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1. Úvod 

Tato práce má za cíl zjistit, jaký obraz muže byl prezentován v československých časopisech 

v 50. a 70. letech, zabývá se tím, zda a do jaké míry se v průběhu dvaceti let tento obraz změnil. 

Hypotézou je, že způsob konstruování obrazu muže úzce souvisí s politickou a sociální realitou 

tehdejší socialistické společnosti. 

Analyzovány byly tří časopisy, které vycházely v 50. i 70. letech - Vlasta, Květy a Svět 

v obrazech. Jedná se o týdeníky s rozdílným zaměřením, ročníky 1954 a 1974 reprezentují výše 

zmíněná období. 

Zkoumání mediálního obrazu muže má již svou tradici. Obrazem muže a rolí médií v jeho 

konstituování či ovlivňování se poslední dvě desetiletí zabývají tzv. „Men's Studies", která jsou 

ovlivněna kulturálními studii, feministickým linutím a feministickými teoriemi (Craig 1992, s. 1-2). 

Feministické analýzy se v posledních třiceti letech pochopitelně soustředily výhradně na roli 

médií ve vytváření či ovlivňování postojů k ženám. Mediální reprezentace mužů byly v podstatě 

jakousi normou pro zkoumání vztahu médií k ženám, byly ignorovány a vnímány jako 

neproblematické (Craig 1992, s. 1). Rovněž mediální studia v minulosti věnovala oblasti vztahu 

médií a sociální definici maskulinity (soubor vlastností přisouzený společností mužům) jen málo 

pozornosti, nezabývala se muži jako takovými, ale spíše muži v kontextu jiných sociálních faktorů 

(Fejes 1992, s. 9). 

Men's Studies jsou svým zaměřením do značné míry pro-feministická. Klíčovými pojmy 

Men's Studies i feministických teorií jsou pohlaví (sex) a rod (gender). Oba teoretické přístupy tyto 

koncepty přísně oddělují, přičemž pohlaví j e chápáno jako biologické rozlišení a rod ]sko soubor 

vlastností, které společnost jednotlivým pohlavím připisuje. Men 's Studies, podobně jako 

feministické teorie, mají za to, že gender je sociálním konstruktem, jednotlivá pohlaví se svým 

vlastnostem a chování především učí, nejedná se tedy o přírodní a vrozenou danost (Craig 1992, 

s. 2). Základní myšlenkou je, že mediované texty mají způsobem svého kódování hluboce 

a neodbytně rodový charakter a že masově mediované kulturní formáty jsou silně prostoupeny 

patriarchální ideologií (McQuail 1999, s. 126-127). 

Tato práce je rozdělena do dvou základní celků - teoretické a praktické části. První část je 

věnována teorii a metodologii. Teoretická část začíná vymezením pojmu „obraz" a sn ím 

souvisejících konceptů: „reprezentace", „stereotyp" a „konstrukce reality". 

Dále jsou přiblíženy teoretické přístupy, které se zabývají problematikou reprezentace 

a představují teoretický rámec práce: strukturalismus, poststrukturalismus, sociální sémiotika, 

kulturální studia a Men's Studies. 
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Následuje charakteristika období 50. a 70. let v československu, charakteristika 

československých médií v obou obdobích a charakteristika časopisů Vlasta, Květy a Svět 

v obrazech. 

V závěru teoretické části jsou vysvětleny základní principy i odlišnosti použitých metod -

obsahové a sémiotické analýzy. 

Praktickou část tvoří vlastní analýza. Analýza je rozdělena do dvou celků. První celek 

představuje obsahová analýza sociálních rolí muže v jednotlivých ročnících příslušných časopisů. 

Obsahová analýza je zaměřena na četnost výskytu a poměru jednotlivých sociálních rolí muže 

na titulní straně, v textové, obrazové části a v konkrétním časopise jako celku. Získané údaje jsou 

interpretovány v souvislosti s historickým a sociálním kontextem obou období. V následující 

kapitole je celkový obraz muže v jednotlivých ročnících časopisů vzájemně porovnán. 

Druhý celek představuje sémiotická analýza. Z obou ročníků zkoumaných časopisů byl vždy 

vybrán takový text, který obsahoval co možná nejvyšší počet pro dané období charakteristických 

sociálních rolí muže, které byly zjištěny v obsahové analýze. V rámci sémiotické analýzy je 

sledováno propojení diskurzu (způsobu, jakým se o muži hovoří) se sociálním prostředím, 

hodnotovou orientací, převládajícími stereotypy a mýty československé společnosti. 
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2. Co je to „obraz" - reprezentace, stereotyp, konstrukce 
reality 

Sociologie definuje „obraz" (anglicky „image") jako „komplex dynamických představ, pocitů, 

postojů, mínění a soudů o určitém objektu (osobě, instituci, zboží, politice atp.), který je výsledkem 

záměrného a,nebo nezáměrného působení příslušného objektu na jedince a společnost (veřejné 

mínění). Na základě tohoto komplexu se vytváří a formuje vztah jedince a,nebo společnosti 

k tomuto předmětu a podle současného stavu „obrazu" se volí další formy působení" (Geist 1992, 

s. 124). 

Média se velkou měrou podílejí na produkci a šíření nejrůznějších obrazů. Mediální obraz muže 

je jedním z nich a poslouží jako jejich příklad. 

Výzkumy mediálních obrazů představují významnou oblast v mediálních studiích, 

z jejichž pohledu je „obraz" často nejasným označením pro výsledek procesu identifikace a výkladu 

reprezentací a stereotypů pomocí sémiotické analýzy. Obraz je v podstatě polotermínem, kterým 

můžeme rozumět reprezentaci, stereotyp i konstrukci reality. Přesněji řečeno, obraz je reprezentací, 

často zjednodušenou reprezentací - stereotypem, který je sociálně konstruován (Jirák, Kopplová 

2003, s. 144-145). 

2.1.Obraz jako reprezentace 

Reprezentace v mediálních studiích znamená proces, kdy abstraktní ideologické pojmy nabývají 

konkrétních podob (Jirák, Kopplová 2003, s.141). Každá reprezentace je produktem určité doby 

a společenského uspořádání - to znamená, že reprezentuje soubor idejí, které jsou v dané době 

a společnosti dominantní. Proto má každá reprezentace velmi selektivní povahu, některé pojmy 

a významy upřednostňuje a j iné naopak potlačuje. Vzhledem k jej ímu úzkému propojení 

s ideologií', vyžaduje jakákoli reprezentace, tedy i mediální, interpretaci (Chandler 1995). 

Reprezentace je něco, co zastupuje něco jiného. Reprezentovat znamená nejen zastupovat, 

ale i popisovat, zobrazovat a symbolizovat (Hall 1997, s. 16). Reprezentace je prostředníkem mezi 

1 Ideologie j e souborem názorů, postojů, hodnot a významů tvořících určitý pohled na svět a na mocenské vztahy 
ve společnosti (Geist 1992. s. 121). Ideologie je „dílem fi lozofu, ekonomů, náboženských vůdců a dalších myslitelů, 
je j ichž myšlenky si přisvojily a zpopularizovaly politické strany a nátlakové skupiny", dodává McNair (2004, s. 29). 
Tyto skupiny mezi sebou soupeři a využívají řadu sociálních institucí (i média) k propagaci a vyjádření svých názorů 
(Geist 1992, s. 122). Společenská skupina, která je ve společnosti dominantní , potvrzuje a posiluje své postavení tím, 
že ovládá nejen chování, ale také myšlení ostatních členů společnosti (VSS I. 1996, s. 415). Chce-li být ideologie 
úspěšná, musí vysvětli t a ospravedlnit stávající společenské rozvrstvení z perspektivy vládnoucích skupin těm, kteří 
jsou ve společenské hierarchii níže a pociťují nerovnost (McNair 2004, s. 31). 
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našimi myšlenkami a jazykem, který umožňuje, abychom mohli odkazovat k reálnému 
i imaginárnímu světu objektů, lidí a jevů. 

Stuart Hall předkládá dva systémy reprezentace. První systém reprezentace spojuje různé 

objekty, lidi a jevy s jejich mentálními reprezentacemi. Vytváří konceptuální mapy významů. 

Druhý systém organizuje vztahy mezi konceptuálními mapami a systémy znaků tvořících 

jazyk, který tyto koncepty reprezentuje. 

Reprezentace je pak spojením těchto tří elementů - „věcí", jejich myšlenkových konceptů 
a jazyka. 

Hall tvrdí, že tyto systémy reprezentace platí také pro vizuální znaky, i když se velmi podobají 

objektům, které reprezentují. Ale abychom mohli tyto vizuální (ikonické) znaky interpretovat, 

musíme mít přístup ke konceptuálním mapám a vizuálním jazyku (kódu) (Hall 1997, s. 16-20). 

Hall rozlišuje tři teoretické přístupy, které se pokoušejí vysvětlit, jak funguje reprezentace -

produkce významu prostřednictvím jazyka. Jedná se o přístup reflektivní, intencionální 

a konstruktivistický'. 

Reflektivní přístup je založen na představě, že význam věcí spočívá v samotných objektech, 

lidech a událostech. Jazyk je jako zrcadlo, které pouze odráží skutečný význam věcí, který již 

ve světě existuje. Teorie, která tvrdí, že je jazyk jednoduše odráží nebo napodobuje skutečnost, 

se někdy nazývá mimetická (Hall 1997, s. 24). Tento přístup k reprezentaci zastávají tzv. realisté, 

kteří se zabývají především tím, jak reprezentace odpovídá „objektivní" realitě ve smyslu přesnosti 

a pravdivosti nebo naopak zkreslení (Chandler 1995). 

Podle intencionálního přístupu je to právě člověk nebo autor, který propůjčuje slovům význam 

prostřednictvím jazyka. Slova znamenají to, co autor chce, aby znamenala. Potíž je ale v tom, 

že kdyby byl každý člověk jedinečným a autonomním zdrojem významů v jazyce, nemohl by 

se nikdy dorozumět s ostatními lidmi. Každý by totiž mluvil nějakým vlastním jazykem. Jazyk 

musí být sdílen, aby komunikace byla možná (Hall 1997,s. 25). 

Konstruktivistický' přístup říká, že ani věci o sobě, ani individuální uživatelé jazyka neustavují 

v jazyce význam. Význam je konstruován prostřednictvím systémů reprezentace - konceptů 

a znaků. Konstruktivisté nepopírají existenci materiálního světa, ve kterém existují věci a lidé, 

ale tvrdí, že to není materiální svět, který nese významy, ale je to právě jazykový nebo jiný systém 

používaný k reprezentaci našich myšlenek. Rozlišují pouze mezi materiálním světem 

a symbolickými praktikami, jejichž prostřednictvím funguje reprezentace, významy a jazyk. 

Reprezentace tedy vždy zahrnuje konstrukci reality. Konstruktivistický přístup zdůrazňuje sociální 

povahu jazyka, neboť jsou to lidé - sociální aktéři, kteří používají konceptuální systémy jejich 
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kultury, lingvistické a j iné systémy reprezentace, aby konstruovali význam, činili svět smysluplným 

a mohli o tomto světě smysluplně komunikovat s ostatními (Hall 1997, s. 25). 

2.2.Stereotyp - zjednodušená reprezentace 

Stereotyp2 j e označení pro zjednodušenou, zkreslenou představu, kterou si jedinci či sociální 

útvary vytvářejí nebo přejímají o sobě a jiných jedincích či sociálních útvarech (třídách, vrstvách, 

profesích, rasách atd.), především o jejich vlastnostech (Geist 1992, s. 453). Jinými slovy, 

stereotyp je zjednodušenou reprezentací jednotlivců, sociálních skupin i institucí (Lippmann 1922, 

s. 16-17). 

Podle předmětu se stereotypy dělí na autostereotypy a heterostereotypy. Autostereotyp je 

ustálená představa o skupinách, kterých se jedinci cítí být součástí a heterostereotyp je taková 

představa o jiných skupinách (MSS 1970, s. 470). Stereotypy jsou většinou snadno 

identifikovatelné, neboť zjednodušené vlastnosti svého předmětu ještě navíc přehánějí. 

Významným rysem stereotypů je často jejich iracionalita a emocionálnost, které je činí velmi 

vhodnými pro zneužití propagandou3 (Lippmann 1922, s. 78-80; VSS I. 1996, s. 1230). 

Vedle propagandy šířené médii, se na jejich vzniku a udržování pochopitelně podílí rodinná 

výchova, názorové autority, veřejné mínění a instituce jako škola, církev atp. (Lippmann 1922, 

s. 61, 89). Stereotypy ovlivňují postoje, názory, chování i pocity a oplývají výraznou setrvačností, 

ale nejsou neměnné a v průběhu času mohou doznávat změn (Geist 1992, s. 454; Lippmann 1922, 

s. 17, 65-66). 

Podle Waltera Lippmanna stereotypy hrají v lidském životě významnou roli a mají několik 

funkcí: uspořádávají svět kolem nás, usnadňují rychlé řešení nově nastalé situace tím, 

že zjednodušují složitost a komplexnost reality (Lippmann 1922, s. 63, 75); fungují jako „zkratky", 

které vedou přímo k významu (Lippmann 1922, s. 59); představují obecnou shodu v nazírání světa 

a tím, že jsou většinou jedinců sdíleny, fungují jako prostředek posilování stávajících hodnot, 

postojů a mocenského uspořádání společnosti (Lippmann 1922, s. 61, 82). 

: Termín zavedl W. Lippmann (1922) pro předem vytvořený, ustrnulý a většinou převzatý názor, mentální obraz 
o vlastnostech vnějšího světa. 
3 Propaganda j e obecně def inována jako „soubor více či méně systematicky uspořádaných myšlenek, idejí, názorů, 
doktrín atp., záměrně určených a použitých k ovlivňování mínění, citů, postojů, názorů, jednání atp. jednotl ivce 
anebo celých sociálních útvarů ve prospěch šířených idejí a názorů" (Geist 1992, s. 191), tedy ve prospěch konkrétní 
ideologie. Současně se jedná i o cílenou snahu vyloučit ideologie alternativní (Chlupáč 1982, s. 15-18, 45). Propaganda 
je proto j edn ím z prostředků sociální kontroly (Geist 1992, s. 311) a podobně j ako cenzura souvisí v totalitních 
režimech s central izovaným ovládnutím všech zdrojů informací (Rohlíková 1992, s. 77; Chlupáč 1982, s. 222). 
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Stereotyp, jako reprezentace konkrétní skupiny lidí, je sestaven z několika základních prvků 

jako je fyzický vzhled, věk, profese, způsoby chování a vztahy (MSS 1970, s. 469). Tyto elementy 

konstruují povrchovou stránku stereotypu, za nímž se ovšem skrývá ještě jeho význam, který 

příjemci spolu s hodnotovým sdělením z mediálního produktu dekódují. Ovšem i nepřítomnost 

určitého prvku při reprezentaci má význam. Jeho záměrné a pravidelné vynechání může být rovněž 

hodnotově interpretovatelným sdělením (Burton, Jirák 2001, s. 192-196). 

Význam stereotypu bývá akcentován jeho neustálým opakováním. Nelze říci, že by média 

stereotypy - představy o určitých typech - přímo vytvářela, ale že je spíše posilují tím, že je vždy 

reprezentují určitým způsobem. „Média tak organizují příjemcům chápání jednotlivých kategorií 

lidí a dávají jim nástroje k tomu, aby se uměli rozhodnout, proč určití lidé patří do určitých 

kategorií" (Burton, Jirák 2001, s. 191-193). 

Stereotyp pohlaví je jedním z nejrozšířenějších stereotypů a funguje jako „sociální 

samozřejmost". Jeho předmětem jsou názory o jednotlivých pohlavích a jejich vlastnostech a má 

vliv na obsah a vykonávání sociálních rolí 4(Geist 1992, s. 455). 

Stereotypy, zjednodušené reprezentace, jsou nedílnou součástí sociální konstrukce reality, neboť 

reprezentují mocenské vztahy, které jsou vždy v jejich pozadí (Berger, Luckmann 1999, s. 45-49). 

2.3.Konstrukce reality 

Významní představitelé sociologie vědění, Berger a Luckmann, tvrdí, že realita je konstruována 

sociálně. Sociologie vědění definuje realitu jako „vlastnost náležející jevům, kterým přisuzujeme 

existenci nezávislou na naší vůli (tyto jevy nepřestanou existovat, i kdybychom si to sebevíc přáli) 

a vědění jako jistotu, že tyto jevy jsou skutečné a jsou nositeli určitých vlastností" 

(Berger, Luckmann 1999, s. 9). Tato disciplína se zabývá sociálními kontexty a procesy, při kterých 

se různé reality stávají součástí vědění (Berger, Luckmann 1999, s. 11). 

Autoři upozorňují, že lidské vědomí je intencionální, to znamená, že se vždy zaměřuje 

na objekty. Neumíme pochopit domnělý základ našeho vědomí jako takového, ale pouze vědomí 

něčeho. Vědomí vnímá rozličné objekty jako základní složky různých sfér realit a dokáže se v nich 

pohybovat. Ve světě existuje tedy nesčetné množství realit (např. sny, hry, divadlo atd.), ale protože 

každodenní život útočí na lidské vědomí nejpalčivěji, j e realitou par excellence realita 

každodenního života. Tato realita se jeví člověku jako předem daný, uspořádaný svět objektů, který 

sdílí s ostatními lidmi a je brána zcela samozřejmě (Berger, Luckmann 1999, s. 26-29). Sociální 

J Sociální role j e nejčastěji definována j ako „očekávané chování, spojené se sociální pozicí" (Geist 1992, s. 348). Lidé 
mají mnoho sociálních rolí, které se mění podle sociálních pozic a sociálních útvarů, kterými jsou příslušníky. Toto 
chování, které j e v konkrétní sociální pozici předpokládané a očekávané, j e v podstatě sociální normou (Geist 1992, 
s. 349, 351). 
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konstruktivisté ale tvrdí, že vztah mezi člověkem a sociálním světem je dialektický. Tedy, že člověk 

(v tomto smyslu ho musíme chápat jako příslušníka společnosti) j e se sociálním světem v neustálé 

interakci; sociální svět je jeho výtvorem, který ho zpětně ovlivňuje. 

Paradoxem ovšem je, že lidé jsou schopni vytvořit svět a následně ho vnímat a prožívat jako 

něco jiného než lidský výtvor (Berger, Luckmann 1999, s.63-64). Každodenní realita ale není 

daností, je udržována lidskými činnostmi, myšlenkami a důležitým faktorem je její 

intersubjektivita, která je založena na mezilidské shodě v jistotě, že tato realita objektivně existuje -

významy jejích objektů jsou neustále udržovány, vědění o realitě je sdíleno - v komunikaci (Berger, 

Luckmann 1999, s. 28-29). 

Dialektický proces konstrukce reality probíhá (neustále) na třech úrovních: internalizace, 

externalizace a objektivace. 

Externalizaci můžeme chápat jako vyjádření našich subjektivních procesů a významů. 

Objektivace představuje proces, při kterém tyto externalizované produkty lidské činnosti nabývají 

objektivní povahy. Internalizace je pak promítáním objektivovaného sociálního světa zpět 

do vědomí v procesu socializace, kterou prochází každá nová generace (Berger, Luckmann 1999. 

s. 56, 63-64). 

Objektivace, produkty subjektivních procesů, jsou buď časově omezené (symbolická interakce 

tváří v tvář) nebo neomezené (symbolická interakce prostřednictvím trvalých předmětů). 

Objektivace tak umožňuje existenci reality každodenního života, protože vytváří prostředí s různou 

mírou zprostředkovanosti objektů, které hlásají subjektivní záměry druhých lidí. 

Významným typem objektivace je označování - vytváření znaků, které více než jiné 

objektivace, odkazují k subjektivním významům. Znakové systémy (kódy) lze rozlišovat dle jejich 

schopnosti odpoutat se od situace tváří v tvář. Nejvyšší stupeň odpoutatelnosti vykazuje jazyk. 

Jazyk dokáže reprezentovat a udržovat běžné objektivace v realitě každodenního života. 

Je objektivním skladištěm množství významů a zkušeností a zachovává je v čase. Jazyk plní 

zároveň roli donucovacího prostředku, protože svého uživatele nutí přijmout své vzorce (hotové 

jazykové prostředky objektivace zkušenosti: gramatické, syntaktické a pragmatické nástroje) 

a standardizovat tak způsob vyjádření. Jazyk zkušenost typizuje, a tím i anonymizuje tak, 

že zkušenost může být sdílena kýmkoli. Tím se stává transcendentním nástrojem uspořádávání 

a zpřítomňování reality (Berger, Luckmann 1999, s.40-44). 

Je to tedy právě jazyk, který hraje ústřední roli při konstruování reality a individuální 

subjektivity. Jazyk myšlení lidí ve skutečnosti strukturuje. Sociální konstruktivisté tak nepovažují 

jazyk za zrcadlo, které realitu pouze odráží, ale za jeden z jejích významných zdrojů (Berger, 

Luckmann, 1999). 
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Tím, že jazyk buduje tzv. sémantická pole (pole významů, ke kterým odkazuje jazykový znak) 

zároveň určuje, co bude z celkové zkušenosti určité společnosti zachováno a co bude zapomenuto-

určuje obsah a charakter sociální zásoby vědění (vědění o lidské situaci ve světě a jejích omezeních 

vědění, které funguje jako návod k praktickému konání i jako návod pro funkční sociální vztahy). 

Podle toho jaký má jedinec přístup k tomuto rezervoáru vědomostí, se určuje jeho postavení 

ve společnosti a způsob, jakým s ním bude zacházeno. Sociální zásoba vědění poskytuje typizační 

schémata pro rozličné druhy událostí, zkušeností a jevů atd. Tím také poskytuje univerzální, 

sdílenou logiku (co každý i já vím a mohu na tom založit své jednání). Nicméně nevysvětluje svět 

jako celek (Berger, Luckmann 1999, s.45-49). Jsou to symbolické světy (mytologie, filosofie, 

teologie či věda), které vytvářejí ucelený svět: legitimizují sociální řád - řád institucí, uspořádávají 

v celek rozdílné oblasti významů a veškerou lidskou činnost. 

Symbolický svět integruje reality různých situací do nadřazené každodenní reality a situuje tak 

jedincovu identitu v rámci sociálního řádu - vytyčuje hranice sociální reality. Dále uspořádává 

historii a určuje směr společné budoucnosti. Symbolický svět má schopnost legitimizovat také sám 

sebe (prostřednictvím profesionálních legitimizátorů). Tito legitimizátoři mají většinou tendenci 

vystupovat jako monopolní správci určitého symbolického světa a je-li určitá definice reality 

vázána na jisté mocenské zájmy, stává se ideologií. Různé definice reality (ideologie) mohou spolu 

soupeřit a jak dodávají autoři, „kdo má větší klacek, má větší šanci prosadit svou definici reality". 

Vítězství určitého symbolického světa záleží spíše na síle, než na teoretické dovednosti svých 

legitimizátorů (Berger, Luckmann 1999, s. 96-123). 

Mediální reprezentace obecně (tedy i reprezentace muže) představuje součást symbolického 

světa - j e sociální konstrukcí, neboť mediální skutečnost, tedy vše, co se objevuje v médiích a co se 

stává součástí naší zkušenosti, a sociální skutečnost, jsou sociálně určenými konstrukcemi reality, 

které jsou podmíněny kulturně a historicky a které jsou neustále vytvářeny, potvrzovány 

a opravovány společenskou praxí. Vztah mezi mediální a sociální skutečností je dialektický -

navzájem se ovlivňují, doplňují a mohou si i konkurovat. Obě tyto reality se podílejí na vytváření 

naší zkušenosti a určují způsob, jakým se vztahujeme k okolnímu světu (Jirák, Kópplová 2003, 

s.140). Každé mediální sdělení se totiž určitým způsobem vztahuje k mimomediálním 

skutečnostem. A sice tak, že prostřednictvím prvků ze smyslově vnímaného světa prezentuje 

sociální vztahy, soudy a představy o světě, ve kterém žijeme. Protože mediální sdělení může ony 

představy potvrzovat či vyvracet, je nositelem ideologie dané společnosti v dané době. Pomocí 

termínů „skutečnost" (realita) a „ideologie" j e možné vysvětlit pozici mediálních produktů vůči 

společenskému a sociálnímu kontextu a rovněž pochopit jejich konkrétní podobu (Jirák, Kopplová 

2003, s. 138). 
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2.4.Obraz muže a jeho znakové pojetí 

Reprezentace obecně m á j i ž svon teoretickou tradici a následnici přístupy. k t e r é s e j i zabyvaji 
představuji teoretický rámec mé práce. 

2.4.1 .Struktural ismus 

Obraz (reprezentace) muže a jeho znakové pojetí, které bude předmětem sémiotické analýzy, 

vychází z práce švýcarského lingvisty Ferdinanda de Saussura, který je považován za zakladatele 

sem,otiky. Sémiotika pojímá reprezentaci jako produkci významu prostřednictvím jazyka (Hall 

1997, s. 16). Saussure tvrdil, že jazyk je kód, který je tvořen znaky. Každý znak se pak skládá 

ze dvou částí - z označujícího (signifíant) neboli z akustického obrazu znaku a z označovaného 

(signifié) nebol, pojmu. Tyto dva elementy ale nelze od sebe oddělovat - jsou jako rub a líc téhož 

papíru. Vztah mezi označujícím a označovaným je arbitrární, To znamená neexistuje mezi nimi 

žádná přirozená souvislost. Tento vztah je výsledkem sociálně podmíněné konvence. Proces, který 

spojuje označující a označované, jehož produktem je znak, se nazývá označování (Saussure 1996 
s. 95-98). 

Saussure rozlišoval mezi jazykem (langue) a mluvou (parole). Jazyk chápal jako strukturu 

zahrnující obecná pravidla a kódy lingvistického systému. Langue je v podstatě sociální institucí -

kolektivní smlouvou, kterou nemůže jednotlivec sám tvořit ani měnit podle libosti. Proti jazyku 

jako instituci a systému postavil mluvu jako individuální akt realizace pravidel a výběru znaků 

z tohoto systému. Mluva je v podstatě pouhou kombinatorikou, ne čistou tvorbou. Mluva je 

opakováním stejných znaků - znaky se opakují v různých promluvách i v téže promluvě, přestože 

mluva poskytuje rozmanité a nekonečné kombinace (Barthes 1997, s. 89-91). 

Saussure bývá nazýván strukturalistou, protože chápe jazyk jako hloubkovou strukturu a mluvu 

nebo řeč jako její povrch (Hall 1997, s. 33). 

Podstatné je, že vztah mezi jazykem a mluvou je dialektický, jsou navzájem spojeny. „Není 

jazyka bez mluvení, ani mluvení bez jazyka", dodává Barthes (1997, s.91). 

Slovo jakožto jazykový znak a součást jazykového systému je obdařeno nejen významem, který 

je jeho označovaným, ale také hodnotou, která je v podstatě prvkem významu. Slovo lze zaměnit 

za něco nepodobného, za myšlenku, ale zároveň i za něco stejné povahy, tedy za jiné slovo. 

Hodnota jazykového znaku je důležitým pojmem, se kterým Saussure pracuje. Podle něj vzniká 

na úrovni langue, systému, kde znaky odvozují svojí hodnotu právě od toho, jakou pozici 

v ní zaujímají vůči ostatním znakům. Hodnota znaku je výsledkem toho, jak se znak odlišuje 

od ostatních znaků v témže poli. Hodnota znaku tak není nikdy předem dána a není definitivní; 

10 



hodnota znaku vyplývá z t o h o , čím z n a k není - je definována negativně (Saussure 1996 s ,42-

145). Takového vymezování znaků koresponduje s konceptem ,zv. binárních opoz.c' který 

představil strnkturalista Claude Lévi-Strauss (Budil 1995, s. 144). 

Jazykové znaky jsou řazeny podle dvou os. Na lineární ose - syMagmaický PU,„ - jsou znaky 

razeny za sebou, nemohou byt vysloveny zároveň. Zde znaky nabývají své hodnoty v protikladu 

k tomu, co předchází a co následuje. Na vertikální ose - p a r a ^ a U c k ý p l i n . J S 0 U z n a k y ( f i d ě n y 

vybtrany ze skupin jednotek, které mají spolu něco spoleíného (asociací) a jsou uloženy v naší 
paměti. 

Syntagma má proto blíže k parole a paradigma k langue. Ale stejně jako tyto dvě úrovně jsou 

neoddělitelné, je tomu tak i u těchto dvou plánů, jinak by promluva nebyla možná (Barthes 1997 
s. 137-138). 

Americký logik a filosof Charles Sanders Pierce obohatil Saussurův model o akt.vní roli 

uživatele znaku - jak podavatele, tak příjemce. Herce pojímal znak jako vrchol trojúhelníku. Znak 

odkazuje k něčemu jinému než k sobě samotnému - k objektu a odráží se v mysli uživatele jako 

interpretant. Interpretant není uživatel znaku, ale mentální koncept vytvořený jak znakem, tak 

uživatelovou zkušeností s objektem. Interpretant je mentálním konceptem toho, kdo kóduje, i toho. 

kdo dekóduje a je ovlivněn jejich zkušeností (Fiske 2000, s.42). Různí autoři doplňovali do vrcholů 

tohoto trojúhelníku různé výrazy a různě vymezovali vztahy mezi jednotlivými vrcholy 
trojúhelníku. 

Pierce dále vytvořil tři kategorie znaku, každou s jiným vztahem mezi znakem a jeho objektem 

nebo tím, k čemu onen znak referuje. 

Ikon - znak se jistým způsobem podobá svému objektu. Index - mezi znakem a jeho objektem je 

přímá souvislost. Symbol - mezi znakem a objektem neexistuje žádná souvislost ani podobnost, 

symbol je uznáván na základě konvence (Fiske 2000, s.46). 

Strukturalisté Roman Jacobson a Claude Lévi-Strauss se v souvislosti se znaky, jejich 

významem a uspořádáváním, zabývali rétorickými tropy - metonymu a metaforou, které podle nich 

představují dva fundamentální módy komunikovaného významu. Metonymie je přenesením 

významu zčást i na celek, část zastupuje celek (použití jednoho označovaného místo jiného). 

Metonymie funguje ikomcky v syntagmatickém módu. Metafora je přenesené pojmenování 

fungující jako vyjádření neznámého, nového, slovy již známými používanými na principu 

podobnosti i odlišnosti (označované funguje jako označující, které odkazuje k j inému 

označovanému). Je méně realistická, je založena na principu asociace - metafora funguje indexicky 

' Význam je definován vždy ve vztahu ke svému opaku. 
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v p a r a d i „ m m ó d u . M e ( a f o r a , ^ 

• vždy zahrnuje m e t ^ n , a , e , m e t a f o n j ( C h a n d j e r _ 9 9 5 ^ 

s _ , n á s l e d í c i , k t e H d á l e s j e „ o m o d e ] e m p r a c o y a i i ^ t o m u o 

ako Levi-Stiaussovu konceptu binárních o p o z i c , p f i l j í n o u ^ ^ ^ ^ 

Saussure uvažoval o jazyce nříliš , ,h„, a i„„x . , unomuiu. 
. J a Z y M p n " S a b s " * n e , v pevných strukturách a nebral v potaz to, že jazyk 

nen, pouhý systém, ale také určttý druh sociální praxe (Hall 1997 s 31 35) 

Francouzsky sémiotik Rolaud Barthes zohlednil roh sociálního a h.stonckého kontextu když 
rozlisoval mez, dvěma zpdsoby označováni - d e n o t a c i . k o n o t a c i D e n o t a c , p o J i m a , " 

vyznám znaku - J a k o význam ptvního řádu. Konotace j e pak významem druhého fádu ( čemy 

HO,es 3004, s. 365, a značí mterakci, která nastává, když se znak střetne se subjektivitou, pocit 

emocemi uživatele a hodnotám, J e h o kultnry. Podle Barthese nesou koncované významy znak* 

hodnotový systém, který jedinec či daná kultura užívají. (Fiske 3000, s.86). Ty konotované 
vyznamy, které ve společnosti převládají, nazýval myly7 

Barthes chápal mýtus jako sekundární sémiologický systém, který je budován „a základě 

sermologického řetězce, který existuje před nim. Co bylo v pnmámím systému znakem 

(.oznámená celkem sdružujícím koncept a obraz), se v sekundárním systému stává pouhý™ 

označujícím. Tento poslední člen se stane prvmím členem rozšířeného systému, který n t ^ u s buduje 

(stane se znakem). Mýtus v podstatě posouvá o stupeň fonuální systém pnmárních signifikacf 
(Barthes 2004, s. 112-113). 

Barthes analyzoval fungování mýtů v podstatě pomocí aplikace Saussurovy teorie znaku na 

oblast kultury v nejširším slova smyslu - na oblast reklamy, fotografie, populární kultury, módy atd 

a pokoušel se odhalit, jak mýty jako skryté znakové (sémiologické) systémy ve společnost, fungují 

(Barthes 2004, s. 108, 112-113). Zajímal se o to, jak společnost vytváří mytologický svět 

aby mohla vysvětlit některé aspekty reahty. Zabýval se více tím, jak označování probíhá než tím 

co věci označují. Barthes byl přesvědčen, že tyto mýty (znaky) jsou umělými konstrukcemi, které 

jsou produktem určité sociální skupiny nebo třídy, která v J l s t é m historickém období dosáhla 

dominantního postavení a prezentuje významy mýtů jako přirozené, nikoli historické 

nebo společenské. Mýty zastírají svůj původ a tudíž i svou politickou a historickou dimenzi. 

