roku 

2004 vzrostl  mezi lety 1991 a 2001 počet samostatně žijících lidí ve věkové 

skupině  25–29 let z hodnoty  18,5 na 32,2 procenta (Národní zpráva o rodině 

2004: 42). Dle Tomáška (2007) spěje postupně česká společnost k německému 

modelu, kde zůstává až třicet procent žen bezdětných.

V roce 2008 se jich v Reflexu týkají tři články. 

Článek Toulky  českou  budoucností Ondřeje  Formánka  začíná  odstavcem 

s názvem Velkoměsto osamělých. Název dobře vystihuje problematiku singles, 

které autor definoval takto:  „Jsou ve věku přibližně pětadvaceti až čtyřiceti let, 

mají  středoškolské  nebo  vysokoškolské  vzdělání  a  dobře  rozjetou  kariéru. 

Dokážou  být  velmi  společenští,  ale  žijí  sami.  Možná  se  dělí  o  nájem  se 

spolubydlícím,  ale  o  život  s  nikým.“  (FORMÁNEK,  Ondřej.  Toulky  českou 

budoucností.  Vztahy 2020. Reflex 1/08, 2. 1.  2008, příloha X) Při  popisu lidí 

žijících  ve  volných  vztazích  a  samostatně  v  článku  převažovalo  pozitivní 

hodnocení tohoto stavu.

Druhým článkem  byl  příběh svobodné matky  Jméno, nebo  nic autora  Petra 

Holce. V tomto případě  byly její  neprovdání  a nepřítomnost otce popisovány 
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jako nepříjemná zátěž,  a nikoli radostný svobodný stav. Za vše může hovořit 

komentář pod fotografií: „Žádný otec, dvě práce. Problém mnohých svobodných 

matek.“ (HOLEC, Petr. Jméno, nebo nic. Reflex 15/08, 10.4.2008, s. 43)

Umírání starého  mládence Jiřího  X.  Doležala  řešil, jaký  osud  očekává 

dobrovolně osamělé lidi, když přestanou být ve stáří zcela nezávislými. Autor je 

zastáncem stavu svobodného života,  nicméně si  také uvědomuje jeho stinné 

stránky,  které  podle  něho  nastanou  v  momentě,  kdy  sám  bude  potřebovat 

pomoc.  O  mládenectví  v  článku píše  takto:  „Bez  ohledu  na  děsivost  této 

existence,  kterou  osobně  realizuji,  oceňuji  spíše  její  výhody  (…).  Nikdo  mě 

nebuzeruje  a  nikdo na  mně  není  závislý.  Je to  vpravdě vrchol  egoismu, ale 

nestydím se za něj. Při pomyšlení na stáří takto sobecky žijícího jedince – ano, 

sobecky,  vždyť  pořídit  si  dítě  a  opatrovat  ho,  vychovat,  je  nejvyšší  formou 

altruismu – jsem nikdy žádnou úzkost nepociťoval.“  (DOLEŽAL, Jiří.  Umírání  

starého mládence. Reflex 43/08, 23. 10. 2008, s. 52)

Shrneme-li toto téma, jeden článek, který je obecnějšího charakteru,  líčil život 

dobrovolně osamělých lidí jako přirozené vyústění dnešní doby a představoval 

spíše kladné stránky tohoto stylu života, ke kterým patří svoboda a nezávislost. 

Druhý  a  třetí  článek  na  konkrétních  případech  představily  negativní  dopady 

samostatnosti. K těm patří osamělý život svobodné matky, kde hlavní aktérka 

byla  sice  prezentována jako  nezávislá  a  vzdělaná,  ale  zároveň  velice 

vyčerpaná, protože jí  chyběla  podpora partnera. Také konec životní cesty bez 

partnera a dětí byl prezentován jako strastiplný.

Články  pracovaly  s  velice  expresivním  jazykem,  ve  kterém  nechyběly 

vulgarismy (pokud byly citacemi mluvčího), argot a nespisovná čeština. 
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5.3.9 Mateřství

Reflex 2008

Vztah matky a dítěte  popisovaly články Orgasmický porod? Ludmily Hamplové 

a Jméno, nebo nic Petra Holce. 

První  text  se  zcela  vyhraňoval vůči  domácím  porodům.  Porodní  asistentky 

v něm byly  líčeny jako  nekompetentní,  většina  citací  patřila lékařům,  kterým 

autor dával za pravdu.  Byla obranou kritizovaných českých porodnic, přičemž 

k hlavním  argumentům  patřila vysoká  úroveň  českého  porodnictví  a  nízká 

úmrtnost novorozenců. Riziko úmrtí dítěte  prý je při domácím porodu výrazně 

vyšší.  „České porodnice kupodivu nevypadají  jako masokombináty,  ale spíše 

jako  příjemné  domy,  v  nichž  se  ženy  cítí  dobře.  (…)  Holení  a  klystýr  se 

v současnosti  provádějí  pouze  se  souhlasem  rodičky  nebo  na  její  výslovné 

přání. Otcové nebo jiní blízcí jsou přítomni u porodu a porodní plány nejsou pro 

porodníky  literaturou  ze  žánru  sci-fi,  ale  celkem  normálním  požadavkem.“ 

(HAMPLOVÁ, Ludmila. Orgasmický porod? Reflex 45/08, 6. 11. 2008, s. 40)

Druhý text  byl spíše  obranou  matky  vůči  úřadům  a  ukázkou,  co  může 

následovat  po porodu při sporech s úřady. „Navíc prý Vilímková zjistila, že je 

těhotná,  až  když  bylo  příliš  pozdě  i  na  samotný  potrat.  Ne  že  by  o  něm 

uvažovala.  ,Říkala  jsem  si,  že  nebudu  řešit  otcovství,́’  vysvětluje  matka 

čtyřletého Maxe. ,Vůbec jsem nevěděla, jak to na úřadech chodí, nikdy jsem od 

nich nic nepotřebovala ani nechtěla.’ Dokud nezjistila, že je těhotná.“ (HOLEC, 

Petr. Jméno, nebo nic. Reflex 15/08, 10. 4. 2008, s. 43)

Reflex popsal mateřství jako boj. Boj matek proti lékařům, lékařů proti domácím 

porodním asistentkám, matek proti úředníkům sociální péče, matek proti otcům. 

Matky se v textech Reflexu vůči okolí nějakým způsobem názorově vyhraňovaly. 

Byly zobrazovány jako silné ženy, které se společnost snaží přizpůsobit obrazu 

svému a ony se tomu brání. 
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6. Obsahová analýza časopisu Respekt

6.1 Tabulka proměnných v textech Respektu z roku 1993
Datum
Číslo
Strana

Název Obsah Autor Proměnné

1) 

2/93

11. 1. 93

str. 7

Misionářky 

z Doubí

SOS dětské vesničky Jan Brabec Náhradní péče

Mateřství

Sociální problémy 

v rodině

2) 

15/93

19. 4. 93

str. 10

Matka na volné 

noze

Úskalí matek na rodičovské 

dovolené, střety s úřady, 

problematika skloubení 

profesního a pracovního 

života ženy

Tereza 

Brdečková

Mateřství

Rodičovská dovolená

3) 

16/93

26 .4. 93

str. 11

Děti na pořadník Kartotéka zájemců 

o adoptivní rodičovství

Rebeka 

Křižanová

Náhradní péče

Vztah rodičů a dětí

4) 

16/93

26. 4. 93

str. 12

Vědí, že jsem je 

nenosila v břiše

Příběh Terezy Boučkové a 

její rodiny

Tereza 

Brdečková

Mateřství

Vztah rodičů a dětí

Náhradní péče

5) 

25/93

28. 6. 93

str. 6

Dětská práva? A 

kdo by to měl 

dělat?

Jak se týrané děti chovají v 

dospělosti ke svým dětem

Tomáš Hořejší Mateřství

Vztah rodičů a dětí

Náhradní péče

Sociální problémy 

v rodině

6) 

27/43

7. 7. 93

str. 10

Jaké je darovat 

vlastní dceru

Rozhodnutí matky k 

odevzdání vlastního dítěte 

ihned po porodu jiné ženě

Alice 

Vavřínková

Náhradní péče

Mateřství

Vztah rodičů a dětí

7) 

32/93

9. 8. 93

str. 10

Chránění lidé Stav projektu Duha Hana Čápová

Martin Ryšavý

Lidé s postižením

Náhradní péče

Vztah rodiče a děti

8) 

32/93

9. 8. 93

str. 11

Rodiče a děti:čím 

dál těžší 

dospívání

Pády teenagerů na dno 

společnosti nemusí 

zapříčinit asociální rodina

Petr Holub

Jan Brabec

Vztah rodiče a děti

Sociální problémy 

v rodině
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9)

33/93

16. 8. 93

str. 11 

Kult mládí je u 

konce – přichází 

věk seniorů

Prodlužující se délka života 

lidí s sebou nese řadu 

problémů

Ivan Lamper Stáří

Vztah rodiče a děti

Sociální problémy 

v rodině

10)

36/93

6. 9. 93

str. 11

Neviditelná láska Čeští gayové a společnost Petr Holub Homosexualita

Vztah rodičů a dětí

6.2 Tabulka proměnných v textech Respektu z roku 2008

1) 

2/08

5. 1. 08

str. 14

O pěstounské 

péči s Petrou 

Vrtbovskou

Průběh osvojení dítěte 

v českých podmínkách, 

největší úskalí

Redakce Náhradní péče

Vztah rodičů a dětí

Lidé s postižením

Sociální problémy 

v rodině

2)

5/08

27. 1. 08

str. 68

Hledači 

rodinných 

pokladů

Sestavování rodokmenů, 

pátrání v historii rodiny, 

práce genealogů

Adam Šůra Vztah rodičů a dětí

3)

9/08

22. 2. 08

str. 25

S nálepkou 

vyvrhele

Portrét ředitele dětského 

domova v Býchorech, jak 

mu jeho problémy v mládí 

pomáhají zvládnout některé 

situace v domově

Jaroslav 

Formánek

Náhradní péče

4)

12/08

15. 3. 08

str. 60

Rychle toho 

pravého

Nový trend v seznamování, 

tzv. speed dating

Karolína 

Vitvarová-

Vránková

Vztah muž a žena

Singles

5)

12/08

15. 3. 08

str. 8

Jednou na mě 

promluví

Nešťastný úraz připravil 

třináctiletého chlapce 

o plné fungování nervové 

soustavy, zůstává v péči 

rodiny

Jan Brabec Vztah rodičů a dětí

Rodinné právo

6)

13/08

22. 3. 08

str. 16

Zákon proti 

pohlavkům

Vznikající zákon proti 

tělesným trestům dětí 

vzbuzuje řadu otázek

Anneke Hudalla Vztah rodičů a dětí

Rodinné právo

Sociální problémy 

v rodině

7)

14/08

28. 3. 08

Kam to dítě 

dáme?