" Koncept rétorických tropů byl dále rozpracován a obohacen o asnekt i d e n l r W b r ^ u 
(J. Derrida, J. Lacan), kognit ivními sénnology (G. Lakoff, M. Johnson^atá . R ' B a r t h e s e m > poststrukturalisty 

s Konotace funguj í v metafor ickém módu a mýty metonymicky v syntagmatickém módu (Chandler 1995) 
Barthes na označující nahlížel ze dvou aspektů - j ako na výsledný člen n r imámíhn c „ c , í m l , , 

nebo jako na výchozí člen systému mytického, který pojmenoval fonna SZZané 7e nrn ^ T 
V mýtu, který Barthes v této souvislosti nazval s e k a c í koncept X L S S ^ 
(Barthes 2004, s. 115,121,130). Y ' Y j e P r e m e n o v a n na formu 
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xiz^rk,deoio8,i'k,erá ro™íž — — — -(Barthes 2004, s. 138-141). 

Banhesovo pojetí mýtů j e velmi b l í z k é L i p p m a n n o v ě k o n c e p c i s t e r e o t y p ů , k t e r é s t , n é j a k o 

0 d r a Z 6 J 1 d ° m m a n t n í S O u b o r t eo log ických hodnot (Lippmann 1922, s. 80-81). 

2.4.2. Poststruktural ism us 

Fenomén moc, zhodnotil ve svém díle francouzsky pos,s,rukturahs,a a filosof Michel Foucault 

Foucault se nezabýval pouze významem znaků, ale především vztahy moci a procesy vzniku 

produkce vědění - diskurzu. D.skurz ale nechápal pouze jako língvístický koncep., který označuje' 

pasa , souvislého ve rbáMho či písemného projevu, ale přisoudil mu význam, k.erý referuje k užití 

jazyka v určitém sociálním a historickém kontextu. Diskům můžeme chápat jako jazykový systém 

c, praktiku specifickou pro konkrétní sociální skupinu nebo období v historii. Foucaulův přístup je 

oproti sémiotickému přístupu Saussura a Barthese více ukotven v historii a je vnímavější vůči 

dobovým zvláštnostem, nezajímá se o jazyk, ale o d iskurz jako o systém reprezentace, skrze který 

nebo v jeho rámci jsou věděni a významy konstruovány a produkovány (Hall 1997 s 44) 

Podle Foucaulta jsou věci nebo jednání smysluplné nebo se stávají předmětem vědění jen 

v ramct dtskurzu. Nepopíral skutečnou materiální existenci věcí ve světí , ale tvrdil, že nic nemá 

vyznám vně diskurzu (Hall 1997, s. 45). Foucault tvrdil, že diskurz vytváří témata a zároveň určuje 

jaky™ způsobem se o těchto tématech hovoří a jaké argumenty jsou používány. Diskurz určuje 

nejen to, o čem a jak se hovoří, ale také to, o čem a jak se nehovoří. Dtskurz uesestává jen 

z jednoho výroku, jednoho textu a rovněž nemá jeden zdroj. Tentýž diskurz - určitý způsob 

uvažování o něčem nebo vědění určité doby - prostupuje celé řady textů, projevuje se ve způsobech 

jednání a v charakteru institucí, administrativy nebo politiky a všechny tyto entity pak sdílejí tutéž 

diskurzivní formaci (Hall 1997, s. 44). 

Foucault zdůrazňoval, že moc a vědění jsou neoddělitelné. Nejenže je vědění vždy formou 

:i, ale moc je zahrnuta i v otázkách, zda-li a za jakých okolností bude vědění uplatněno. Otázka 

„pravdy" není tak podstatná, jako užiti a platnost moci-vědění. Vědění spojené s mocí určuje, co je 

pravda a zároveň má schopnost učinit se samo pravdivým (Hall 1997, s . 48-49) 

Podle Halla vztah, který Foucault kladl mezi diskurz, vědění a moc, znamenal významný posun 

v konstruktivistickém přístupu k reprezentaci, neboť umístil reprezentaci do historického 

a praktického kontextu (Hall 1997, s. 47). 

moci 
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Moc Foucault nechápal jako soubor institucí a aparátů, které podřizuji občany státu, ale jako 

mnohost vztahů sil - jejich neustálé střetávání a boje, které jsou imanentní a všudypřítomné 

(Foucault 1999, s.108). Směr moci není odshora dolů, spíše naopak nebo lépe řečeno, moc cirkuluje 

v síti moci prostřednictvím různých mechanismů a taktik (Hall 1997, s. 48). Stát a jeho instituce 

jsou krystalizací strategií, ve kterých se síly moci střetávají, jsou konečnou formou moci. Moc není 

struktura či síla, kterou by byli někteří privilegovaní jedinci vybaveni, je to pojem označující 

komplexní strategickou situaci v dané společnosti (Foucault 1999, s.109). Tam, kde je moc, existuje 

i odpor vůči ní. Na poli mocenských vztahů je nezrušitelným protějškem moci. Odpor má stejný 

charakter jako moc. V síti moci představuje všudypřítomný fenomén, má charakter rozptýlených 

a přechodných bodů, které narušují jednotu společnosti. V určitém čase a prostoru mohou tyto body 

vytvořit větší ohniska odporu a organizovat kolem sebe skupiny či jedince a ovlivňovat jejich 

chování (Foucault 1999, s. 112-113). 

Foucault byl přesvědčen, že každá společnost produkci a moc diskurzu neustále kontroluje, 

organizuje, snaží se odvrátit nebezpečí a nahodilost jeho výskytu (Foucault 1994, s.9). 

Foucault se ve své práci rovněž dotkl termínu ideologie, ale odmítl její marxistické pojetí. 

Nedomníval se, že je možné redukovat všechny vztahy vědění a moci na třídní moc a třídní zájmy. 

Foucault nepopíral existenci tříd, ale na rozdíl od Barthese, nebyl toho názoru, že třídy a ekonomie 

jsou určujícím elementem. Nesouhlasil s představou, kdy proti sobě stojí pokřivené kapitalistické 

vědění a vědění nějaké absolutní pravdy (Hall 1997, s. 48). 

Francouzský poststrukturalista a filosof Jacques Derrida se zabýval interpretativní povahou 

kultury a tvrdil, že interpretace nikdy neprodukují finální moment absolutní pravdy. Interpretace 

jsou vždy následovány dalšími interpretacemi v nekonečném řetězci. Derrida se snažil rovněž 

zpochybnit logiku binárních opozic, neboť význam nelze definitivně ustanovit v žádném binárním 

systému9 (Hall 1997,s. 42). 

2.4.3.Sociální sémiotika a kulturální studia 

Význam sociálního a historického kontextu reflektuje také sociální sémiotika, jejímiž 

významnými představiteli jsou G. Hodge a R. Kress (Burton, Jirák 2001, s.287). Předmětem 

sociální sémiotiky je tzv. „sociálně situovaná sémióza" (Chandler 1995), to znamená proces, 

při kterém tytéž mediální produkty mohou v různých sociálních prostředích nabývat různých 

významů (Jirák, Kópplová 2003, s. 137). Sociální sémiotika totiž vychází z předpokladu, 

9 Obrazně řečeno, tak j a k o mezi bílou a černou barvou existuje mnoho odstínů šedé barvy. 
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že konstrukce významu textu je ovlivněna kulturním kontextem - příslušností čtenáře k určité 

subkultuře, dále společnosti proklamovanou definicí „normality", převládajícími stereotypy 

(ohledně věku nebo rodu), dominantní ideologií či hegemonií10 (Burton, Jirák 2001, s.287). 

Sociální sémiotika je občas považována za jakousi podmnožinu poststrukturalismu, neboť se 

soustředí především na parole (řeč) a zohledňuje alternativní způsoby čtení textu. Strukturalistická 

sémiotika, oproti sociální sémiotice, má své těžiště v langue (jazyk), nepřipouští, že text je sociálně 

determinován a opomíjí procesy produkce významů, roli čtenáře a dokonce i záměry autora textu 

(Chandl er 1995). Sociální sémiotici odmítají takovéto funkcionalistické pojetí textu a tvrdí 

že při analýze textu, má být text vztažen k něčemu jinému, než ke své vlastní struktuře. 

To znamená, že musí být vysvětleno, jak je text strukturován - nejen to, jak znaky označují 

(strukturálně), ale také proč (sociálně). Struktura není příčina. Vztahy označujících a označovaných 

mohou být sice ontologicky arbitrární, ale rozhodně nejsou arbitrární sociálně. Sociální sémiotika 

upozorňuje na to, že pojetí znaku jako arbitrárního elementu podporuje falešný mýtus o neutralitě 

média (Chandler 1995)._ 

Kulturální studia, která se rozvinula v rámci Centra pro současná kulturální studia, založeného 

při birminghamské univerzitě v roce 1964, rovněž nevnímají mediální produkty jako významově 

neutrální a pracují s koncepty hegemonie a ideologie (Hall 1996a, s. 7, 117-119). 

Kulturální studia zhodnocují přínos strukturalismu a sémiotiky - také vycházejí z předpokladu, 

že každé sdělení je konstruováno ze znaků, jejich denotátů a konotovaných významů, ale odmítají 

představu, že význam je do textu pevně a neměně zabudován (Hall 1996b, s. 132-133). Pozornost 

kulturálních studií se střídavě upírala buď na roli čtenáře při recepci mediálních obsahů -

etnografickým výzkumům se věnoval tzv. auditoriální přístup - nebo na způsob, jakým je v textu 

organizován význam a jak s ním nakládá publikum - tzv. textuální přístup (Hall 1996a, s. 120). 

Termín „preferované čtení" („preferred reading") pochází od významného představitele 

Birminghamské školy Stuarta Halla a označuje snahu podavatele, aby j ím vyslané mediální sdělení 

bylo příjemcem přečteno právě tak, jak bylo zamýšleno. Preferované čtení se realizuje 

10 Koncept hegemonie neboli nenásilné nadvlády pochází od italského neomarxis t ického teoretika A. Gramsciho 
a znamená, že malý počet lidí neviditelně uplatňuje svou moc tím, že ovládá životy těch, kteří moc ve svých rukou 
nemají . Ve většině společností úzký okruh jedinců ovládá právně, politicky či f inančně kličové instituce, ve kterých je 
moc soustředěna, j ako j e obchod, armáda i média (Burton, Jirák 2001, s. 294). Vládnoucí vrstvy pomocí médií 
předkládají omezený a nediferencovaný pohled na skutečnost, legitimizují tak stávající struktury moci a zabraňují šíření 
jakýchkoliv krit ických a alternativních názorů (McQuail 1999, s.93). Média se na posilování hegemonie podílejí 
především tím, že platné vztahy ve společnosti prezentují j ako přirozené. Hegemonie není ale vždy nadvládou 
vynucenou, je výs ledkem účinného přesvědčování a většinou společnosti j e akceptován fakt, že mocenská elita má 
rozhodující moc. Nadvláda j e udržována celou řadou dalších institucí - zákony, vzděláním a kulturou. Podstatou 
hegemonie je naturalizace samotné ideologie. Tato myšlenka byla dále rozpracována L. Althusserem 
či J. H. Al tschul lem (Burton, Jirák 2001, s. 294-295). 
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ve zpracování a uspořádání sdělení, jejichž cílem je nabídnout „čtenáři" jeden dominantní význam 

ze všech možných (Hall 1996b, s.134-135). K preferovanému čtení lze přirovnat například 

propagandu. Prostředky signalizující žádoucí interpretaci (volba témat, slov, slovních spojení, 

větných struktur, úhlu pohledu fotoaparátu, ohniskové vzdálenosti atd.), se nazývají orientátory. 

(Burton, Jirák 2001, s. 283-285). 

Barthes v této souvislosti představil koncept „anchorage", kdy lingvistické elementy (text) 

slouží k „ukotvení" preferovaného čtení konkrétního obrazu, např. spojení novinové fotografie 

a titulků, dokumentárního filmu a komentáře, komiksových obrázků a textu v „bublinách" atp. 

(Chandler 1995). 

Texty s nabídkou pouze jedné interpretace se označují jako uzavřené a texty, které zároveň 

poskytují více možných interpretací jsou považovány za otevřené (Burton, Jirák 2001, s. 284). 

Hall tvrdí, že média nabízeným preferovaným čtením podporují a posilují dominantní ideologii 

dané společnosti. Je ale zároveň přesvědčen, že text ve verbálním, vizuálním nebo jiném kódu je 

„čten"- aktivně interpretován - a n e j e n pasivně přijímán. Hallův model „zakódování a dekódování 

mediálního diskurzu" vnímá příjemce sdělení jako aktivního jedince, který může, ale nemusí 

dominantní ideologii přijmout. Hall věřil, že je možné tuto ideologii dekonstruovat podle toho, jaký 

postoj čtenář k danému textu zaujme. Dekódování sdělení závisí na sociokulturních, politických i 

osobních faktorech. Hall totiž zdůrazňoval vliv konkrétního společenského a historického kontextu, 

které proces dekódování ovlivňují (Hall 1996b, s. 128-134). Hall rozeznává tři způsoby reakce 

publika na ideologii, které produkují tři typy významů: 1) dominantní, kdy se význam zakódovaný 

podavatelem shoduje s významem dekódovaným příjemcem; 2) dohodnutý, který je výsledkem 

vyjednávání mezi příjemcem a obsahem a 3) opoziční, kdy příjemce ideologii zcela odmítne. 

Dohodnutý a opoziční kód vyplývá ze skutečnosti, že příjemce si je vědom sociální podmíněnosti 

textu (Hall 1996b, s. 136-138). 

Kulturální studia svou myšlenkou diferencovaného čtení mediálních textů, které souvisí nejen 

se subkulturou, vzděláním, rasou, třídou, ale také s rodem (gender) čtenáře, rozšířila oblast 

komunikačních studií, spolu s feministickými teoriemi, o rodový aspekt a učinila významný krok 

směrem k výzkumům mediálních obrazů jednotlivých pohlaví (McQuail 1999, s. 126-127). 

2.4.4.Men's Studies 

Zkoumání mediálního obrazu muže má již svou tradici. Obrazem muže a rolí médií v jeho 

konstituování či ovlivňování se poslední dvě desetiletí zabývají tzv. „Men's Studies", která jsou 

ovlivněna kulturálními studii, feministickým hnutím a feministickými teoriemi a jsou, obrazně 

řečeno, jejich potomkem. Men's Studies představují interdisciplínu, která shrnuje práce a analýzy 
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několika teoretiků, kteří se snaží rozšířit pohled na genderovou problematiku. Základy této poměrně 

mladé disciplíny položili v 80. letech autoři jako August, Pleck, Brod a Kimmel (Craig 1992, s. 1-

2). 

Klíčovými pojmy Men 's Studies i feministických teorií jsou pohlaví (sex) a rod (gender). Oba 

teoretické přístupy tyto koncepty přísné oddělují, přičemž pohlaví je chápáno jako biologické 

rozlišení a rocl jako soubor vlastností, které patriarchální společnost jednotlivým pohlavím 

připisuje. Maskulinita je pak souborem charakteristik společensky přisouzených mužům 

a femininita ženám. 

Men's Studies jsou svým zaměřením do značné míry pro-feministická (Craig 1992, s. 2). 

Základní myšlenkou je, že mediované texty mají způsobem svého kódování hluboce a neodbytně 

rodový charakter a že masově mediované kulturní formáty jsou silně prostoupeny patriarchální 

ideologií. Společnými tématy většiny prací jsou proto moc a nerovnost a to, jak se tyto fenomény, 

včetně skutečnosti, že na úrovni mediální produkce dominují především muži, promítají 

do mediálních obrazů jednotlivých pohlaví a to, jak jsou jejich významy rodově rozrůzněným 

publikem dekódovány (McQuail 1999, s. 126-127). 

Men's Studies, podobně jako feministické teorie, mají za to, že gender je sociálním 

konstruktem, jednotlivá pohlaví se svým vlastnostem a chování především učí, nejedná se o žádnou 

přírodní a vrozenou danost. Páteří obou směrů jsou ekonomické, lingvistické, psychoanalytické 

a sociologické přístupy, které jsou zakotveny ve strukturalismu, kritických teoriích a kulturálních 

studiích (Craig 1992, s. 2). 

Feministické analýzy se v posledních třiceti letech pochopitelně soustředily výhradně na roli 

médií ve vytváření či ovlivňování postojů k ženám. Mediální reprezentace mužů a maskulinit byly 

v podstatě jakousi normou pro zkoumání vztahu médií k ženám, byly ignorovány a vnímány jako 

neproblematické (Craig 1992, s. 1). 

Rovněž mediální studia v minulosti věnovala oblasti vztahu médií a sociální definice 

maskulinity jen málo pozornosti, nezabývala se muži jako takovými, ale spíše muži v kontextu 

jiných sociálních faktorů (Fejes 1992, s. 9). V této souvislosti dominují dva hlavní filosofické 

a metodologické přístupy - klasický empirický výzkum a kritický výzkum (Craig 1992, s. 4). 

Tradiční empirický výzkum médií a maskulinity se omezil pouze na dvě oblasti - na výzkum 

médií a pohlavních rolí mužů a žen a na výzkum pornografie. 

Obsahové analýzy mediálního zobrazení pohlavních rolí byly silně ovlivněny teorií sociálních 

rolí jednotlivých pohlaví, která předpokládá, že média prezentují jejich stereotypní obrazy, tím 

formulují společenské požadavky a ovlivňují chování a utváření rodové identity. Tato teorie 

ale ignoruje nebo spíše nedoceňuje fenomén moci ve vztazích mezi muži a ženami, relační procesy, 
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jejichž prostřednictvím je rod sociálně konstruován a dynamické vazby rodových reprezentací 

na rozsáhlý systém sociální stratifikace a ideologie (Sabo, Jansen 1992, s. 169). Předmětem analýz 

byly reprezentace rolí jednotlivých pohlaví v televizních programech pro dospělé i děti, filmech, 

reklamách, tisku atd. Ze studií vyplynuly poměrně jednoznačné výsledky - reprezentace mužů 

kvantitativně převládají nad reprezentacemi žen. Muži jsou stereotypně zobrazováni - jako 

heterosexuální, značně idealizovaní jedinci bílé pleti, kteří zastávají vysoké pracovní pozice, jsou 

úspěšní, mocní, aktivní, racionální, nezávislí, většinou svobodní atp. - a jejich reprezentace, které 

se sice mohou vzhledem k žánru a předpokládanému publiku mírně lišit, v podstatě odpovídají 

tradičnímu patriarchálnímu pohledu na muže a maskulinitu (Fejes 1992, s. 10-13). Někteří teoretici 

namítají, že nedostatkem takto orientovaných výzkumů je jejich zaměření především na rozdíly 

než podobnosti mediovaných rolí a že rozdíly a jejich příčiny lze lépe pochopit jedině v celkovém 

kontextu rozdílů i podobností (Fejes 1992, s. 10). 

Výzkumy pornografie jsou zaměřeny výhradně na heterosexuální mužskou sexualitu a na vliv 

pornografie na násilné chování mužů, které bylo v souvislosti s konzumací pornografických 

materiálů potvrzeno laboratorními experimenty. Chybějí ovšem výzkumy pornografického obsahu 

jako takového, jeho proměn v průběhu let atd. (Fejes 1992, s. 20-21). 

Empirické výzkumy pohlavních roli a pornografie, které se sice liší zaměřením, poskytly jisté 

množství reprezentací maskulinity v médiích. Analýzy pohlavních rolí ukázaly, že média prezentují 

stereotypní pohled na maskulinitu. Ale chybí solidní důkazy o tom, že by tyto mediální stereotypy 

měly přímý vliv na to, jak muži svou maskulinitu vnímají. Výzkumy pornografických materiálů 

naopak přesvědčivě prokázaly, že média tím, jak prezentují násilné nebo degradující chování mužů 

vůči ženám, mají silný dopad na individuální pojetí maskulinity. Nicméně, oba přístupy se 

maskulinity dotýkají jen okrajově a v podstatě nahlížejí na maskulinitu jako na „fakt" (Fejes 1992, 

s. 21-22). 

Naopak kritické studie vnímají maskulinitu jako sociální konstrukt, jako sociálně konstruované 

„znaky" (Craig 1992, s. 4). Jazyk pro ně představuje významný symbolický systém, jehož 

prostřednictvím, ale i dalšími znakovými systémy, j e maskulinita kódována jako vrozená a daná. 

Men's Studies tak učinily významný, i když zatím nedostatečný, krok směrem ke znakovému pojetí 

muže a maskulinity v médiích (Saco 1992, s. 23). Vycházejí přitom z novějších tradic lingvistiky, 

sémiotiky, kulturálních studií a poststrukturálního feminismu (Craig 1992, s. 4). 

Mnoho studií se v tomto směru zabývá nejen znakovým konstituováním maskulinity, ale také 

jejím dekódováním publikem, přičemž čerpají z psychoanalýzy, kulturálních studií 

a neomarxistických teorií. Společným jmenovatelem těchto studií j e přesvědčení, že média místo 

toho, aby jen reflektovala nebo reprezentovala jednotlivá pohlaví a rodové rozdíly, napomáhají 
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spiše tyto rozdíly konstituovat, protože je prezentují jako reálné a naprosto přirozené (Saco 1992, 

s. 25). 

Robert Hanke navázal na tradici kulturálních studií a předložil koncept tří druhů reprezentací 

maskulinit - maskulinity hegemonní, konservativní a podřízené (s. 187). Hegemonní maskulinita 

neznamená mužskou roli, ale celý soubor maskulinit. Hegemonní maskulinita představuje fenomén, 

kdy si určití muži přivlastňují moc a bohatství a kdy legitimují a reprodukují sociální vztahy, které 

generují dominanci. Tato maskulinita odkazuje k sociální převaze konkrétní verze nebo modelu 

maskulinity, který převládá v běžném uvažování a v konvenční morálce a definuje, co to znamená 

být mužem (dominantní, silný, aktivní, agresivní, úspěšný atd.) a zajišťuje tak dominantní postavení 

mužů a podřizuje j im ženy v rámci systému pohlaví a rodu. Patriarchální jádro vládnoucích vrstev 

současné společnosti potřebuje pro svou stabilitu a dominanci i j iné verze maskulinity 

(Hanke 1992, s. 190-191). Hanke zkoumal tyto další formy reprezentace maskulinity, které 

se v posledních letech začaly objevovat v amerických primetimových televizních formátech. 

Konservativní maskulinita představuje novou verzi mužství, jedná se o obraz muže s tradičními 

femininivními vlastnostmi (citlivý, jemný, upravený a starostlivý muž, který se zaobírá svými 

pocity). 

Podřízená maskulinita odkazuje k mediálním obrazům homosexuálů, kteří jsou většinou 

prezentováni jako problematičtí jedinci (Hanke 1992, s. 192-194). 

Hanke upozorňuje, že tyto dvě maskulinity neznamenají, že by došlo k rekonstrukci 

maskulinity, ale že tyto maskulinity představuji jen obměněné verze maskulinity dominantní, která 

operuje skrze nejrůznější strategie reprezentace - jako j e inverze, exkluze či inkluze rodových 

rozdílů. Cílem těchto mediálních strategií je oslovit co nejširší publikum; v dimenzích sociální 

nerovnosti zmírnit napětí mezi muži samotnými, mezi muži a ženami i mezi jednotlivými 

společenskými vrstvami a také reagovat na nové společenské okolnosti (feministické hnutí, hnutí 

gayů a lesbiček). Média tak konstruují nové mýty a stereotypy, které podporují dominantní 

patriarchální ideologii (Hanke 1992, s. 196-197). 

Studie, které se zabývaly reprezentacemi mužů např. ve sportovních médiích nebo komiksech, 

poskytly podobné výsledky a naznačily, že stejné strategie dominantní maskulinity jsou 

uplatňovány i v souvislosti s příslušností k jiným rasám a etnikům (Craig 1992, s. 4-6). 

Lynn Spanglerová a Ralph Donald se zabývali tím, jak média prezentují vzájemné vztahy mezi 

muži. Spanglerová došla k závěru, že přátelství mužů je v akčních programech zobrazováno 

především jako „dělání" pospolu, než pouhé „bytí" pospolu, které je naopak charakteristické 

pro situační komedie. Donald při analýze válečných filmů zjistil, že stejně jako ve sportu jsou 

motivy vzájemného boje, násilí a vítězství valorizovány a stávají se symbolem skutečného mužství. 
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Laňce Strate analyzoval reklamy na pivo a tvrdí, že se jedná o důmyslné mýty, které mužům 

vyloženě poskytují manuál tradiční maskulinity. Obdobný výzkum Dianě Barthelové rovněž 

potvrdil, že reklama určená mužům podporuje výše zmíněnou sociální konstrukci maskulinity 

a že média jen posilují mužskou dominanci a moc ve společnosti (Craig 1992, s. 5-6). 

Men 's Studies, která zkoumají mediální obrazy mužů a jejich stereotypní konstruování z mnoha 

aspektů, mají za to, že média pracují značně ideologicky (Craig 1992, s. 6), ale akcentují rovněž 

fakt, že publikum může k nabízeným významům zaujmout trojí postoj, jak naznačuje Hallův model 

(McQuail 1999, s. 125). Tato interdisciplína poskytuje významný náhled na způsoby interakce 

médií a společnosti (Craig 1992, s. 7). 

2.5.Socialistická mytologie 

Obraz muže a jeho znakové pojetí úzce souvisí se sémiotickým uvažováním československé 

společnosti a socialistickou mytologií. Barthes se soustředil především na mytologie 

v kapitalistických společnostech (Černý, Holeš 2004, s. 264). Socialistickou mytologií se zabýval 

Vladimír Macura ve svých „sémiotických esejích", ve kterých se pokusil postihnout mechanismy 

socialistické kultury a odhalit zákony její emblematiky a symboliky. Macura říká, že symboly, 

emblémy a mýty, které nás donedávna obklopovaly, byly kódy tvářícími se jako přírodní danost a 

n ě j a k o lidský výtvor - n ě j a k o sémiotický konstrukt. Lidé s nimi zacházeli naprosto mechanicky a 

bezmyšlenkovitě. Macura analyzoval rozličné dobové kódy - literární útvary, poezii i prózu, fámy, 

výtvarná, sochařská i architektonická díla, ve kterých se socialistická ideologie zrcadlila (Macura 

1992, s.5). 

Macurovy sémiotické analýzy odhalují přísně dualistické uvažování tehdejší doby, které 

v strukturální sémiotice rezonuje s konstruováním významů v rámci binárních opozic, se kterými 

přišel C. Lévi-Strauss. 

Podle Macury čerpala socialistická mytologie ze starozákonní i novozákonní symboliky. 

Starozákonní symbolika je rozeznatelná především v motivech ráje a zaslíbené země, kterou se stal 

Sovětský svaz. Došlo tak k ostré polarizaci reality „starého" a „nového" světa, který byl 

jednoznačně spojován s Ruskem, které obývají šťastní a spokojení lidé. Úlohu katalyzátoru těchto 

představ sehrála pochopitelně druhá světová válka, která byla chápána jako završení zápasu obou 

světů a jako loaické pokračování ruské revoluce. Motiv zla byl bezvýhradně spojován se starým 

světem, zlo hrozilo zvnějšku, nemohlo působit uvnitř tohoto dokonalého nového světa (Macura 
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1992, s. 11). Zlo a hrozba války byly vždy spojeny se Západem (starým světem), mír naopak 

s Východem (novým světem). 

Mír v socialistickém světě není chápán jako klidový stav, nýbrž jako nelítostný zápas (Macura 

1992, s. 19). Macura upozorňuje na toto paradoxní sémantické propojení koncepcí míru a boje, 

které souvisí s ústřední představou ráje a její dvouvrstevnatostí. Mír je součástí života v novém 

světě, ale musí se za něj neustále bojovat - v ráji již žijeme a zároveň si ho musíme vydobýt. 

Další dualitou, v souvislosti s mytologizací socialismu jako ráje, jsou hodnoty „bohatý" 

a „chudý". Nový (východní) svět je vždy bohatý a starý (západní) svět vždy chudý (Macura 1992, 

s. 20). 

Macura nazývá socialistický svět, světem „utopie". Tato utopie se snažila zmocnit totality světa 

a nahradit jeho nejednoznačnost a rozmanitost svou monolitostí (Macura 1992, s.7). Dobové 

koncepce totiž pracovaly s představou šťastné budoucnosti, ke které dějiny nevyhnutelně směřují. 

Macura upozorňuje na nápadnou sakrální až chiliastickou povahu mytologických vizí krásného 

zítřka, které propojením se státní doktrínou a vědeckou teorií byly jen posíleny a obecná závaznost 

z nich vytvořila mýtus v sociálním slova smyslu. Již od třicátých let se upevňoval mýtus 

nalezeného ráje v Sovětském svazu a po roce 1948, kdy společnost přešla k sovětskému modelu 

socialismu, dosáhl tento mýtus svého vrcholu a stal se závaznou kolektivní normou. Odlišná 

představa budoucnosti, obava z ní či odvrat k soukromým zájmům a starostem každodenního života 

byly nepřípustné. Lineární pojetí dějin umožňovalo jen pohyb vpřed a pohyb zpátky byl chápán 

jako reakcionářství, odmítání pokroku a zrada vůči těm, kteří přijali pohyb dějin vřed za svůj úkol 

a cíl (Macura 1992, s. 8-9). 

Macura odkryl ve vizi šťastného zítřka dvě vrstvy - tato vize byla jednak ideálem, jednak již 

žitou přítomností, ve smyslu prožívání snu minulých generací (Macura 1992, s. 9). Proto se stal 

velmi silným motiv „plánu", jako mostu spojujícího „socialistický dnešek" se šťastným zítřkem 

(Macura 1992, s. 17). 

S vizí nového světa byl spojen obraz „nového člověka", který je prostý, obyčejný, 

spolunáležející k ostatním a nezatížený pozůstatky minulosti. Tyto požadavky splňovaly děti 

a mládež (Macura 1992, s. 12-13). Tehdejší proces tvorby znaků - sémióza, proto potlačovala 

motivy stáří a s ním spojené motivy zimy a tmy. Mládí, symbolizující příslušnost k ráji, bylo 

naopak spojováno s motivy jara, slunce a smíchu. Nicméně obyvatelé ráje (lid) byli 

charakterizováni obecně dost neurčitě, ale silně emblematicky podle předem dané normy. Lidé jsou 

představováni např. pomocí svých profesí, skutečné osobní rysy jsou potlačeny, protože by je 

vzájemně odlišovaly. Obyvatel nového světa sám neznamená nic, splývá se všemi (Macura 1992, 

s. 15-17). Socialismus sám sebe definoval jako svět rovnosti, ovšem ne tak smyslu rovnosti 
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občanské, jako ve smyslu obecnějším - ekvivalenci, vzájemné zaměnitelnosti, nahraditelnosti 

jedinců. Rovnost je tak dohnána ke krajnosti, k vnitrní homogenitě a jednorodosti. Subjektivita 

individua je eliminována na pouhý podíl na celkovém fungování systému, který je paradoxně, 

navzdory rovnosti, přísně hierarchizován. Hodnota jednotlivých složek tohoto sociálního mode lu j e 

totiž určena mírou podílu na něm (Macura 1992, s. 46). 

V takto sémioticky vytvořeném novém světě - ráji nechybí ani Bůh. Ale nesmrtelný™ 

a všudypřítomným stvořitelem se místo Boha stává osoba vůdce, která završuje hodnotovou 

pyramidu a je naprostým ztotožněním se systémem - jeho reprezentací. Macura popisuje 

mechanismy, pomocí kterých je obraz vůdce konstruován, a hovoří o dvou principech. Na základě 

principu ekvivalence je vůdce vnímán jako jeden z mnohých, ale současně, podle principu 

hierarchie, je nad ostatními vyvýšen. Atribut lidskosti jej neklade na stejnou úroveň s lidem, 

protože jeho lidskost je ohromující, vyráží dech. Osoba vůdce tak dosahuje roviny mýtu 

prostřednictvím atributu , jeden z nás", , j e s námi" a charakterizuje ho jako vševědoucího, 

vševidoucího a všeslyšícího. Funkci být znakem, symbolizovat, se podrobil i vnější popis vůdce 

(Macura 1992, s. 47-48). Macura srovnával emblematiku Stalinovu i Gottwaldovu a nalezl mnoho 

podobností ale i významných rozdílů. Společný byl motiv světla a atributy „otce", ale ve 

vzájemném vztahu náležel atribut „otec" výhradně Stalinovi a atribut „syn" Gottwaldovi. Mýtus 

Gottwalda byl méně univerzální, šlo o obměnu mýtu Stalina (Macura 1992, s. 52-53). Na příkladu 

smrti obou státníků, a především Gottwalda, Macura demonstroval sémiotické procesy, které měly 

odvrátit chaos a potvrdit nenarušenost socialistického světa, který bude fungovat dál, i když jeho 

tvůrce - vůdce- zemřel. Nesmrtelnost a síla státníka i socialismu byla symbolizována 

monumentálností pohřebního aktu, vojenskou přehlídkou i zástupy lidu, které potvrzovaly platnost 

mýtu o vůdci, který žije ve svém lidu dál. Nabalzamování a vystavení těla pak bylo završením 

mýtu věčnosti a symbolem „selhání smrti" (Macura 1992, s. 56). 

Macura se snažil pohlížet na sémiotický svět socialismu, který je sice regionálně a sociálně 

diferencovaný, jako na celek. Pro tento sémiotický celek používal termín „sémiosféra", na jej ímž 

utváření a fungování se z největší části podílí jazyk (Macural993, s.5). 

Petr Fidelius se rovněž pokusil o racionální reflexi znakových strategií socialistické kultury -

především propagandistického jazyka v tisku. Fidelius, podobně jako Macura, vnímá jazyk jako 

konstitující element ideologického obrazu světa. Navíc, komunistický jazyk, má podle něj, velkou 

vypovídací schopnost o době a společnosti, ve které byl používán (Fidelius 1998, s . l l ) . 

Komunistickou řeč nechápe pouze jako propagandu, vnímá ji v širším slova smyslu, protože 

komunistická řeč není jen nástrojem přesvědčování, a l e j e především nástrojem moci. 
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Fidelius uvažuje o jazyku v konstruktivistických dimenzích. Říká, že myšlení je závislé na řeči-

řeč dává myšlence tvar a je zároveň prostředníkem mezi lidskou myslí a světem. Řeč ovlivňuje 

myšlení a naopak (Fidelius 1998, s. 181). Aby totalitní systém vytvořil „nového člověka'01 , musí 

ovládnout jeho myšlení, musí si tím pádem podrobit i řeč, lépe řečeno stvořit „řeč novou". Řeč, 

„kde budou slova nedílně spjata s určitými předem vymezenými, přísně kodifikovanými 

sémantickými obsahy, které bude možno už jen mechanicky spojovat do určitých předem 

naprogramovaných řetězců a sestavovat z nich potom rozmanité figury či obrazce" (Fidelius 1998, 

s. 183). 

Takovéto pojetí jazyka a moci má velmi blízko k Foucaultově koncepci diskurzu a vztahu 

vědění, moci a režimu pravdy (Hall 1997, s. 47, 49). 

11 Viz Macura. 
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3. Charakteristika 50. a 70. let 
Tato práce vychází z předpokladu, že mediální reprezentace muže je úzce propojena s historickým 

kontextem obou období. Proto následující kapitoly přibližují 50. a 70. léta z hlediska politického, 

sociálního a kulturního dění v Československu. 

3.1.Léta 50. 

Charakteristika 50. let není možná bez stručného seznámení s obdobím předcházejícím, 

neboť události 40.let bezprostředně ovlivnily politické, sociální a ekonomické uspořádání naší 

společnosti na několik dalších desetiletí. 

S koncem druhé světové války došlo k novému uspořádání světa, rozhodujícím faktorem se stal 

poměr sil mezi dvěma vítěznými supervelmocemi - USA a SSSR. Začalo období vzájemné 

konfrontace na poli politickém, hospodářském i ideologickém, rovněž došlo k poměřování 

aktuálních vojenských sil - po roce 1945 totiž oba státy disponovaly největším vojenským 

potenciálem a svůj mocenský vliv uplatňovaly téměř na celém evropského kontinentu a soupeřily 

spolu i v oblasti j ihovýchodní Asie (Kuklík, Kuklík 2000, s. 98-99). 

Československo, společně se svými jihovýchodními sousedy, patřilo do sféry vlivu Sovětského 

svazu12, který systematicky napomáhal jednotlivým komunistickým stranám k postupnému získání 

politické moci a následně přistoupil k brutální sovětizaci svých satelitů. V důsledku celoevropského 

příklonu k politické levici, obecné popularity SSSR a jeho osvoboditelské Rudé armády zvítězila 

ve volbách roku 1946 Komunistická strana Československa (KSČ) (Bělina, Grulich 1992, s. 254). 

KSČ se v roce 1947 stala členem nově vzniklého Informačního byra komunistických stran 

(Informbyro), které nahradilo Komunistickou intemacionálu. Informbyro aktivně šířilo sovětskou 

ideologii, prosazovalo jediný možný model socialismu - sovětský model, jehož základem byly 

myšlenky Lenina a Stalina - a zdůrazňovalo boj proti imperialismu (Kuklík, Kuklík 2000, s. 102-

103). Téhož roku Československo nejdříve přijalo a následně, pod Stalinovým nátlakem, odmítlo 

hospodářskou pomoc USA (tzv. Marshallův plán) a ocitlo se tak za tzv. železnou oponou, která 

rozdělila Evropu na východní a západní, totalitní a demokratickou. V únoru 1948 došlo 

v Československu k vládni krizi a následnému politickému převratu. Ministři demokratických stran 

nesouhlasili především s poměry v Bezpečnosti a rozhodli se, nebude-li sjednána náprava, podat 

demisi. Komunisté přišli s vlastním řešením stávající krize, požadovali po prezidentu E. Benešovi, 

Sféry vlivu byly rozděleny j iž na Jaltské konferenci v únoru roku 1945, kdy se sešli čelní představitelé SSSR, USA 
a Anglie, aby projednali otázky koordinace vojenských operací ve finální fázi války v Evropě (Kuklík, Kuklík 2000. 
s. 89). 
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aby demisi přijal a doplnil vládu jimi navrženými ministry. Prezident pod tlakem zinscenovaných 

masových demonstrací tak učinil a jmenoval novou vládu složenou téměř výhradně z komunistů, 

kteří okamžitě začali budovat totalitní politický systém. Veškerá moc byla soustředěna v rukou 

úzkého kruhu nejvyšších funkcionářů komunistické strany, zákonodárné orgány spolu s vládními 

institucemi se staly pouhými vykonavateli stranických příkazů. „Nekomunistické politické strany 

měly být nadále pouhou zástěrkou diktatury. Počet jejich členů byl drasticky redukován 

(u národních socialistů např. z téměř 600 000 na necelých 15 000), do jejich čela byli postaveni 

komunisty vybraní funkcionáři. Sociálně demokratická strana byla v červnu 1948 přímo začleněna 

do KSČ" (Bělina, Grulich 1992, s. 268). Po nedemokratických volbách, jejichž výsledky byly 

zfalšovány, byla jmenována nová vláda a prezidentem se stal K. Gottwald (Bělina, Grulich 1992, 

s. 261-268). Rok 1948 znamenal konec dosavadního společenského systému a odstartoval přeměnu 

české a slovenské společnosti ve všech jejích oblastech. 

50. léta v Československu byla obdobím budování základů socialismu podle sovětského modelu 

a jedinou oficiální ideologií byl marxismus-leninismus (Kaplan 1991, s. 5, 141). 

Komunistický monopol moci byl v podstatě monopolem bez suverenity, neboť účast 

Československa v sovětském bloku vedla k naprosté podřízenosti mocenským zájmům SSSR 

-po stránce politické i ekonomické. Uplatňovaly se různé formy podřízenosti - prostřednictvím 

smluvních závazků, jako byla Varšavská smlouva13; institucí, jako byly Rada vzájemné hospodářské 

pomoci (RVHP)14, Informační byro KS, generální štáb; působením velvyslance nebo sovětských 

poradců (Kaplan 1991, s. 1, 6). 

Sovětští poradci, kteří přijeli po roce 1949, zaváděli sovětské zkušenosti v nejrůznějších 

oblastech - v bezpečnostním aparátu, armádě, hospodářství atd. a hledali nepřítele uvnitř 

komunistické strany. Tito poradci disponovali rozsáhlými pravomocemi a byli odpovědni pouze 

svým moskevským centrálám (Kaplan 1991, s. 39). 

Jedná se o období vyhrocené studené války, charakterizované válečným konfliktem v Koreji 

a očekáváním obdobné situace v Evropě. Stalin a nejvyšší ruští funkcionáři předpokládali válku 

třídní - střetnutí socialismu s „anglo-americkým imperialismem". Československá společnost se tak 

ocitla ve stavu militarizace (Kaplan 1991, s. 6-8). 

Ochranou mocenského monopolu KSČ se stala Státní bezpečnost, která svou činností 

(sledováním, nátlakem, hrozbami a rozsáhlou sítí agentů) spoluvytvářela ve společnosti atmosféru 

strachu (Kaplan 1991, s. 58). Všechny články moci ve státě (zákonodárná, výkonná a soudní) 

" Varšavská smlouva byla podepsána v roce 1955 a zavazovala země sovětského bloku nejen ke spolupráci politické, 
ale rovněž vojenské (Kuklík, Kuklík 2000, s. 111). 
14 RVHP byla založena roku 1949 jako organizace hospodářské spolupráce mezi satelity SSSR s cílem naprosté 
ekonomické nezávislosti na kapitalistickém světě (Kuklík. Kuklík 2000, s. 111). 
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ztratily svou nezávislost a sloužily jen ve prospěch komunistického vedení (Kaplan 1991, s. 38). 

Mocenskému monopolu komunistů podlehly i zájmové organizace a katolická církev, která byla 

označena za vážného protivníka (Kaplan 1991, s. 26-27). 

Režim přistoupil k likvidaci soukromého sektoru v průmyslu, službách, řemeslech a obchodu 

prostřednictvím znárodňování (Bělina, Grulich 1992, s. 271). A v zemědělství prostřednictvím 

násilné kolektivizace, která proběhla v několika vlnách vle tech 1949-1958 a v jejímž rámci se 

zakládala jednotná zemědělská družstva (JZD). Kolektivizaci ještě předcházelo dokončení 

pozemkové reformy, kdy došlo k vyvlastnění půdy nad 50 hektarů (Kaplan 1991, s. 115). 

Československá ekonomika začala být řízena z jednoho centra a podle jednoho ústředního 

plánu, jehož směr určovaly politické cíle SSSR. Na vrcholu početné a mocné hospodářské 

byrokracie stál Státní úřad plánovací. Nástrojem centrálního řízení se staly odbory, které dohlížely 

na plnění plánu a zvyšování pracovní výkonnosti. V této souvislosti se organizovaly rozličné 

„socialistické soutěže" a „údemická hnutí". 

Příprava na válku se odrazila v přestavbě průmyslu s důrazem na těžké strojírenství. Ohromný 

zbrojní program a rychlá výstavba armády měly katastrofální důsledky pro ekonomiku, protože 

došlo k omezení ostatních odvětví hospodářství, především spotřebního průmyslu a služeb. 

Zahraniční obchod byl přeorientován na SSSR a jeho satelity v rámci RVHP (Bělina, Grulich 1992, 

s. 271 -272)._ 

Společně s přebudováním politiky a ekonomiky přistoupil režim k přeměně sociálního systému 

tak, aby fungoval jako jeho sociální základna a opora jeho moci. Cílem změn bylo, v souladu 

se socialistickou ideologií, vytvořit beztřídní společnost. Došlo tak k rychlé a razantní likvidaci 

středních vrstev - soukromých živnostníků a rolníků - a k degradaci společenské prestiže a sociální 

pozice inteligence. 

Charakteristickým znakem společenských změn byla nivelizace, které bylo dosaženo jednak 

přestavbou vlastnických a pracovních vztahů a jednak řízením mzdové politiky tak, aby se příjmy 

občanů pohybovaly kolem průměru. 

Nejpočetnější skupinou zaměstnanců byli manuálně pracující a dělníci, za jejichž mluvčího 

a ochránce se prohlásila komunistická strana. Privilegované postavení těžkého průmyslu (doly, 

hutě, stavebnictví, těžké strojírenství) způsobilo masivní přesun dělníků z lehkého průmyslu 

a obchodu do této oblasti, kvalifikovaní pracovníci tak ztratili svou kvalifikaci. Pokles kvalifikace 

dělníků byl znásoben přílivem zemědělců a žen15 do výroby nebo služeb a také zkrácením učební 

doby. 

15 Rozdíly ve f inanční situaci rodin závisely zejména na počtu výdělečně činných členů rodiny. To vedlo k vysoké 
zaměstnanosti žen. Jejich platy ovšem většinou nedosahovaly takové výše j ako platy mužů ve stejné kategorii (Bělina, 
Grulich 1992. s. 279-280). 
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Všeobecné tendenci rozrušení mzdového systému a hodnot v souvislosti s kvalifikací se 

vymykala mzdová preference právě v těžkém průmyslu. Namáhavá a ruční práce v tomto odvětví 

byla oficiálně oslavována, současně byla šířena neúcta ke vzdělání a kvalifikaci (Kaplan 1991, 

s. 131-134). 

Dělníci se stali v 50. letech privilegovanou sociální skupinou, která na rozdíl od předválečného 

období zaznamenala vzestup životní úrovně a získala mnoho sociálních výhod (Kaplan 1991, 

s. 138-139). 

Komunistické vedení považovalo stávající inteligenci za „třídně a politicky nepevnou", a tak se 

rozhodlo vytvořit inteligenci vlastní, především z řad dělníků. Tzv. „nová inteligence" se velmi 

rychle stala svéráznou společenskou vrstvou, jejíž příslušníky spojovaly původní sociální 

příslušnost, náhlá společenská prestiž a komunistická ideologie. Tito bývalý dělníci, kteří neměli 

potřebné vzdělání pro své nové funkce, tvořili jádro funkcionářských sborů komunistické strany. 

Stala se z nich dělnická byrokracie, naprosto závislá na režimu, pro který představovala jeho 

nejpevnější oporu (Kaplan 1991, s. 132-133). 

Jakýkoli odpor vůči komunistickému režimu nebo nesouhlas s ním, jehož nejmasovějším 

projevem se stala emigrace16, byl tvrdě perzekuován. V 50. letech proběhly vlny represí, které 

rozbily veškerou protikomunistickou opozici a postihly příslušníky bývalých „vykořisťovatelských 

tříd", církve i řadové občany, kteří projevili odlišný názor, pokusili se o emigraci či se bránili 

kolektivizaci. Průvodním jevem politických procesů, které v le tech 1948-1953 dosáhly masového 

rozmachu, byly čistky v komunistické straně17 (Kuklík, Kuklík 2000, s. 111-112). Politické procesy 

se staly součástí a prostředkem oficiální politiky komunistické strany, která si vytvořila přímo 

mechanismus na jejich výrobu. Klíčovou úlohu sehrály, vedle politických orgánů a justice, útvary 

Státní bezpečnosti, které určovaly okruh postižených, organizovaly provokace, prováděly výslechy 

doprovázené psychickým i fyzickým týráním, upravovaly výslechové protokoly, vymýšlely trestné 

činy a konstituovaly obvinění atd. 

Zvláštní význam měly tzv. monstrprocesy, konstruované jako velké politické divadlo 

s rozsáhlou propagandou. Jejich posláním bylo u obžalovaných demonstrovat protinárodní cíle 

azaprodanost imperialismu (Kaplan 1991, s. 86-89). 

Psychologie strachu se tak stala nosným pilířem komunistického monopolu moci a fungovala 

jak u řadových občanů, kteří se obávali o zaměstnání, o budoucnost vlastní nebo svých dětí, tak 

u samotných nositelů a vykonavatelů moci, kteří měli sami strach, že se stanou obětí politických 

kampaní a perzekucí. (Kaplan 1991, s. 141). 
16 Podle oficiálních údajů odešlo v letech 1948-1951 ilegálně do zahraničí přes 25 000 našich občanů (Bělina. Grulich 
1992. s. 270). 
17 V letech 1948-1951 byl ze strany vyloučen 1 milion členů. 
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Veřejné mínění přestalo plnit funkci kontroly moci a politického tlaku, jeho tvorbu 

si monopolizovalo komunistické vedení, které si vytvořilo přímo mechanismus na jeho výrobu. 

Při každé významnější politické akci komunistické ústředí přikázalo nižším složkám organizovat 

veřejné schůze a vydávat souhlasné rezoluce, které představitelé moci následně prezentovali jako 

projev lidové vůle a důkaz demokratičnosti režimu. Skutečné názory a nálady společnosti 

komunistické vedení získávalo od Bezpečnosti a vnitrostranickou cestou (Kaplan 1991, s. 35). 

Strach a existenciální obavy způsobily rozdvojené vědomí společnosti - skutečné názory 

a postoje občané na veřejnosti skrývali a na schůzích, v rezolucích demonstrovali souhlas 

s režimem (Kaplan 1991, s. 142). 

V roce 1953 zemřel J. V. Stalin a na následujících devět let se stal určující osobností sovětské 

politiky N. S. Chruščov. Krátce poté zemřel i K. Gottwald, kterého ve funkci prezidenta nahradil 

A. Zápotocký (Bělina, Grulich 1992, s.273-274). Téhož roku vypukla první vlna společenské krize. 

Příčinou byla především měnová reforma, která spočívala ve výměně peněz v nepříznivém poměru 

a byla odůvodněna jako poslední úder proti kapitalistům. Ve skutečnosti však zasáhla především 

dělníky a inteligenci (Kaplan 1992, s. 4-5). Byl zrušen lístkový prodej potravin i průmyslového 

zboží a zavedeny jednotné maloobchodní ceny. Těmito opatřeními vláda chtěla řešit problémy 

v zásobování, způsobené přestavbou průmyslu a úpadkem zemědělské výroby. Výsledkem byly 

nedůvěra ve vedení státu, hromadné opouštění komunistické strany a masové demonstrace, které 

byly vojskem a Lidovými milicemi18 na mnoha místech násilně potlačeny. Vláda vyhlásila nový 

politický kurz, který měl za cíl zvýšení životní úrovně, důsledné dodržování zákonnosti 

a přeorientování hospodářství na lehký průmysl. Došlo však jen k nepatrným změnám (Bělina, 

Grulich 1992, s. 274-275). 

Další vlna společenského nepokoje se vzedmula v roce 1956, poté, co Chruščov na XX. sjezdu 

KSSS otevřeně kritizoval mnohé aspekty Stalinovy politiky a zveřejnil některé údaje o jeho 

zločinech. Pád kultu Stalinovy osobnosti způsobil otřes v SSSR a celém jeho bloku. V KSČ byla 

zahájena diskuze na toto téma a vedení strany přislíbilo nápravu v ekonomice, ve státní správě 

i v justici. Diskuze se rozšířila i mimo komunistickou stranu, zaktivizovaly se mládežnické 

organizace, odbory a nekomunistické strany. Na sjezdu Svazu československých spisovatelů1 ' ' 

zazněly projevy o nutnosti demokratizace společnosti a požadavky svobodné tvorby. Stranické 

vedení ale následně prohlásilo diskuzi k XX. sjezdu za ukončenou a provedlo čistky ve vlastních 

řadách (Kaplan 1992, s. 37-49). Slíbené změny systému proběhly jen v podobě drobných 

kosmetických úprav a iluze o možném rozsahu změn se rozplynuly. Revizionizmus byl odsouzen 
,s Lidové milice představovaly nezákonný útvar, který se v 50. letech stal polovojenskou organizaci podléhající výlučně 
komunist ickým insti tucím (Kaplan 1991, s. 61). 
19 Svaz československých spisovatelů byl založen v roce 1949 (Bělina, Grulich 1992, s. 266). 
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jako úhlavní nepřítel domácího i mezinárodního vývoje. Po smrti A. Zápotockého roku 1957 byl 

prezidentem zvolen A. Novotný, za jehož vlády došlo k opětovné centralizaci a k důsledné kontrole 

ideologie (Bělina, Grulich 1992, s. 275, 278). 

Únorový převrat rozhodl i o kulturní orientaci československé republiky na příštích dvaačtyřicet 

let, železná opona zpřetrhala vazby na kulturní dění v západních zemích (Bělina, Grulich 1992, 

s. 266). Kultura a umělecká tvorba se staly nástrojem k propagaci režimu, jeho politiky a jediné 

státní ideologie. Marxismus-leninismus se promítal do všech sfér kultury (Kaplan 1991, s. 54). 

Základní principy nové oficiální tvorby lze shrnout do pojmu socialistický realismus, jehož 

dogmatismus se projevil v nekritickém přejímání sovětské kulturní politiky. Socialistický realismus 

„zjednodušoval společenskou funkci umění, přeceňoval aktuální tématiku a výchovný záměr díla, 

nerespektoval vlastní specifiku umění, jeho estetickou funkci a význam tvůrčí individuality" (Galík, 

Machala, s. 310-311). 

Do té doby nezávislé kulturní a umělecké spolky zanikly a umělci byly organizováni 

pod centralizovanými institucemi (např. Svaz československých spisovatelů), jejichž zrodu 

předcházela rozsáhlá čistka mezi umělci (Kaplan 1991, s. 55). 

Charakteristickým rysem započaté kulturní revoluce byl návrat k obrozeneckým modelům role 

kultury. Představitelem této tendence byl především ministr školství, věd a umění Z. Nejedlý, jehož 

kulturní koncepce směřovala „k jakémusi novému slovanství, které j iž nemělo být zaměřeno pouze 

proti němectví, ale proti Západu" (Bělina, Grulich 1992, s. 266). Nejedlý rovněž nekriticky 

valorizoval husitství a jeho tradice propojil s komunistickou ideologií. 

Pod ostrým nátlakem se ocitli umělci opírající se ve svém díle o křesťanství, ale i levicově 

orientovaní tvůrci, kteří byli v podezření ze sympatií k avantgardnímu modernismu. 

V dějinách české literatury přestavují především léta do Stalinovy a Gottwaldovy smrti v roce 

1953 jedno z nejtragičtějších období. Odchodem řady autorů do exilu a zavedením přísné cenzury 

došlo k rozštěpení literatury na oficiálně povolenou a na literaturu vykázanou z domácích 

nakladatelství a knihoven, která byla šířena ve strojopisných opisech (tzv. samizdaty) 

či publikována exilovými nakladatelstvími20 (Galík, Machala, s. 309-311). 

Rovněž československá věda byla přeorientována výhradně na spolupráci se sovětskými 

partnery a její organizace podlehla sovětskému modelu. V roce 1950 vzniklo Ústředí vědeckého 

výzkumu a roku 1952 Československá akademie věd21 (Bělina, Grulich 1992, s. 266). 

2" Nakladatelskou činnost od počátku organizoval Robert Vlach. Ve Stockholmu, Lundu, Normanu a Greensboru 
redigoval Sklizeň svobodné tvorby a byl také poradcem londýnské edice Satira. Dále v Paříži fungovala edice 
Neviditelný domov, v Ř ímě nakladatelství Křesťanská akademie, v Mnichově edice Kamenný erb a Lucernička nebo 
ve Vídni edice Bohemica Vienesia. Na americkém kontinentu působila nakladatelství j ako Nový domov a Naše hlasy 
v Torontu; Moravian Library a Universun Press v New Yorku atd. 
: i Prvním předsedou se stal Z. Nejedlý. 
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3.2.Léta 70. 

70. léta spadají do období tzv. „normalizace"22, pro jejich charakteristiku j e podstatné popsat období 

a důležité události let 60. 

Významným rysem 60. let, a především druhé poloviny 60. let, byla postupná liberalizace. 

1 když Československo nadále zůstalo policejním státem, v 60. letech skončilo období iracionálních 

a zběsilých represí. Režim se snažil reagovat na stávající problémy a přizpůsobit se společenským 

změnám. V jednotlivých článcích politického systému narůstal vzdor a neposlušnost, kultura se 

začala vymykat kontrole a diktátu moci. Celé společenské vrstvy, především mládež a většina 

inteligence, se stavěly proti stávajícímu režimu a očekávaly jeho změnu (Kaplan 1992, s. 146). 

Přelomovým rokem se stal rok 1968. Nicméně impulsy pro vznik koncepce „socialismu 

s lidskou tváří" se objevily již v roce 1967 a bylo jich hned několik - neutěšený stav zemědělství 

a hospodářství; IV. sjezd československých spisovatelů, kteří otevřeně popřeli morální právo KSČ 

na vedoucí úlohu ve společnosti, kritizovali události 50.let a požadovali autonomii kultury (Kaplan 

1993, s. 5-7, 15); V. sjezd Československého svazu mládeže (ČSM), kde zazněly hlasy ve prospěch 

plurality organizací mládeže a v neposlední řadě obnovená kritika stalinismu na XXII. sjezdu 

KSSS, která povzbudila československou inteligenci k prosazování rozšíření svobod projevu, 

bádání a tvorby. 

Roku 1968 nastal „obrodný proces" v KSČ a celé společnosti, který se také nazývá „Pražské 

jaro" (Bělina, Grulich 1992, s. 281). V lednu byl A. Novotný zbaven funkce prvního tajemníka 

UV KSČ, jeho nástupcem se stal A. Dubček, v březnu A. Novotný rezignoval na funkci prezidenta 

a do čela státu byl zvolen L. Svoboda. 

Reformní komunisté nehodlali zavést politický pluralismus nebo ustoupit od centrálního řízení 

národního hospodářství, ale snažili se o demokratizaci veřejného a stranického života. Ostatně 

ani převážná většina občanů neočekávala změnu ekonomického a společenského řádu (Kaplan 

1993, s. 13-16). 

Svoji činnost obnovil Sokol a Junák. Aktivizovaly se církve a náboženské společnosti. Klub 

angažovaných nestraníků (KAN) a Klub 231 sdružovaly bývalé politické vězně a staly se zárodkem 

pluralitní demokracie (Kaplan 1993, s. 30)._ 

V tomto období ale současně začala kulminovat nenávistná kampaň sovětského, 

východoněmeckého a bulharského tisku proti demokratickým změnám v československé 

22 „Normalizace zahrnuje léta 1969-1989, přičemž o j e j ím počátku není mezi historiky shoda; někteři ji datují 
od okupace v srpnu 1968, jiní od nástupu G. Husáka do funkce generálního ta jemníka K S Č v dubnu 1969" (Otáhal 
2002, s. 5). „Pojem normalizace zavedli komunisté, ale vztahovali j e j především na počátky tohoto období, pro něž 
přední disident Milan Šimečka razil pojem „obnoveni pořádku" (Otáhal 2002, s. 6). 
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společnosti. V červenci ve Varšavě proběhla porada představitelů SSSR. NDR, Bulharska. Polska 

a Maďarska, která byla výrazem Brežněvovy23 doktríny (povinnost komunistických stran chránit 

socialismus a mezinárodní postavení socialistického společenství a právo mocensky zasahovat 

do interních záležitostí socialistických zemí) (Bělina, Grulich 1992, s. 284). Poté, co Ústřední výbor 

KSČ (ÚV KSČ) nereagoval na „varšavský dopis" a účinkem se minul i hrubý nátlak členů politbyra 

UV SSSR na schůzce v Čierné nad Tisou či v Bratislavě (Kaplan 1993, s. 56-60), vpadla 21. srpna 

vojska Varšavského paktu do ČSSR. Sovětské vedení bylo překvapeno spontánním odporem vůči 

okupaci - manifestacemi a stávkami. Představitelé strany a státu byli odvlečeni do SSSR 

a v následujících dnech proběhla v Moskvě jednání. Československá delegace podlehla diktátu 

Brežněvova vedení a odsouhlasila „dočasnou" přítomnost sovětských vojsk na československém 

území (Kaplan 1993, s. 67-70). 

ČSSR opět přestala být právním a suverénním státem. SSSR, jehož armáda zůstala na našem 

území, začal hrubě zasahovat do československého vývoje prostřednictvím velvyslanectví SSSR 

a jeho složek napojených na sovětskou rozvědku. Do konce roku 1968 se zformovala 

probrežněvovská frakce vedení KSČ24 a zahájila nástup k moci. 

V dubnu 1969 byl A. Dubček nahrazen ve funkci generálního tajemníka ÚV KSČ 

G. Husákem23, který se záhy podřídil tlaku SSSR i prosovětských členů vedení strany (Bělina, 

Gailich 1992, s. 287-288, 291). „Prostředkem k ovládnutí KSČ Husákovou skupinou a odstranění 

reformistů a aktérů obrodného procesu se staly tzv. prověrky, schválené na lednovém zasedání 

ÚV KSČ v roce 1970". „Čistky se uskutečnily nejen v KSČ, nýbrž i ve společenských 

organizacích, státních úřadech a institucích" (Otáhal 2002, s. 48). 

„Podepsání nové smlouvy mezi SSSR a ČSSR o vzájemné pomoci a spolupráci na počátku 

května 1970 v Praze znamenalo hostitelské strany víceméně uznání vazalské závislosti" (Bělina, 

Grulich 1992, s. 292). 

Základem normalizačního programu se stal dokument „Poučení z krizového vývoje ve straně 

a společnosti od XIII. sjezdu KSČ" z roku 1970, který ideologicky zdůvodnil sovětskou invazi 

a nastupující normalizaci - sovětský zákrok byl prezentován jako „ bratrská a internacionální 

pomoc" a události let 1968-1969 jako „kontrarevoluce" (Vlček 2005). Scénář „obnovení pořádku" 

byl definitivně schválen XIV. sjezdem KSČ v roce 1971 (Prokš 1993, s. 42). 

V říjnu 1964 byl N.S.Chruščov donucen odstoupit a na jeho místo přišel L.I. Brežněv (Bělina, Grulich 1992, s. 168). 
Např. V. Bilak. A. Indra, M . Jakeš, L. Štrougal atd. 
G. Husák byl v roce 1975 Federálním shromážděním zvolen prezidentem ČSSR (Warner, Stuckmann 2000, s. 1098). 
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70. léta jsou obdobím, kdy se ČSSR a ostatní země sovětského bloku navracely k modelu 

poválečného socialismu 50. let*. Toto období se také někdy nazývá obdobím neostalinismu 

nebo také „brežněvismu" (Kuklík, Kuklík 2000, s. 160). 

„Snahou normalizačního vedení země bylo dosáhnout opět vysokého stupně byrokratizace 

státního aparátu" a „absolutizovat moc stranické nomenklatury", to způsobilo snížení úrovně řízení 

státu. Ke stagnaci a degradaci stranické politiky navíc přispěl strach členské základny z možných 

represí (Bělina, Grulich 1992, s. 293). 

Ideologická oblast se nezměnila, ale poněkud ustoupila do pozadí. Pozornost politické praxe 

se zaměřila na oblast hospodářské politiky. „Zdůrazňovala se potřeba efektivity výroby, zvyšování 

produktivity práce a životní úrovně". Totalitní režim kladl důraz na původní sovětskou 

ekonomickou vizi socialismu, „podle níž jsou politické, sociální a další společenské vztahy 

určovány ideologicky interpretovanými ekonomickými vztahy". Zájmem režimu bylo, aby řadový 

občan dbal svých pracovních povinností a projevoval loajalitu s režimem (Kuklík, Kuklík 2000, 

s. 160). 

„KSČ si osobovala právo hrubě zasahovat do pracovních podmínek i soukromí nestraníků. 

Projevy jejich neloajálnosti řešily stranické skupiny na pracovištích, málokterému bezpartajnímu 

bylo dovoleno zastávat vedoucí místo, v němž se navíc ocitl pod přímým dohledem stranické 

nomenklatury". Členství ve straně poskytovalo určité výhody a otevíralo cestu ke snadnější kariéře 

(Bělina, Grulich 1992, s. 297). 

„Byla dokončena směrnice vytvářející nepřeklenutelné kádrové bariéry. Několik set tisíc 

bývalých komunistů i protivníků z nekomunistických řad bylo přiřazeno k desítkám tisíc lidí, kteří 

se nalézali pod stálou kontrolou již od roku 1948 (se zákazem výkonu povolání a publikační 

činnosti, platovými stropy a dalšími omezeními" (Bělina, Grulich 1992, s. 292). Státní bezpečnost 

začala sledovat velký počet občanů a její stavy se dokonce zdvojnásobily. 

Znatelně byla omezena možnost vycestování do kapitalistických států. Československá 

společnost se ocitla v izolaci od světa i v oblasti společenských, technických věd a struktury 

výroby27 (Bělina, Grulich 1992, s. 292). 

Ekonomická zaostalost, neschopnost přizpůsobit se světovým trendům a hospodářská krize 

prohlubovaly nespokojenost občanů s „reálným socialismem", ve kterém realita ostře kontrastovala 

se slibovanou šťastnou budoucností (Kuklík, Kuklík 2000, s. 161). 

s tím rozdílem, že byl do jisté míry „zmírněn represivní charakter působení mocenských orgánů". 
: V hospodářsky a průmyslově rozvinutých zemích se od 70. let ve výrobě začala prosazovat robotizace 
a biotechnologie dosáhly značných úspěchů. „Véda a technika přenesla na lidský faktor nové funkce - funkce dozoru, 
kontroly, seřizování a údržby složitých a automaticky pracujících mechan i smů" (Kuklík, Kuklík 2000, s. 142). 
I v ČSSR klesl do jisté míry podíl fyzické práce a naopak vzrostly požadavky na kvalifikaci a vzdělání zaměstnanců 
(Kuklík, Kuklík 2000, s. 142). 
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Nešetrné zemědělství a průmysl měly neblahý dopad na ekologii. Průměrný věk se pohyboval 

mezi nejnižšími evropskými statistickými hodnotami. Vládní projekt na zvýšení populačního růstu 

se snažil motivovat mladé manželské páry finančně, nicméně školství, zdravotnictví či bytový fond 

nebyly na tak náhlý přírůstek obyvatelstva připraveny. Přistoupilo se proto k překotné výstavbě 

betonových sídlišť (Bělina, Grulich 1992, s. 299-300). 

Deziluze ze srpnových událostí a normalizačního procesu uvrhla většinu občanů do absolutní 

pasivity (Prokš 1993, s. 35). Apatii a mlčení společnosti částečně narušilo na začátku roku 1977 

občanské hnutí, se širokým politickým spektrem, Charta 77. Charta 77 vyzvala normalizační režim 

ke konstruktivní diskuzi. Páteři hnutí, ve kterém se sešli vyloučení komunisté i zatvrzelí odpůrci 

komunismu, byli umělci a vědci. Dělnické profese zastupovali ti signatáři, kteří kvůli politickým 

názorům svým, svých rodičů nebo příbuzných, nemohli studovat nebo pracovat ve svém oboru. 

Samotní dělníci zůstali pasivní. Náplní činnosti tohoto hnutí byl dohled nad dodržováním lidských 

práv v CSSR2 i . Současně s Chartou 77 působil Výbor na ochranu nespravedlivě stíhaných (VONS). 

Totalitní režim se necítil Chartou 77 příliš ohrožen, protože většina občanů o Chartě 77 a jejím 

poslání vůbec nevěděla nebo jí vyjadřovala jen tichou podporu. Nicméně signatáři byli 

zastrašováni, sledováni a vyslýcháni Státní bezpečností (Otáhal 1994, s. 37-39, 49), byla proti nim 

rozpoutána kampaň ve sdělovacích prostředcích a do Národního divadla bylo svoláno několik set 

umělců, kteří pod bedlivým dozorem některých představitelů totalitního režimu podepsali 

připravený dokument „Za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru" (později nazvaný 

„Anticharta") (Prokš 1993, s. 49). 

„Období let 1970-89 se vyznačovalo naprostou absencí právního stavu29", která vedla 

především k „apolitizaci širokého spektra společnosti" (Bělina, Grulich 1992, s. 304). 