Nedostatek školek 

znevýhodňuje ženy

Jarka 

Mildorfová

Tomáš Pavlas

Mateřství

Rodičovská dovolená
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str. 25

8)

14/08

28. 3. 08

str. 4

Anketa: Měly by 

se děti starší 14 

let samy 

rozhodovat, zda 

půjdou po 

rozvodu rodičů žít 

k otci, či 

k matce?

Názory odborníků Anketa Rodinné právo

9)

18/08

26. 4. 08

str. 14

Umění šťastného 

rozvodu

Rozvodovost v České 

republice patří k nejvyšším 

v EU. Jaký dopad má 

rozvod na dítě a na vztah 

rodičů.

Anneke Hudalla Vztah muž a žena

Vztah rodičů a dětí

Rodinné právo

Otcovství

10)

23/08

30. 5. 08

str. 56

Dítě s cizím 

mužem

Neplodnost a její řešení, 

dárcovské sperma, děti „ze 

zkumavky“

Iva Skochová Umělá reprodukce

11)

24/08

7. 6. 08

str. 36

Svlékni se a mlč Psychické a fyzické týrání 

dětí

Petr Třešňák Sociální problémy 

v rodině

Vztah rodičů a dětí 

12)

25/08

14. 6. 08

str. 56

Muži na otcovské 

dovolené

Možnost pro otce strávit 

týden s dítětem na placené 

dovolené

Redakce Otcovství

Rodičovská dovolená

13)

28/08

4. 7. 08

str. 26

Děti na „entou“ Touha po dětech 

homosexuálních párů, 

umělé oplodnění

Tomáš Brolík Homosexualita

Umělá reprodukce

Vztah rodičů a dětí

Rodinné právo

15)

29/08

12. 7. 08

str. 16

Nová vlna 

feminismu

České ženy a problematika 

kombinace práce a péče o 

rodinu

Silvie Lauder Mateřství

Otcovství

Vztah muž a žena

16)

32/08

2. 8. 08

str. 60

Ale babi… Kritika české ústavní péče 

o seniory

Karolína 

Vitvarová-

Vránková

Stáří

Náhradní péče

17)

47/08

Příliš drahý 

podzim

Senioři a jejich stárnutí 

uvnitř a mimo instituce 

Martin Komárek Náhradní péče

Rodinné právo
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15. 11. 08

str. 24

náhradní péče, zákon 

o dotacích na domácí péči

Stáří

Vztah rodičů a dětí

18)

48/08

22. 11. 08

str. 26

Cirkus pro 

všechny

Nekuřácká kavárna pro 

rodiče s malými dětmi, 

izolace matek s dětmi 

doma

Jan Brabec Mateřství

Rodičovská dovolená

19)

37/08

5. 9. 08

str. 6

Více peněz za 

mateřskou

Zvýšení příspěvku 

mateřské dovolené

Redakce Rodičovská dovolená

Rodinné právo

20)

40/08

27. 9. 08

str. 64

Mluvící 

nemluvňata

Dětská centra, nový trend v 

komunikaci mezi rodiči a 

malými dětmi, znaková řeč 

nemluvňat

Ondřej Nezbeda Vztah rodičů a dětí

6.3 Analýza

Témata dle  výše  zastoupení  (od  nejvíce  zastoupených  témat  po  nejméně 

zastoupená):

Témata   v Respektu 1993 (celkem 10   
textů): 

Témata v Respektu 2008 (celkem 20 
textů)  :  

Vztah rodičů a dětí (8 x) Vztah rodičů a dětí (9 x)
Náhradní péče (6 x) Rodinné právo (7 x)
Mateřství (5 x) Náhradní péče (4 x)
Sociální problémy v rodině (4 x) Rodičovská dovolená (4 x)
Lidé s postižením (1 x) Vztah muž a žena (3 x)
Stáří (1 x) Stáří (2 x)
Homosexualita (1 x) Sociální problémy v rodině (2 x)
Rodičovská dovolená (1 x) Otcovství (3 x)

Mateřství (2 x)
Umělá reprodukce (2 x)
Lidé s postižením (1 x)
Singles (1 x)
Homosexualita (1 x)
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6.3.1 Vztah rodičů a dětí

A) Respekt 1993

Nejvíce zastoupená tematická skupina v sobě slučovala všechny představitelné 

typologie  vztahu rodičů k dětem. V roce 1993  patřilo k tématům  osvojení dětí 

(Děti na pořadník, Vědí, že jsem je nenosila v břiše), rodiče, které své děti týrají 

(Dětská práva? A kdo by to měl dělat?), rodiče, kteří zažívají takzvaný „coming 

out“ svých homosexuálních dětí (Neviditelná láska), rodiče, kteří poskytují své 

právě  narozené  děti  k  adopci  (Jaké  je  darovat  svou  dceru),  a  rodiče  dětí 

s postižením (Chránění lidé). Dva zobecňující články se  věnovaly vývoji české 

společnosti a rodinných vztahů (Rodiče a děti: čím dál těžší dospívání a  Kult 

mládí je u konce – přichází věk seniorů). 

V roce 1993 byl výběr zaměřen spíše k rodině běžných Čechů. Řešil proměnu 

české rodiny v čase a problémy,  kterých se rodiče ve vztahu ke svým dětem 

mohou  dočkat.  Vysvětloval,  že  i  svědomitým  rodičům  s  dobrým  sociálním 

statutem  se  může  jejich  dítě  takzvaně  vymknout  z  ruky  a  experimentovat 

s drogami  nebo  s  „divokými  partami“.  Nedotýkal se  příliš  rodin  sociálně 

vyloučených  nebo  národnostních  menšin,  na  druhou  stranu  přišel 

s kontroverzními tématy, jako například „darování“ dítěte neplodnému páru nebo 

homosexualita (článek Neviditelná láska řeší především  to, jak se s přiznáním 

k jiné sexuální orientaci vyrovnávají rodiče homosexuálních dětí). 

Široká škála témat v této skupině nedovoluje dělat společné závěry pro všechny 

texty,  nicméně lze vypozorovat určité společné rysy, které články s tematikou 

vztah  rodičů  a  dětí  v  Respektu  z  roku  1993  spojovaly.  Především  to  byla 

myšlenka, že děti by se měly v rodině i společnosti vysoce respektovat. Čtenář 

nenalezl text, který by si z nich – byť v dobrém – dělal legraci nebo je nestavěl 

na roveň dospělým. V názorech autorů v článcích nebo publikovaných anketách 

bylo zdůrazňováno, že  je třeba ptát se dětí na jejich názor, že by neměly být 
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loutkami  v  rukou svých  rodičů,  ale  jejich  rovnocennými  partnery.  Na druhou 

stranu ale ani  rodiče by neměli  být  příliš  omezováni  svým rodičovstvím  – je 

nutné, aby se realizovali i mimo rodinu.

Autoři  byli  ve svých názorech konzervativní,  kladně  byl  v článcích hodnocen 

vyšší  počet  dětí  v  rodině,  ochota  pomoci,  osvojování  opuštěných  dětí,  byla 

zdůrazněna nutnost mezigenerační solidarity a péče o staré rodiče. 

„Starší členové jsou automaticky ,odstaveni’ v okamžiku, kdy buďto nemohou 

poskytovat pomoc (hlavně hlídat vnoučky či ,přilepšovat mladým’) nebo kdy tato 

pomoc ztratí  pro adresáty význam. (LAMPER, Ivan.  Kult  mládí je u konce –  

přichází věk seniorů. Respekt 33/93, 16. 8. 1993, s. 11)

„Dospělí prožívají  traumaticky nároky nové doby,  nechápou dobře, co je v ní 

zdrojem úspěchu, a v panice kladou na děti stále extrémnější nároky. Děti se 

cítí v rodině osamělé, takže hledají nové vztahy, kde se dá, za každou cenu.“ 

(HOLUB,  Petr,  BRABEC,  Jan.  Rodiče  a děti:  stále  těžší  dospívání.  Respekt 

33/93, 9. 8. 1993, s. 11)

B) Respekt 2008

Téma vztahů rodičů a dětí patřilo také v ročníku 2008 k nejčastějším. Celkem se 

mu  věnovalo  devět článků,  čímž  se  řadilo k  nejzastoupenějším  tématům 

ze všech ročníků.

Články O pěstounské péči s Petrou Vrtbovskou a Děti na  „entou“ řešily  postoj 

rodičů při osvojování dětí, ve druhém textu psal autor o touze homosexuálních 

párů po dětech a způsobech, kterým toho lze dosáhnout. Dva texty řešily násilí 

na dětech v rodině a postoj českých rodin k fyzickým trestům obecně  (Zákon 

proti pohlavkům a Svlékni se a mlč), jeden text rozvody rodičů a zda by se děti 
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měly  samy rozhodovat,  zda budou  žít  s matkou,  nebo  s  otcem  (Umění 

šťastného rozvodu). O stárnutí  rodičů  pojednával text  s  názvem  Příliš  drahý 

podzim. K článkům patřily články Hledači rodinných pokladů o tvorbě rodinných 

stromů  a  o  mezigeneračním  kulturním  transferu  a  Mluvící  nemluvňata 

o speciální znakové řeči pro kojence a batolata. 

Kladně  byl  hodnocen zejména pozitivní  přístup  ve  výchově,  ale  ne  za  cenu 

ztráty vlastního ega. Diskutované fyzické násilí bylo zcela odsuzováno. „Markéta 

Hanzalová  není  žádnou  z  těch  supermatek,  která  si  už  osm  měsíců  před 

porodem objedná předplatné časopisu Maminka a celý den se nezabývá ničím 

jiným  než  tím,  jak  podpořit  intelekt,  muzikálnost  či  sportovní  talent  svých 

ratolestí.  (…) Stejně jako mnoho mladých českých rodičů, i  tato třiatřicetiletá 

historička  prostě  ve  výchově  vsází na  metodu,  která  má hodně  společného 

s nasloucháním  a  vysvětlováním  a  poměrně  málo  s  nátlakem  či  tělesnými 

tresty.“  (HUDALLA,  Anneke.  Zákon  proti  pohlavkům.  Respekt  13/08,  22.  3. 

2008, s. 16)

C) Srovnání textů časopisu Respekt s tematikou vztah rodičů a dětí 
v letech 1993 a 2008

V  obou  ročnících  byl v  této  tematické  skupině  přibližně  stejný  počet  textů 

a s přibližně stejně zastoupeným poměrem podtémat.  Ani názor autorů, který 

dávali najevo skrze články se zaměřením vztah rodičů a dětí, se příliš nezměnil. 

Nabádal k  občanské  a  rodičovské  zodpovědnosti,  mravnosti  a  zároveň 

otevřenosti.  V  obou  ročnících  bylo nejvýraznějším  mravním  imperativem 

odsuzování fyzického násilí na dětech.

Jemná změna  byla patrna v hodnotách rodiny  –  zatímco v ročníku 1993  byly 

texty názorově více tradiční a konzervativní, o patnáct let později byli autoři více 

inspirováni jednak  „zajímavostmi“  (hledání  rodinných  předků  na  zakázku 

v článku  Hledači  rodinných pokladů nebo  znaková  řeč  dětí  v  článku  Mluvící 
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nemluvňata)  a  jednak  lehce  alternativním  životním  stylem  inspirovaným 

ekologickými intelektuály západoevropského modelu, což  bylo patrné zejména 

při výběru hlavních aktérů příběhů. 

6.3.2 Náhradní péče

A) Respekt 1993

V roce 1993 se tématu věnovalo šest článků, náhradní péče  pak byla druhou 

nejvíce rozšířenou skupinou. Více než péčí ústavů, kterou se  zabývaly pouze 

dva články (Misionářky z Doubí a Chránění lidé), se Respekt zabýval procesem 

osvojování dětí. Proces adopce je v našich podmínkách velmi náročný dodnes. 

Že  se  v  posledních  dvou  desetiletí  mnoho  nezměnilo,  dokládají  texty  Děti  

na pořadník a  Vědí, že jsem je nenosila v břiše. Oba  zdůraznily, že je téměř 

nemožné získat do péče novorozence a žadatel má o dost vyšší šance získat 

dítě minoritního etnika nebo s postižením. Zkušenost matky,  která se naopak 

rozhodla  dát  své  čerstvě  narozené  dítě  ihned  po  porodu  přítelkyni,  která 

nemůže otěhotnět,  zprostředkoval článek Jaké je darovat vlastní dceru. Krátce 

po porodu však názor změnila a přes bolest, kterou tím své přítelkyni způsobila, 

si dítě  vzala  zpět k sobě. Hranici mezi tím, kdy je lepší dítě nechat v sociálně 

slabé rodině, a kdy už je lepší jej svěřit ústavní péči, řešil článek Dětská práva? 

A kdo by to měl dělat?. V článcích převažoval názor, že je pro dítě vždy lepší 

zůstat  se svou rodinou, byť  problematickou.  Na druhou stranu,  pokud rodiče 

o dítě nemají zájem nebo pokud dítě žije v katastrofálních podmínkách, měl by 

se uspíšit proces osvojení náhradní rodinou a nechápat korespondenční lístek 

biologických  rodičů  zaslaný  dítěti  jednou  za  šest  měsíců  jako  relevantní 

překážku v zahájení procesu adopce. 

Všechny články se zabývaly náhradní péčí o děti, péči o staré lidi se nevěnoval 

ani jeden článek.
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Tereza  Brdečková  popisuje  proces  adopce  romských  dětí  spisovatelkou 

Terezou Boučkovou v článku Vědí, že jsem je nenosila v břiše takto: „Díky tomu, 

že jsme chtěli jakékoli dítě, zavolali nám už za tři čtvrtě roku od první návštěvy 

a pozvali  nás  na  pražský  národní  výbor,  kde  nám  přečetli  lékařské 

a psychologické hodnocení Dominika. Je napůl cikán a o matce se vědělo, jen 

kolik jí je a že vyrostla v děcáku, z čehož se moc poznat nedá. Pak jsme se na 

něj jeli podívat do kojeneckého ústavu, bylo mu 11 měsíců. (…) Místnost byla 

sektorově zařízená a vypadala dost nepoužívaně. Uprostřed stál stůl  s bílým 

lehátkem, kam za chvíli  položili  Dominika a nechali nás s ním o samotě. Od 

začátku jsme věděli, že řekneme ano, protože myšlenka, že bychom se podívali 

na dítě a řekli, že ho nechceme, mi připadala strašlivá.“ (BRDEČKOVÁ, Tereza. 

Vědí, že jsem je nenosila v břiše. Respekt 16/93, 26. 4. 1993, s. 12)

B) Respekt 2008

Celkem čtyři články se věnovaly  tématu náhradní péče. Dva z nich popisovaly 

péči  o  děti,  dva  z  nich  péči  o  seniory.  Článek  O pěstounské péči  s  Petrou 

Vrtbovskou odpovídal na nejčastější otázky rodičů, kteří by si rádi osvojili dítě 

z dětského domova. Článek S nálepkou vyvrhele popsal osud ředitele dětského 

domova  a  to,  že  díky  svému divokému mládí  v  českém undergroundu lépe 

rozuměl sociální vyloučenosti svých dětských svěřenců.

Příliš drahý podzim a Ale babi… řešily možnost důstojně zestárnout za pomoci 

asistentky  nebo  v  domově  pro  seniory.  Zatímco  první  článek  byl kladným 

hodnocením  dálkového  alarmu  v  případech  akutní  pomoci,  který  lidé  se 

speciálními potřebami mají u sebe a je napojen na zdravotnickou službu, druhý 

článek  byl kritikou  přezíravého  jednání  personálu  v  nemocnicích,  léčebnách 

dlouhodobě nemocných a v domovech důchodců. Řešil i zdánlivé detaily, jako je 

rekonstrukce léčebny, po níž byly šatní  skříně umístěny mimo pokoje, takže si 
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pacienti  při  oblékání  museli říkat  o  klíč.  Výrazně  to ovlivňovalo jejich 

samostatnost a sebevědomí a nutilo je to do podřízené role. 

„Se systémem péče o staré lidi je to v nepořádku více, než se všeobecně myslí. 

Že seniorům v institucích nehrozí  jen dehydratace nebo hlad, ale třeba také 

nezdvořilé oslovování. Že jídlo nakonec nejspíše dostanou, ale jen stěží ho sní 

u stolu. Pít budou z umělohmotného hrnku, vyměšovat budou za asistence pěti 

dalších lidí, a když už budou mít to štěstí, že si dojdou sami na toaletu, musí si 

s sebou nosit  vlastní  toaletní papír.“  (VITVAROVÁ-VRÁNKOVÁ, Karolína.  Ale 

babi… Respekt 32/60, 2. 8. 2008, s. 60)

C)  Srovnání  textů  časopisu  Respekt  s  tematikou  náhradní  péče 
v letech 1993 a 2008

V  prvním  roce  se  články  týkaly  pouze  náhradní  péče  o  děti,  ve  čtyřech 

případech ze  šesti  se  však  týkaly  osvojení  dětí  do  vlastní  péče,  ne  ústavní 

výchovy. O patnáct let později se dva články  týkaly péče o  seniory, dva péče 

o děti. Jak  vyplynulo ze článků,  tehdy i teď se řešily stejné problémy: dětské 

domovy jsou stále plné dětí, které nemohou jít do rodin k adopci, přestože o ně 

jejich  biologičtí  rodiče  projevují  pouze sporadicky  zájem,  v  péči  o  staré  lidi 

chybějí potřebné finance. Jistý posun při porovnávání obou ročníků přece jen 

vysledovat lze: zatímco v roce 1993 Respekt  řešil  více otázku CO je adopce, 

o patnáct let později se  snažil odpovědět na otázku JAK adoptovat a JAK má 

péče o děti nebo o staré lidi vypadat.  Ve druhém ročníku již  nesledoval, zda 

vůbec adoptovat,  ale jak to provést nebo jak by měla vypadat  dobrá ústavní 

péče.
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6.3.3 Mateřství a otcovství

A) Respekt 1993

V ročníku 1993 se téma mateřství  objevilo pětkrát, téma otcovství ani jednou. 

Mateřstvím rozumíme status ženy a to, jak ji tento status ovlivňuje. Proto bylo 

odlišeno  od  tématu  vztah  rodičů  a  dětí.  Byly  tak  označeny  čtyři  články 

s tematikou náhradní péče, které byly již zmíněny. Jmenovitě články Misionářky 

z Doubí o matkách SOS vesniček, článek  Vědí,  že  jsem je nenosila v břiše 

o adopci v rodině Terezy Boučkové, dále Dětská práva? A kdo by to měl dělat?, 

a  článek  Jaké je  darovat  svou dceru.  Pátým článkem  byl deníkový  záznam 

neplánovaného těhotenství Terezy Brdečkové s názvem Matka na volné noze. 