Někteří lidé z „mlčící většiny" došli k závěru, že amorálnost politických prominentů je 

opravňuje ke konání drobných prohřešků (melouchaření, krádeže státního materiálu, okrádání 

zákazníků atd.). Hospodářská kriminalita byla rozšířeným jevem a „beztrestnost zaručovala 

neslýchaná úplatnost armády úředníků a příslušníků SNB, se kterými často vytvářeli [příslušníci 

některých profesí] neprůstřelné, zájmově těsně svázané mafie". Korupce pronikla i do zdravotnictví 

(Bělina, Grulich 1992, s. 305). „Mužská populace navíc procházela školou skepse v annádě, kde 

zavládly otřesné, absurdní poměry" (Bělina, Grulich 1992, s. 306). 

: s V Helsinkách v roce 1975 USA, SSSR, Kanada a 32 evropských států přijaly na konferenci Závěrečný akt, 
že ve vzá jemných vztazích budou dodržovat zásady mírového soužití a ve svém vnitřním vývoji demokratické principy 
i občanská a lidská práva. Představitelé ČSSR tento dokument také podepsali , ale bylo to pouze formální gesto a nadále 
je j porušovali (Prokš 1993, s. 48). 
29

M Větší část osob byla zcela svázána řadou bezduchých právních norem, zat ímco menší díl byl zcela povznesen 
nad jakákoli zákonná ustanoveni, a tím spíše i nad principy morální" (Bělina, Grulich 1992, s. 304). 
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Ztráta vnitřních hodnot vedla k hledání náhradní životní náplně. Lidé se uzavírali do soukromí, 

věnovali se rodině, blízkým přátelům a svým zálibám (Bělina, Grulich 1992, s. 308). Mnoho z nich 

nacházelo únik od politické reality a všedních starostí např. v chalupaření (Otáhal 1994, s. 32). 

Monotónní život společnosti komunistický režim zpestřoval pravidelnými svátky 

a nejrůznějšími oslavami, jako byly prvomájové průvody, vojenské přehlídky, folklórní slavnosti 

či spartakiády (Bělina, Grulich 1992, s. 279). 

Normalizační kurs se projevil i v oblasti vědy a kultury. Čistky v Akademii věd a jejích 

ústavech, na vysokých školách a v kulturních institucích, společně s emigrací30, způsobily ztrátu 

značné části československé elity a stagnaci vědy a kultury (Bělina, Grulich 1992, s. 291). 

„Prakticky souběžně [s ideologickým kánonem „Poučení z krizového vývoje ve straně 

a společnosti po XIII. sjezdu KSČ"] byl vypracován obsáhlý a tajný seznam „představitelů 

a exponentů pravice", tedy osob, jež staronový režim považoval za své úhlavní nepřátele. 

Frekvence spisovatelských jmen potvrzovala protikladnost postojů většiny literárních tvůrců 

a mocenské špičky, která v pacifikaci a podmanění tvůrčí a intelektuální elity národa spatřovala 

jeden ze svých hlavních úkolů" (Galík, Machala 1994, s. 395). 

Jelikož v roce 1969 vešel v platnost zákon o československé federaci, bylo potřeba vytvořit 

v nově vzniklých republikách národní spisovatelské organizace - Svaz českých spisovatelů (SČS)31 

a Svaz slovenských spisovatelů. 

Ministerstvo kultury vypracovalo v roce 1970 seznam, podle kterého bylo z výroby, distribuční 

sítě a knihovních fondů vyřazováno mnoho knih32. Nezávislá literatura nalezla své útočiště 

v samizdatové produkci33, která nabyla v 70. letech unikátního rozsahu, podoby i významu. 

Posrpnoví exulanti v cizině založili několik nakladatelství34. 

Citelně poklesla úroveň běžné televizní a filmové tvorby, protože likvidační soupisy se týkaly 

také filmu32 (Galík, Machala, s. 395-396). V emigraci zůstala řada výjimečných herců a filmoví 

tvůrci, kteří dosáhli před rokem 1968 světového uznání (Bělina, Grulich 1992, s. 301-302). 

" ' je j íž počty se odhaduj í až na 700-800 tisíc lidí (Bělina, Grulich 1992, s. 306). 
" V čele této spisovatelské organizace stanul J. Seifert. Z této volby bylo patrné, že SČS hodlá nadále preferovat 
demokratické ideály a tak ministerstvo vnitra nepotvrdilo právní existenci SČS. K novému ustavujícímu sjezdu došlo 
v roce 1972, pa t ronem se stal pronormalizační J. Kozák. Svaz tvořilo 115 členů, mimo oficiální struktury zůstalo asi 
400 literátů a publicistů, kteří čelili částečné nebo úplné publikační bariéře. 

Z knihovních fondů byl vyřazen asi jeden milion svazků. 
'• Do konce 80. let bylo založeno zhruba 70. samizdatových edicí, které přinesly téměř 1000 titulů původní literární 
tvorby. L. Vaculík s přáteli založil Edice Petlice. Manželé Havlovi iniciovali vznik Edice Expedice a J. Vladislav 
obhospodařoval Kvart. 
14 V Kolíně nad Rýnem vzniklo nakladatelství Index. V Torontu založil J. Škvorecký se svou ženou nakladatelství 
Sixty-Eight Publishers atd. 

Zhruba 130 filmů zůstalo „trezorovými". 
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Vedle oficiálního divadelnictví existovalo v malé míře tzv. bytové divadlo36. Nepoklesla 

ani popularita malých divadelních forem - Semafor, Činoherní klub, divadlo Na zábradlí, brněnské 

divadlo Na provázku atd. 

Značnou nezávislost si uchovala moderní hudba37, jejíž texty byly často doprovázeny 

politickým podtextem (Bělina, Grulich 1992, s. 302). 

4. Charakteristika médií v 50. a 70. letech 
Domnívám se, že mediální reprezentace muže úzce souvisí s rolí médií v československé 

společnosti 50. a 70. let. Tato kapitola se proto zabývá strukturou a fungováním médií 

ve zmíněných obdobích. 

4.1.Média v 50. letech 

Masová média již po únoru 1948 přestala plnit svoji roli objektivního informátora, veřejné 

kritiky a kontroly moci (Kaplan 1991, s. 36). Jejich činnost ve společnosti byla podřízena výkonu 

mobilizační a ideologické funkce38. Hlavním úkolem médií bylo přispívat k budování socialismu, 

uvědomování lidu a boji s vnitřním i vnějším nepřítelem (Blodigová, Bubeník 2002, s. 74). Média 

se stala nástrojem oslavování vládní politiky a šíření oficiální ideologie (Kaplan 1991, s. 36) -

v tomto smyslu se o nich někdy hovoří jako o tzv. „převodových pákách" komunistického režimu 

(Rohlíková 1992, s. 52). 

Mediální struktura zaznamenala razantní nástup totalitního modelu sdělovacích prostředků. 

Média neodpovídala za svoji činnost veřejnosti ani svým vydavatelům, ale pouze vedoucí politické 

Po únoru 1948 bylo zastaveno vydávání téměř 570 titulů39, byla zavedena přísná kontrola 

obsahu tiskovin a personálního obsazení redakcí. V polovině 50. let došlo k pozvolné proměně 

struktury tištěných médií, protože komunistické vedení považovalo stávající podobu tisku za málo 

účinnou a neodpovídající požadavkům čtenářů. Častý nedostatek novinového papíru znemožňoval 

zvýšení nákladu jednotlivých titulů či vznik titulů nových (Blodigová, Bubeník 2002, s. 74). 

Renomovaní umělci postavení mimo kulturní dění společně s amatéry nastudovali pro úzký okruh přátel klasické 
i moderní liry a prezentovali je ve vlastních bytech. 

Hudební interpreti j ako Vodňanský a Skoumal, Paleček a Janík, Hutka, Merta, Mišík atd. 
,s Hlavní funkce a principy činnosti médií vyplývaly z tezí tzv. marxist icko-leninské žurnalistiky, která položila 
nepřekročitelnou hranici mezi žurnalistiku socialistickou a tzv. buržoazní (Rohliková 1992, s. 52, 62-63). 
-,9 Byl zl ikvidován tisk nekomunis t ických stran, některých společenských institucí, katolické časopisy a zastaven dovoz 
„reakčního" zahraničního tisku (Kaplan, Tomášek 1994, s. 13, 52). 
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V roce 1950 byl přijat zákon o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů 

(SČN)4", který vymezil, kdo vydávání periodických tiskovin řídí a kdo a za jakých podmínek je 

oprávněn tiskoviny vydávat. Podle tohoto zákona, který definoval poslání tisku, už nemohlo být 

vydávání periodického tisku předmětem soukromého podnikání. Zákon také určil poslání SČN41, 

nařizoval povinné členství ve svazu všem novinářům z povolání. Tato skutečnost postavila SČN 

do pozice velmi významného kontrolního orgánu (Kopplová, Bednařík 2003, s. 389). 

K výraznějšímu uvolnění novinářského povolání došlo v roce 1958, kdy vyšel zákon42, který 

nahradil dosavadní legislativní úpravu a SČN se změnil na dobrovolnou organizaci (Kopplová, 

Bednařík 2003, s. 396). 

V roce 1954 se politické byro ÚV KSČ usneslo o systému tisku a přijalo opatření ke zrušení 

nebo sloučení 98 časopisů a snížení nákladu a periodicity velkého počtu menších časopisů. Bylo 

povoleno vydávání 24 nových časopisů a dle usnesení o závodních časopisech byl jejich počet 

snížen z 1 500 titulů na 550 (Blodigová, Bubeník 2002, s. 74). 

Cenzura43 patřila k nejvýznamnějším nástrojům uplatňování mocenského monopolu, fungovala 

jako součást „stranického řízení" hromadných sdělovacích prostředků, kultury a osvěty. Do roku 

1953 byly tisk, rozhlas a tisková kancelář podřízeny stranické cenzuře, kterou vykonával tiskový 

odbor ÚV KSČ. Tiskový odbor rozhodoval o vzniku či zániku každých novin a časopisů, o jejich 

nákladu, obsahovém zaměření a o obsazení vedoucích funkcí v redakci. Dával obecně politické 

směrnice redakcím a kontroloval jejich plnění. Šéfredaktoři novin, časopisů, rozhlasu i tiskové 

kanceláře odpovídali tiskovému odboru za ideově politický obsah a za přísné dodržování stranické 

linie a směrnic. Stranická cenzura byla založena na stranické kázni, uvědomění a současně 

na existenčních obavách vedoucích redaktorů, kteří byli seznamováni s hlavními úkoly 

a s hodnocením tisku na poradách tiskového odboru ÚV. V roce 1950 zavedlo ústředí KSČ funkci 

dohlížecích redaktorů. 

Od roku 1953 se cenzura realizovala jako cenzura státně-stranická (Kaplan, Tomášek 1994. 

s. 12-14). Vláda zřídila úřad tiskového dohledu44, který nebyl ustanoven zákonem ani publikován -

vláda jej vybudovala jako svůj „neveřejný úřad". Tento cenzurní úřad v roce 1954 přešel pod 

" ' Z á k o n č. 184/1950 Sb. nabyl účinnosti k 28. 12. 1950, zrušen byl k 1. 1. 1967 a nahrazen zákonem č. 81/1966 Sb. 
4 První sjezd SČN se konal v roce 1948. Prvním předsedou svazu byl šéfredaktor Zemědělských novin A. Nedvěd. 
V rámci poúnorových čistek bylo ze svazu vyloučeno téměř 130 novinářů - např. F. Peroutka. I. Herben, P. Tigrid aj. 
J : Z á k o n ě . 44/1958 Sb. 
43 Cenzurou se rozumí př ímý zásah do mediálního obsahu, jeho přepracování, okleštění či úplné odstranění (Osvaldová. 
Halada 2002, s.34). Lze rozlišit několik typů cenzury. Předběžná cenzura je kontrolou všech materiálů před jej ich 
zveřejněním (v př ípadě tiskovin se kontrolovalo umístění na stránce, grafická úprava atd.). Následná cenzura je 
realizována po vydání formou pravidelných i mimořádných analýz a hodnocení , která byla rozpracována v ucelený 
systém, mapující detailně činnost všech médií. Autocenzura znamená, že autor kontroluje sám sebe s ohledem 
na možný postih nebo svou kariéru apod. (Rohlíková 1992, s. 77-79). 
44 Usnesení č. 17/1953 
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ministerstvo vnitra jako Hlavní správa tiskového dohledu (HSTD) a působil jako přidružená 

instituce aparátu KSČ (Kaplan 1991, s. 36) s úzkými pracovními kontakty na Státní bezpečnost. 

HSTD do roku 1955 dotvořila zásady předběžné cenzury médií, ale také výstav, repertoáru divadel, 

plakátů, pohlednic, nálepek atd. Šéfredaktoři tisku, rozhlasu, televize, nakladatelství 

a provozovatelé kulturních akcí byli povinni předložit včas cenzurním orgánům materiály určené 

k zveřejnění. HSTD informovala o svých zásazích příslušné stranické instituce prostřednictvím 

pravidelně vydávaných zpráv. Cenzurní zásahy byly zdůvodněny jako ochrana státních, 

hospodářských a služebních tajemství, která nesmějí být v obecném zájmu zveřejněna (Kaplan, 

Tomášek 1994, s. 16-20). 

HSTD kontrolovala 6 deníků (Rudé právo, Práce, Mladá Fronta, Svobodné slovo, Lidová 

demokracie a Zemědělské noviny) a 67 časopisů (Kaplan, Tomášek 1994, s. 158). 

V této souvislosti byly také cenzurovány zprávy odesílané a přijímané ČTK. Zvláštní pozornost 

byla věnována zahraničním informacím, především z kapitalistických zemí. 

Předběžná cenzura, podobně jako cenzura následná a autocenzura, v 50. i následujících letech 

omezovala a usměrňovala tvůrčí činnost, vedla k zamlčování pravdy, produkovala lži a vytvářela 

podmínky pro dezinformaci (Kaplan, Tomášek 1994, s. 38, 49; Rohlíková 1992, s.77-79). 

Z novin a časopisů vymizelo vše, co se podle oficiálních představ a sovětského modelu 

nehodilo do socialistického tisku. Před domácími informacemi byly preferovány události v Moskvě 

a SSSR (Kaplan, Tomášek 1994, s. 26). 

Regionální a lokální tisk měl pro stranické řízení velký význam, neboť představoval spojnici 

pro prosazování stranických a vládních opatření. V roce 1959 vydal sekretariát ÚV KSČ dokument 

, ,0 poslání a úkolech místního tisku", ve kterém byla popsána organizační, propagandistická 

a agitační úloha místního tisku (Blodigová, Bubeník 2002, s. 77). 

Emigranti využili publikačních možností v časopisech a v nakladatelstvích krajanských 

spolků45. Časopisy byly silně antilevicově zaměřeny, dialog s komunisty se apriorně odmítal. 

Situaci změnil až P. Tigrid, který si ve svém časopise Svědectví vytyčil za cíl překlenutí propasti 

mezi jednotlivými názorovými proudy exilu. Svědectví vycházelo nejdříve v New Yorku, následně 

v Paříži (Galík, Machala, s. 310). 

4:i Newyorské listy. Bohemian Benedictine Press v Chicagu, Slovanské nakladatelství v Montrealu, Sdružení 
svobodných Čechoslováků ve Švédsku. Masarykův demokratický svaz v Paříži. Cyri lometodějská liga v Německu 
apod. Mezi časopisy orientované na kulturu patřila nezávislá kulturní revue Sklizeň, kterou vydával A. Vlach 
v Hamburku, čtrnáctideník Hlas domova vedl F. Váňa v Melbourne atd. 
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Československý rozhlas46 byl v 50. letech zreorganizován sovětskými poradci podle sovětského 

vzoru. V roce 1952 byl zřízen Československý rozhlasový výbor47, který měl za úkol řídit 

rozhlasovou práci v celém státě. Obnovené ministerstvo spojů bylo pověřeno péčí o výstavbu 

a provoz technických rozhlasových zařízení. Vznikly 4 hlavní redakce: politické, literárně-

dramatické, hudební vysílání a vysílání pro děti a mládež. Rozhlas měl být přímý™ orgánem lidu 

a hlasatelem státní politiky, musel být stále k dispozici prezidentovi, předsedovi vlády, ústředním 

orgánům a orgánům vlády a lidové správy. Výrazně stoupl podíl sovětské tématiky. V roce 1954 

byla dobudována základní síť pro rozhlas po drátě (Kopplová, Bednařík 2003, s. 66-71). 

V roce 1957 byl zřízen Československý výbor pro rozhlas a televizi (ČVRT)48 jako ústřední 

orgán státní správy v oboru rozhlasu a televize a dosavadní organizace Československý výbor se 

přeměnila na organizace Československý rozhlas a Československá televize (ČST), které byly jako 

právnické osoby podřízeny výboru. Rozhlas a televize byly vyčleněny z působnosti ministerstva 

školství a kultury. ČVRT, který byl složen z programových pracovníků, se scházel několikrát 

do roka. Byl přímo podřízen předsednictvu vlády a jeho úkolem bylo kontrolovat ideově-politické, 

kulturní, hospodářské a j iné aspekty. Tento výbor byl roku 1959 zrušen, Československý rozhlas 

a Československá televize se staly samostatnými ústředními organizacemi49, jejichž organizaci 

a úkoly stanovovaly statuty schvalované vládou. 

Koncem 50. let se počet rozhlasových koncesionářů pohyboval téměř kolem 3 milionů 

(Kopplová, Bednařík 2003, s. 73-75). 

Zahraniční vysílání rozhlasových stanic BBC, Hlasu Ameriky a od roku 1950 Svobodné 

Evropy50, bylo důležitým zdrojem informací pro československé občany (Kaplan 1991, s. 37). 

Komunistické vedení se rozhodlo zabránit pronikání „nepřátelské ideologie". Došlo proto 

k urychlené výstavbě systému radioobranyM a jejímu propojení se systémy ve státech sovětského 

bloku. V roce 1951 bylo vybudováno 10 „obranných vysílačů", které rušily vysílání zahraničních 

rozhlasových stanic na středních a dlouhých vlnách. Účinnost rušiček byla vysoká, ale nepodařilo 

se docílit úplné neslyšitelnosti (Kaplan, Tomášek 1994, s. 54-60). 

Televize představovala v Československu 50. let médium, které se teprve rodilo a postupně 

si získávalo publikum i pozici v mediálním prostředí. 

46 V roce 1948 veškerá práva a závazky Českého rozhlasu a Slovenského rozhlasu přešla podle zákona č. 137/1948 Sb. 
na československý stát a je j ich činnost na státní podnik Československý rozhlas. 

byl zřízen na základě vládního nařízení č. 13. V jeho čele stanul ministr informací a osvěty V. Kopecký. 
48 Podle vládního nařízení č. 62/1957 Sb. Stejný výbor byl zřízen pro Slovensko. 
4<í Podle vládního nařízení č. 63/1959 Sb. 

Tato rozhlasová stanice sídlila v Mnichově. Vedoucím československého vysílání byl F. Peroutka, programovým 
ředitelem redakce v letech 1951-1952 byl P. Tigrid (Kopplová. Bednařík 2003, s. 68). 
51 Svobodná Evropa reagovala na výstavbu radioobrany tzv. balonovou akcí, kdy z NSR přilétaly balony s letáky, které 
obsahovaly různé informace, kritiku komunistického režimu a výzvy obyvatelům. Počet letáků od roku 1951 do roku 
1956, kdy akce zcela ustala, dosáhl statisíců. 
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1.5. 1953 Televizní studio Praha, umístěné v objektu Měšťanské besedy ve Vladislavově ulici, 

zahájilo černobílé televizní vysílání. Televizní vysílač byl umístěn na petřínské rozhledně a první 

televizory začal vyrábět Národní podnik Tesla. Jejich cena byla ale vysoká, proto lidé televizi raděj! 

sledovali ve veřejných místnostech - závodní kluby, knihovny, na nádraží. Prodej televizorů se 

zvýšil v roce 1954, poté, co jejich cena klesla a zlepšila se technická kvalita příjmu i kvalita 

vysílání, které začalo být pravidelné (Kopplová, Bednařík 2003, s. 192-196). 

Zpočátku televize vysílala 3 dny v týdnu, týdně 3,8 hodiny. Počet vysílacích dnů a odvysílaných 

hodin se postupně zvyšoval, v roce 1956 televize vysílala j iž 6 dní v týdnu, 29 hodin týdně. Na 

konci 50. let ČST vysílala na českém okruhu 47,1 hodin týdně (Kopplová, Bednařík 2003, s. 194, 

200-211). 

Televizi tvořila původně čtyři oddělení: literámě-dramatické, zpravodajsko-politické, dětské 

a oddělení filmových režisérů. Z těchto oddělení se postupně vyčleňovaly jednotlivé redakce - např. 

redakce humoru a lidové zábavy. Počet oddělení a redakcí se v průběhu 50. let několikrát změnil 

(Kopplová, Bednařík 2003, s. 195). V polovině 50. let se ustálilo vysílací schéma a každý den 

dostal svou charakteristiku - např. středeční večery byly vyhrazeny inscenacím, neděle odpoledne 

byla věnována sportu a večer filmu apod. Do roku 1958 se všechny televizní formáty vysílaly 

„živě" přímo ze studií, protože ČST neměla k dispozici záznamová zařízení. 

V roce 1955 televize uvedla do provozu první přenosový vůz, který umožnil přímé přenosy. 

Zvláště přímé přenosy ze sportovních událostí výrazně zvýšily atraktivitu televizního vysílání. 

V roce 1955 začalo fungovat studio v Ostravě, v roce 1956 studio v Bratislavě, které od roku 

1958 zajišťovalo pondělní vysílání. 

Od roku 1957 televize vysílala vlastní pravidelné zpravodajství Televizní aktuality a zajímavosti 

a v roce 1958 zahájila pravidelné vysílání Televizních novin. 

V průběhu roku 1958 probíhaly v Československé televizi třídně politické prověrky, které byly 

namířeny především proti nestraníkům. V důsledku čistek museli odejít zaměstnanci s nepatřičným 

třídním původem nebo s nedostatečnou politickou angažovaností (Kopplová, Bednařík 2003, 

s. 198-209). 

Počet koncesionářů52 postupně narůstal a na konci 50. let téměř dosáhl hranice 800 000 

(Kopplová, Bednařík 2003, s. 198, 211). 

52 Koncesionářský poplatek (15 KČS) se začal vybírat v roce 1955. 
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4.2.Média v 70. letech 

V období Pražského jara převážná většina médií podporovala liberalizaci ve společnosti 

a požadavek plných občanských práv (Kaplan 1993, s. 6). 

V souvislosti s přijetím zákona o československé federaci (Kopplová, Bednařík 2003, s. 409), 

Svaz Československých novinářů na mimořádném sjezdu v červnu 1968 vytvořil federalizovanou 

organizaci novinářů Ústředí novinářů ČSSR, která se skládala z Svazu českých novinářů5 ' 

a ze Svazu slovenských novinářů (Blodigová, Bubeník 2002, s. 83). 

Když 21. srpna 1968 okupační armáda obsadila budovy ČTK, rozhlasu, televize a redakcí 

hlavních deníků, mnoho deníků a časopisů vycházela „ilegálně" dál. Také televize a rozhlas se 

postavily na stranu široké veřejnosti a protestovaly proti okupaci vojsky Varšavské smlouvy 

(Blodigová, Bubeník 2002, s. 82; Kaplan 1993, s. 69). 

Normalizační proces zásadně proměnil podmínky pro činnost médií a novinářů. Vláda ČSSR 

obnovila pevné řízení sdělovacích prostředků a opět vyžadovala služebnost režimu. Byly 

provedeny změny v personálním obsazení řídících funkcí všech sdělovacích prostředků 

a ve struktuře tištěných médií - došlo ke zrušení 177 titulů54, především těch časopisů, které vznikly 

v roce 1968 a 1969 (Blodigová, Bubeník 2002, s. 86). 

Byla znovu zavedena cenzura, která byla v červ nu 1968 zákonem55 zrušena. Již koncem srpna 

1968 vláda zřídila při předsednictvu vlády Úřad pro tisk a informace (ÚTI)56, který vydával médiím 

podle potřeby i několikrát denně seznam zakázaných nebo doporučených informací. Zákazy se 

týkaly především narážek na politické dění, zmínek o osobách žijících v emigraci či disentu a také 

všeho, co se týkalo náboženství nebo církví. K 1.1. 1969 byla tato cenzurní instituce ustavena jako 

Český úřad pro tisk a informace (ČÚTI). Jeho úkolem bylo kontrolovat činnost tisku, rozhlasu, 

televize a ČTK. Nedodržení vydaných opatření bylo důvodem k sankci proti listu, případně proti 

redaktorovi (Blodigová, Bubeník 2002, s. 84-85, 301). 

Všechna masová média byla naprosto podřízena oddělení masových sdělovacích prostředků 

ÚV KSČ, které rozhodovalo o nákladu jednotlivých titulů, rušilo a povolovalo vznik nových titulů, 

zabývalo se polygrafickou základnou i např. demografickou skladbou novinářů. 

" Předsedou by] zvolen V. Kašpar. 
54 Např. zákaz vydávání časopisů Reportér a Politika (Otáhal 1994, s. 12). 
ÍS Zákon č. 84/1968 Sb. (Kopplová. Bednařík 2003. s. 408). 

Zákonem č. 127/1968 Sb. (Kopplová, Bednařík 2003, s. 410). 
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Kvalita žurnalistiky po stránce žánrové i obsahové poklesla v důsledku silného důrazu 

na propagandistické zaměřen í" jednotlivých listů a odchodu řady zkušených novinářů (Blodigová, 

Bubeník 2002, s. 86). 

Obzvlášť agilním novinářům, kteří přispěli k uskutečnění idejí marxismu-leninismu, byly 

udělovány novinářské ceny - např. Novinářská cena Jana Švermy (Kopplová, Bednařík 2003, 

s. 413). 

V souvislosti s Chartou 77 normalizační moc zahájila ve všech sdělovacích prostředcích proti 

jejím signatářům štvavou kampaň58 (Blodigová, Bubeník 2002, s. 88-89). 

Také vedení rozhlasu se zavázalo podporovat politiku strany a bojovat s „protisocialistickými 

a antisovětskými živly". V roce 1970 proběhly v rozhlase čistky, na jejichž základě muselo odejít 

mnoho novinám. Někteří odešli do Rádia Svobodná Evropa či Hlasu Ameriky (Kopplová, Bednařík 

2003, s. 86-88). Od roku 1972 každoročně probíhalo tzv. komplexní hodnocení rozhlasových 

pracovníků, posuzovala se jejich politická angažovanost a politický vývoj. 

Na konci roku 1970 došlo k přestavbě vysílacích okruhů. První vysílací okruh Praha zůstal. 

Celostátní okruh Československo I byl nahrazen okruhem Hvězda (zpravodajství, aktuální 

publicistika a oddechová hudba), který měl trvale ideově a politicky působit na nejširší vrstvy 

posluchačů, především na mladší generaci (Kopplová, Bednařík 2003, s. 88-89). Druhý celostátní 

okruh (tzv. třetí program) byl v roce 1972 nahrazen dvěma samostatnými národními okruhy -

stanice Vltava a Děvín. Vltava měla „rozšiřovat poznání a vzdělání socialistického člověka 

a poskytovat mu v bohaté míře estetické zážitky" (Kopplová, Bednařík 2003, s. 90). 

V roce 1974 zahájila vysílání Zelená vlna Československého rozhlasu, která přinášela dopravní 

informace a také začalo pravidelné vysílání velmi oblíbeného rozhlasového seriálu Jak se máte 

Vondrovi? (Kopplová, Bednařík 2003, s. 90). 

Rovněž z Československé televize bylo donuceno odejít mnoho televizních redaktorů. Jejich 

místa obsadili, po dvouměsíčním internátním politickém a odborném školení na Roztěži, noví 

redaktoři, kteří se rekrutovali z různých sociálních vrstev, různého vzdělání i povolání. 

V dvouletých cyklech probíhalo nomenklaturní prověřování televizních pracovníků (Kopplová, 

Bednařík 2003, s. 243-244, 251). 

57 Teorie propagandy byla uceleným systémem, jehož základem byl marxismus-leninismus. Teorie propagandy se 
zabývala vnitřní podstatou a společenskou deterirunovanosti propagandy. Obhajovala a vysvětlovala jej í existenci, 
rozpracovala samotný proces tvorby, působeni a vliv propagandy na společnost i jedince. Pojednávala o důležitých 
a nutných znalostech i vlastnostech osoby propagandisty atd. (Chlupáč 1982, s. 69). 
58 Tuto kampaň zaháji l článek Ztroskotanci a samozvanci zveřejněný v Rudém právu dne 12. 1. 1977. 
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Na základě dohody o pomoci Sovětského svazu Československu při rozvoji II. programu 

a zavádění barevné televize byla do ČSSR dodávána přenosová, záznamová a studiová technika 

včetně přijímačů (Kopplová, Bednařík 2003, s. 247). 

V polovině 70. let vysílací doba televize na českém okruhu činila 108,3 hodin, z toho 29,9 hodin 

týdně na II. programu, který začal vysílat k 10.5. 1970. 

V roce 1973 bylo zahájeno pravidelné barevné vysílání na II. programu. Od roku 1975 vysílal 

barevně i I. program (Kopplová, Bednařík 2003, s. 250, 252). 

Do provozu byly uvedeny oba studiové bloky a Objekt Televizních novin v novém televizním 

centru na Kavčích horách v Praze, také začalo fungovat radiokomunikační středisko na Ještědu 

u Liberce. 

Československá televize v roce 1971 zavedla metodu denního kontinuálního výzkumu 

sledovanosti a úspěšnosti televizních programů (Kopplová, Bednařík 2003, s. 246, 253). 

Podobně jako ostatní masmédia i ČST zahájila kampaň proti signatářům Charty 77 

prostřednictvím zpravodajské relace Televizní noviny5'', přímého přenosu™ reportáží"1 

a publicistických pořadů62 (Kopplová, Bednařík 2003, s. 255-256). 

Na konci 70. let bylo v ČSSR 4 291 633 majitelů televizních koncesí. Televizní signál pokrýval: 

I. program 95% území, II. program 66,5 % území ČSSR. Československá televize vysílala celkem 

73% programů barevně (Kopplová, Bednařík 2003, s. 259). 

Pro televizní tvorbu byly charakteristické ideologické seriály63, které zkreslovaly obraz 

současného života i nedávné minulosti. Pochopitelně existovala i kvalitní televizní tvorba, která 

v 70. letech získala mnoho ocenění doma i v zahraničí64 (Kopplová, Bednařík 2003, s. 248-256). 

59 ve které byly zveře jňovány rezoluce stranických organizací a pracovních kolektivů z nejrůznějších podniků, úřadů 
a škol. 
60 Přímý přenos z Národního divadla, kde se uskutečnilo shromáždění zástupců uměleckých svazů, kteří podepsali 
„Provolání čs. výborů uměleckých svazů" a přihlásili se k hodnotám socialismu. 
61 Propagandist ická reportáž Kdo j e Václav Havel. 
6:1 Publicistický pořad Vysoká lira. 
63 Muž na radnici. Okres na severu. Třicet případů majora Zemana, Rodáci. Méně ideologické byly seriály J. Dietla. 
např. Nemocnice na kraji města. 
64 Např. v roce 1975 na Mezinárodním televizním festivalu (MTF) v Monte Carlu Č S T získala cenu Stříbrná nymfa 
za pořad Svědkové obžaloby (režie P. Háša), tutéž cenu v roce 1977za nejlepší dramatický pořad získal M á ň o 
a kouzelník. V roce 1978 fi lm Jak vytrhnou velrybě stoličku (režie M. Polednáková) zvítězil v kategorii dramatických 
pořadů na M T F Zlatá Praha atd. 
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5. Charakteristika zvolených časopisů 

Předmětem mé práce je analýza rozdílů ve způsobu konstruování obrazu muže v 50. a 70. letech 

v časopisech Vlasta, Květy a Svět v obrazech. Tato dvě významná období v dějinách 

československé společnosti reprezentují ročníky 1954 a 1974 výše zmíněných časopisů. 

Časopis 

Časopis j e t iskovinou vycházející pravidelně, v určitém místě, s nejméně půlroční a nejvíce 

jednotýdenní periodicitou. Od deníku se odlišuje menší aktuálností, větší podrobností témat a také 

grafickou úpravou. Tato tiskovina je určena vyhraněnému okruhu čtenářů a tomu odpovídá i její 

struktura, stavba textů i celkové zaměření. Čtenáři jsou již zpravidla zpravodajsky informováni 

a hledají podrobnější nebo specializované údaje. Nejmasovější náklady mají týdeníky 

a čtrnáctideníky. Do odborné časopisecké produkce patří i vědecké časopisy a bulletiny s čtvrtletní 

až půlroční periodicitou. Časopisy lze rozdělit podle nákladu (masové a malonákladové), podle 

zaměření na věk (dětské, pro mládež aj.), podle zájmů (hudba, zahrada apod.), podle pohlaví 

(časopisy pro ženy, pro muže), podle odbornosti (lékařské atd.) či podle obsahu a zaměření 

na segment publika (rodinné, odborné, popularizační (Osvaldová, Halada 2002, s. 38). 

5.1.Vlasta 

Časopis Vlasta vznikl v Praze v roce 1947 jako obrázkový týdeník pro ženy. Původně je j 

vydával orgán Výboru československých žen, od roku 1974 Československý svaz žen 

ve vydavatelství Mona. Časopis navázal na tradici komunistického tisku pro ženy a patřil mezi 

nejrozšířenější obrázkové časopisy v ČSSR. Týdeník se zabýval postavením ženy v socialistické 

společnosti. Řešil otázky manželství, rodiny, výchovy dětí atp. 