Jednalo se o kritickou sondu českých sociálních úřadů a vůbec postoje české 

společnosti  k  těhotným  ženám.  Z  článku  vyplynulo,  že  mateřské  dávky 

živnostnice byly velmi nízké, plenky (látkové) drahé, lékaři a porodní asistentky 

se  k  pacientkám  chovaly pohrdlivě  a  daňové  soustavy,  ze  kterých  se 

vypočítávají dávky, se neustále mění. 

„Říjen.  Přirozeně  nemohu  sehnat  žádnou  práci  a  vydělávám  si  překlady 

a psaním pro  různé  časopisy.  Na  mnoha  místech  se  mnou  přestali  počítat, 

a marně se snažím vysvětlit, že těhotenství je přirozený stav, který mne nijak 

duševně nepoznamenává. (…) Listopad. Povinná vyšetření zabírají stále více 

času, někdy celé dny. Kdybych byla zaměstnaná, tekl by mi kdesi plat, takhle 

nedostanu nic. Mé těhotenství je patrné na první pohled, jen výjimečně mi ale 

někdo uvolní místo v tramvaji či ve frontě. Tak tomu bude až do konce, kdy si 

přes břicho neuvidím na špičky u bot.“ (BRDEČKOVÁ, Tereza. Matka na volné 

noze. Respekt 15/93, 19. 4. 1993, s. 10)

B) Respekt 2008

Tématu se  o  patnáct  let  později  věnoval stejný  počet  článků,  ovšem  tři  se 

zabývaly pouze mateřstvím, u tří se objevilo nové téma – otcovství. 
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Ve všech třech případech bylo téma mateřství spojeno s kombinací práce – dítě 

a s ženskou otázkou po hledání vlastní seberealizace a skloubení s péčí o děti. 

V textu  Cirkus pro všechny předvedl Respekt  úspěšný model  dvou mladých 

matek, které si  otevřely a úspěšně provozovaly nekuřáckou kavárnu určenou 

zejména  pro  matky  a  jejich  malé  děti  (pozn.:  tato  kavárna  na  pražském 

Smíchově ovšem na počátku roku 2010 zkrachovala). Hlavními aktérkami byly 

svobodomyslné, ale svědomité matky, které chtěly pracovat právě tak, aby je to 

naplňovalo, ale zároveň neohrožovalo výchovu jejich dětí a chod domácnosti. 

Kavárna zároveň umožňovala socializaci matek s malými dětmi, u nichž mnohdy 

hrozí izolace. 

Druhý článek Kam to dítě dáme? Jarky Mildorfové a Tomáše Pavlase kritizoval 

nastavení  českého  systému  předškolního  školství  a  dávek.  Místo  dvou- až 

čyřleté rodičovské dovolené by měl stát více dbát o umožnění návratu žen do 

práce  podle jejich  rozhodnutí. Monopol žen na rodičovskou dovolenou a stále 

malý počet mužů „na mateřské“ potvrzuje podle autorů genderovou diskriminaci.

Podobné závěry vyplynuly z článku Silvie Lauder Nová vlna feminismu, který byl 

označen  jak  kódem  mateřství,  tak  kódem  otcovství.  Mimo  jiné  představil 

sdružení Žába na prameni (pozn.: jinak úspěšné sdružení muselo v roce 2010 

po  pěti  letech  ukončit  svou  činnost  pro  nedostatek  finančních  zdrojů). To 

provozovalo osvětovou činnost pro školy, rodiny a média v oblasti genderové 

rovnosti. „Na jednom z nich (plakát Žáby na prameni, pozn.) třicátník s bradkou 

Tomáš leze po skalách a lanem jistí syna Matěje (zatímco jeho žena Lenka, jak 

plakát  rovněž  informuje,  hraje  divadlo),  na  dalším zase Jirka  v  pruhovaném 

tričku  krájí  houby  se  svými  syny  Matoušem  a  Ondrou  (ve  stejném  čase 

manželka Jana studuje). Text u fotografií vysvětluje, že tohle jsou ,noví muži’: 

vědí,  že  ,otcovství  je  taky kariéra’  a  že  ,jeho žena není  služka’.“  (LAUDER, 

Silvie. Nová vlna feminismu. Respekt 29/08, 12. 7. 2008, s. 16)
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Téma otcovství se objevilo jen ve druhé sledované množině článků z roku 2008. 

Jednou  ve  spojitosti  s  „otcovskou  dovolenou“,  respektive  s  novou  možností 

odchodu na týdenní placenou dovolenou, kterou by si otcové mohli vybrat do 

věku dvou měsíců svého potomka (článek Muži na otcovské dovolené). Téma je 

vnímáno jako pozitivní krok k lepšímu. 

Méně optimisticky  vyzněl  článek druhý s názvem  Umění šťastného rozvodu, 

jenž pojednával o  vztahu otců k dětem po rozvodu.  Náročné životní  období 

u mužů zhoršuje to, že jsou děti obvykle přisouzeny do péče matce. „Zádrhele 

života po rozvodu podle Dudové  souvisejí především s tím, že většina mužů 

během manželství nenasbírá s dětmi dost zkušeností.  „Téměř všichni se sice 

trochu do péče zapojují, ale většinou se tak stane jen tehdy, když jim to práce 

dovolí.  Ale mužů, kteří dítěti  skutečně přizpůsobují svůj životní  rytmus a jsou 

ochotni v domácnosti plnit veškeré úkoly, a  nejenom ty, které je baví, je tady 

velmi  málo,“ říká  Radka  Dudová.  „Důvodem je  i  to,  že  v  českých  rodinách 

přetrvává klasické dělení rolí.“ (HUDALLA, Anekke.  Umění šťastného rozvodu. 

Respekt 18/08, 26. 4. 2008, s. 14)

C)  Srovnání  textů  časopisu  Respekt  s  tematikou  mateřství 
a otcovství v letech 1993 a 2008

Zatímco v roce 1993 byla matka nejvíce spojována s tématy, jako jsou adopce, 

náhradní  péče  nebo  osvojení,  v  roce  2008  byl zaznamenán  zřetelný  posun 

zaměření  textů  ke genderové  rovnosti,  nutnosti  zapojení  mužů  a  změny 

legislativy, které by umožňovaly ženám snadnější propojení péče o děti a vlastní 

kariéry. V roce 2008 byly také tři články označeny kódem otcovství, toto téma 

u první skupiny z roku 1993 zcela chybělo. V roce 1993 se objevily u tematiky 

mateřství konotace s touhou po dítěti, láskyplnou péčí,  osvojení cizího dítěte, 

v roce 2008 byl posun spíše ke konotaci nutnosti nevzdávat se svého života ve 

prospěch dítěte a rovných příležitostí mužů a žen.
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6.3.4 Sociální problémy v rodině

A) Respekt 1993

Čtyři články pojednávaly o různých formách sociálních problémů v rodinách. 

Byly to  problémy  spjaté  se  sociální  vyloučenosti  ekonomicky  slabých  rodin 

a následná zanedbanost dětí (Misionářky z Doubí a Dětská práva? A kdo by to 

měl  dělat?),  s  problematickými  mladými  lidmi  (Rodiče  a  děti:  čím  dál  těžší  

dospívání) a s izolací a finanční tísní českých důchodců (Kult mládí je u konce – 

přichází věk seniorů). 

O stavu, ve kterém byly děti, říká jejich adoptivní matka v článku  Misionářky 

z Doubí toto: „,Když ke mně přišly, byly roztrhané a špinavé. (…) Celé roky žily 

z toho, co si vyžebraly,  a tady si pak dlouho nemohly zvyknout na jistotu, že 

opravdu  dostanou  druhý  den  najíst.  Schovávaly  chleba  pod  polštář 

a prohrabávaly popelnice. (…) Věruška žila u svých rodičů v uhláku a umírala 

hlady.“ (BRABEC, Jan. Misionářky z Doubí. Respekt 2/93, 11. 1. 1993, s. 7)

O jednom z aktérů článku Rodiče a děti: čím dál těžší dospívání autor píše: „Po 

revoluci přespával na Hlavním nádraží, a když bylo nejhůř, vyhledal Středisko 

mládeže na Proseku, které se specializuje na práci s problémovými teenagery. 

Sociální pracovníci mu vyřídili návrat domů. (…) Tvrdí, že matku bije s citem. 

Když  však  jednou  praštil  i  babičku,  zavolali  na  něj  policii.“  (HOLUB,  Petr, 

BRABEC, Jan. Rodiče a děti: čím dál těžší dospívání. Respekt 32/93, 

9. 8. 1993, s. 11)

B) Respekt 2008

Ve dvou  textech  se  Respekt  dotýkal pouze  typu  sociálních  problémů 

souvisejících s násilím na dětech v rodinách. 

Článek Svlékni se a mlč byl o sexuálním násilí na dětech (na malých dívkách) 

a také o tom, jaké důsledky z toho může mít ještě několik dalších generací. 
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Článek Zákon proti  fackám řešil více  fyzické  tresty  dětí  a  to,  jak proti  tomu 

legislativně zakročí stát. V textech se neřešilo sociální a ekonomické vyloučení 

rodin, naopak  – představitelky žen týraných v mládí  pocházely z velmi dobře 

postavených rodin. 

„Když šli v neděli na procházku, neměl ten obrázek daleko k idyle. Otec – primář 

v místní nemocnici, matka – vážená lékařka tamtéž. Syn i dcera výborní žáci 

maloměstské školy,  později  studenti gymnázia  a úspěšní  vysokoškoláci.  (…) 

,Když  rodiče  přišli  domů,  měla  jsem za úkol  je  přivítat  a  pozavírat  všechna 

okna,’ vzpomíná na privátní realitu Šárka. ,Matka je zkontrolovala, bála se, aby 

nebylo nic slyšet ven. A pak to začalo.’ Kruté výprasky a psychické týrání byly 

v rodině na denním pořádku. Jako záminka stačila naprostá banalita. (…) Matka 

o zneužívání dcery věděla, často s ním manželovi pomáhala, stejně jako Šárčin 

o pár let starší bratr.“ (TŘEŠŇÁK, Petr. Svlékni se a mlč. Respekt 24/08, 

7. 6. 2008, s. 36)

C) Srovnání textů časopisu Respekt s tematikou sociální problémy 
v rodině v letech 1993 a 2008

Zatímco v roce 1993 byly problémy rodin, o kterých časopis Respekt psal, spíše 

socioekonomického  charakteru  (tedy  sociálně  vyloučené  rodiny  se  špatnou 

ekonomickou situací), o patnáct let později byl řešen patologický přístup a násilí 

konané na dětech, které nemá nic společného s finanční situací rodiny.

V prvním sledovaném ročníku  se dvakrát probírala špatná situace dětí,  které 

později přecházejí do dětského domova nebo k adopci k náhradním rodičům, 

jednou dospívající nezvladatelné děti, které se dostanou na okraj společnosti, 

jednou  špatná  ekonomická  situace  a  izolace  starých  lidí.  Ve druhém 

sledovaném ročníku  byly  řešeny pouze  patologické  jevy  a  násilí  na  dětech 

v původní, orientační rodině.

64



6.3.5 Homosexualita

A) Respekt 1993

Článek  Neviditelná láska představil  situaci  českých homosexuálů  na počátku 

devadesátých let. V době, kdy vrcholil strach z AIDS, a pouhé tři roky poté, co 

byly zlikvidovány policejní seznamy homosexuálů. Jednalo se pouze o mužskou 

homosexualitu, o lesbických vztazích se v článku  nepsalo vůbec.  Hovořilo se 

v něm  o  tom,  jaké  je  pro  mladé  homosexuály  svěřit  se  se  svou  orientací 

rodičům. „,Jak tě to napadlo?’ divila se matka, a posílala ho za lékaři, aby mu to 

rozmluvili. Po několika týdnech se smířila, a Jan má tedy za sebou první dějství 

procesu zvaného ,coming out’: veřejného přiznání k homosexualitě. Další krok, 

rozhovor s otcem, bude ovšem těžší. A netajit svou přirozenost před ostatními 

lidmi je v atmosféře našich malých měst už skutečně  obtížným rozhodnutím.“ 

Z článku  hodně  promlouval duch  doby.  Jeden  aktér  pochopil,  že  o  něj  jeho 

kamarád nemá zájem, když od něho obdržel místo dopisu „prázdnou obálku“, 

a nechápal  svého jiného přítele,  že  to  „roztáčel  s  ruskými  vojáky.  Rozhodně 

jsem ho za  tenhle  postoj  k  okupantovi  odsoudil.“  (obě citace:  HOLUB,  Petr. 

Neviditelná láska. Respekt 36/93, 6. 9. 1993, s. 11)

B) Respekt 2008

Jak  se  žije  homosexuálním párům toužícím  po  dítěti?  Text  slučující  v  sobě 

zároveň  téma  homosexualita,  vztah  rodičů  a  dětí,  rodinné  právo  a  umělé 

oplodnění  najednou  měl  název Děti  na  „entou“. Autor  Tomáš  Brolík  v něm 

seznámil čtenáře s tím, že česká legislativa neumožňuje umělé oplodnění párů 

stejného pohlaví  a jakým způsobem se to  obchází.  „,Žofie je dítě  plánované 

na ,entou’,“ říká Zora.  „Nejdřív  přemýšlíte,  jestli  vůbec dítě  chcete a jestli  to 

zvládnete – a jestli to  zvládne okolí. A nakonec musíte vymyslet, jak si to dítě 

vlastně pořídit.’“ (BROLÍK, Tomáš. Děti na „entou“. Respekt 28/08, 4. 7. 2008, 
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s. 26) Text několikrát zmiňuje, že vyjít ven s tím, že je člověk homosexuál, není 

již problém. Že okolí tuto informaci bere dobře a člověk se necítí být kvůli tomu 

diskriminován nebo izolován. 

C)  Srovnání  textů  časopisu  Respekt  s  tematikou  homosexualita 
v letech 1993 a 2008

Oba ročníky na toto téma vydaly jeden článek. Vývoj, který zaznamenala česká 

společnost vůči  homosexuálům, se v Respektu  odrážel  velmi  dobře. Zatímco 

v prvním  článku  z  roku  1993 se  spíše  řešilo,  jak  se  k  homosexualitě  vůbec 

přiznat a jaké to pro člověka může mít důsledky, článek z roku 2008 více hledal 

odpověď na to, jestli má homosexuální pár právo na to, mít děti.  Bylo možné 

tedy na stránkách Respektu vypozorovat znatelný posun kupředu ve vnímání 

homosexuálů. Ostatně dobře to  vystihla věta z posledně jmenovaného textu: 

„Ještě v osmdesátých letech čeští  homosexuálové svoji  identitu obvykle  tajili. 

V devadesátých letech bojovali o možnost uzavírat partnerské svazky. Teď stojí 

před  nejtěžším  krokem –  vymoci  si  právo  na  vlastní  nebo  adoptované  děti. 

Někteří už to překonali, snadné to však není.“

6.3.6 Stáří

A) Respekt 1993

Jediným textem, který se tématu v roce 1993 věnoval,  byl článek Kult mládí je  

u konce – přichází věk seniorů tehdejšího šéfredaktora Ivana Lampera. Kromě 

demografických prognóz o stárnutí obyvatelstva zdůraznil také obavu z toho, že 

lidé odcházející do penze nevědí, co si počít. „Většina našich spoluobčanů, kteří 

v průběhu několika nejbližších let odejdou do penze, neví, co si počne s volným 

časem. Velká část z nich nikdy neuvažovala o tom, jaký životní styl jim umožní 

peníze z důchodových dávek. (…) Právě na odstrašujícím příkladu takových lidí 

se  v  příštích  desetiletích  budeme  učit  nelehkému  úkolu:  jak  úspěšně 

zestárnout.“ Na jiném místě zase  kritizoval neochotu rodiny postarat se o své 
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staré členy. „Řada nemocných či postižených seniorů skončí v ústavech, i když 

by klidně mohli žít doma,“ říká dr. Kalvach.  „Pro tyto občany se už vžil název 

lidé,  které  nikdo  nechce.  Je  jich  rok  od  roku  více.  ,Svoji  pouť  začínají 

v nemocnici – třeba s infarktem nebo náhlou nevolností, což kolem sedmdesátky 

není neobvyklá příhoda,“ vysvětluje dr. Kalvach.  „Když akutní potíže pominou, 

chtějí  se vrátit  domů, ale  není  jim to  umožněno.  Mají  například nevyhovující 

bydlení, jsou osamělí nebo se o ně rodina odmítá starat, a státu se zdá, že oni 

sami to nedokážou.“ (oba citáty: LAMPER, Ivan. Kult mládí je u konce – přichází  

věk seniorů. Respekt 33/93, 16. 8. 1993, s. 11)

B) Respekt 2008

Články o stáří vyšly v tomto roce dva. Karolína Vitvarová-Vránková ve své glose 

Ale babi… především kritizovala špatné chování ke starým lidem,  jehož se jim 

dostává od personálu léčeben dlouhodobě nemocných nebo domovů důchodců. 

Nejde však o chování zlé, ale spíše netaktní nebo nešetrné. Ironicky například 

také  kritizovala obligátní  fotografování  politiků s  občany.  „Zajímavá  situace 

nastane,  když  do  světa  starých  zavítá  člověk  z  příjemně  zařízeného  světa 

venku. Tak přišel na návštěvu do ošetřovatelského centra v Praze 10 tehdejší 

obvodní  starosta  Milan  Richter.  S  babičkami  se  vyfotografoval  a  rozdal  jim 

dárkové balíčky,  kde byly drobnosti,  které dělají  život hezčím. Třeba lahvička 

šampaňského a káva. Jenže jednu věc nedomyslel. Co s kávou v prostředí, kde 

při  pouhém  pokusu  proniknout  do  kuchyně  uslyšíte  káravé: ,Babi’.“ 

(VITVAROVÁ-VRÁNKOVÁ, Karolína. Ale babi… Respekt 32/60, 2. 8. 2008, 

s. 60)

Také  ve druhém textu  Michala  Komárka  Příliš  drahý  podzim byla ústředním 

tématem důstojnost stárnutí. Článek reagoval na novelu zákona o sociální péči. 

Nenabádal čtenáře k tomu, že je správné se o staré lidi postarat doma, spíše 

hledal  koncepci  pro  umožnění  co  největší  samostatnosti  seniorů.  Psalo  se 

v něm – ovšem spíše kriticky – o developerském plánu na výstavbu penzionů 
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pro  staré  lidi.  Proti  tomu  stál  názor  gerontoložky  Ivy  Holmerové,  která 

soustřeďování jedné věkové skupiny vidí jako nešťastné řešení. „Znamená to, že 

ty  lidi  vytrhneme z  přirozených životních  vazeb,  odložíme je  stranou.  A taky 

zdeformujeme  celou  společnost,  z  níž  uměle  vypreparujeme  normální 

mezigenerační sdílení zkušenosti a vzájemnou pomoc.“

(KOMÁREK, Michal. Příliš drahý podzim. Respekt 47/08, 15. 11. 2008, s. 24)

C) Srovnání textů časopisu Respekt s tematikou stáří v letech 1993 
a 2008

Texty s patnáctiletým rozestupem mají hodně společného. Zabývaly se nutností 

strávit  se staršími  členy rodiny stáří  a  odmítaly jejich zbytečné odkládání  do 

léčeben. V prvním textu  byla více znát obava o finanční situaci důchodců, ve 

druhém sledovaném ročníku byla vidět spíše touha o umožnění zachovat jejich 

samostatnost  a  důstojnost.  Demografické  výhledy,  které  na  ose  porodnost–

úmrtnost  spějí  více  a  více  k  záporným  hodnotám,  sledovaly texty  v  obou 

ročnících.  Ve druhém  ročníku  byla  pozitivně  hodnocena novela  zákona 

o sociálních službách, negativně pak přístup lidí ke starším rodinným členům. 