V roce 1956 byl časopis oceněn vyznamenáním Za zásluhy o výstavbu a Československou 

cenou míru (Jacz 1982, s. 523-524). 
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5.2.Květy 

Obrázkový rodinný týdeník Květy vydával v Praze od roku 1951 ÚV KSČ ve vydavatelství 

Rudé právo. Týdeník navázal na tradici původního časopisu Květy, založeného v roce 1834 

a redigovaného J.K. Tylem. 

Časopis přinášel pravidelné komentáře k domácím i zahraničním událostem, obrazové 

zpravodajství z Československa a ze světa, reportáže, romány na pokračování, povídky, kulturní 

zajímavosti. Obsahoval různé rubriky pro ženy i děti atd. Týdeník Květy byl tisknut vícebarevné. 

Redakce časopisu organizovala rozmanité akce - např. ples Květů, letecký den s Květy. V roce 

1976 Květy získaly Řád práce (Jacz 1982, s. 526). 

5.3.Svět v obrazech 

Svět v obrazech byl založen v roce 1945 v Praze jako časopis ministerstva informací. Tento 

kulturně politický obrázkový týdeník od roku 1967 vydával ČSSN, následně Český svaz novinářů 

ve vydavatelství Novinář. 

V únoru 1948 časopis podporoval politiku KSČ, ale v období let 1968-1969 bylo jeho vydávání 

zastaveno, protože nezastával důsledně marxisticko-leninskou orientaci. Vydávání Světa v obrazech 

bylo obnoveno začátkem roku 1970. Časopis přinášel obrazové zpravodajství z celého světa 

a reportáže z domova i zahraničí. Využíval spolupráce se čtenáři v rubrikách Poslední slovo mají 

čtenáři a Vaším objektivem. 

V roce 1959 byl tento týdeník oceněn vyznamenáním Za zásluhy o výstavbu (Jacz 1982, 

s. 453). 

44 



6. Metody práce 

Níže popsané metody vycházejí z rozdílných předpokladů a teoretických tradic. Každá z metod 

má své výhody i omezení. Navzájem se nevylučují a je j ich kombinace může být přínosná. 

6.1.Obsahová analýza 

Obsahová analýza představuje výzkumnou metodu či techniku, která je určena ke zkoumání, 

klasifikaci a popisu manifestního obsahu mediálních sdělení. Jedná se o systematickou, objektivní 

a kvantitativní analýzu (Berger 1998b, s. 22-23). 

Charakteristickým rysem této metody je vysoký stupeň strukturovanosti, selektivity a vysoká 

míra ověřitelnosti. Splňuje tradiční vědecké požadavky: verifikace nebo falzifikace a možné 

opakování výzkumu se stejným výsledkem. 

Výhodou obsahové analýzy je, že umožňuje zpracování velkého množství textů nebo jiných 

tnediovaných obsahů a výsledky podrobit statistickým analýzám. Výsledky lze přehledně znázornit 

v číselných hodnotách, tabulkách a grafech (Scherer 1998, s. 30-31). 

Základní principy obsahové analýzy jsou: a) zvolení vzorku obsahu, b) vytvoření rámce 

kategorií vnějších referentů, c) volba , jednotky analýzy" obsahu, d) umístění obsahu 

do vytvořeného rámce pomocí počítání frekvence zvolených jednotek obsahu, které se zmiňují 

o relevantních tématech a ejvyjádření výsledků jako celkové skladby vybraného vzorku obsahu 

podle frekvence výskytu zjišťovaných referencí (McQuail 1999, s.308). 

Tato metoda vychází z předpokladu, že povrchový význam textu je jednoznačný, lze ho přečíst 

a kvantifikovat. A dále, že numericky vyjádřený poměr prvků v textu (např. počet určitých slov 

nebo prostor či čas věnovaný určitému souboru témat) je spolehlivým ukazatelem souhrnného 

významu. Zásadním předpokladem je, že mediální obsah je zakódován podle stejného jazyka stejně 

jako skutečnost, ke které odkazuje (McQuail 1999, s.307-308). 

6.2.Sémiotická analýza 

Sémiotická analýza se oproti analýze obsahové soustředí na latentní významy mediálních 

obsahů, které považuje za podstatnější. Vychází z předpokladu, že latentní významy a ideologii 

nelze vyčíst z numerických dat, nejedná se tedy o metodu kvantitativní, nýbrž kvalitativní 

(Chandler 1995). 
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Tato metoda není metodou přísně systematickou a její výsledky nelze hodnotit dle obvyklých 

standardů spolehlivosti, neboť sémiotická analýza je velmi subjektivní. 

Charakteristickým rysem této metody" je vysoká míra otevřenost, a důkladný rozbor 

jednotlivých mediálních obsahů. Nehodí se pro zpracování většího množství textů, ale umožňuje 

vybrané texty analyzovat z mnoha aspektů (Scherer 1998, s. 30). 

Cílem sémiotické analýzy je pochopit konkrétní diskurz, ve kterém je text zakódován, jak jsou 

v textu podavatelem konstruovány významy (denotativní, konotativní a mýtické) a jak mohou být 

příjemcem dekonstruovány. Sleduje propojení diskurzu se sociálním prostředím, hodnotovou 

orientací (ideologií), převažujícími stereotypy (zjednodušenými reprezentacemi)66 a zjevnými 

i latentními mýty67. Tato metoda proto předpokládá znalost sociálního a kulturního rámce, 

do kterého zkoumané mediální obsahy náleží (Chandler 1995). 

Sémiotická metoda se zabývá, více než jiné metody, reprezentací a rolí znakových systémů 

v konstrukci reality. Odhaluje a akcentuje také význam toho, co chybí, bylo záměrně vynecháno 

nebo co je bráno jako naprosto samozřejmé a dané. Prostřednictvím sémiotické analýzy lze 

identifikovat a interpretovat rétorické tropy (metafora, metonymie, popř. synekdocha, ironie), které 

v různých kódech (verbální, vizuální apod.) indikují preferované čtení (Chandler 1995). Metafora 

a metonymie se objevují často pospolu, objekt má někdy metaforický i metonymický význam 

(Berger 1998b, s. 26). 

Sémiotická analýza probíhá na dvou dimenzích, které ale nelze od sebe izolovat, neboť nahlíží 

na svůj předmět jako na celek. 

Syntagmatická analýza zkoumá „povrchovou strukturu" textu (denotace) - propojení a vztahy 

mezi prvky textu a jejich vztah k celku. Volba konkrétní syntagmatické struktury ovlivňuje význam 

textu (Berger 1998b, s. 21-22). Lze rozlišit několik syntagmatických struktur. Narativní struktura je 

založena na sekvenčních a kauzálních vztazích syntagmat. Existují ale také jiné syntagmatické 

formy, založené na prostorových vztazích (nahoře x dole, vpravo x vlevo, vepředu x vzadu, 

uprostřed x na okraji) nebo konceptuálních vztazích (expozice textu nebo argument), které rovněž 

evokují různé konotace (Chandler 1995). 

Paradigmatická analýza se zabývá identifikací rozličných paradigmat, která se skrývají 

pod manifestním obsahem textu, např. tématická paradigmata, jako jsou binární opozice či mýty, 

které generují význam (Berger 1998b, s. 21). Pozornost je také věnována možným konotacím 

každého označujícího. Volba určitého označujícího ze všech možných, která náleží do stejného 

"" Sherer tuto metodu nazývá hermeneutickou. 
66 Stereotypy viz L ippmann (1922). Reprezentace viz Hall (1997). 
6:1 Mýty viz Barthes (2004). 
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paradigmatu68, ovlivňuje jeho požit,vní nebo negativní konotace. Tato volba souvisí s nejrUznejšínu 

faktory: technické možnost , kód (žánr), konvence, styl, rétorický účel atd. Důvod a význam výběru 

lze tedy zkoumat na různých sémiotických úrovních, od volby slova, obrazu nebo zvuku 
až k výběru stylu či žánru. 

Výhodou sémiotické analýzy je, ž e j , lze aplikovat i na „texty", které zahrnují více než jeden 

znakový systém a na znaky, pro které není ustavena pevná nebo žádná „gramatika" - vizuální 

zobrazení nebo zvuky (Chandler 1995). 

6.2.1.Obrazová analýza 

K rozboru obrazu (novinová nebo časopisecká fotografie, filmový záběr, sekvence z televizního 

pořadu či reklamní sdělení), jeho jednotlivých prvků a významů, ze kterých je zkonstruován, slouží 

tzv. obrazová analýza. Tato metoda vychází z principů sémiotické analýzy (Burton, Jirák 2001, 

s. 36). 

V případě fotografií, které budou předmětem mé analýzy, se na paradigmatické úrovni zkoumá 

obsah fotografie - reprezentace zachycených lidí, předmětů a událostí. 

Na syntagmatické úrovni se analyzuje forma: prostorové vztahy syntagmat (Chandler 1995) 

-kompozice0" a perspektiva, do které je příjemce situován (umístění fotoaparátu v okamžiku 

pořízení záběru - tedy úhel, typ záběru) a zpracování fotografie (barevnost, zaostření, osvětlení, 

atd.). Všechny tyto aspekty ovlivňují, nabízejí nebo přímo vnucují příjemci konkrétní interpretaci 

obrazu - preferované čtení (Berger 1998b, s. 30-31). 

Ačkoli, forma je rovněž předmětem paradigmatické volby a obsah je podmíněn 

syntagmatickým uspořádáním (Chandler 1995). 

"8 V r á m c i p a r a d i g m a t u j s o u v z t a h y m e z i j e d n o t l i v ý m i o z n a č u j í c í m i z a l o ž e n y n a p r i n c i p u o p o z i c e a k o n t r a s t u . 

' ^ K o m p o z i c e obrazu, její vyváženos t a rovnováha odkazují k fyzickému uspořádání obrazových elementů. Formální kompozice : 
vizuální prvky j sou rovnoměrně uspořádány kolem středu na vertikální i horizontální ose. Dynamická či neformální kompozice j e 
opakem k o m p o z i c e formální a působí více na emoce př í jemce (Berger 1998a, s. 73-74). 
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7. Vlastní analýza 

7.1.Obsahová analýza 

Obsahová analýza měla za cíl zjistit, jaký byl obraz muže v českých časopisech v 50. a 70. 

letech. Časový rozdíl dvaceti let měl posloužit k dokladování rozdílu ve způsobu konstruování 

obrazu muže v souvislosti se sociální a politickou realitou tehdejší československé společnosti. 

Analýza byla zaměřena na to, které konkrétní sociální role muže v rámci nejrůznějších 

sociálních institucí byly časopisy preferovány a které byly naopak opomíjeny, jaký byl vztah 

sociálních rolí muže k sociálním rolím žen a jiných mužů, jaké národnosti a věku prezentovaní 

muži byli. 

Vzorek médii: 

• Vlasta - ročník 1954 a 1974 

• Květy - ročník 1954 a 1974 

• Svět v obrazech - ročník 1954 a 1974 

Vzorek médií tvořily ty časopisy, které vycházely v 50. i 70. letech. Ročníky 1954 a 1974 

reprezentovaly zmíněná období. 

Vzhledem k šíři vzorku médií bylo třeba zúžit rozsah materiálu určeného k analýze, 

ale takovým způsobem, aby byla zachována reprezentativnost. Jelikož se jedná o týdeníky, bylo 

vždy vybráno jedno číslo (jeden týden) z každého měsíce (podle klíče: 2. týden z měsíce ledna, 

3. týden z února, 4. týden z března, 1. týden z dubna a tak dále). To znamená 12 čísel z každého 

ročníku určitého periodika. Celkem tedy bylo analyzováno 72 čísel. 

Obsahové analýze byl podroben veškerý obsahový materiál zúženého vzorku médií, aby bylo 

možné stanovit poměr textů i obrazových materiálů, které se muže týkaly a které ne. Tedy, do jaké 

míry se vybraná periodika o mužích zmiňovala. 

Pro šetření bylo třeba segmentovat obsah tištěných médií. Jako kódovací jednotky jsem zvolila: 

1) text 

2) text +fotografie 

3) text+kresba 

4) text+fotografie+kresba 

5) titulní strana 
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V kódovací knize byly rovněž zaneseny kódovací jednotky 6) fotografie a 7) kresba. Tyto 

jednotky se ovšem samostatně v časopisech nevyskytovaly, protože obrazový materiál bývá 

zpravidla doprovázen textem, který zakotvuje jeho význam70. 

Pro účel mé práce nebylo podstatné kódovací jednotky dále strukturovat (např. na druhy textu 

č, typy fotografií a kreseb), neboť mne zajímal obraz muže v určitém časopise jako celku, popř. 

v textech a obrazovém materiálu zvlášť. 

Za text byly považovány veškeré žurnalistické jednotky (zpravodajství, publicistika), beletrie, 

poezie, dopisy čtenářů, reklama atp. 

Za kresbu byly považovány ilustrace, reprodukce, karikatury, kreslené vtipy, komiksy. 

Kódovací jednotky byly členěny dle následujících kategorií (proměnných)-. 

a) sociální role muže v rámci rodiny 

b) sociální role muže v rámci organizací 

c) sociální role muže v rámci společnosti 

d) vztah sociální role muže k sociální roli ženy/žen 

e) vztah sociální role muže k sociální roli jiného muže/mužů 

f) věk muže 

Tyto kategorie byly dále rozčleněny na příslušné podkategorie. Viz tabulka č. 1-24. 

Sociální roli lze vymezit jako: „komplex sociálního chování, které je v určité sociální pozici 

očekávané a které je této sociální pozici a tím i roli připisováno jako standardní („přiměřené") členy 

sociálního útvaru (kulturou atp.) ve smyslu sociální normy" (Geist 1992, s. 349). Jedinec se 

sociálním rolím učí v rámci socializačního procesu. Lidé mají mnoho sociálních rolí, které se mění 

podle sociálních pozic a sociálních útvarů, kterými jsou příslušníky (Geist 1992, s. 351). 

A. A. Berger doporučuje při analýze sociálních rolí brát v potaz také vztahy mezi rolemi 

(Berger 1998b, s.48). 

„Člověk se prostřednictvím svých rolí jako jejich nositel stýká s rolemi jiných držitelů 

sociálních pozic. Tím se vytváří celý soubor jiných sociálních pozic, s nimiž je běžně ve styku 

prostřednictvím jejich rolí" (Geist 1992, s. 351). 

Tento jev se nazývá „soubor rolí" (role-set). Sociální vztahy a interakci lze v této souvislosti 

vnímat jako vztahy mezi rolemi a roli jako relační termín (Geist 1992, s. 351). 

' Viz Bar thes - pr incip „anchorage" . 
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V textu byly kódovány takové zmínky o muži (slova, slovní spojení, věty, číslice, popř. 

kontext), které se vztahovaly k výše uvedeným kategoriím. 

Jelikož fotografie a kresby zpravidla a v tomto vzorku médií pouze doprovázejí („ilustrují") 

či doplňují text, bylo snadné zařadit zobrazení muže do patřičných kategorií. Poněkud obtížné bylo 

určit věk muže, pokud nebyl zmíněn ani naznačen v textu. V takovém případě byl věk odhadován 

dle vzhledu muže. 

Do kódovací knihy byly zanášeny pouze pozitivní hodnoty - tedy to, co se v souvislosti 

s mužem psalo a zobrazovalo. To, co bylo časopisem opomíjeno či naprosto vynecháno, lze zjistit 

porovnáním jednot l ivých hodnot. 

U každého ročníku byly ze všech 12 sledovaných čísel vypočítány z celkových součtů zmínek 

o muži i zobrazení aritmetické průměry pro jednotlivé kategorie příslušných jednotek. Souhrn 

těchto průměrů můžeme považovat za reprezentativní číslo daného ročníku časopisu. 

Vzhledem k účelu obsahové analýzy (co se o mužích píše a co se v souvislosti s muži objevuje 

obrazovém materiálu - fotografie, kresba) a velkému množství dat, byla sloučena textová část 

šech jednotek a obrazová část všech jednotek. Jelikož titulní strana má svou specifickou funkci 

ýstavbu byla ponechána jako samostatná jednotka. Vznikly tak 3 finální jednotky : 

v 

\ 

a v 

1) titulní strana 

2) text 

3) obrazový materiál (fotografie + kresby) 

Výsledky obsahové analýzy jsou zaneseny v tabulkách č. 1-24. 

V tabulkách j sou uvedeny celkové součty zmínek o muži v rámci jednotlivých kategorií 

příslušných jednotek a jej ich aritmetické průměry. Výstupy jsou také uvedeny v procentech, 

neboť sledované časopisy i jej ich ročníky se liší rozsahem (počtem stran)72. Procentuální vyjádření 

textů, které se týkají muže a naopak, j e vztaženo k celkovému počtu textů. Procentuální vyjádření 

jednotlivých kategorií se vztahuje k celkovému počtu zmínek o muži. 

Získaná data umožnila srovnání jednotlivých ročníků konkrétního časopisu. 

' Titulní s trana časopisu (strana na začátku časopisu) „se řídi jak obecně uznávanými zákoni tostmi periodik, např. uváděni 
důležitých zpráv v podobě titulků upozorňuj íc ích na informace či články v textu apod., tak i vni t řním č leněn ím" (Osvaídová, Halada 
2002, s. 178). Titulní fo tograf ie v časopisech ( fotograf ie na obálce časopisu) „se stává „výkladní skříní", která časopis prodává a j e j í ž 
výběr bývá určen obsahem jedno t l ivého čísla a charakterem i zaměřen ím časopisu. Působivost titulní fotograf ie j e dána nejen 
atraktivností námětu , ale i výtvarnou čistotou zpracování, jednoduchos t í kompozičn ího řešení a neotře lým pojet ím či nápadem" 
(Osvaídová, Halada 2002 , s. 69). 
7 2 Časopis Vlasta měl v 50. letech 16 stran, v 70. letech byl rozsah časopisu 32 stran. Časopis Květy měl v 70. letech rozsah 64 stran. 
V 50. letech byl rozsah časopisu 16 stran. Časopis Svět v obrazech měl v 50. letech 24 strun a v 70. letech byl ro /sah časopisu 32 
stran. 
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Finální jednotky představují samostatné a části byly vytvořeny pro účel obsahové analýzy, 

ale ve skutečnosti jsou navzájem propojeny a tvoří časopis jako celek. 

Vzhledem k j e j i ch specifickým vlastnostem a funkcím (titulní strana většinou upozorňuje 

na obsah časop.su; obrazová část text ilustruje, doplňuje) se může obraz muže v jejich rámci 

doj ,s té míry lišit. Titulní strana a obrazová část fungují spíše výběrově, proto můžeme považovat 

textovou část za jednotku s nejvyšší vypovídací hodnotou, přičemž zbylé jednotky některé aspekty 

obrazu muže doplňují a dotvářejí tak komplexní obraz muže v časopise. 

Celkový obraz muže v každém z analyzovaných periodik byl získán součtem výskytů 

jednotlivých sociálních rolí muže v rámci příslušných kategorií tří finálních jednotek (titulní strana, 

textová a obrazová část). Základ pro výpočet percentuálních hodnot byl stanoven jako součet všech 

výskytů sociálních rolí muže v jednotlivých jednotkách. 

7.1.1.Vlasta - ročník 1954 

V textové části (viz tabulka č. 1) je muž zmíněn v 55,97% textů. Přestože časopis Vlasta je 

určen ženám a měl by být dle charakteristiky zaměřen na otázky manželství, rodiny, výchovy dětí 

atd., tak sociální role muže v rámci organizací (37,01%), především v rámci zaměstnání (32%), 

výrazně převažují nad sociálními rolemi muže v rámci rodiny (20,86%) - manžel (7,36%), otec 

(6,03%) a syn (4,91%). 

Skutečnost, že muž je v časopise pro ženy líčen především jako pracující člověk (zaměstnanec) 

a jeho sociální role v rámci rodiny ustupují do pozadí, pravděpodobně souvisí s hodnotovou 

orientací československé společnosti v 50. letech, která byla obdobím budování základů socialismu 

podle sovětského modelu. Značný důraz byl kladen na zvyšování pracovní výkonnosti a význam 

práce pro společnost. 

Ačkoliv v tehdejší společnosti nejpočetnější skupinou zaměstnanců byli manuálně pracující 

a dělníci, jejichž práce byla oficiálně oslavována, zatímco společenská prestiž a sociální pozice 

inteligence byly degradovány, jsou muži jako pracující inteligence v časopise zmiňováni nejčastěji 

(6,85%). Povolání muže jako dělníka (4,70%) následuje až za povoláním politika (4,91%). Tato 

skutečnost může souviset s tím, že se v týdeníku více psalo o významných osobnostech (vědec, 

lékař atp.), jejichž profesní nebo soukromý život je z hlediska čtenářů (resp. čtenářek) zajímavý 

a veřejně činných mužích (politik). Četnost výskytu muže jako politika naznačuje, že politická 

tématika hrála v časopise určeném ženám významnou roli a odráží politickou angažovanost médií 

a jejich propagandistickou funkci v 50. letech. 
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S O U V I S Í 
Poměrně vysoká četnost zmínek o muži vykonávajícím svobodné povolání (4,09% 

s všeobecnou oblibou informací o populárních osobnostech, umělcích atp. 

Z obsahové analýzy dále vyplývá, že se o muži jako vojákovi (3,48%) psalo častěji než 

o zemědělci (2,45%). Tento údaj pravděpodobně reflektuje období vyhrocené studené války a s tím 

související stav militarizace ČSR. Společnost se také v 50. letech stále vyrovnávala s událostmi 

2. světové války a fenoménem války obecně. V tomto údaj, mohou být rovněž promítnuty 

informace o probíhajících válečných konfliktech ve světě, např. v Koreji atd. 

V rámci ostatních organizací převažuje sociální role muže jako člena politické strany (3,99%) -

především KSČ (3,07%), méně jako člena KSSS (0,31%) a j iných komunistických stran (0,51%). 

V rámci zájmových organizací se objevuje muž jako pionýr (0,41%) a člen ČSM (0,20%). Tyto 

údaje reflektují politickou, ideologickou orientaci a situaci ČSR. 

V rámci pracovních vztahů k ženám se nejčastěji psalo o muži jako nadřízeném ženy (2,86%), 

muž byl méně prezentován jako spolupracovník, kolega (0,92%) a podřízený (0,31%) žen. 

Ve vztahu k j iným mužům byl muž prezentován také nejčastěji jako nadřízený (2,15%), dále jako 

spolupracovník, kolega (1,33%) a podřízený (0,10%). 

Časopis pro ženy tedy prezentoval v textové části častěji muže než ženy zastávající významné 

pracovní pozice. Tento poměr pravděpodobně odráží reálné pracovní postavení muže, přestože žena 

byla oficiálně považována za muži rovnocenného partnera a 50. léta jsou charakteristická, 

mimo jiné, i přílivem žen do pracovního procesu. 

V rámci neformálních vztahů bylo časopisem preferováno přátelství mezi muži (0,72%) 

než mezi mužem a ženou (0,31%). Lze se domnívat, že tehdejší společnost považovala přátelství 

mezi mužem a ženou za nevhodné, rizikové (v případě, má-li jeden či oba z přátel rodinu) 

nebo snad méně obvyklé. 

Od časopisu tohoto zaměření lze očekávat, že se bude zabývat partnerskými vztahy. 

V porovnání s manželstvím (7,36%) se o jiných intimních vztazích mezi mužem a ženou mimo 

manželství (předmanželský, mimomanželský či nemanželský vztah) psalo v časopise jen velmi 

málo: partner, přítel (ve smyslu „chodit s někým") (0,51%), milenec (0,20%), snoubenec (0,10%) 

a druh (0%). Tyto údaje naznačují, že vztahy takového typu nepředstavovaly veřejně diskutované 

téma, byly zřejmě vnímány jako nevhodné, bezvýznamné nebo přežité. 

Prezentovaní muži byli především občany ČSR (15,34%). Údaj, že 5,93% mužů byli občané 

SSSR koresponduje s faktem, že se média obecně výrazně orientovala na tématiku související 

se SSSR. Bipolarita světa se odráží v četnosti výskytu mužů z kapitalistických zemí (3,68%), 

o kterých se psalo častěji než o mužích z ostatních zemí socialistického bloku (2,66%). 

Pravděpodobně v textu představovali protiklad (binární opozice) mužům ze socialistických zemí. 
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Věk muže byl zmíněn pouze v 4,70% případů a pohyboval se převážně v podkategorn děti 

a dorost" (0-18 let) (3,27%). Jednalo se pravděpodobně o texty o dětech a mládeži, kde údaj o věku 

hrál podstatnou roh. Věk mužů z ostatních věkových kategoní nebyl uváděn tak často - stejnou 

měrou (0,61%) „mladý muž" (19-35 let) a „starý muž" (60 a více let), dále „zralý muž" (36-60 let) 
(0 ,20%). 

Muž se vyskytuje v 55,73% obrazového materiálu (viz tabulka č. 2), který do značné míry 

koresponduje s textovou částí. Opět sociální role muže v rámci organizací (24,17%), především 

v rámci zaměstnání (21,11%) výrazně dominují nad sociálními rolemi v rámci rodiny (9,44%) -

manžel (4,17%), otec (2,78%) a syn (1,94%). 

Nejčastěji zobrazeným povoláním muže je pracující inteligence (5,56%), dělník (4,72%), 

zemědělec (3,61%) a politik (2,50%). Na rozdíl od textové části, je tedy v obrazové části častěj, 

prezentován manuálně pracující muž. 

V rámci příslušnosti k politické straně jsou muži zobrazeni pouze jako členové KSČ (1,39%); 

v rámci zájmových organizací jako členové Pionýru (1,11%) nebo jiných blíže nespecifikovaných 

zájmových organizací (0,56%). 

V rámci pracovních vztahů je muž opět nejčastěji zachycen jako nadřízený ženy (2,78%), dále 

jako spolupracovník, kolega (2,50%) a podřízený (0,28%). 

Ovšem hierarchie pracovních pozic mezi muži vykazuje oproti textové části v téže kategorii 

a obrazovému materiálu týkajícímu se vztahu k ženám rozdílné hodnoty - spolupracovník, kolega 

jiného muže (2,78%), nadřízený (1,39%) a podřízený (0%). 

To znamená, že v obrazové části je zdůrazněna spolupráce mužů v kolektivu, rovnost mezi 

pracujícími muži. 

Preference zobrazování sociálních rolí muže v rámci zaměstnání se odráží v opomíjení jeho 

sociálních rolí v rámci neformálních a intimních vztahů. Přátelství mezi mužem a ženou i mužem 

a mužem je zobrazováno velmi málo a stejnou měrou (0,28%). Z intimních vztahů tutéž hodnotu 

vykazuje muž jako partner, přítel (0,28%). Upřednostňována je role manžela (4,17%). Jiné intimní 

vztahy nejsou v obrazové části zachyceny. 

Jedná se převážně o občany ČSR (12,22%). Následují muži jako občané SSSR (6,94%), 

ostatních zemí socialistického bloku (3,33%) a muži z kapitalistických zemí (2,50%). 

Věk zobrazeného muže se pohybuje většinou v podkategorii „zralý muž" (36-60 let) (10%). 

Dále v podkategorii „mladý muž" (19-35 let) (9,44%) a „děti a dorost" (0-18 let) (9,17%). Jedná se 

tedy převážně o muže v produktivním věku (cca 19-60 let). 

Muž se vyskytuje pouze v 20,83% titulních stran (viz tabulka č. 3). Dominují zde opět 

sociální role muže v rámci organizací (25%), a sice v rámci zaměstnání (25%). Stejnou měrou 
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(8,33%) jsou zastoupeny tyto profese muže - pracujíc, inteligence, zemědělec a svobodné povolání 

Výskyt svobodného povolání (muž jako umělec, populární osobnost) souv.sí s funkcí titulní strany 

čtenáře (v tomto případě čtenářky) zaujmout a přesvědčit ke koup,. 

Ze sociálních rolí muže v rámci rodiny je zastoupena pouze role manžela (16,67%). Vztahy 

k ostatním sociálním rolím na titulní straně nejsou zmíněny ani zobrazeny. 

Všichni prezentovaní muž, byli občané ČSR (33,33%). Věk mužů se zde pohyboval převážně 

v podkategorii „mladý muž" (19-35 let) (16,67%), dále v podkategorii „zralý muž" (36-60 let) 

(8,33%). 

Celkový obraz muže v časopise Vlasta - ročník 1954 (viz tabulka č. 4): 

Muž je prezentován v 44,18% informačního obsahu73 časopisu Vlasta. Jeho sociální role v rámci 

organizací (33,48%), především v rámci zaměstnání (29,04%), výrazně převažují nad sociálními 

rolemi v rámci rodiny (17,78%) - manžel (6,59%), otec (5,11%) a syn (4,07%). 

Nejčastěji prezentovanou profesí muže je pracující inteligence (6,52%), dělník (4,67%) a politik 

(4,22%). 

V ročníku 1954 je muž v rámci pracovních vztahů prezentován především jako nadřízený žen 

(2,81%) a méně často jako nadřízený jiných mužů (1,93%). V rámci neformálních vztahů, se muž 

častěji vyskytuje jako přítel, kamarád jiných mužů (0,59%) než žen (0,30%). 

Sociální role muže v rámci intimních vztahů jsou prezentovány, mimo roli manžela (6,59%), 

minimálně. Ze vztahů mimo manželství se nejčastěji vyskytovala sociální role muže jako partnera, 

přítele (0,44%). 

Jednalo se především o muže z ČSR (14,67%). Převažovala politická příslušnost muže ke KSČ 

(2,59%) a členství v Pionýru (0,59%). 

V ročníku 1954 se nejčastěji vyskytovali mladí muži - „děti a dorost" (0-18 let) (4,81%), 

„mladý muž" (19-35 let) (3,11%) a starší muži „zralý muž" (36-60 let) (2.81%). 

7.1.2.Vlasta - ročník 1974 

V textové části (viz tabulka č. 5) je muž zmíněn v 41,72% textů. Sociální role muže v rámci 

organizací (29,92%), především v rámci zaměstnání (25,48%), mírně převažují nad sociálními 

rolemi v rámci rodiny (23,30%) - manžel (9,43%), otec (6,07%), syn (4,62%). 

Nejedná se o výrazný nepoměr. Skutečnost, že muž je v časopise o manželství, rodině 

a výchově dětí líčen spíše jako pracující člověk, než jako člen rodiny, souvisí s realitou 70. let. 

' Nejedná se o rozsah. 
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Jednalo se o období tzv. normalizace kdv sp r ^ p i . , ,, v ,, nauzdce, Kay se L b ^ K navracela k modelu povalečného socialismu 

práce a životní 
50. let. Totalitní režim kladl důraz na efektivitu výroby, zvyšování produktivity 

úrovně. Ideologická oblast se nezměnila, ale ustoupila poněkud do pozadí. 

Nejčastěji zmiňovanou profesí muže je svobodné povolání (5,53%), pracující inteligence 

(4,90%) a politik (3,99%). V časop.se se tedy častěji psalo o populárních, významných a veřejně 

činných mužích. Četnost výskytu muže jako politika reflektuje politickou angažovanost médií 

a jejich propagandist ickou funkci v 70. letech. 

Lze se domnívat , že vyšší četnost výskytu muže jako vojáka (2,99%) než manuálně pracujícího 

muže - dělníka (2,54%), zemědělce (0,63%), souvisí s informacemi o ozbrojených konfliktech 

ve světě (např. v Indočíně). Dále časopis mohl zdůrazňovat význam armády ČSSR, který jí 

společnost přisuzovala nebo se pokoušel pozitivně ovlivnit pohled na přítomnost armády SSSR 

na našem území atp. Nižší četnost výskytu manuálně pracujících mužů může zároveň odrážet 

skutečnost, že v 70. letech poněkud klesla intenzita oficiálně oslavované prestiže těchto profesí 

a vzrostly požadavky na vzdělání a kvalifikaci zaměstnanců. 

Hierarchie pracovních pozic mezi mužem a ženou vykazuje v porovnání s hierarchií pracovních 

vztahů mezi muži výrazné rozdíly. Muž je nejčastěji ženě nadřízeným (2,63%), poté 

spolupracovníkem, kolegou (1,90%) a podřízeným (0,27%). 

Zatímco j i nému muži je především spolupracovníkem, kolegou (2,90%), poté nadřízeným 

(2,54%) a podřízeným (0,45%). 

Tyto rozdílné údaje pravděpodobně odrážejí reálné pracovní postavení žen v ČSSR. I když v 70. 

letech bylo j iž naprosto běžné, že se ženy kromě rodiny věnovaly i svému zaměstnání, přesto 

významnější pracovní pozice zastávali muži. 

Časopis Vlasta preferoval přátelství mezi muži (1,54%) před přátelstvím mezi mužem a ženou 

(0,36%). Lze se domnívat , že tehdejší společnost považovala přátelství mezi mužem a ženou 

za nevhodné, rizikové (v případě, má-li jeden či oba z přátel rodinu) nebo snad méně obvyklé, 

přestože předcházející období 60. let se vyznačovalo výraznou liberalizací mnoha sfér života. 

Za přijatelnější variantu neformálního vztahu mezi mužem a ženou bylo v časopise pokládáno 

tzv. „chozen í" - muž jako partner, přítel (1,72%) - neboť se jedná o vztah dvou svobodných lidí. 

Ovšem jednoznačné prvenství v intimních vztazích zastává v textové části instituce manželství 

(9,43%). O muži j ako milenci se píše minimálně (0,09%) a tento údaj zřejmě odráží převládající 

názor na mimomanže lské vztahy jako na fenomén ohrožující stabilitu manželství, rodiny a tím 

i celé společnosti. 

V rámci příslušnosti k politické straně převažují muži jako členové KSČ (2,45%), méně často 

se psalo o mužích jako členech KSSS (0,36%) a ostatních komunistických stran (0,18%). 
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V ráme, zájmových organizací se psalo o muži jako o členu SSM (0,18%), stejnou měrou 

(0,09%) jako o členu SSM a Pionýru. 