6.3.7 Lidé s postižením

A) Respekt 1993

Počátek devadesátých let byl obdobím, kdy Česká republika udělala ve vztahu 

k lidem s postižením velký skok kupředu.  Reflektoval  to jediný článek s touto 

tematikou s názvem Chránění lidé, který velice kladně hodnotil práci organizace 

Duha a to, jak se snaží poskytnout lidem s mentálním postižením co největší 

samostatnost, a dokonce práci. „Dospělí lidé s mentálním postižením měli u nás 

donedávna prakticky dvě možnosti:  buď zůstali  u rodičů, nebo se z nich stali 

chovanci  ústavů sociální  péče.  (…) Z ústavů,  určených pro osoby do 26 let, 

vedla prakticky jediná cesta – do domova důchodců.  Mentálně postižení  byli 

navíc  jen  předmětem  pasivní  péče:  vycházelo  se  z  předpokladu,  že  nejsou 
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schopni samostatnosti a nezávislosti.“  To  potvrzovala  také slova spokojeného 

klienta Kuby. „V ústavu byly tvrdé podmínky, přikazovalo se a zakazovalo. Já 

jsem jenom toužil si vařit sám. A v ústavu to nešlo. Mě tam nepustili k žádné 

práci, tam se vůbec nedalo nic dělat.“ (obě citace: ČÁPOVÁ, Hana – RYŠAVÝ, 

Martin. Chránění lidé. Respekt 32/93, 9. 8. 1993, s. 10)

B) Respekt 2008

V ročníku 2008 Respekt nedělal analýzy stavu péče o lidi s postižením, ale řešil 

konkrétní kauzy či  témata s postiženými spojená. V textu  O pěstounské péči 

hovoří sociální odbornice věnující se náhradní péči s Petrou Vrtbovskou o tom, 

že adopce dětí s nějakým druhem postižení  je daleko snazší a že takové děti 

mají šance na osvojení téměř mizivé. V článku Jednou na mě promluví vypráví 

svůj příběh matka, jejíž syn se na školním výletě topil a jeho mozek je od té 

doby nenávratně poškozený. 

C) Srovnání textů časopisu Respekt s tematikou stáří v letech 1993 
a 2008 

V textu prvního ročníku ještě  doznívalo nadšení z toho, že lidé s postižením 

přestali být problémem skrývaným za zdmi ústavu. Středem pozornosti se staly 

domovy nového typu,  kde byli  klienti  z pochopitelných důvodů šťastnější  než 

v ústavní posteli. Kritika v článku patřila „starému“ způsobu, jak nakládat s lidmi 

se speciálními  potřebami.  Ve  druhém  sledovaném  ročníku  střídala  nadšení 

snaha  o  řešení  konkrétních  problémů:  odmítání  pomoci  rodině,  která  se 

rozhodla o svého těžce postiženého syna  postarat doma, či špatně nastavený 

způsob adopcí dětí s postižením.
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6.3.8 Rodičovská dovolená

A) Respekt 1993

Velmi osobní  zkušenost  popsala Tereza Brdečková v jediném  textu k  tématu 

rodičovská dovolená Matka na volné noze. Text nevyzněl ani v nejmenším jako 

pozitivní a upozornil na jednu velkou díru v systému české sociální politiky: jak 

se může živit těhotná žena a matka, která se dosud živila na nekontraktované 

úvazky a na živnostenský list. Tři roky po politickém převratu tento problém ještě 

nebyl vyřešen.  Problémy,  které  Brdečková  prožívala,  však  nebyly pouze 

ekonomického charakteru. V článku si stěžuje na špatné jednání lékařů a sester, 

na chování spoluobčanů v městské hromadné dopravě, na neochotu pojišťovny 

a  další  problémy.  Text  je  silně  subjektivní,  má deníkový  charakter  a  je  plný 

trpkého humoru. „Ležím na gauči a od plic nadávám na své břicho a na svou 

bezmocnost.  (…) Zákon je  zkrátka  vymyšlen bez účasti  žen a podle vžitého 

přesvědčení, že ony sedí doma s dětmi a muži se mají starat. (…) Končím, můj 

čas se chýlí. Na minulý porod, kdy mne asistentka okřikovala: Přestaňte řvát, na 

dvoře sedí lidé, nemám dobré vzpomínky.“  (BRDEČKOVÁ, Tereza.  Matka na 

volné noze. Respekt 15/93, 19. 4. 1993, s. 10) 

B) Respekt 2008

Články Více peněz za  mateřskou,  Muži  na  otcovské dovolené,  Kam to  dítě  

dáme  a Cirkus  pro  všechny  řešily  rodičovskou  dovolenou.  První  dva  články 

poukazovaly spíše  na legislativní úpravy a finanční dopady pro českou rodinu, 

druhé dva články pro změnu na pracovní seberealizaci matek. Ta byla v textech 

popisována jako nezpochybnitelná samozřejmost  pro všechny ženy, které mají 

děti.  Za hlavní problém považoval autor malou snahu státu  o umožnění práce 

matkám s dětmi, zejména nízký počet jeslí a školek. Jako pozitivní byla brána 

možnost  otcovské  dovolené  (byť  se  jedná  o  pouhý  jeden  týden)  a  iniciativy 

aktivních  matek.  „I  když máme  malé  děti,  chceme  žít  jako  kdokoli  jiný,“ 

vysvětluje jedna ze zakladatelek kavárny Berenika Kučerová (28). Jako matka 

70



s kočárkem a  dvěma dětmi  byla  až  dosud v  centru  města  odkázána jen  na 

specializovaná  mateřská  centra,  zastrčené  přebalovací  dětské  koutky 

v McDonald’s nebo na lavičky v parku. (…) ,Nechtěla jsem být pořád jen mezi 

ženami se stejnými mateřskými starostmi, a být tak odtržená od okolního života.“ 

(BRABEC, Jan. Cirkus pro všechny. Respekt 48/08, 22. 11. 2008, s. 26)

C)  Srovnání  textů  časopisu  Respekt  s  tematikou  rodičovská  dovolená 
v letech 1993 a 2008 

Změnil se počet článků na toto téma, v roce 1993 se mu věnoval jeden, v roce 

2008 čtyři  články.  V  prvním  roce  byla hlavním  problémem finanční  závislost 

matky dítěte na otci a špatně nastavený sociální systém.  Ve druhém ročníku 

byla  zdůrazňována nutnost  seberealizace  rodičů,  která  však  musí  být 

podmíněna vybudováním sítě školek a jeslí. Stejně tak však byla čitelná i snaha 

redakce  podporovat  matky  v  jejich  vlastních  aktivitách.  Články  byly výzvou 

čtenářkám, aby nespoléhaly na podporu státu a snažily se samy.

6.3.9 Rodinné právo

Respekt 2008

Jedno ze  čtyř  témat,  které  v  ročníku  1993  zcela  chybělo,  proto  nebude 

meziročně porovnáváno.  Objevilo se celkem sedmkrát  a zahrnovalo všechny 

typy  problému  spojené  s  českou  legislativou  a  soudnictvím.  Témata,  která 

spadala  do  skupiny  rodinné  právo,  byla značně  rozmanitá  a  je  těžké hledat 

společné jmenovatele. Zákony, o kterých se v článcích jednalo, ovlivňují fyzické 

tresty  dětí,  přisuzování  dětí  po  rozvodu  matce  či  otci  nebo  délku  a  výši 

mateřské.  Mimo  jiné  se  v  článcích  také  řešila diskutovaná  novela  zákona 

o sociálních  službách. Ta, spolu s návrhem zákona o zákazu tělesných trestů 

dětí,  byla  hodnocena pozitivně.  Ostatní  návrhy  zákonů či  stávající  legislativa 

byly hodnoceny negativně.
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„Odborníci se shodnou na tom, že nový zákon o sociálních službách je moderní 

a  dobrý.  Máme  i  kvalitní  dokument  ministerstva  práce  a  sociálních  věcí – 

Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012.“ (KOMÁREK, 

Michal. Příliš drahý podzim. Respekt 47/08, 15. 11. 2008, s. 24) 

„Přístup k umělému oplodnění mají v Česku ze zákona pouze heterosexuální 

páry, které ovšem nemusejí být manželé. Podpis ovšem v dokumentaci zůstane 

a ženin papírový partner se může svého otcovství později domáhat. A to je to, 

čeho se například Zora s Lenkou obávaly.“ ((BROLÍK, Tomáš.  Děti na „entou“. 

Respekt 28/08, 4. 7. 2008, s. 26)

6.3.10 Vztah muž a žena a singles

Respekt 2008

Tato dvě témata se objevila pouze ve druhém sledovaném vzorku z roku 2008. 

Tématu vztah muž a žena byly věnovány tři články (Rychle toho pravého, Umění 

šťastného rozvodu  a Nová vlna feminismu). V článku  Nová vlna feminismu se 

hovořilo o rovných příležitostech žen a mužů, které podle autorky Silvie Lauder 

stále v českých podmínkách chybějí – ať už na pracovním trhu, nebo ve školách. 

Další  článek  Umění  šťastného  rozvodu Anneke  Hudally,  který  byl  označen 

kódem vztah muž a žena, řešil úplný konec tohoto vztahu. Za největší problém 

byla  považována špatná komunikace po rozvodu a trend českého soudnictví 

přisuzovat děti po rozvodu pouze do péče matek. 

K textu Rychle toho pravého byl ještě navíc přiřazen kód singles, protože se v 

něm mísila  obě témata. Byl jediným článkem časopisu Respekt  nesoucím kód 

singles. Hovořilo se v něm o proměně sňatkového trhu, která na našem území 

probíhá od devadesátých let, a o souvislostech, které to přináší. Narůstá počet 

nesezdaných manželství a lidí, kteří nemají čas se seznámit. To pomáhá novým 

typům  podnikání,  které  zprostředkovávají  srazy  typu  speed  dating.  Podle 

sociologa Tomáše Katrňáka, který byl v textu citován, je nyní velký převis lidí, 

kteří  nemohou  najít  vhodného  partnera,  ve  dvou  nesourodých  skupinách: 
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u mužů z vesnice se základním vzděláním a u žen z velkých měst se středním 

nebo vysokým vzděláním. Přestože je představitelům obou skupin kolem třiceti 

let, nemají ani příležitost, ani chuť se seznámit. Je čím dál patrnější trend párové 

homogamie,  tedy  že  lidé  hledají  protějšek,  který  se  jim  co  nejvíce podobá 

vzděláním, věkem, velikostí sídla a zaměstnáním. 