Tyto údaje naznačují, že členství muže v politické straně (3,17%), stejně jako jeho členství 

v zájmových organizacích (0,73%), nebyla v časop.se tolik zdůrazňována. Nicméně korespondují 

s politickou situací a orientací ČSSR i dobovou dominantní ideologií. 

Prezentovaní muži jsou především občany ČSSR (17,32%). Zastoupení mužů ze SSSR (3,08%) 

odráží orientaci českých médií na tématiku související se SSSR a jejich propagandistickou funkci. 

Muži z kapitalistických zemí (2,99%) jsou zmiňováni častěji než muži z ostatních zemí 

socialistického bloku (1,81%) pravděpodobně proto, že v textech představují protiklad (binární 

opozici) mužům ze zemí socialistického bloku. 

Věk muže byl zmíněn pouze v 6,53% a nejvíce se pohyboval v podkategorii „děti a dorost (0-

18 let) " (2,27%) a „starý muž (61 let a více) " (1,72%). Jednalo se o texty, ve kterých byl věk 

muže uveden z konkrétních důvodů (např. rady o výchově dětí, výročí starších občanů, jubilea 

atp.). Stejnou měrou (1,27%) se věk ostatních mužů pohyboval v podkategorii „mladý muž" (19-35 

let) a „zralý muž" (36-60 let). 

Ovšem nejvíce se psalo o mužích jako zaměstnancích, můžeme tedy předpokládat, že se věk 

muže pohyboval především v hranicích produktivního věku (cca 19-60 let). Tento předpoklad 

koresponduje s údaji z obsahové analýzy obrazového materiálu, která následuje. 

Muž se vyskytuje v 74,08% obrazového materiálu (viz tabulka č. 6), který do jisté míry 

koresponduje s textovou částí. V porovnání s textovou částí sociální role muže v rámci organizací 

(23,34%), především v rámci zaměstnání (20,27%), výrazně převažují nad sociálními rolemi muže 

v rámci rodiny (13,46%) - manžel (5,62%), otec (2,56%), syn (1,87%). 

Muž je zobrazen především jako pracující člověk. Shodně s textovou částí se nejčastěji 

v obrazové části vyskytuje profese svobodné povolání (6,13%). Následuje povolání politika 

(3,75%), stejnou měrou (2,39%) je zobrazen muž jako voják a pracující inteligence. 

Můžeme se domnívat, že četnost výskytu muže jako politika a vojáka v obrazové části souvisí 

s výraznou schopností obrazových prostředků působit na emoce publika a s propagandistickou 

funkcí médií. Značná část obyvatel byla totiž rozčarována ze srpnových událostí (kdy ČSSR opět 

přestala být suverénním státem a SSSR, jehož armáda zůstala na našem území, začal hrubě 

zasahovat do československého vývoje) a následného normalizačního procesu. Média proto 

důrazně podporovala vládní politiku, která představovala vše prostupující téma. Četnost zobrazení 

muže jako vojáka také pravděpodobně odráží období pokračující studené války. 

Manuálně pracující muži - dělník (1,02%) a zemědělec (0,85%) - jsou zde prezentováni méně 

často než v textové části. 
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V ráme, pracovních vztahů je muž nejčastěji zachycen jako spolupracovník, kolega muže 

(2,21%), poté jako nadřízený (0,34%) a podřízený (0%). Menší měrou je zobrazen muž jako 

spolupracovník, kolega ženy (2,04%)-, dále jako nadřízený (0,85%) a podřízený (0%). 

Př, zobrazování pracovních vztahů byl zdůrazněn význam spolupráce v kolektivu, rovnost obou 

pohlaví při společném úsilí atp. 

Souhlasně s textovou částí je muž častěji zachycen jako přítel, kamarád jiného muže (0,85%) 

než jako přítel, kamarád ženy (0,34%). 

V rámci intimních vztahu mezi mužem a ženou je preferována sociální role manžela (5,62%). 

Muž jako partner, přítel (0,68%) nebo milenec ženy (0,17%) byl zobrazen minimálně. 

Politická příslušnost muže je v obrazovém materiálu zachycena malou měrou (2,04%) - KSČ 

(1,87%) a jiné politické strany (0,17%). Obdobně je tomu i u členství v zájmových organizacích 

(0,68%) - Pionýr (0,34%), SSSM (0,17%) a jiné blíže nespecifikované zájmové organizace 

(0,17%). 

Jednalo se především o muže z ČSSR (17,04%), dále ze SSSR (3,41%), kapitalistických zemí 

(2,73%) a ostatních zemí socialistického bloku (2,39%). 

Věk prezentovaných mužů se nejčastěji pohyboval v podkategorii „zralý muž" (36-60 let) 

(11,58%) a „mladý muž" (19-35 let) (7,33%), méně v podkategorii „starý muž" (60 a více let) 

(5,79%) a „děti a dorost" (0-18 let) (5,11%). To znamená, že se převážně jednalo o muže 

v produktivním věku (cca 19-60 let). 

Muž se vyskytoval pouze v 25% titulních stran (viz tabulka č. 7). Titulní strana koresponduje 

se zaměřením časopisu, neboť stejnou měrou (16,67%) byly zastoupeny následující sociální role 

muže - učeň; spolupracovník, kolega ženy a přítel, partner ženy. 

Věk muže se nejčastěji pohyboval v podkategorii „děti a dorost" (0-18 let) (33,33%), dále 

„mladý muž" (19-35 let) (16,67%). 

Ostatní kategorie nebyly na titulní straně prezentovány. 

Celkový obraz muže v časopise Vlasta - ročník 1974 (viz tabulka č. 8): 

Muž je prezentován v 46,93% informačního obsahu ročníku 1974 časopisu Vlasta. Jeho sociální 

role v rámci organizací (27,59%), především v rámci zaměstnání (23,64%), výrazně převažují 

nad sociálními rolemi v rámci rodiny (19,81%) - manžel (8,08%), otec (4,83%) a syn (3,66%). 

Nejčastěji zmiňovanou profesí muže je svobodné povolání (5,72%), pracující inteligence 

(4,01%) a politik (4,22%). 

V ročníku 1974 se muž vyskytuje především jako spolupracovník, kolega jiných mužů (2,65%), 

stejnou měrou (2%) je prezentován jako spolupracovník, kolega a nadřízený žen. 

J , přestože v textové části j e j í především nadřízeným. 
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V rámci neformálních vztahů je muž častěji prezentován jako přítel, kamarád jiných mužů 

(1,30%) než žen (0,35%). Sociální role muže v rámci intimních vztahů jsou prezentovány, nnmo 

manželství (8,08%), minimálně. Ze vztahů mimo manželství se nejčastěji vyskytovala sociální role 
muže jako partnera, přítele (1.36%). 

Jednalo se především o muže z ČSSR (17,16%). V rámci politické příslušnosti muže 

převažovalo členství v KSČ (2,24%) a v rámci členství muže v zájmové organizaci převažovalo 

členství v Pionýru (0,18%). 

V ročníku 1974 se nejčastěji vyskytovali starší muži - „zralý muž" (36-60 let) (4,83%) a mladí 

muži - „mladý muž" (19-35 let) (3,42%). To znamená, muži v produktivním věku. 

7.1.3.Květy- ročník 1954 

V textové části (viz tabulka č. 9) se o muži píše v 57,50% textů. Sociální role muže v rámci 

organizací (38,75%), především v rámci zaměstnání (33,74%) výrazně převažují nad sociálními 

rolemi muže v rámci rodiny (10,02%) - manžel (3,06%), otec (2,81%), syn (2,57%). 

Tento nepoměr vyplývá ze zaměření časopisu. I když se jednalo o obrázkový týdeník pro celou 

rodinu (obsahoval romány na pokračování, povídky, různé rubriky pro ženy i děti atd.), přinášel 

především pravidelné komentáře k domácím i zahraničním událostem, obrazové zpravodajství 

z Československa a ze světa, reportáže a kulturní zajímavosti. 

Nejčastěji zmiňovaným zaměstnáním muže bylo svobodné povolání (8,19%), stejnou měrou 

(4,77%) politik a dělník; pracující inteligence (3,67%). O zemědělci a vojákovi se psalo stejnou 

měrou (2,93%). 

Profese svobodné povolání, politik a pracující inteligence korespondují s tématikou časopisu. 

Povolání dělník a zemědělec reflektují společenskou prestiž manuálně pracujících v 50. letech. 

Sociální role muže jako vojáka může souviset s obdobím vyhrocené studené války, stavem 

militarizace československé společnosti a válečnými konflikty ve světě. 

V rámci pracovních vztahů se o muži nejčastěji psalo jako o spolupracovníkovi, kolegovi jiného 

muže (4,65%), dále jako o nadřízeném (3,42%) a podřízeném (0,73%). Vztah muže k ženě v rámci 

pracovních vztahů je téhož charakteru - spolupracovník, kolega (2,32%), nadřízený (1,47%), 

podřízený (0,12%). 
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Skutečnost, že muž byl v rámci pracovních vztahů prezentován především ,ako spolupracovník, 

kolega jiných mužů a žen, naznačuje, že byl v časopise kladen důraz na význam spolupráce, 

kolektivního úsilí, rovnosti mezi pracujícími popř. , pohlavími atp. Tyto údaje korespondují 

s ideologií a realitou 50. let. 

O přátelství mezi muži se psalo častěji (1,71%) než o přátelství mezi mužem a ženou (1,34%). 

V rámci intimních vztahů se nejčastěji, kromě sociální role manžela (3,06%), psalo o muži jako 

partnerovi, přítel, ženy (1,47%), velmi málo jako o milenci (0,12%). O snoubenci či druhovi 

se v časopise nepsalo (0%). 

Vyšší četnost výskytu zmínek o pracovních vztazích jak mezi muži, tak mezi muži a ženami, 

na úkor četnosti výskytu zmínek o neformálních a intimních vztazích, koresponduje se skutečností, 

že se v časopise psalo o muži především jako o zaměstnanci. Dále se lze domnívat, že výše 

zmíněné údaje odrážejí dobový pohled na neformální a intimní vztahy mezi mužem a ženou. 

Prezentovaní muži byli především občany ČSR (16,75%). Z analýzy vyplývá, že se v časopise 

psalo o mužích z kapitalistických zemí (5,26%) častěji než o mužích ze SSSR (3,91%) a z ostatních 

zemí socialistického bloku (2,08%). Tato skutečnost může souviset s obsahovým i tématickým 

zaměřením časopisu (zpravodajství, reportáže ze světa, komentáře zahraničních událostí atp.), dále 

se o mužích z kapitalistických zemí mohlo psát v kontrastu s muži ze zemí socialistického bloku 

(binární opozice). 

Politická příslušnost muže odpovídá ideologické, politické situaci a orientaci ČSR, přesto 

nebyla v časopise, v porovnání s jinými kategoriemi, příliš zdůrazňována (4,03%) - KSČ (3,67%), 

KSSS (0,24%) a j iné politické strany (0,12%), podobně jako členství v zájmových organizacích 

(0,73%) - Pionýr (0,12%), ČSM (0,12%) a jiné blíže specifikované zájmové organizace (0,49%). 

Věk muže byl v textech zmíněn pouze v 4,28% případů. Jednalo se o texty v nichž nejčastěji 

figurovali chlapci - „děti a dorost" (0-18 let) (1,96%) a údaj o věku měl konkrétní význam, dále 

starší muži - „starý muž" (60 a více let) (0,98%) a mladí muži - „mladý muž" (19-35 let) (0,86%). 

Vzhledem k tomu, že se nejvíce psalo o mužích jako zaměstnancích (33,74%), můžeme 

předpokládat, že se věk muže pohyboval především v hranicích produktivního věku (cca 19-60 let). 

Tento předpoklad koresponduje s údaji z obsahové analýzy obrazového materiálu, která následuje. 

Muž se vyskytuje v 75,42% obrazového materiálu (viz tabulka č. 10), který do značné míry 

koresponduje s textovou částí. Sociální role muže v rámci organizací (30,94%), především v rámci 

zaměstnání (27,72%) výrazně převládají nad sociálními rolemi muže v rámci rodiny (3,71%) -

manžel (1,24%), otec (0,99%) a syn (0,50%). 
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Ovšem četnost zobrazení jednotlivých zaměstnání muže v obrazové části neodpovídá četnosti 

výskytu povolání muže v části textové - dělník (5,45%), svobodné povolání (5,20%), stejnou 

měrou (2,97%) pracující inteligence a zemědělec, stejnou měrou (2,23%) politik a voják. 

Vyšší četnost zobrazení profese dělník a zemědělec naznačuje, že v obrazové části byl 

zdůrazněn význam práce manuálně pracujících mužů. 

Shodně s textovou částí je muž v rámci pracovních vztahů nejčastěji zobrazen jako 

spolupracovník, kolega jiného muže (4,70%), dále jako nadřízený (1,98%) a podřízený (0.74%). 

Ženě je muž rovněž spolupracovníkem, kolegou (2,23%), dále stejnou měrou (0,25%) je zobrazen 

jako její nadřízený i podřízený. 

V obrazovém materiálu není muž zachycen jako přítel ženy (0%), ale pouze jako přítel jiného 

muže (0,25%). 

V rámci intimních vztahů mezi mužem a ženou je muž zobrazen stejnou měrou (1,24%) jako 

manžel a partner, přítel ženy. 

Muž jako člen politické strany je zobrazen pouze v 1,24% případů - KSČ (0,99%) a KSSS 

(0,25%). Jako člen zájmové organizace, je zobrazen pouze v 1,49% případů - člen Pionýru (0,50%) 

a SSSM (0,25%). 

Většina zobrazených mužů byla občany ČSR (19,31%). Dále se jednalo o občany SSSR 

(3,47%), kapitalistických zemí (3,22%) a ostatních zemí ze socialistického bloku (1,24%). Oproti 

textové části, ve které se muži z kapitalistických zemí vyskytovali častěji než muži ze SSSR, je 

tomu v obrazové části naopak. 

V obrazovém materiálu byli nejčastěji zachyceni muži náležející do podkategorie „zralý muž" 

(36-60 let) (11,88%). Dále „mladý muž" (19-35 let) (8,17%). To znamená, že v obrazovém 

materiálu byli nejčastěji zachyceni muži v produktivním věku (cca 19-60 let). Podkategorie „děti 

a dorost" (0-18 let) (3,47%) souvisí s texty o dětech nebo pro děti. 

Muž se vyskytoval v 29,17% titulních stran (viz tabulka č. 11) a pouze jako pracující člověk 

(25%) - zemědělec (12,50%), stejnou měrou (6,25%) svobodné povolání a dělník. 

V rámci pracovních vztahů byl muž prezentován jako spolupracovník, kolega jiného muže 

(12,50%), méně často jako spolupracovník, kolega ženy (6,25%). 
Jednalo se převážně o muže z ČSR (18,75%) a dále o muže z ostatních zemí socialistického 

bloku (6,25%). 

Věk prezentovaných mužů se stejnou měrou (12,50%) pohyboval v podkategoních „děti 

a dorost" (0-18 let) a „zralý muž" (36-60 let), méně pak v podkategorii „mladý muž" (19-35 let) 

(6,25%). 

Celkový obraz muže v časopise Květy - ročník 1954 (viz tabulka č. 12): 
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Muž se vyskytuje v 54,03% informačního obsahu ročníku 1954 časopisu Květy. A je 

prezentován především jako pracující člověk, neboť jeho sociální role v ráme, organizací (36 01%) 

především v rámci zaměstnání (31,66%), výrazně převládají nad sociálními rolemi v rámci rodiny 

(7,84%) - manžel (2,24%), otec (2,18%) a syn (1,86%). 

V týdeníku se nejčastěji vyskytovalo zaměstnání muže svobodné povolání (7,19%), dělník 
(5,01%) a politik (3,88%). 

Muž se v rámci pracovních vztahů objevoval především jako spolupracovník, kolega jiných 

mužů (4,77%) a méně jako spolupracovník, kolega žen (2,34%). 

V rámci neformálních vztahů je muž prezentován spíše jako přítel, kamarád jiných mužů 

(1,21%) než žen (0,89%). 

Sociální role muže v rámci intimních vztahů jsou prezentovány minimálně. Z údajů vyplývá, 

že jednoznačné prvenství má sociální role muže jako manžela (2,42%). Ze vztahů mimo manželství 

se nejčastěji vyskytovala sociální role partnera, přítele (1,37%). 

Jednalo se především o muže z ČSR (17,61%). V rámci politické příslušnosti muže převažovalo 

členství v KSC (2,75%) a v rámci členství v zájmové organizaci převažovalo členství v Pionýru 

(0,24%). 

V ročníku 1954 se nejčastěji vyskytovali starší muži - „zralý muž" (36-60 let) (4,36%) a mladí 

muži - „mladý muž" (19-35 let) (3,31%). 

7.1.4.Květy- ročník 1974 

V textové části (viz tabulka č. 13) je muž zmíněn v 41,21% textů. Sociální role muže v rámci 

organizací (39,40%), především v rámci zaměstnání (33,71%) výrazně převládají nad sociálními 

rolemi muže v rámci rodiny (7,83%) - manžel (2,68%), otec (2,29%) a syn (1,90%). 

Nejčastěji zmiňovanou profesí muže bylo svobodné povolání (10,07%), politik (7,64%) 

a pracující inteligence (5,54%). Tyto profese korespondují s tématikou časopisu. 

Skutečnost, že se o muži jako vojákovi (2,63%) v časopise psalo více než o manuálně 

pracujících mužích - dělník (1,70%) a zemědělec (0,88%), může souviset s informacemi 

o ozbrojených konfliktech ve světě a dále s nižší intenzitou oficiálně hlásaného významu dělnické 

profese a manuální práce v 70. letech. 

V rámci pracovních vztahů se o muži nejvíce psalo jako o spolupracovníkovi, kolegovi jiného 

muže (5,74%), dále nadřízeném (4.52%) a podřízeném (0,63%). Podobně se o muži psalo jako 

o spolupracovníkovi, kolegovi ženy (3,06%), dále jako o jejím nadřízeném (1,90%) a podřízeném 

61 



(0,39%). Skutečnost, že muž byl v rámci pracovních vztahů prezentován především jako 

spolupracovník, kolega jiných mužů a žen, naznačuje, že byl v časop.se kladen důraz na význam 

spolupráce, kolektivního úsilí, rovnosti mezi pracujícími popř. i pohlavími atp. 

V rámci neformálních vztahů se častěji psalo o muži jako příteli jiného muže (1,46%) než příteli 

ženy (0,15%). Lze se domnívat, že tehdejší společnost považovala přátelství mezi mužem a ženou 

za nevhodné, rizikové (v případě, má-li jeden či oba z přátel rodinu) nebo snad méně obvyklé, 

přestože předcházející období 60. let se vyznačovalo výraznou liberalizaci mnoha sfér života. 

V rámci intimních vztahů mezi mužem a ženou byla v časopise jednoznačně preferována 

sociální role muže jako manžela (2,68%). Zmínky o nemanželských - partner, přítel (0,29%), 

mimomanželských - milenec (0,10%) a předmanželských vztazích - snoubenec (0,05%) se 

v textech objevovaly jen zřídka. Lze se domnívat, že výše zmíněné údaje odrážejí dobový pohled 

na neformální a intimní vztahy mezi mužem a ženou. 

Sociální role muže v rámci ostatních organizací jsou v časopise zmiňovány pouze okrajově. 

Politická příslušnost muže byla zmíněna pouze v 4,04% případů - KSČ (2,53%), KSSS (0,78%), 

KSS (0,19%) a ostatní komunistické strany (0,54%). To odpovídá ideologické, politické situaci 

a orientaci ČSSR. O jiných než komunistických stranách se v časopise nepsalo (0%). 

Členství muže v některé ze zájmových organizací bylo zmíněno jen v 1.12% případů - SSM 

(0,24%), stejnou měrou (0,05%) Pionýr a Svazarm. 

Nejčastěji byli v textové části prezentováni muži z ČSSR (15,71%). O mužích 

z kapitalistických zemí (8,17%) se psalo více než o mužích ze SSSR (4,52%) a z ostatních zemí 

socialistického bloku (2,29%). Tento údaj souvisí s informacemi ze zahraničí. 

Věk muže byl udán pouze v 3,36% zmínek o muži. Pravděpodobně se jednalo o texty, 

ve kterých údaj o věku muže hrál podstatnou roli, např. texty o dětech či pro děti atd. - „děti 

a dorost" (0-18 let) (1,17%). Dále podkategorie „starý muž" (60 a více let) (0,88%), „zralý muž" 

(36-60 let) (0,78%) a „mladý muž" (19-35 let) (0,54%). 

Ovšem nejvíce se psalo o mužích jako zaměstnancích (33,71%), můžeme tedy předpokládat, 

že se věk muže pohyboval především v hranicích produktivního věku (cca 19-60 let). Tento 

předpoklad koresponduje s údaji z obsahové analýzy obrazového materiálu, která následuje. 

Muž j e prezentován v 84,64% obrazového materiálu (viz tabulka č. 14), tedy dvojnásobně 

oproti textové části. I zde výrazně převládají sociální role muže v rámci organizací (33,31%), 

především v rámci zaměstnání (29,66%) nad sociálními rolemi muže v rámci rodiny (2,99%) -

manžel (1,53%), otec (0,73%) a syn (0,44%). 

Nejčastěji zobrazovanou profesí muže je svobodné povolání (8,31%), pracující inteligence 

(3,94%) a politik (3,57%). Shodně s textovou částí, je duševně pracující muž více zobrazován než 
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muž manuálně pracující - dělník (2,77%) a zemědělec (0,95%). Povolání voják se v obrazové část. 

objevuje stejnou měrou (2,77%) jako povolání dělník. 

Kromě mírně odlišné četnosti zobrazených profesí, koresponduje obrazový materiál s textovou 

částí. 

V rámci pracovních vztahů je preferována sociální role muže jako spolupracovníka, kolegy 

jiného muže (7,14%), následuje muž jako nadřízený (1,53%) a podřízený (0%). Muž je ženě rovněž 

spolupracovníkem, kolegou (4,30%), poté nadřízeným (0,36%) a podřízeným (0,07%). 

Přátelství mezi muži je zobrazeno jen minimálně (0,66%) a přátelství mezi mužem a ženou 

nebylo zobrazeno (0%). 

V rámci intimních vztahů je muž nejčastěji prezentován jako manžel (1,53%). Zobrazení 

nemanželských - partner, přítel (0,66%) a mimomanželských vztahů - milenec (0,07%) 

se v obrazovém materiálu objevovalo jen zřídka. 

Podobně je tomu u zobrazení muže jako člena politické strany (2,11%) - KSČ (1,60%), KSSS 

(0,29%) či člena zájmové organizace (1,38%) - SSM (0,22%), stejnou měrou (0,07%) Pionýr 

a Svazarm. 

Převážná většina zobrazených mužů byla občany ČSSR (14,65%). Dále shodně s textovou částí 

byli častěji zachyceni muži z kapitalistických zemí (5,25%) než muži ze SSSR (3,94%) 

a z ostatních zemí socialistického bloku (1,97%). 

Věk zobrazených mužů se nejčastěji pohyboval v podkategorii „zralý muž" (36-60 let) 

(10,86%). Dále „mladý muž" (19-35 let) (6,49%), „starý muž" (60 a více let) (2,70%) a „děti 

a dorost" (0-18 let) (2,48%). To znamená, že v obrazovém materiálu byli nejčastěji zachyceni muži 

v produktivním věku (cca 19-60 let). 

Muž se vyskytoval v 50% titulních stran (viz tabulka č. 15). Sociální role muže byly 

prezentovány pouze v rámci organizací (31,82%) - především v rámci zaměstnání (22,73%) -

svobodné povolání (13,64%), stejnou měrou (4,55%) policista a sportovec. V žádném z případů 

nebyl muž prezentován jako člen rodiny (0%). 

Byl zmíněn pouze vztah sociálních rolí muže k sociálním rolím ženy, a sice - spolupracovník, 

kolega ženy (9,09%). 

V 9,09% případů byl muž prezentován jako člen blíže nespecifikovaných zájmových 

organizací. 

Jednalo se o muže z ČSSR (27,27%) a z kapitalistických zemí (4.55%). Věk muže se pohyboval 

stejnou měrou (9,09%) v podkategoních „mladý muž" (19-35 let) a „zralý muž" (36-60 let), 

následně stejnou měrou (4,55%) v podkategoních „děti a dorost" (0-18 let) a „starý muž" (60 a více 

63 



Ostatní kategorie nebyly zmíněny. 

Celkový obraz muže v časopise Květy - ročník 1974 (viz tabulka ě. 16): 

Muž je prezentován v 58,61% informačního obsahu ročníku 1974 časopisu Květy. A je 

prezentován především jako pracující člověk, neboť jeho sociální role v rámci organizací (36,93%), 

především v rámci zaměstnání (32,03%), výrazně převládají nad sociálními rolemi v rámci rodiny 

(5,86%) - manžel (2,20%), otec (1,65%) a syn (1,30%). 

V ročníku 1974 se nejčastěji vyskytovalo zaměstnání svobodné povolání (9,39%), politik 

(5,97%) a pracující inteligence (4,87%). 

V rámci pracovních vztahů se muž objevoval nejčastěji jako spolupracovník, kolega jiných 

mužů (6,26%) a méně často jako spolupracovník, kolega žen (3,59%). 

Časopis preferoval muže spíše jako přítele, kamaráda jiných mužů (1,13%) než žen (0,09%). 

Sociální role muže v rámci intimních vztahů jsou prezentovány minimálně. Z údajů vyplývá, 

že jednoznačné prvenství má sociální role muže jako manžela (2,20%). Ze vztahů mimo manželství 

se nejčastěji vyskytovala sociální role muže jako partnera, přítele (0,43%). 

Jednalo se především o muže z ČSSR (15,36%). V rámci politické příslušnosti muže 

převažovalo členství v KSČ (2,14%) a v rámci členství muže v zájmové organizaci převažovalo 

členství v SSM (0,23%). 

V ročníku 1954 se nejčastěji vyskytovali starší muži - „zralý muž" (36-60 let) (4,84%) a mladí 

muži - „mladý muž" (19-35 let) (2,96%). 

7.1.5.Svět v obrazech - ročník 1954 

V textové části (viz tabulka č. 17) je muž zmíněn v 72,54% textů. Sociální role muže v rámci 

organizací (44,91%), především v rámci zaměstnání (40,55%) výrazně převládají nad sociálními 

rolemi muže v rámci rodiny (7,42%) - manžel (2,60%), otec (1,91%) a syn (1,76%). 

Nejčastěji zmiňovanou profesí muže je politik (8,57%), svobodné povolání (8,19%), pracující 

inteligence (7,65%) a dělník (6,04%). 

Poměr výše zmíněných sociálních rolí muže i četnost výskytu jednotlivých profesí odpovídají 

skutečnosti, že Svět v obrazech byl kulturně politický obrázkový týdeník, který přinášel obrazové 

zpravodajství z celého světa a reportáže z domova i zahraničí. Četnost výskytu zmínek o dělníkovi 

reflektuje oficiálně oslavovaný význam manuálně pracujících v 50. letech v ČSR. 
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V rámci pracovních vztahů se psalo nejčastěji o muži jako spolupracovníkovi, kolegovi jiného 

muže (4,21%), dále jako o jeho nadřízeném (2,98%) a podřízeném (0,38%). 

Ve vztahu k ženě se psalo nejvíce o muži jako o jejím nadřízeném (1,53%), dále jako 

0 spolupracovníkovi, kolegovi (1,22%). O muži jako podřízeném ženy se v časopise nepsalo (0%). 

Tento nepoměr pravděpodobně odráží reálné pracovní postavení muže, přestože žena byla 

oficiálně považována za muži rovnocenného partnera a 50. léta jsou charakteristická, mimo jiné, 

1 přílivem žen do pracovního procesu. 

V rámci neformálních vztahů se psalo pouze o muži jako příteli j iného muže (0,61%). O muži 

jako příteli ženy se v časopise nepsalo (0%). V rámci intimních vztahu mělo v časopise 

jednoznačné prvenství manželství - manžel (2,60%). O jiných vztazích tohoto typu se psalo velmi 

málo - partner, přítel (0,23%); milenec a snoubenec (0,08%). 

Vyšší četnost výskytu pracovních vztahů jak mezi muži, tak mezi muži a ženami, na úkor 

četnosti výskytu zmínek o neformálních a intimních vztazích koresponduje se zaměřením 

a tématikou časopisu. Dále se lze domnívat, že výše zmíněné údaje odrážejí dobový pohled 

na neformální a intimní vztahy mezi mužem a ženou. 

O politické příslušnosti muže se psalo pouze okrajově (3,21%) a odpovídá ideologické, 

politické situaci a orientaci ČSR - KSČ (2,14%), KSSS (0,61%) a KSS (0,08%). 

O muži jako členovi zájmové organizace se psalo také minimálně (0,84%) - Pionýr (0,08%), 

Svazarm (0,08%) a blíže nespecifikované zájmové organizace (0,69%). 

Převážná většina prezentovaných mužů byla občany ČSR (15,53%). O mužích 

z kapitalistických zemí (6,73%) se psalo častěji než o mužích ze SSSR (5,74%) a z ostatních zemí 

socialistického bloku (4,97%). Tato skutečnost může souviset s obsahovým i tématickým 

zaměřením časopisu (zpravodajství, reportáže ze světa atp.), dále se o mužích z kapitalistických 

zemí mohlo psát v kontrastu s muži ze zemí socialistického bloku (binární opozice). 

Věk mužů prezentovaných v textové části byl uveden pouze v 2,52% případů a nejčastěji 

se pohyboval stejnou měrou (0,99%) v podkategoriích „děti a dorost" (0-18 let) a „starý muž" 

(60 a více let). Pravděpodobně se jednalo o texty, ve kterých údaj o věku muže hrál podstatnou roli. 

Méně často byl věk uveden u mužů z podkategorie „mladý muž" (19-35 let) (0,31%) a „zralý muž" 

(36-60 let) (0,23%). 

Ovšem nejvíce se psalo o mužích jako zaměstnancích (40,55%), můžeme tedy předpokládat, 

že věk muže se pohyboval především v hranicích produktivního věku (cca 19-60 let). Tento 

předpoklad koresponduje s údaji z obsahové analýzy obrazového materiálu, která následuje. 

Muž se vyskytoval v 96,07% obrazového materiálu (viz t abu lka č. 18). Shodně s textovou 

částí sociální role muže v rámci organizací (36,27%), především v rámci zaměstnání (33,91%), 
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výrazně dominují nad sociálními rolemi muže v rámci rodiny (1,55%) - manžel (1,23%), otec 

(0,16%) a syn (0,08%). 

Ovšem, oproti textové části j e zde nejčastěji prezentovanou profesí muže dělník (6,45%), 

svobodné povolání (6,29%), politik (5,64%) a pracující inteligence (5,15%). 

Nejvyšší četnost zobrazení muže jako dělníka, přestože v textové části toto zaměstnání bylo 

zmiňováno mnohem méně, než tři posledně jmenované profese, odráží oficiálně oslavovaný 

význam a prestiž dělnického povolání a manuální práce v ČSR 50. let. 

Hierarchie pracovních pozic mezi muži koresponduje s textovou částí - spolupracovník, kolega 

jiného muže (7,35%), nadřízený (1,47%), podřízený (0%). 

Zatímco v textové části se vyskytovalo nejvíce zmínek o muži jako nadřízeném ženy, 

v obrazovém materiálu je muž nejčastěji zachycen jako spolupracovník, kolega ženy (4%), až poté 

jako její nadřízený (0,74%). Muž nebyl zobrazen jako podřízený ženy (0%). 

Skutečnost, že muž byl v rámci pracovních vztahů zobrazován především jako spolupracovník, 

kolega j iných mužů a žen, naznačuje, že byl v obrazovém materiálu časopisu kladen důraz 

na význam spolupráce, kolektivního úsilí, rovnosti mezi pracujícími popř. i pohlavími atp. 

Shodně s textovou částí i zde je muž prezentován pouze jako přítel muže (0,08%) a nikoli ženy 

(0%). 

V rámci intimních vztahů k ženě je muž zobrazen nejčastěji jako manžel (1,23%), ve velmi 

malé míře (0,08%) jako jej í partner, přítel a snoubenec. 

Muž j ako člen politické strany byl zachycen pouze v 1,39% případů - KSČ (0,90%), KSSS 

(0,41%) a KSS (0,08%). 

Muž j ako člen zá jmové organizace byl zachycen pouze v 0,74% případů - Svazarm (0,16%), 

Pionýr (0,08%) a blíže nespecifikované zájmové organizace (0,49%). 

Převážná většina zobrazených mužů byla občany ČSR (14,71%). Muži z kapitalistických zemí 

(4,90%) byli častěji zobrazováni než muži z ostatních zemí socialistického bloku (3,84%), kteří 

se na rozdíl od textové části v obrazovém materiálu vyskytovali častěji než muži ze SSSR (3,76%). 

Věk zobrazených mužů se pohyboval v podkategorii „mladý m u ž " (19-35 let) (8,01%) a „zralý 

muž" (36-60 let) (7,68%), méně v podkategorii „starý muž" (60 a více let) (2,53%) a „děti a dorost" 

(0-18 let) (2,21%). To znamená, že v obrazovém materiálu byli nejčastěji zachyceni muži 

v produktivním věku (cca 19-60 let). 

Muž se vyskytoval v 41,67% titulních stran (viz tabulka č. 19). Sociální role muže byly 

prezentovány pouze v rámci zaměstnání (40%). Na titulní straně byly zachyceny následující profese 

- stejnou měrou (13,33%) politik a svobodné povolání, dále stejnou měrou (6,67%) dělník a voják. 
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Jednalo se o muže z ČSR (33,33%) a ze SSSR (13,33%). Věk muže se pohyboval 

v podkategorii „mladý m u ž " (19-35 let) (13,33%). 

Ostatní kategorie nebyly zmíněny. 