Vztahy dnešních  singles dobře  vystihla jedna věta  v článku:  „,Seznamovači’, 

sociologové  a další  pozorovatelé  společnosti  se  shodnou:  Toto  není  éra 

divokosti.  Spíše nekonečného přebírání a zvažování možností.“ (VITVAROVÁ-

VRÁNKOVÁ, Karolína. Rychle toho pravého. Respekt 12/08, 15. 3. 2008, s. 60)
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7. Časopis Reflex – shrnutí

Reflex 1993

V textech o rodině  bylo v časopise Reflex nalezeno dvanáct článků. Všechny 

spadají do žurnalistického žánru reportáže. V nich bylo označeno celkem šest 

tematických okruhů:  náhradní péče, lidé s postižením, vztah rodičů a dětí, 
stáří, sociální problémy v rodině a umělá reprodukce. Reflex v rámci těchto 

tematických skupin vybíral témata, která se nějakým způsobem odchylovala od 

takzvané  normy  či  běžného  středostavovského  modelu  rodiny.  Nejčastěji 

obsažena byla témata náhradní  péče a vztah  rodičů a dětí.  Obě se objevila 

šestkrát, hned za nimi téma lidé s postižením (pětkrát).

Je podstatné, že všechny články doprovázely černobílé nebo barevné fotografie; 

redakce se primárně soustředila na vizuálně atraktivní témata. Právě fotografie 

lidí  s  postižením,  dětí  z  ústavů,  sociálně  vyloučených  rodin  nebo  rodin 

rumunských Čechů byly velmi fotogenicky zajímavé a ve své době zřejmě také 

přinášely i jistou míru exotiky, novosti nebo tajemství. Celkově  bylo tedy téma 

rodiny zpracováno tak, aby především zaujalo a utvrzovalo čtenáře v pocitu, že 

Reflex  se  nebojí  kontroverze  či  negativity.  Zdá  se,  jako  by hlavním  cílem 

redakce bylo zachytit výlučnost tématu. 

Fotografie,  které  články  doprovázely, byly velmi  expresivní,  umělecké,  často 

ilustrační. Texty ročníku 1993 spojovala výrazná expresivita vyjádření, emotivní 

podání, poetizující prvky, citace, které zachovávaly nespisovnou češtinu. 

Kladně  byli  vyobrazeni  lidé,  kteří  pečují  o  ostatní,  například o postižené děti 

nebo o staré rodiče. Kritizováni  byli nejvíce ti,  kteří o rodiče nechtějí  pečovat 

doma, či špatná funkce úřadů. V několika případech bylo pod článkem o některé 

instituci  nebo organizaci  uvedeno číslo jejího účtu  spolu s žádostí o přispění 

čtenářů. 
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Reflex 2008

Naopak v roce 2008 se Reflex více obracel k běžným problémům české rodiny. 

Nově  otevřel témata, jakými jsou rozvody a s nimi související  rodinné právo 
a mateřství, více než v roce 1993 hovořil o lásce, sexu a vztahu mezi mužem 
a ženou,  ale také o životě lidí,  kteří si zvolili  cestu  singles, tedy dobrovolně 

svobodných. Celkem bylo v ročníku 2008 nalezeno deset článků a deset témat. 

Počet článků se tedy snížil, ale počet témat se zvýšil. Nejčastěji bylo v článcích 

obsaženo  téma  rodinné  právo,  které  bylo  přisouzeno  pěti  textům  (polovině 

článků).

Texty  byly psány odlehčenou  a  zábavnou  formou,  celkově  ubylo  poetických 

a vzletných  prvků,  nicméně  vulgarismy  zůstaly.  Hodně  textů  bylo –  v  obou 

ročnících  –  velmi  subjektivních,  případně  dokonce  psaných  ich-formou, 

ve druhém ročníku byl ovšem zřejmý posun směrem k věcnosti a snaze o větší 

objektivitu, což často podporovaly informační boxy. V roce 2008 byla ve všech 

článcích kromě  humoru  velmi  zřetelně  čitelná  ironie.  Zdá  se,  že  cílem bylo 

především  pobavit.  Kladně  v  nich byl  hodnocen dobrý  podnikatelský  nápad, 

úspěch, ale také rozumný nadhled ve vztazích nebo při péči o děti. Kladně byla 

hodnocena  také  novela  zákona  o  sociálních  službách.  Terčem  výsměchu 

a ironických poznámek redaktorů bylo naopak cokoli, co bylo spojeno s velkým 

nadšením. Tyto ironické poznámky lze postřehnout u článku kritizujícího nákupy 

drahého oblečení pro děti (Dítě místo kabelky),  přirozené porody (Orgasmický 

porod?), princip  manželství  (Manželství  na  dobu  určitou) nebo  „přeslazené“ 

sestry v ústavech (Nerozbitné ústavy) a u dalších. 

Fotografie  doprovázející  články  byly výhradně  dokumentární,  spíše  než 

nositelem  emoce  byly  informační  a  jen  v  některých  příkladech  byly pouze 

ilustrační. 
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8. Časopis Respekt – shrnutí

Respekt 1993

Celkem bylo nalezeno deset textů o rodině,  v nichž pak bylo  označeno  osm 

témat:  vztah  rodičů  a  dětí,  náhradní  péče,  mateřství,  sociální  problémy 
v rodině, lidé s postižením, stáří, homosexualita a rodičovská dovolená. 
V textech se až na výjimky (Matka na volné noze) neobjevil humor ani ironie, 

články  naopak  usilují o  vážnost  témat  I  jejich  zpracování.  Objevila se  nová 

a kontroverzní  témata  (homosexualita)  nebo  emočně  náročná  témata  (týrání 

dětí, darování novorozeněte hned po porodu náhradní matce, sklony teenagerů 

k  agresivitě  a  k  alkoholu),  která  ovšem  byla zpracována  nekontroverzním 

způsobem. Byť byl z článku dobře zřejmý názor autora, články nebyly agresivní. 

Téměř  nikde  se  neobjevil  citově  zabarvený  jazyk  ani  vulgarismy.  Často  byl 

součástí textu historický přehled vedoucí až do současnosti, názory odborníků. 

Respekt je evidován Unií vydavatelů jako zpravodajský časopis  –  a jeho jazyk 

tomu odpovídá. 

Časopis Reflex dbá na úctu jak k dětem, tak ke znevýhodněným občanům nebo 

k  seniorům.  Neobjevil  se  ani  náznak  ironie  nebo  vtipu  směrem od  redakce 

k těmto skupinám. Články nikoho nezesměšňovaly.

Texty doprovázely velkoformátové ilustrační černobílé fotografie. 
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Respekt 2008

Počet textů  týkajících  se  české  rodiny  se  zdvojnásobil  na  dvacet článků. 

Spektrum tematických okruhů se zvýšil na třináct, přibyla témata rodinné právo, 
vztah muž a žena, otcovství, umělá reprodukce a singles. 
Přibylo článků, které jsou psány o lehčích tématech či „zajímavostech“ (znaková 

řeč pro kojence, hledání rodinných kořenů). Téma otcovství se  objevilo pouze 

v této skupině článků Respektu z roku 2008, a to hned třikrát. 

Hlavním terčem  kritiky  byla v  roce  2008  špatně  nastavená  legislativa 

a samospráva, konkrétně v malém počtu školek a jeslí, v neochotě podporovat 

matky  v  pracovním  uplatnění,  v nemožnosti  umělého  oplodnění  pro 

homosexuální páry atd. 

Pozitivně byly  hodnoceny novela  zákona  o  sociálních  službách  a  úspěšné 

podnikání, dobrý nápad a občanská iniciativa.

Fotografie se  změnily směrem  k  informačnímu  doplnění  článku,  ubylo 

ilustračních fotografií. Obvykle zobrazovaly hlavního aktéra textu. 
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9.  Srovnání  a  vývoj  časopisů  Reflex  a  Respekt 
z hlediska tematiky „česká rodina“

Podívejme se  nyní,  jak vypadá  porovnání  obou  časopisů  v  jednotlivých 

tematických kategoriích.

Náhradní péče a lidé s postižením

Zjednodušeně lze říci,  že Reflex se více  zabýval  otázkou ústavů (pohled do 

ústavů a domovů) a Respekt se více  zabýval myšlenkou osvojování a adopcí 

dětí. Reflex měl v prvním ročníku pět z celkových dvanácti článků věnovaných 

lidem s postižením,  ve druhém sledovaném ročníku tento počet prudce  klesl. 

Respekt  psal o lidech s postižením  v obou ročnících minimálně,  soustředil  se 

převážně na téma dětské adopce. Zatímco Reflex v  roce 1993 „vychovával“ 

čtenáře k toleranci a politicky korektnímu označování lidí s postižením, Respekt 

v témže ročníku komunikoval zkušenosti matek a náhradního rodičovství (ať už 

jako matky, které pracují v SOS vesničkách,  ty, které si dítě adoptovaly domů, 

nebo ty, které své dítě chtěly poskytnout k adopci). O patnáct let později celkově 

klesl počet článků v této kategorii u obou týdeníků, ale tematický výběr  zůstal 

podobný – Reflex se soustředil na ústavy, Respekt na domácí péči. 