Celkový obraz muže v časopise Svět v obrazech - ročník 1954 (viz tabulka č. 20): 

Muž se vyskytoval v 70,09% informačního obsahu ročníku 1954 časopisu Svět v obrazech. 

A byl prezentován především jako pracující člověk, neboť jeho sociální role v rámci organizaci 

(40,73%), především v rámci zaměstnání (37,35%), výrazně převládají nad sociálními rolemi 

v rámci rodiny (4,56%) - manžel (1,92%), otec (1,06%) a syn (0,94%). 

V ročníku 1954 se nejčastěji vyskytovalo zaměstnání muže svobodné povolání (7,31%), politik 

(7,19%) a pracující inteligence (6,40%). 

V rámci pracovních vztahů byl muž prezentován předně jako spolupracovník, kolega mužů 

(5,70%) a méně j ako spolupracovník, kolega žen (2,55%). 

V rámci neformálních vztahů se muž objevuje pouze jako přítel muže (0,35%), nikoli ženy 

(0%). Sociální role muže v rámci intimních vztahů jsou prezentovány minimálně. Z údajů vyplývá, 

že v rámci intimních vztahů má jednoznačné prvenství sociální role muže jako manžela (1,92%). 

Ze vztahu mimo manželství se nejčastěji vyskytovala sociální role muže jako partnera, přítele 

(0,16%). 

Jednalo se především o muže z ČSR (15,24%). V rámci politické příslušnosti muže převažovalo 

členství v K S Č (1,53%), v rámci členství muže v zá jmové organizaci převažovalo členství 

ve Svazarmu (0,12%). 

V ročníku 1954 se nejčastěji vyskytovali mladí muži - „mladý muž" (19-35 let) (4,08%) a starší 

muži - „zralý m u ž " (36-60 let) (3,81%). 

7.1.6.Svět v obrazech - ročník 1974 

V textové části (viz tabulka č. 21) je muž zmíněn v 46,80% textů. Sociální role muže v rámci 

organizací (41,20%), především v rámci zaměstnání (36,58%) výrazně převládají nad sociálními 

rolemi muže v rámci rodiny (7,94%) - manžel (3,31%), otec (2%) a syn (1,73%). 

Nejčastěji zmiňovanou profesí muže je politik (9,66%), svobodné povolání (8,49%), pracující 

inteligence (7,38%). 

Poměr výše zmíněných sociálních rolí muže i četnost výskytu jednotlivých profesí odpovídají 

zaměření týdeníku. 

67 



Skutečnost, že se o muži jako vojákovi (1,93%) v časop.se psalo více než o manuálně 

pracujících mužích - dělník (1,86%) a zemědělec (0,35%), pravděpodobně souvisí s informacemi 

o ozbrojených konfl iktech ve světě (např. v Indočíně). Dále časopis mohl zdůrazňovat význam 

armády ČSSR nebo se pokoušel pozitivně ovlivnit pohled na přítomnost armády SSSR na našem 

území atp. Nižší četnost výskytu manuálně pracujících mužů může zároveň odrážet skutečnost, 

že v 70. letech poněkud klesla intenzita oficiálně oslavované prestiže těchto profesí a vzrostly 

požadavky na vzdělání a kvalifikaci zaměstnanců. 

V rámci pracovních vztahů se psalo nejčastěji o muži jako spolupracovníkovi, kolegovi j iného 

muže (3,31%), dále jako o nadřízeném (2,21%) a podřízeném (0,35%). Ve vztahu k ženě se psalo 

rovněž o muži j ako o j e j ím spolupracovníkovi, kolegovi (2%), nadřízeném (1,38%) a podřízeném 

(0,28%). 

Skutečnost, že muž byl v rámci pracovních vztahů prezentován především jako spolupracovník, 

kolega j iných mužů a žen, naznačuje, že byl v časopise kladen důraz na význam spolupráce, 

kolektivního úsilí, rovnosti mezi pracujícími popř. i pohlavími atp. 

V rámci neformálních vztahů se psalo pouze o muži jako příteli j iného muže (0,55%). O muži 

jako příteli ženy se v časopise nepsalo (0%). Lze se domnívat, že tehdejší společnost považovala 

přátelství mezi mužem a ženou za nevhodné, rizikové (v případě, má-li jeden či oba z přátel rodinu) 

nebo snad méně obvyklé, přestože předcházející období 60. let se vyznačovalo výraznou 

liberalizací mnoha sfér života. 

V rámci intimních vztahů byla preferována sociální role manžela (3,31%). O jiných vztazích 

se psalo velmi málo - partner, přítel (0,48%), stejnou měrou (0,07%) milenec, snoubenec a druh. 

Nižší četnost zmíněných sociálních rolí muže souvisí se zaměřením časopisu. Údaje mohou 

zároveň odrážet dobový pohled na tyto vztahy. 

O politické příslušnosti muže se psalo pouze okrajově (4,42%) - KSČ (2,90%), KSSS (0,97%), 

KSS (0,14%) a ostatní komunistické strany (0,35%). Členství muže v těchto politických stranách 

odpovídá ideologické, politické situaci a orientaci ČSSR. O muži jako členovi zájmové organizace 

se psalo také minimálně (0,07%) - pouze SSM (0,07%). 

Muži z kapitalistických zemí (13,87%) byli zmiňováni častěji muži z ČSSR (13,32%). Tento 

údaj pravděpodobně souvisí s informacemi o zahraničních událostech. Následují muži ze SSSR 

(4%) a z ostatních zemí socialistického bloku (2,97%). 

Věk mužů prezentovaných v textové části byl uveden pouze v 4,35% případů a nejčastěji 

se pohyboval v podkategoních „děti a dorosť' (0-18 let) (1,38%) a „zralý muž" (36-60 let) (1,24%), 

dále v podkategorii „mladý muž" (19-35 let) (1,04%) a „starý m u ž " (60 a více let) (0,69%). 
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Pravděpodobně se jednalo o texty, ve kterých údaj o věku muže hrál podstatnou roli. Ovšem 

nejvíce se psalo o mužích jako zaměstnancích (36,58%), můžeme tedy předpokládat, že věk muže 

se pohyboval především v hranicích produktivního věku (19-60 let). Tento předpoklad 

koresponduje s údaji z obsahové analýzy obrazového materiálu, která následuje. 

Muž se vyskytoval v 89,40% obrazového materiálu (viz tabulka č. 22). Shodně s textovou 

částí zobrazené sociální role muže v rámci organizací (31,57%), především v rámci zaměstnání 

(28,47%) výrazně dominují nad sociálními rolemi muže v rámci rodiny (5,50%) - manžel (2,75%), 

otec (1,44%) a syn (1,24%). 

Ovšem, oproti textové části, j e zde nejčastěji prezentovanou profesí muže svobodné povolání 

(6,67%), politik (6,12%) a pracující inteligence (3,65%). 

Shodně s textovou částí, se muž jako voják (2,27%) vyskytuje v obrazovém materiálu častěji 

než manuálně pracující muži - dělník (1,99%) a zemědělec (0,55%). 

Hierarchie pracovních pozic mezi muži i mužem a ženou koresponduje s textovou částí - muž 

jako spolupracovník, kolega jiného muže (4.13%), nadřízený (0,48%) a podřízený (0,21%); muž 

jako spolupracovník, kolega ženy (2,20%), stejnou měrou (0,07%) její nadřízený a podřízený. 

Skutečnost, že muž byl v rámci pracovních vztahů zobrazován především jako spolupracovník, 

kolega jiných mužů i žen, naznačuje, že byl také v obrazové části kladen důraz na význam 

spolupráce, kolektivního úsilí, rovnosti mezi pracujícími popř. i pohlavími atp. 

Shodně s textovou částí, i zde je muž prezentován pouze jako přítel muže (0,14%), nikoli ženy 

(0%). 

V rámci intimních vztahů k ženě je muž zachycen především jako manžel (2,75%), ve velmi 

malé míře jako její partner, přítel (0,14%). 

Muž jako člen politické strany byl zachycen pouze v 2,89% případů - KSČ (1,93%), KSSS 

(0,76%) a ostatní komunistické strany (0,14%). Muž jako člen zájmové organizace byl zachycen 

pouze v 0,07% případů - pouze SSM (0,07%). 

Shodně s textovou částí byli více zobrazováni muži z kapitalistických zemi (12,65%) než muži 

z ČSSR (10,45%), následují muži ze SSSR (3,58%) a z ostatních zemí socialistického bloku 

(3,16%). 

Věk zobrazených mužů se nejčastěji pohyboval v podkategorii „zralý muž" (36-60 let) 

(11,55%) a „mladý muž" (19-35 let) (7,91%). Dále v podkategorii „děti a dorost" (0-18 let) 

(2,82%) a „starý muž" (60 a více let) (1,86%). To znamená, že v obrazovém materiálu byl. 

nejčastěji zachyceni muži v produktivním věku. 
Muž se vyskytoval v 37,50% titulních stran (viz tabulka č. 23). Sociální role muže v rámci 

zaměstnání (26,67%) jen mírně převažují nad sociálními rolemi muže v rámci rodiny (20%) -
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stejnou měrou (6,67%) se na titulní straně vyskytoval manžel, otec a syn. Ve srovnání s textovou 

, obrazovou částí byly na titulní straně sociální role muže v rámci rodiny prezentovány mnohem 

častěji. 

Dále byly zachyceny následující profese - stejnou měrou (6,67%) svobodné povolání 

a sportovec, ostatní blíže nespecifikované profese (13,33%). 

Vztah sociální role muže k ostatním sociálním rolím byl na titulní straně pouze typu 

spolupracovník, kolega j iného muže (6,67%). 

Jednalo se stejnou měrou (13,33%) o muže z ČSSR a z kapitalistických zemí. Věk muže 

se pohyboval stejnou měrou (6,67%) v podkategoriích „děti a dorost" (0-18 let), „mladý muž" (19-

35 let) a „starý muž" (60 a více let). 

Ostatní kategorie nebyly zmíněny. 

Celkový obraz muže v časopise Svět v obrazech - ročník 1974 (viz tabulka č. 24): 

Muž se vyskytoval v 57,90% informačního obsahu ročníku 1974 časopisu Svět v obrazech. 

A byl prezentován především jako pracující člověk, neboť jeho sociální role v rámci organizací 

(36,33%), především v rámci zaměstnání (32,49%), výrazně převažují nad sociálními rolemi 

v rámci rodiny (6,79%) - manžel (3,05%). otec (1,75%) a syn (1,51%). 

V ročníku 1974 se nejčastěji vyskytovalo zaměstnání muže politik (7,85%), svobodné povolání 

(7,57%) a pracující inteligence (5,84%). 

V rámci pracovních vztahů byl muž prezentován častěji jako spolupracovník kolega mužů 

(3,74%) než spolupracovník kolega žen (2,09%). V rámci neformálních vztahů je muž prezentován 

pouze jako přítel muže (0,34%) a nikoli ženy (0%). 

Sociální role muže v rámci intimních vztahů jsou prezentovány minimálně. Z údajů vyplývá, 

že jednoznačné prvenství' má sociální role muže jako manžela (3,05%). Ze vztahů mimo manželství 

se nejčastěji vyskytovala sociální role muže jako partnera, přítele (0,31%). 

V ročníku 1974 byli nejčastěji prezentováni muži z kapitalistických zemí (13,26%). V rámci 

politické příslušnosti muže převažovalo členství v KSČ (2,40%) a v rámci členství muže v zájmové 

organizaci bylo prezentováno pouze členství v SSM (0,7%). 

V ročníku 1974 se nejčastěji vyskytovali starší muži - „zralý muž" (36-60 let) (6,37%) a mladí 

muži - „mladý muž" (19-35 let) (4,49%). 
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7.2.Porovnání obrazu muže v obou ročnících téhož časopisu 

Při porovnávání výsledků obsahové analýzy a určování vlivu dvacetiletého rozdílu na konstitucí 

obrazu muže (respektive jeho sociálních rolí) v témže časopise, byla největší pozornost věnována 

nejvýraznějším rozdílům v celkovém obrazu muže (tedy obrazu, který tvoří společně všechny 

finální jednotky - titulní strana, textová a obrazová část). 

7.2.1.Vlasta - ročníky 1954 a 1974 

Viz tabulka č. 4 a 8. 

V obou ročnících časopisu Vlasta se muž vyskytuje přibližně stejně často (44,18% v roč. 1954 

a 46,93% v roč. 1974). A j e prezentován především jako pracující člověk, neboť jeho sociální role 

v rámci organizací (33,48% v roč. 1954 a 27,59% v roč. 1974), především v rámci zaměstnání 

(29,04% v roč. 1954 a 23,64% v roč. 1974), převládají nad sociálními rolemi v rámci rodiny 

(17,78% v roč. 1954 a 19,81% v roč. 1974). Skutečnost, že v 70. letech je muž prezentován o něco 

více jako člen rodiny, odráží povahu tohoto období, kdy značná část občanů byla rozčarována 

událostmi z roku 1968 a probíhající normalizace, ztratila zájem na věcech veřejných a uzavírala se 

více do svého soukromí. 

V ročníku 1954 se nejčastěji vyskytovalo zaměstnání muže pracující inteligence (6,52%), 

dělník (4,67%) a politik (4,22%). V ročníku 1974 se nejčastěji vyskytovalo zaměstnání muže 

svobodné povolání (5,72%), pracující inteligence (4,01%) a politik (3,89%). 

Z údajů dále vyplývá, že se v ročníku 1954 častěji vyskytovali manuálně pracující muži (dělník 

4,67% a zemědělec 2,81%) než v ročníku 1974 (dělník 2% a zemědělec 0,71%). To znamená, 

že v 70. letech nebyl v časopise tak intenzivně vyzdvihován význam manuální práce jako v letech 

50., neboť v 70. letech vzrostly do jisté míry nároky na kvalifikaci a vzdělání zaměstnanců. Muž 

jako voják byl v obou ročnících prezentován přibližně stejnou měrou (2,74% v roč. 1954 a 2,77% 

v roč. 1974). 

V ročníku 1954 je muž v rámci pracovních vztahů prezentován především jako nadřízený žen 

(2,81%) a j iných mužů (1,93%). Zatímco v ročníku 1974 se vyskytuje předně jako spolupracovník, 

kolega jiných mužů (2,65%) i žen (2%) a stejnou měrou jako nadřízený žen (2%). 

V obou ročnících je muž častěji prezentován jako přítel, kamarád jiných mužů (0,59% v roč. 

1954 a 1,30% v roč. 1974) než žen (0,30% v roč. 1954 a 0,35% v roč. 1974). 

71 



Sociální role muže v rámci intimních wtahů icn,, „ . . . . v z t a t u l J s o u v obou rocnicich prezentovány, mimo 

manželství (6,59% v roč. 1954 a 8,08% v roč. 1974), mmimálně. Ze vztahu m.mo manželství se 

nejčastěji vyskytovala v obou ročnících sociální role muže jako partnera, přítele (0.44% v roč. 1954 

a 1,36% v roč. 1974). 

Porovnání kategorií zachycujících národnost, politickou příslušnost muže a jeho členství 

v zájmových organizacích nevykazuje výrazné změny. To znamená, že byl v obou ročnících 

nejčastěji prezentován muž jako občan Československa (14,67% v roč. 1954 a 17,16% v roč. 

1974); jako Člen KSČ (2,59% v roč. 1954 a 2,24% v roč. 1974) a jako člen Pionýra (0,59% v roč. 

1954 a 0,18% v roč. 1974). 

V ročníku 1954 se nejčastěji vyskytovali mladí muži - „děti a dorost" (0-18 let) (4,81%), 

zatímco v ročníku 1974 starší muži - „zralý muž" (36-60 let) (4,83%). 

7.2.2.Květy - ročníky 1954 a 1974 

Viz tabulka č. 12 a 16. 

V obou ročnících časopisu Květy se muž objevuje přibližně stejně často (54,03% v roč. 1954 

a 58,61% v roč. 1974). A je prezentován především jako pracující člověk, neboť jeho sociální role 

v rámci organizací (36,03% v roč. 1954 a 36,93% v roč. 1974), především v rámci zaměstnání 

(31,66% v roč. 1954 a 32,03% v roč. 1974), převládají nad sociálními rolemi v rámci rodiny (7,84% 

v roč. 1954 a 5,86% v roč. 1974). 

Tento nepoměr vyplývá ze zaměření časopisu, i když se jednalo o obrázkový týdeník pro celou 

rodinu (obsahoval romány na pokračování, povídky, různé rubriky pro ženy i děti atd.), přinášel 

především pravidelné komentáře k domácím i zahraničním událostem, obrazové zpravodajství 

z Československa a ze světa, reportáže a kulturní zajímavosti. 

Zaměření časopisu odpovídá i četnost výskytu jednotlivých profesí muže. V ročníku 1954 

se nejčastěji vyskytovalo zaměstnání muže svobodné povolání (7,19%), dělník (5,01%) a politik 

(3,88%), v ročníku 1974 svobodné povolání (9,39%), politik (5,97%) a pracující inteligence 

(4,87%). 

72 



V ročníku 1954 se častěji psalo o manuálně pracujících mužích (dělník 5,01% a zemědělec 

3,07%) než v ročníku 1974 (dělník 2,12% a zemědělec 0,90%). To znamená, že v 70. letech nebyl 

tak intenzivně vyzdvihován význam manuální práce jako v letech 50., neboť v 70. letech vzrostly 

do jisté míry nároky na kvalifikaci a vzdělání zaměstnanců. Muž jako voják byl v obou ročnících 

prezentován stejnou měrou (2,67%). 

V obou ročnících se muž v rámci pracovních vztahu objevoval nejčastěj. jako spolupracovník, 

kolega jiných mužů (4,77% v roč. 1954 a 6,26% v roč. 1974) a Žen (2,34% v roč. 1954 a 3,59% 

vroč. 1974). 

Oba ročníky shodně prezentovaly muže spíše jako přítele, kamaráda jiných mužů (1,21% v roč. 

1954 a 1,13% v roč. 1974) než žen (0,89% v roč. 1954 a 0,09% v roč. 1974). 

Sociální role muže v rámci intimních vztahů jsou v obou ročnících prezentovány minimálně. 

Z údajů vyplývá, že jednoznačné prvenství má sociální role muže jako manžela (2,42% v roč. 1954 

a2,20% v r o č . 1974). Ze vztahů mimo manželství se nejčastěji vyskytovala v obou ročnících 

sociální role m u ž e j a k o partnera, přítele (1,37% v roč. 1954 a 0,43% v roč. 1974). 

Porovnání kategorií zachycujících národnost, politickou příslušnost muže, jeho členství 

v zájmových organizacích a věk nevykazuje výrazné změny. To znamená, že byl v obou ročnících 

nejčastěji prezentován muž jako občan Československa (17,61% v roč. 1954 a 15,36% vroč . 

1974), jako člen KSČ (2,75% v roč. 1954 a 2,14% v roč. 1974), jako člen Pionýra (0,24% v roč. 

1954) a člen SSM (0,23% v roč. 1974). 

7.2.3.Svět v obrazech - ročníky 1954 a 1974 

Viz tabulka č.20 a 24. 

Muž se častěji vyskytoval v ročníku 1954 (70,09%) než v ročníku 1974 (57,90%). V obou 

ročnících časopisu Svět v obrazech je muž prezentován především jako pracující člověk, neboť jeho 

sociální role v rámci organizací (40,73% v roč. 1954 a 36,33% vroč . 1974), především v rámci 

zaměstnání (37,35% v roč. 1954 a 32,49% vroč. 1974), převládají nad sociálními rolemi v rámci 

rodiny (4,56% v roč. 1954 a 6,79% vroč. 1974). Zmíněný poměr sociálních rolí muže 

koresponduje s tématikou tohoto kulturně politického týdeníku, který obsahoval především 

obrazové zpravodajství z celého světa a reportáže z domova i zahraničí. Z tohoto důvodu se rodinná 

tématika nevyskytovala tak často. Skutečnost, že v 70. letech je muž prezentován o něco více jako 

člen rodiny, odráží realitu tohoto období. Značná část občanů byla rozčarována událostmi z roku 
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1968 a průběhem normalizace, ztratila záiem na u ř r P rh • • , u.d zájem na vecech veřejných a uzavírala se více do svého 
soukromí. 

Zaměření časopisu odpovídá i četnost výskytu jednotlivých profesí muže. V ročníku 1954 

se nejčastěji vyskytovalo zaměstnání svobodné povolání (7,31%), politik (7,19%) a pracující 

inteligence (6,40%). V ročníku 1974 politik (7,85%), svobodné povolání (7,57%) a pracující 

inteligence (5,84%). 

Preference jednotlivých profesí se výrazně nezměnila. Ovšem v ročníku 1954 se častěj, psalo 

o manuálně pracujících mužích (dělník 6,25% a zemědělec 2,16%) než v ročníku 1974 (dělník 

1,92% a zemědělec 0,45%). To znamená, že v 70. letech nebyl tak intenzivně vyzdvihován význam 

manuální práce jako v letech 50. V 70. letech také vzrostly do jisté míry nároky na kvalifikaci 

a vzdělání zaměstnanců. 

Minimální je rozdíl v četnosti výskytu muže jako vojáka v jednotlivých ročnících (2,16% v roč. 

1954 a 2,09% v roč. 1974) 

Sociální role muže byly v časopise v obou ročnících nejčastěji prezentovány v rámci pracovních 

vztahů mezi muži (8,13% v roč. 1954 a 5,35% v roč. 1974) než mezi muži a ženami (3,69% v roč. 

1954 a 2,98% v roč. 1974). Hierarchie pracovních pozic jak mezi muži, tak mezi muži a ženami 

se nezměnila. V obou ročnících byl muž prezentován jako spolupracovník kolega mužů (5,70% 

v roč. 1954 a 3,74% v roč. 1974) i žen (2,55% v roč. 1954 a 2,09% v roč. 1974). V časopise byl 

tedy souhlasně s dominantní ideologií kladen důraz na význam spolupráce, rovnosti mezi 

pracujícími, popř. i pohlavími. 

V rámci neformálních vztahů je muž prezentován v obou ročnících pouze jako přítel muže 

(0,35% v roč. 1954 a 0,34% v roč. 1974) a nikoli ženy (0%). 

Sociální role muže v rámci intimních vztahů jsou v obou ročnících prezentovány minimálně. 

Z údajů vyplývá, že jednoznačné prvenství má sociální role muže jako manžela (1,92% v roč. 1954 

a 3,05% v roč. 1974). Ze vztahů mimo manželství se nejčastěji vyskytovala v obou ročnících 

sociální role m u ž e j a k o partnera, přítele (0,16% v roč. 1954 a 0,31% v roč. 1974) 

Příslušnost muže k politické straně byla častěji zmiňována v ročníku 1974 (3,63%) 

než v ročníku 1954 (2,32%) a v obou ročnících odpovídá politické situaci a orientaci ČSR a ČSSR 

(KSČ 1,53% v roč. 1954 a KSČ 2,40% v roč. 1974). Naopak členství muže v zájmových 

organizacích se častěji vykytovalo v ročníku 1954 (0,79% - Svazarm 0,12%) než v ročníku 1974 

(0,07% - 0,07 SSM). 

V ročníku 1954 se nejčastěji psalo o mužích z ČSR (15,24%), zatímco v ročníku 1974 o mužích 

z kapitalistických zemí (13,26%). 
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Věk prezentovaných mužů se v ročníku ,954 nejvíce pohyboval v podkategoni „m.adý muž" 

(19-35 let) (4,08%) a v ročníku 1974v podkategorh „zralý muž" (36-60 let) (6,37%). 

Poznámka: O intimních vztazích mez, muži se v žádném z analyzovaných časopisu nepsalo, 

můžeme se domnívat, že v tehdejší společnost, homosexualita nepředstavovala často veřejně 
diskutované téma. 

7.2.4.Shrnutí 

Z porovnání výsledků obsahové analýzy jednotlivých ročníků vyplývá, že časový rozdíl 20 let 

neměl výraznější vliv na obraz muže v analyzovaných časopisech. Muž byl ve všech týdenících 

v 50. i 70. letech stereotypně reprezentován jako: heterosexuální jedinec, jehož sociální role jsou 

prezentovány častěji v rámci zaměstnání, než v rámci rodiny. 

Nejvyšší četnost výskytu vykazovaly následující profese: svobodné povolání, pracující 

inteligence a politik. Zmíněná povolání souvisejí s požadavkem čtenářů být informován 

o významných a populárních osobnostech, se zaměřením časopisů, ale také (v případě muže jako 

politika) reflektují značnou roli politické tématiky ve zkoumaných týdenících. 

Nejčastěji prezentovanou sociální rolí muže v rámci rodiny byla role manžela, v rámci 

intimních vztahů mimo manželství byl muž prezentován jako přítel, partner ženy. 

Muž byl ve všech časopisech často „zobrazován" jako člen KSČ a tehdejších zájmových 

organizací (např. Pionýr, Svazann, Č S M ^ S M ) ; v rámci pracovních vztahů byl muž prezentován 

jako kolega a nadřízený jiných mužů i žen; v rámci neformálních vztahů se muž objevoval častěji 

jako přítel/kamarád jiných mužů než žen; jednalo se především o občany ČSR/ČSSR převážně 

v produktivním věku. 

Za nejvýraznější rozdíl považuji, že ve všech časopisech z 50. let byli častěji prezentováni muži 

manuálně pracující (dělník, zemědělec) než v časopisech ze 70. let. Tato skutečnost koresponduje 

s faktem, že v 50. letech byl oficiálně hlásán a oslavován význam manuálních práce, zatímco 

v 70. letech poněkud vrostly požadavky na kvalifikaci a vzdělání pracujících. Dalším významným 

zjištěním bylo, že v týdenících Vlasta a Svět v obrazech byl muž v ročnících 1974 prezentován 

poměrně častěji jako člen rodiny než v ročnících 1954. Tento údaj reflektuje povahu 70. let, 

kdy značná část občanů byla rozčarována událostmi roku 1968 a probíhající normalizací, ztratila 

zájem na věcech veřejných a uzavírala se do svého soukromí. 

Pouze dílčí změny v mediální reprezentaci (obrazu) muže reflektují skutečnost, že 50. a 70. léta 

jsou obdobími, která jsou si v mnoha ohledech výrazně podobná. 50. léta byla obdobím budování 
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socialismu po roce 1948 podle sovětského vzoru a 70 léta h v l a n w w 
^ u m d /u. leta byla obdobím normalizace po roce 1968 

a návratem k socialismu 50. let. V 50 letech si K S ř 1 SI vytvářela svůj monopol moci a v 70. letech se 
režim snažil znovu upevnit své pozice. 

Z analýzy dále vyplývá, že všechna periodika nezanedbatelnou měrou podporovala dominantní 

ideologii. 

Obsahová analýza, podle mého názoru, odhalila a potvrdila úzké propojení a vzájemné 

ovlivňování mediální skutečnosti a skutečnosti sociální. 
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7.3.Sémiotické analýza 

Texty určené k sémiotické analýze bvlv whrá™, - i j • , . 
D y l y v y b r a n Y dle výsledných údajů obsahové analýzy 

vyjadřujících celkový obraz muže ve zkoumaných časopisech, respektive dle nejčastějších výskytů 

jednotlivých sociálních rolí muže v rámci příslušných kategorií. Viz tabulky č. 4, 8, 12, 16. 20 a 74 

Byly zvoleny texty s fotografiemi, aby bylo možné provést rovněž analýzu obrazovou. 

Pochopitelně nebylo možné najít takové texty s fotografiemi, které by plně korespondovaly 

se všemi zjištěnými údaji , proto byly vybrány texty, ve kterých se vyskytovalo co nejvíce sociálních 

rolí muže odpovídaj ících výsledným údajům obsahové analýzy. 

7.3.1.Vlasta - ročník 1954 

Obraz muže a jeho sociálních rolí: pracující inteligence; manžel; otec; nadřízený mužům 

i ženám; občan ČSR. 

Identifikace textu: Text „Nejen život a zdraví, také radost ze života - O zakladateli 

československé plastické chirurgie" (Vlasta 25/1954, s. 8-9) pojednává, jak je z názvu patrné, 

o zakladateli plastické chirurgie v ČSR a významném lékaři profesoru Františku Burianovi. Jedná 

se o reportáž \ Rozsah textu jsou 2 strany (formát A3) a je doplněn 7 černobílými fotografiemi 

s komentářem. 

Syntagmatieká analýza (denotace): Text má klasickou strukturu publicistického útvaru -

název, úvod do problematiky, hlavní téma, závěr. Článek začíná vylíčením nepříjemného osobního 

zážitku autorky, kdy v kupé vlaku seděla vedle ženy s dcerkou, která se bála naproti nim sedícího 

muže s ez j i zvenou tváří od popálenin. Text pokračuje nastíněním možností plastické 

a rekonstruktivní chirurgie, která dokáže podobné defekty úspěšně napravit. Dále se text stručně 

zabývá vývojem plastické chirurgie od starověku do první světové války, vznikem Ústavu plastické 

chirurgie v Praze, v j ehož čele od počátku prof. Burian stojí. Následuje výčet nově vzniklých ústavů 

v Brně, Bratislavě a Košicích, je zmíněno založení stanice léčby popálenin pod vedením kliniky 

plastické chirurgie v Praze a obdobné stanice v Ostravě. Tyto instituce jsou vedeny žáky 

třiasedmdesátiletého profesora Buriana. V článku j e popsána profesionální dráha tohoto předního 

chirurga, j eho běžný pracovní den, jeho názory na požadavky kladené na lékaře v tomto oboru 

ŤT7 7 - j i - ' 1-r.nVrétního zážitku v písemné, slyšené či vizuální podobě. 
Reportáž j e p u b l i c i s t i c k ý žánr. svedecka ^ L v y k l e S 1 4 c , ,iž byl autor většmou 

Spojuje v sobě aktuální mformačm a nazerovou s l o ^ u ^ ychaz, z b ezp,0 exlstu)j ďl7ne k o m p o z l č n l 
osobně p ř í tomen" . . . "Repor táž je nejsubjektivnejsi podobou publicisticKeno >j 
postupy" (Osvaldová. Halada 2002. s. 154-155). 
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a následuje výčet zahraničních chirurgů, kteří se v ŤSB „*: . -
. v , t . ČSR uc, metodám prof. Buriana. Zbývající část 

textu je venovana otázce rozštěpů horního patra u dětí iehn -
„ , XT , . „,, , P aeti, jeho pncinam a možnosti operativního 

odstraněni. Na konci clanku odpovídá prof B u r i a n i 
pror. Burian na otázku jeho plánů do budoucna a text je 

ukončen ocenemm obětavosti jeho ženy, bez jejíž n o m o H h„ n i , * jejiz pomoci by nemohl svou práci tak úspěšně 
vykonávat. 

Fotografie zachycují prof. Buriana při práč, při poradě se spolupracovníky, tvař pacientky před 

a po zákroku, následnou péči o dětského pacienta. Kompozice fotografií je formální- Popisky 

k fotografiím „ukotvují" význam ikonických znaků (princip „anchorage"). 

Paradigmatická analýza (konotace, mýty, binární opozice, rétorické tropy): V textu lze 

identifikovat několik tématických paradigmat - mýtů a binárních opozic, které generují významy 

a konotace znaků. 

V textu je možné snadno rozeznat mýtus lékaře, který pomáhá lidem, své práci je zcela oddán 

a podřizuje jí i svůj osobní život: „O svém povolání mluví profesor Burian s plným respektem 

kjeho odpovědnosti: „ Chirurg musí být stále v tak dobrém stavu tělesném i duševním, aby se mohl 

kdykoli postavit před nejtěžší úkol. Není sice předepsána zvláštní morální nebo tělesná kvalifikace 

pro ty, kteří se chtějí věnovat chirurgii. Předpokládá se však, že jen ty ne/lepší povaliv si vyvolí 

vznešenou lékařskou dráhu, která znamená mimo jiné také mnohé odříkáni a ukázněnou 

životosprávu... " 

Dominantní binární opozicí v textu je problém/jeho řešení. Problém představuje fyzický defekt, 

pocity méněcennosti postiženého člověka a nepříjemné reakce okolí. V následujících pasážích 

se vyskytují expresivní výrazy, které mají působit na emoce čtenářů (resp. čtenářek) a výsledně 

konotovat význam práce plastického chirurga. Efekt konotací umocňuje autorka vlastním zážitkem 

a apelováním na obdobné zkušenosti čtenářek: „Před časem jsem zažila otřásající příhodu. 

Při jedné cestě vlakem seděla v kupé vedle mne matka s dcerkou, naproti seděl muž s hrozně 

zjizvenou tváří od těžkých popálenin. Dítě se ho bálo. schovávalo se za matku a křičelo. Matka -

místo, aby uklidnila dítě - bezohledně se obrátila na zraněného se slovy: .. Tak se sem. prosím vás. 

nedívejte. Vždyť vidíte, že se vás to dítě bojí!" Muž se zvedl a beze slova vyšel z kupé na chodbu. 

Jak mu asi bylo, není těžké si představit. Každý z nás, kdo zažil něco podobného, si jistě v duchu 

položil otázku, kdo pomůže lidem, kteří, i když nejsou ohroženi na životě, mají po těžkých úrazech 

nebo vrozenými tělesnými vadami sníženou pohybovou a pracovní schopnost, nebo jejichž vzhled 

není ve shodě s estetickými nárok• na člověka kladenými. " 

76 Wi • , - J F , , nqtatní elementy isou rovnoměrně umístěny na horizontální 
Hlavni objekt j e umís těn v opt ickém středu fotografie a ostatní eienicmy j 

1 vertikální ose (Berger 1998a, s. 73). 
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Na jiném miste profesor Burian hovoří o rozštěnu u dětí- A, - , 
, , . , . P U detL "Urozením děcka znamenaného 

jakoukoli vadou je první postižena rodina. Rodiče děcka „tmi i , - u , 
oaice ctecka utipi kruté bolestné zklamáni Podvědomá 

touha dát světu a zanechat po sobě tvora lepšího, než Je súm, nebyla ^ ^ ^ 

wozené vady obličeje, protože jsou nápadnější, není možno je zakrýt... Devět měsíců snila matka 

o úsměvu ve tvářičce svého očekávaného děcka a náhle patři do rozšklebené, nestvůrné masky 

Matka se děsí představou, že tělesný l duševní vývoj jejího dítěte bude těžce brzděn že bude 

posmíváno a s odporem odstrkováno, že nenalezne zaměstnáni, ba že bude vůbec vvloučcno ze 

společnosti. " Použité znaky a rétorické tropy (např. metafora: „matka náhle patří do rozšklebené. 

nestvůrné masky... ") mají silný konotační potenciál vyplývající ze zjevného mýtu mateřství, jehož 

využití souvisí se zaměřením časopisu. 