Vztah rodičů a dětí, mateřství a otcovství

Téma  vztah  rodičů  a  dětí  patřilo  ve  všech  sledovaných  množinách  textů 

k nejčastěji  přiřazeným kódům. U časopisu Respekt  bylo  co do počtu článků 

s tímto tématem nejčastější u obou ročníků. Největší rozdíl spočíval ve způsobu, 

jakým autoři článků o dětech  psali. Zatímco v Respektu  převládala velká úcta 

 k dětem, v časopise Reflex jako by se autoři stavěli zcela „na stranu“ dospělých 

čtenářů  a  neváhali jít  až  k  hranici  zesměšnění  dětí,  o  kterých  psali. Zřejmě 

v zájmu zachování vtipnosti článků. 
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Téma mateřství  se  objevilo u obou ročníků Respektu (v prvním ročníku  bylo 

spjato zejména s osvojováním cizích dětí a touze po dítěti, ve druhém zejména 

s nutností vlastní realizace), v Reflexu přišlo až v roce 2008. Téma otcovství se 

objevilo pouze ve druhém ročníku časopisu Respekt (v časopise Reflex chybělo 

v  obou  sledovaných  ročnících)  a  bylo  spojeno  s  „moderním  angažovaným 

otcem“.  S  otcem,  který  chce  své  děti  při  rozvodu,  s  otcem,  který  chodí 

na otcovskou dovolenou a který chce pečovat o své děti.

Stáří

Obě  periodika pokrývala toto  téma  téměř  vyrovnaně  ve  všech  sledovaných 

množinách textů. Obě se také shodla na stejných východiscích: o své rodiče je 

lepší se postarat doma než v ústavu. Zatímco Reflex však v obou ročnících řešil 

v textech pouze ústavní léčbu, časopis Respekt se ve druhém ročníku soustředil 

na  možnosti  ponechání  soukromí  starým  lidem v jejich  bytech  za  pomoci 

speciálního systému alarmu. Zatímco Respekt  byl k ústavní péči dost kritický 

(zejména k tomu, že lidem není poskytnuta určitá míra samostatnosti,  je-li  to 

alespoň trochu možné), Reflex  byl ve všech textech naopak velmi pochvalný. 

Obdivoval  těžkou práci personálu a  citoval  spokojené babičky. Ty ale zároveň 

trochu shazoval lehkou ironií.

Sociální problémy v rodině

U  obou  periodik  lze  vypozorovat  podobný  trend  změny:  zatímco  v  prvním 

ročníku  popisovala  zejména sociální  problémy socioekonomického charakteru 

spojené se sociální vyloučeností ekonomicky slabých vrstev, které byly nějakým 

způsobem jiné, zajímavé, v roce 2008 se zájem  přesunul ke středostavovské 

rodině. Zatímco Respekt se  odklonil  od finančních problémů rodin a  soustředil 

se  na  patologické  vztahy  v  rodině  (konkrétně  násilí  na  dětech),  Reflex 

u finančních problémů  zůstal (hlavním aktérem  byla ovšem profilová čtenářka 

Reflexu). 
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Vztah muž a žena, singles

Dvě témata, která se vzájemně doplňují a ovlivňují, chyběla v prvních ročnících 

a jako tematická skupina se objevila u obou časopisů až v roce 2008. Proč se 

téma singles  neobjevilo ani  u  jednoho periodika  v  roce  1993, je  nasnadě – 

takových lidí v té době mnoho nežilo. Proč se však v tomto roce neobjevilo téma 

vztah muž a žena, se můžeme pouze domnívat – zřejmě bylo příliš „obyčejné“ 

a časopisy Respekt a Reflex hledaly možná více kontroverzní témata. 

Tematiku singles  reflektovaly obě periodika velmi  podobným způsobem. Obě 

vycházela  z  demografických statistik  o  vzrůstající  kariéře žen a  jejich menší 

ochotě  sdílet  společnou  domácnost  s  partnerem,  obě  reflektovala moderní 

způsoby seznamování (speed dating). Reflex ovšem nabídl i odvrácenou stranu 

této problematiky:  svobodnou matku,  která se nemá moc dobře,  ovšem svůj 

způsob života si vybrala, a otázku, co se stane s těmito dnes úspěšnými singles, 

až zestárnou a nebude nikdo, kdo by se o ně mohl postarat. 

Rodinné právo

Téma, které chybělo  u prvního ročníku obou týdeníků, ovšem stálo na prvních 

příčkách co do počtu článků, které tento kód obsahují, v roce 2008. Autoři totiž 

články  více  spojovali  s  aktuální  politicko-legislativní  situací.  K  aktuálním 

tématům roku 2008 patřily dva zákony – novela zákonu o sociálních službách 

a příprava zákona proti fyzickému násilí. První  novelu obě periodika  hodnotila 

velmi  kladně.  Druhou  hodnotil pouze  Respekt  –  také kladně.  Co  však 

podrobovaly kritice oba časopisy, to je špatná legislativa týkající se přídavků na 

děti a neexistujících jeslí a školek. 

Homosexualita a umělá reprodukce

Téma homosexualita se objevilo pouze v textech časopisu Respekt. Zajímavé je 

sledovat vývoj v obsahu: v prvním ročníku  se psalo o tom, že homosexualita 
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není porucha, ve druhém o tom, jakým způsobem homosexuálové řeší touhu po 

rodině.  Posun,  ke  kterému  zde  došlo,  byl  jedním z  nejmarkantnějších.  Ve 

druhém ročníku  se spojovalo s tématem umělá reprodukce. Tomuto okruhu se 

zase více věnoval časopis Reflex. Již v prvním roce informoval o nové metodě 

umělého početí, tzv. zmrazeného embrya. Ve druhém zase o tom, jak dobře se 

soukromá klinika ujala umělé reprodukce. Spíše než pomoc zoufalým párům zde 

však kladně hodnotil podnikatelský plán. 

Rodičovská dovolená

Tematický okruh  rodičovská  dovolená  se  objevil pouze  v  textech  časopisu 

Respekt, přičemž  v roce 1993 jednou a v roce 2008 čtyřikrát. Téměř všechny 

články  vyznívaly kriticky  v  neprospěch  legislativy  a  samosprávy:  neochotní 

úředníci na úřadech sociální péče a nedostatek financí  byly hlavními problémy 

v roce 1993. V roce 2008 byl jako hlavní nedostatek spatřován nedostatek škol 

a školek. Jediným článkem,  v němž legislativa získala pozitivní hodnocení, byl 

návrh ministerstva práce a sociálních věcí na otcovskou dovolenou. 
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Závěr
Časopis Reflex  měl snahu  prezentovat  texty vtipnějším způsobem, ve kterých 

nechybějí citově zabarvený styl,  vulgarismy a neskrývaně subjektivní postoje. 

Tento  styl  byl více  patrný  v  ročníku  1993,  v  roce  2008  se  posunul k  větší 

objektivitě.  Časopis  Respekt  více  používal citově  nezabarvený  jazyk,  častěji 

také citoval odborníky, statistická data a historické přehledy. Časopis Reflex měl 

tendence skandalizovat své články, při porovnání ovšem zjišťujeme, že časopis 

Respekt obsahoval v obou ročnících více kontroverzní a emočně více náročná 

témata, zpracovaná ovšem méně agresivní formou. Ve stylu, kterým byly články 

psány, lze spatřit nejvýraznější rozdíl. Naopak zaměření témat v rámci hlavního 

tématu česká rodina bylo nápadně podobné. Zejména  z toho důvodu, že oba 

časopisy reagují na aktuální dění, kauzy a změny legislativy. 

Obě periodika měla tendenci  vybírat  si hlavní aktéry příběhů článků, kteří by 

mohli být typickými čtenáři, respektive se kterými by se čtenář mohl ztotožnit.

V  textech  obou  týdeníků byl zaznamenán  nárůst  počtu  témat  v  roce  2008. 

V roce 1993 bylo nalezeno v textech časopisu Reflex šest témat, o patnáct let 

později deset. V časopise Respekt bylo v roce 1993 nalezeno osm témat, v roce 

2008 potom třináct témat. Celkově tedy Respekt  pokryl  jednak větší množství 

článků a také vyšší množství témat spjatých s českou rodinou. K tématům, která 

se objevila nově v roce 2008, patřil u obou časopisů vztah muž a žena, rodinné 

právo  a  singles.  V  časopise  Respekt  to  navíc  bylo téma  otcovství 

a homosexualita. 

Také  vývoj  doprovodných  fotografií  se  proměnil  u  obou  periodik  podobným 

způsobem. V roce 1993  byly fotografie  velkoformátové a ve většině případů 

měly spíše ilustrační charakter, kdy pouze  dotvářely  atmosféru. O patnáct let 

později se fotografie jak v Respektu, tak v Reflexu zmenšily a jejich funkcí bylo 

zejména doplnit informaci k článku.
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Summary

The Reflex weekly tends to present its content in rather entertaining manner 

with   unconcelaed inner-opinions, vulgarisms and fancy literary style.  This is 

particularly true about the 1993 volume in contrast with the objective shift we 

see  in  the  2008  volume.  The  Respekt  weekly  uses  language  that  is  more 

neutral, cites experts and show analytics with historic abstracts. Reflex tends to 

scandalize its articles, but comparing the two we find that in both volumes the 

Respekt weekly was dealing with topics that were both more controversial and 

emotionally challenging,  yet  presented in  less agressive way.  The thing that 

differs most is the writing style. The topics covered, though, were very similar 

thanks to the fact that both magazines cover actual cases and changes of the 

legislation.

Both  magazines  have  tendency  to  choose  the  subject  of  their  articles  as 

someone who could potentially also be their reader or someone who the readers 

can relate to.

In 2008, both magazines grew in the number of topics covered. In 1993, in the 

Reflex  weekly,  six  topics were  found compared to  ten fifteen years  later.  In 

Respekt,  there was eight topics in 1993, thirteen topics in 2008. New topics 

arriving in 2008 are man and woman relationship,  family rights and singles. 

Respekt also adds articles about fatherhood and homosexuality.

The use of photographs has changed similarly.  In 1993 both magazines use 

illustrative page fitting photos adding to the atmosphere of the articles, fifteen 

years later the photographs get smaller and its function is rather informative.
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