Řešení problému představuje prof. Burian i jeho spolupracovníci, kteří jsou zosobněním 

(indexickým znakem) československé plastické chirurgie (metonymie): „Takovéto škody napravuje 

plastická a rekonstruktivní chirurgie. Tvoří znovu ztracené nebo nevyvinuté části těla - nos, bradu, 

ucho, prsty a pečuje také o to, aby jizvy po vyhojení nebyly odpuzující. " Prof. Burian "byl prvním 

chirurgem, kteiý u nás dělal plastické operace. " 

Dvě středně velké reportážní fotografie, které jsou umístěny ve spodní části obou stran 

časopisu, korespondují s předestřeným mýtem mateřství. Na první straně je na fotografii (10,5 
x 14 cm) zachycen spolupracovník prof. Buriana, který převazuje malému chlapci nohu. Asistuje 

mu zdravotní' sestra. Dítě se usmívá, lékař se sestrou se soustředí na práci. Na druhé straně 

fotografie (8,5 x 12 cm) zachycuje zdravotní sestru s rouškou přes ústa krmící kojence z láhve. Dítě 

leží v postýlce obalené sterilní gázou a dívá se na sestru. Komentáře ukotvují význam ikonických 

znaků (např. jedná se o dítě s vrozenou vadou dolní končetiny nebo dítě po vyhojeném rozštěpu 

rtu). Ikonické znaky konotují nemocniční prostředí, pečlivou péči o pacienty a uzdravení. 

Mezi obě reportážní fotografie jsou vloženy dvě menší ilustrační fotografie (5 x 9 cm) z archivu 

kliniky. Na první j e detailní záběr na obličej ženy trpící rozštěpovou vadou nosní přepážky, má 

zdeformovaný obličej; na druhé je detailní záběr na obličej téže ženy po zákroku, její tvář je 

bez defektu. Jedná se o binární opozici problém/jeho řešení (v podobě práce prof. Buriana) a mýtus 

lékaře. Současně lze identifikovat jiný mýtus - vzhled je pro ženu velmi důležitý. Použité ikonické 

znaky korespondují se skutečností, že se jedná o časopis pro ženy. 

Socialistická mytologie je identifikovatelná na mnoha místech textu, ale nepůsobí nápadně. 

V tomto smyslu je významnou binární opozicí ČSR/okolní svět, ze které vyplývá jedinečné 

Postavení práce prof. Buriana a československé plastické chirurgie ve světě: Pražský ústav 

Plastické chirurgie vedeny profesorem Burianem, byl po mnoho let jediným ústavem toho druhu 

osvětě ." Tato binární opozice generuje další význam, že se od našich lékařů mohou učit lékař, 
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z j m ý c h zemí a zároveň odráží tehdejší polaritu světa a rovněž dualistické uvažování 

československé společnosti (socialistické vs. kapitalistické země, Východ vs. Západ přičemž 

rozvojové země představují neutrální element). Socialistická ideologie se nenápadně promítá 

v pořadí, v jakém jsou zahraniční chirurgové jmenováni - na prvním místě jsou jmenováni lekah 

z velmt vzdálených, exotických rozvojových zemí, poté pouze jeden lékař z kap.talist.ckého státu 

a výčet uzavírají lékaři ze zemí socialistických, kterých je většina: ..Po mnoho let studovalo 

každoročně methody profesora Buriana v jeho pražském ústavu několik zahraničních chirurgu, 

kteří teď vynikají v tomto oboru ve svých zemích. Jenom během pěti posledních let na pražské 

klinice plastické chirurgie pracovali: profesor Malbeck z Bueno Aires (Argentina), dva chirurgově 

indičtí, chirurg švýcarský, maďarský a v současné době jsou v Praze na rok studia čtvh chirurgové 

polští. Hlásí se četní další chirurgově z ostatních lidově demokratických zemí. " 

Dvě největší fotografie zachycují prof. Buriana v kolektivu spolupracovníku - při operativním 

úkonu a při pracovní poradě. Jedná se o reportážní portréty77. Význam ikonických znaků ukotvuje 

komentář. Na fotografii (14 x 18,5 cm) na první straně je prof. Burian, asistující lékařka a dva polšti 

lékaři sledující operaci. Jsou zachyceni v polocelku. Úhel fotoaparátu je od nohou operovaného 

pacienta. Všichni lékaři mají roušky. Tvář pacienta není zřejmě z estetických důvodů zabrána. 

Ikonické znaky konotují dovednost lékařů a spolupráci. 

Na fotografii (18 x 13 cm) na druhé straně jsou lékaři opět zachyceni v polocelku. Prof. Burian 

sedí u stolu, kolem něj sedí tři usmívající se lékařky, za nimi stojí dva čeští chirurgové a jeden 

polský. Prof. Burian listuje sešitem, do kterého ostatní lékaři hledí. Ikonické znaky konotují 

pečlivou přípravu, spolupráci a pozitivní přístup k práci. 

Další binární opozici představuje stáří/mládí. Stáří reprezentuje prof. Burian a mládí 

reprezentují následovníci prof. Buriana. Tato binární opozice generuje a konotuje úctu ke znalostem 

a schopnostem prof. Buriana, předávání zkušeností mladším lékařům a pokračování úspěšné tradice 

plastické chirurgie: „Profesoru Burianovi je tňasedmdesát let, ale málokterý' mladý člověk se mu 

může rovnat v pracovní výkonnosti. Přednáší na třech fakultách - hygienické, therapeutické 

a pedagogické. Nejvlastnějšim úkolem prof. Buriana je doškolování chirurgii pro léčení úrazů. " 

Na první stránce nahoře vpravo zachycuje středně velká fotografie (8,5 x 10,5 cm) 

prof. Buriana z profilu (ikomcký znak). Jedná se o fotografický portrét78. Lékař se dívá doleva, 

mírně se usmívá, působí velmi seriozně a moudře. K fotografii z levé strany přiléhá rámeček 

s textem: „K1. květnu letošního roku byl udělen Řád republiky prof. dr. Františku Burianovi 
Ť7n ; , „ nnrtréu< ledna se o „pohotovou momentku, fotografování v akci 

Reportážní portrét osoby j e druhem fotografického pometu Jedm ,P ( 0 s v a I d o v 5 . Halada 2QQ2. s. 136). 
bez aranžováni a nahrávky, takže j e zachována autentic.ta a b zp o š i d n o s t z a b m < _ ̂  _ p o v a h o v e v l a s t n o s t l 

' Fotografický portrét se používá předně k ..zobrazeni lidské tvare, niz se prostředí, v němž 
člověka, dále polodetai l pos tavv svyuž i t ím gestikulace rukou a mimiky obličeje nebo po P 
fotografovaný ži je nebo p r a c u j e " <Os\aldo\á. Halada 2002. s. 136). 
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za vybudování školy plastické a nekonstruktivní chirurgie v československu " Text spolu 

s fotografií konotují, že CSR uznává a dokáže ocenit práci svých občanu. Socialistickou ideologu 

lze také nalézt v pasáži věnované vzniku ústavu plastické chirurgie a počáteční nedůvěře vůči 

novému oboru, kterou prolomil až nástup KSČ k moci, jehož indexem je Únor 1948: „Teprve 

dobré výsledky, které budily pozornost ve světě, pomohly u nás překonat nedůvěru a nezájem 

o nový' obor a ústav plastické chirurgie po několikaletém stěhování byl umístěn provisorně v části 

chirurgického pavilonu nové nemocnice, budované tehdy na Vinohradech. Na kliniku byl ústav 

přeměněn až po Únoru 1948. " 

Dominantní ideologii tehdejší společnosti můžeme identifikovat rovněž v odpovědi 

prof. Buriana na otázku ohledně jeho plánů do budoucnosti. Nelze určit nakolik byla jeho slova 

autorkou později obohacena o ideologický náboj: „Kromě ohromných úkolů, které mají plastické 

operace v úrazové chirurgii, je za socialismu plně uznávána i nápravná a kosmetická stránka naší 

práce. Každý občan socialistického státu má právo, aby se mu dostalo takové péče, aby byly 

odstraněny všechny vady, které snižují jeho výkonnost, nebo které pro svou funkční 

nebo vzhledovou stránku vzbuzují v něm pocit méněcennosti. Až budou naše ústavy dokonale 

vybaveny, bude mít každý možnost zbavit se těchto vad. " Odpověď profesora má ve čtenáři vyvolat 

pocit, ženapř. v kapitalistických zemích není brán zřetel na estetický aspekt plastické chirurgie 

a že ne všem je poskytována odpovídající péče. Dále je na prvním místě jmenována omezená 

pracovní výkonnost a až poté negativní osobní pocity postiženého člověka. Tato posloupnost odráží 

způsob nahlížení na člověka a hodnotovou hierarchii československé spolčeti v 50. letech. Poslední 

věta lékařovy odpovědi konotuje, že současné vybavení ústavů není ideální, ale zároveň naznačuje, 

že se to v budoucnosti změní. Motivy lepšího zítřka a šťastné budoucnosti korespondují 

sMacurovou charakteristikou socialistického mytologického uvažování (Macura 1992, s. 17). 

Ideologická orientace na SSSR je patrná v pasáži, ve které je zmínka o ruském lékaři 

(indexický znak SSSR): „Profesor Burian, v souhlase s učením I. P. Pavlova, vždycky zdůrazňoval, 

že chirurg musí pečovat nejen o tělesný stav svého pacienta, nýbrž i o jeho stav duševní. " 

Převážná část textu je věnována práci prof. Buriana. Jelikož předpokládanými čtenáři jsou ženy, 

je v závěru textu několik vět věnováno lékařovu soukromí. Tento poměr odpovídá údajům 

obsahové analýzy: „Za to, že mohlo být dosaženo takovýchto výsledků, vděčím jedině své ženě, 

která přesto, že měla vlastni pra,i, že se starala o domácnost a o dvě děti. v počáteční době 

obecného nezájmu o mou práci s nevšední obětavostí asistovala denně při všech mých operacích ' 

Konotované významy tvoři mýtus socialistické ženy - pracující žena, obětavá manželka a matka, 

respektující práci svého manžela atp. 
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Jedná se o uzavřeny ,ex,. Obrazový m a , e n á l ( f „ , „ g r a f , e ) k o r c s p o „ d u j e , ^ ^ ^ 

ikonotativní úrovni. 

7.3.2.Vlasta - ročník 1974 

Obraz muže a jeho sociálních rolí: svobodné povolání; člen KSČ; občan ČSSR; přítel jiných 

mužů; „zralý m u ž " (36-60 let). 

Ident i f ikace t e x t u : Č l á n e k " „Umělec a komunista" (Vlasta 25/1974, s. 8) pojednává o životě 

a díle básníka Jiř ího Taufra. Rozsah textu je 3/4 plochy strany (formát A3), text je doplněn 

1 černobílou fotografi í . V zarámované ploše na konci č l á n k u j e báseň „O faktuře mé podobizny" -

jedná se o ukázku z umělcova cyklu sonetů „Znělec". 

Syn tagmat ická a n a l ý z a (denotace) : Text má klasickou strukturu publicistického útvaru -

název, úvod do problematiky, hlavní téma a závěr. 

V úvodu j e čtenář informován o tom, že básníkovi b y l i . května prezidentem republiky 

L. Svobodou udělen titul laureáta státní ceny Klementa Gottwalda. Následně autor článku stručně 

popisuje vřelý vztah a úctu básníka, spisovatele, ale i bývalého diplomata a státního činitele 

J. Taufra k SSSR. Převážná část textu je věnována básníkově tvorbě, která je silně ovlivněna, stejně 

jako jeho život, pol i t ickým názorem (J. Taufer je komunista) a obdivem k SSSR. Text pokračuje 

citací z pochvalné recenze S. K. Neumanna na Taufrovu sbírku „Rentgenogramy". Poté se autor 

článku věnuje Tauf rově překladatelské činnosti a výčtu přeložených knih. Předposlední odstavec se 

krátce zabývá umělcovou osobností, jejíž podstata je promítnuta do cyklu sonetů „Znělec", 

ze kterého byla vybrána ukázka. V závěru se autor textu přiznává, že je nemožné popsat celé 

umělcovo dílo, a proto cituje Taufrova slova vyznání komunistické straně, která podle jeho mínění 

vystihují podstatu básn íkova života a tvorby. 

V levém horním rohu strany je nad titulkem umístěna velká černobílá fotografie umělcovy tváře 

- fotografický portrét , j ehož kompozice je formální. 

Paradigmatická analýza (konotace, mýty, binární opozice, rétorické tropy): V textu lze 

identifikovat několik tématických paradigmat - mýtů i binárních opozic, které generují významy 

a konotace znaků. Jedná se o text. který je explicitně .deologicky angažovaný a čtenáři 

(resp. čtenářky) j sou zahlcováni socialistickými klišé a frázemi. 

r» • ' - „ í , , m plánku Umělec a komunista". Spojení těchto Dominantní ideologie se promítá jiz v nazvu clanKu „umeic 
A " . , . , 7 r l 3 w, v samotném textu konstruují mýtus 
dvou znaků spolu s ostatními konotativmmi vyznamy znaku \ samou 
^ T T H kcalnnírí iasné věcné, srozumitelné a logické vysvětlení událost. 

Hanek „je v odbo rném pojetí samostatný zanr obsahuj:ic a . kompozice, jazyka, stylu, a proto je 
nebo myšlenky, faktů i j e v ů . " ..Článek přináší subjektivní přistup autoi 
ř«en k materiálům publ ic is t ickým nebo analytickým" (Osvaldova, Halada _(K 
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sociaUstického umělce. z ™ „ m b y l y u i o d ^ ^ , ^ ^ ^ 

a pevné spojenecm se Sovětským svazem. " 

V textu jsou často používány rétoncké tropy (např. metafora: „boj za sociál,ní pokrok" SSSR 

jak0 druhá domovina", „kulturní pracovník bojující v řadách KSČ", atp.), které posilují efekt 

konotací. „Charakterizoval-li Jiří Taufer Sovětský svaz,jako svou „druhou domovinu", vyjádřil tak 

podstatu své víry. V první socialistické zenu světa byl totiž nejen v roce 1933 a potom vletech 

2. světové války, ale sem upíral své zraky JÍŽ V době gymnaziálních studií. A pozdě,, jako 

přesvědčený komunista odtud čerpal svou naději a potvrzení správnosti své cesty kulturního 

pracovníka, bojujícího v řadách Komunistické strany Československa. " 

Sémiotické mechanismy socialistické mytologie pracují v textu především s motivy (znaky) 

SSSR jako přátelské země a vzoru, s motivem KSČ a komunismu jako jediné správné cesty 

as motivy boje, zápasu a pokroku, které jsou podle Macury charakteristické pro socialistickou 

sémiózu (Macura 1992, s. 8-9. 19). 

Autor článku cituje Taufrova slova: „Bylo třeba poznat, že strana je světový názor...že strana je 

pevný řád...že komunismus zdaleka není jen zelená knížka Olbrachtova překladu Komunistického 

manifestu...ale že je to obrovská oblast vědění. Lenin. 3. mternacionála. Říjnová revoluce, její 

přípravy a celý všední každodenní zápas strany o „halíř" ve mzdách... " Použité rétorické tropy 

slouží jako orientátory dominantní ideologie. Např. metafory týkající se strany - „strana je světový 

názor...pevný řád", „zápas strany o „halíř" ve mzdách" a metonymie (indexické znaky) týkající 

sekumunismu a SSSR: „zelená knížka Olbrachtova překladu"..., „Lenin, 3. internacionála, 

Říjnová revoluce... "). 

Pasáž z úvodu textu konotuje, že socialistické vedení státu uznává a dokáže ocenit práci svých 

občanů. „Prvního května tohoto roku udělil prezident republiky Ludvík Svoboda vyznamenání 

zasloužilým osobnostem našeho společenského života. Mezi nimi se čestného titulu laureáta státní 

ceny Klementa Gottwalda dostalo za knihu „ Úděly a díla" Jiřímu Taufrovi... " 

Ideologickou angažovanost Taufrova díla vystihují názvy některých jeho „bojovněpokrokových 

básnických sbírek..Šach mat. Evropo", „Na shledanou CCCP" a „Rentgenogramy". 

v souvislosti s poslední sbírkou cituje autor textu recenzi S. K. Neumanna z Lidové kultury. 

Přičemž S. K. Neumann je reprezentací (znakem) uznávané autonty a vzorem (symbolem) 

proletářského básníka: „Co do obsahu jsou Rentgenogramy jednolitou zpovědi mladého srdce 

socialistického, nenalomeného...Je opravdu obdivuhodné, jak důsledně a statečně se Jiří Taufer 

vyrovnává s nezbytnou problematikou sociál 
ilistického básníka v měšťácké společnosti. " V této 

Pasáži lze identifikovat metaforu {„zpověd mladého srdce socialistického... "), která má působ.t 

M emoce čtenářů a binární opozici socialistický basník/měšfácká společnost. Prvm znak v teto 
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blnámí opozici má vyvolat pozitivní konotace a dmhý znak negativní. Autorce analýzy není znám 

p ř e s n ý obsah sbírky, ani doba jejího vzniku, proto není zřejmé, o jakou konkrétní měštackou 

společnost se jedná (zda stávající či z dob minulých, československou nebo jmou atp.). 

Jinou binární opozici, která ovšem není v textu explicitně vyjádřena, ale představuje významný 

komponent socialistické mytologie, je Východ/Západ, čtenář ji může nalézt v pořadí, v jakém jsou 

jmenováni autoři, jejichž díla J. Taufer přeložil a v prostoru i komentáři, který jim jev textu 

věnován. „...Taufrova rozsáhlá činnost překladatelská z tvorby E. A. Poea, Heinricha Manna, 

německého antifašisty; Waltera Mehringa a především milovaného Majakovského. Taufer přeložil 

citlivě takřka celé dílo Majakovského, což je počin mimořádného kulturního a politického 

významu... Čtyřicet osm českých vydání Majakovského knih. kde se v tiráži čte Taufrovo jméno, to je 

opravdu zaujetí pro tohoto ,,pohlavára agitátorů", jak se Majakovskému říká. " 

Motiv SSSR a strany se objevuje i v ostatních dílech J. Taufra, které autor textu úzce propojuje 

sTaufrovou osobností. ,, Poznat Jiřího Taufra, to znamená číst i jeho lyrický' deník Letopis, vvtěžcnv 

z válečného pobytu v SSSR, cyklus sonetů Znělec, kteiýje básníkovou autobiografií, a vzpomínkové 

jejetony Strana, lidé, pokolení, v nichž se objevují portréty B. Václavka, S.K.Neumanna ...a 

dalších autorových přátel a uměleckých vzorů. " 

Článek je zakončen citací Taufrových slov, které dle autora textu reprezentují podstatu Taufrova 

života i díla: ,, Komunistická strana byla a je pro mne kolektivním nositelem dějinné moudrosti". 

Jedná se o uzavřený text. Ukázku z básníkovy sbírky sonetů „O faktuře mé podobizny" lze 

vzhledem k literární formě považovat za otevřený text, neboť metaforický jazyk sonetu čtenář může 

interpretovat několika způsoby. Můžeme zde nalézt motiv pracujícího člověka, kterého, podle mého 

názoru, básník považuje za inspiraci své tvorby brusiči mosazi, krajkáři z bílé Lhotky, kováa 

zKolbenky, kamnáři ze šamotky ti složili můj svět jak dubufasety... " 

Černobílý fotografický portrét (10,5 x 14,5 cm) zachycuje tvář J. Taufra (ikonický znak). Tvář 

má z pohledu čtenáře natočenou mírně doleva. Básník upírá zrak do objektivu fotoaparátu, lehce se 

usmívá, v levém koutku úst má cigaretu, na hlavě na stranu posazený baret, kolem krku šálu 

a zřejmě má oblečen kabát, neboť je rozeznatelný zvednutý límec. Má krátce střižené tmavší 

ustupující vlasy a výrazné obočí. Jeho věk lze odhadnout na 60 let. Jeho pohled je pronikavý, 

kritický a působí neproniknutelně. Portrét konotuje jistou ležérní eleganci, bohémství a umělecké 

prostředí. 

Tento portrét j e vvTazně podobny jinému, poměrně známému fotografické,,,u portrétu 

(•konickému znaku) S K. Neumanna"', který má na hlavě „a stranu posazený klobouk, v leven, 

koutku úst dýmku, zrak upřený do dálky a hlavu mime navoněnou doleva. Nelze posoudn. nakoltk 

J Viz např. Balajka, Soldán 1995. s. 101. 
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se jedná o náhodu č, z á ^ n r o u s t y „zac , ( p r o t a i o b o u , k o m c k ý c h ^ ^ b y ^ 

se skutečnosti, ze S. K. Neumann by, Taufrovým přítelem i u m i l e c k ý m v 2 0 r e m . A d 4 | e y 

je citováno z recenze S. K. Neumanna. 

Obrazový ma tena l (fotografie) koresponduje , textem „a denotativni i k o n o l a l i v n í ů r o v n i 

7.3.3.Květy - ročník 1954 

Obraz m u ž e a j e h o sociáiních rolí: svobodné povolání; člen KSČ; občan ČSR; nadřízený 

a podřízený j i n ý m m u ž ů m ; spolupracovník j iných mužů i žen; „zralý muž" (36-60 let). 

Ident i f ikace t e x t u : Reportáž „Vysoký řád mistru slova" (Květy 19/1954, s. 6) se zabývá prací 

herce Antonína Zíba. Rozsah textu je přibližně 1/2 plochy strany (formát A3), text je doplněn 

1 černobílou fotografi í . 

Syn tagmat i cká ana lýza (denotace) : Text má klasickou strukturu publicistického útvaru -

název, úvod do problematiky, hlavní téma a závěr. 

V úvodu textu j e čtenář uveden do prostředí rozhlasového studia, kde herec Zíb převážně 

pracuje. Autorka reportáže reprodukuje části rozhovorů mezi hercem a rozhlasovým režisérem 

při přípravě a nahrávání relace. Herec Zíb po skončení relace vypráví o okouzlení divadlem, 

začátcích své herecké kariéry u venkovské divadelní společnosti a následných angažmá na několika 

mimopražských i pražských scénách. Poté popisuje počátky a současnou, již dvacetiletou, 

spolupráci s rozhlasem. Text pokračuje výčtem jeho rozhlasových, filmových a divadelních rolí. 

V závěru reportáže autorka oceňuje Zíbův vztah a svědomitý přístup k divadelní, rozhlasové 

i filmové práci. 

V pravém horním rohu t e x t u j e umístěna středně velká černobílá fotografie - reportážní portrét 

herce. Kompozici fotograf ie lze označit jako formální. Fotografii doplňuje komentář, který 

ukotvuje význam ikonických znaku (princip „anchorage"). 

Paradigmatická a n a l ý z a (konotace, mýty, b inárn í opozice, rétorické tropy): V textu lze 

identifikovat někol ik tématických paradigmat - mýtů i binárních opozic, které generují významy 

akonotace znaků. Jedná se o text. který není explicitně ideologicky angažovaný, dominantní 

ideologie 50. let j e v něm nenápadně zabudována. 

Autorka si č tenáře přiklání na svou stranu a získává jejich pozornost tím, že je uvádí do j im 

neznámého a j i s tě za j ímavého prostředí a zákulisí rozhlasového studia, kde herec Zíb pracuje. 

Na několika místech textu čtenáře přímo oslovuje, ztotožňuje se s nimi jako s posluchači a také 

* j e na je j ich znalost herce či jeho hlasu z rádia. Zároveň se zmiňuje v několika pasážích 
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o dětech, vzhledem k t o m o , že časop.s Květy byly rodinným t ý d e n | k e m , , p f e d p o k | 4 d a n ý m 

publikem byl, tedy mtmo jmé rodiče , déti. Metafora - ..tenhle slrýěek..." konotuje blízkost, rodinu, 

známou a hodnou osobu. 

„Hlas přechází z tiché, jasné mluvy do tvrdého až úsečného hněvu. Projev tak přesvědčivý, jak 

h0 známe z rozhlasu, mívá - ovšem že Antonín Zíb. Děn ho znají v pohádkách, a mohou být jisti: 

tenhle stiýček ať jako pan král anebo hnán, je dobrý, spravedlivý. Dobře to dopadne'....Soudruha 

Antonína Zíba byste nejčastěji našli v generální režii rozhlasového studia. Zastihli byste ho třeba 

s režisérem Jiřím Hořčičkou při podrobném rozboru obsahu i jednotlivých myšlenek fejetonu Jana 

Nerudy „Stříbrné doly"." 

Dominantní binární opozici představuje v textu dlouhodobá, poctivá, s láskou a trpělivostí 

vykonávaná práce/její ocenění a uznání. První část opozice je reprezentována hercem Zíbem a jeho 

prací, která je znakem práce obecně. Herec Zíb má být příkladem pro ostatní. 

„Být mistrem svého oboru, to znamená mít nejen opravdový talent, ale zároveň znamená řadu 

let práce, konané s láskou, velikou trpělivostí a poctivostí, a stále se učit a poznávat nové tvůrčí 

metody práce. A to je stejná cesta pro dělníka, učitele, hudebníka i herce. Pro soudruha Zíba 

znamenala dlouholetou práci na nekonečném počtu rolí i „roliček" vypravěčských i her hereckých 

irecitátorských. " Použité znaky konotují. že všichni, bez ohledu na to jakou profesi vykonávají, 

musí poctivě pracovat, učit se novým věcem a věnovat úsilí i zdánlivě bezvýznamné práci, kterou 

v textu symbolizují hercovy „roličky". 

Znak herce Zíba, ostatní znaky v textu a jejich konotace zároveň konstruují mýtus 

socialistického umělce, který přistupuje ke své práci poctivě a s láskou k posluchačům i k autorům 

a jejich myšlenkám. 

„Naučil jsem se totiž vidět posluchače ve svých představách - dítě poslouchající pohádku, 

dělníky po práci v závodním klubu, rodinu shromážděnou k večernímu poslechu... pro každého 

z nich jsem chtěl být Švandou dudákem i Figarem, Haberšperkem i Pavlovem pro každého 

z nich jsem vyprávěl svoje povídky, recitoval verše a vždy jsem to chtěl dělat co nejlíp. " ,. V té 

dlouhé řadě hereckých postav i ostatních relací byly soudruhu Zíbovi některé obzvláště milé, strhly 

ho krásou napsaného slova, velikostí myšlenek a pravdivostí uleí a proto i on sám jim mohl dá, 

^ svého umění co nejvíc. Z hereckých rolí to byla postava profesora Poležajeva z Rachmamnovy 

hry'Neklidné stáří,..." 
o • „ , , ' ohrlnhím budování socialismu podle sovětského 
Socialistická mytologie 50. let, která byla obdobím Duuovdn 

, „ w ^ nráre a ieiího významu pro ostatní (děti, dělníci, 
vzoru, J e reflektována v textu motivem (znakem) prače a jejinu y 

' „vóp r í to van é pasáži, ve které jsou zmíněny 
rodina...). Ideologická orientace na SSSR je patrna ve vyse citované pa j 

t, i - a Rachmaninov), které jsou indexickymi znaky 
roské postavy či autor (vědec Pavlov, Polezajev a Rachmanino ,, 
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v významné 
SSSR. Politickou angažovanost textu lze identifikovat v pasáži, kde znakem hercovy 

práce pro film jsou komentáře k jednoznačné propagandistickým fonnátům. „Zjeho ^ a m n ě j š i c h 

filmVyCh PmClSl P?POmeňme ČÍStě naml™»* * °rmádnipřehlídce a ^ ^ 
filmu, vytvorenemu kprvnímu výročí smrti presidenta Gottwalda " 

Jedním z onentáton. socialistické ideologie je titulování herce jako soudruha, přičemž 

„soudruh" je, podobně jako prezident Gottwald, indexem vládnoucí KSČ. Annadní přehlídka je 

indexem československé armády, která je symbolem moc, a schopnosti bránit se nepříteli bojovat 

Druhou část opozice uznáni práce reprezentuje Řad práce, který by. Zíbovi udělen 

(v textu není určeno, kdy se tak stalo a zda text reaguje na aktuální událost). Tento znak se objevuje 

již v samotném názvu reportáže ,. Vysoký řád mistru slova dále v textu náležejícímu k fotografii 

herce „Nositel Rádu práce Antonín Zíb." Reportážní portrét (10 x 12 cm) zachycuje herce 

v rozhlasovém studiu. Zíb je zachycen v polocelku, mírně ze strany (z čtenářovy pozice je mírně 

natočen doleva). Sedí za pultem, před obličejem má mikrofon, v rukou drží text a čte z něj. Za zády 

herce je vidět část zavřeného okna. Zíb je oblečený v bílou košili s tmavou kravatou, má na sobě 

kabát nebo bundu. Zíb má tmavé, krátce střižené vlasy, tmavé výrazné obočí. Jeho věk lze 

odhadnout na 30-40 let. Herec má velmi soustředěný výraz. Portrét spolu s komentářem a názvem 

textu konotují, že poctivou práci svých občanů umí režim ocenit. A v celém textu použité koncepty 

konstruují mýtus, že v socialismu je každá taková práce po zásluze odměněna. 

V textu lze identifikovat několik dalších rétorických tropů, kterými autorka umocňuje efekt 

konotací. V pasáži, která líčí nelehké počátky Zíbovy herecké kariéry, jsou použity metafory 

konotující náročnou práci, překážky atp. Např. herecký nástup Zíba u divadelní společnosti je 

označen jako „prwií boj". A dále: ..Ano. měl to tenkrát herec tvrdý chleba". 

V textu se čtenář nedozví nic o hercově soukromém životě. Muž a jeho sociální role jsou zde 

reprezentovány pouze v rámci zaměstnání. Tato skutečnost koresponduje s výsledky obsahové 

analýzy. 

Podle mého názoru se jedná o uzavřený text. Obrazový materiál (fotografie) koresponduje 

s textem na denotativní i konotativní úrovni. 

7.3.4.Květy - ročník 1974 

Obraz muže a j eho sociálních rolí: svobodné povolání; člen KSČ; občan ČSSR. 

Identifikace textu: Text „Umělcovo vyznání" (Květy 48/1974, s. 18-19) je rozhovorem 

* výtvarníkem Adolfem Zábranským. Rozsah textu jsou 2 strany (formát A3), text je doplněn 

1 černobílou fotografií výtvarníka (reportážní portrét) a 4 černobílými fotografiemi jeho prací. 
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Syntagmaticka analýza (denotace): Text má v i o d ^ • , 
)• iext ma klasickou strukturu publicistického útvaru -

název, úvod do problematiky, hlavní téma a závěr. 

V úvodu textu autor seznamuje čtenáře s prostředím ateliéru, ve kterém národní umělec Adolf 

Zábranský tvoří. Autor popisuje, co se v ateliéru nachází, do čeho je výtvarník oblečen, co kouři 

a jak mu přtpadalo těžké vybrat pro časopis několik snímku svých děl. které by vystihly čtyři žánry 

jeho práce. Dále autor čtenáře informuje, o čem s umělcem hovořil - o práci, mladých umělcích, 

o literatuře, ale i o obyčejných věcech. 

Následující text zachycuje monolog pětašedesátiletého malíře. Zábranský krátce zmiňuje 

období, která bezprostředně ovlivnila jeho samotného i tehdejší generaci umělců - 2. světová válka, 

protektorát, osvobození a socialismus. Charakterizuje vliv květnového osvobození a především 

Února 1948 na svůj život, ale také na obsah a formu své tvorby. Za jediný pravdivý a důstojný 

tvůrčí princip Zábranský považuje socialistický realismus. Dále hovoří o potížích současných 

mladých umělců a naznačuje znepokojení nad názory ohledně zmíněné metody, které se v praxi 

často rozcházejí. 

V závěru umělec vyjadřuje své přesvědčení, že jasné ideové stanovisko z převážné části určuje 

nejen co dělat, ale i jak to dělat. 

Na první straně textu je v levém horním rohu umístěna malá černobílá fotografie krajinného 

motivu. V pravém dolním rohu je velká černobílá fotografie - fotografický portrét malíře v ateliéru. 

Na druhé straně je velká černobílá fotografie náčrtu pro nástěnnou kompozici. Fotografie zabírá 

téměř polovinu strany a je doplněna komentářem umělce. V levém dolním rohu jsou umístěny dvě 

středně velké černobílé fotografie, opět s komentářem výtvarníka. První fotografie je ukázkou 

z ilustrací pro děti a druhá je ukázkou z návrhů na šátek určený jako upomínkový dárek 

k 50. výročí založení KSČ. Fotografie jsou doplněny umělcovým komentářem, který ukotvuje 

význam ikonických znaků (princip „anchorage"). 

Paradigmatická analýza (konotace, mýty, binární opozice, rétorické tropy): V textu lze 

identifikovat několik tématických paradigmat - mýtů i binárních opozic, které generují významy 

a konotace znaků. Jedná se o text. který je explicitně ideologicky angažovaný. 

V úvodu autor textu prostřednictvím binárních opozic zima/teplo a venku/uvnitř upoutává 

čtenářovu pozornost a seznamuje ho s prostředím a atmosférou Zábranského ateliéru. Autor čtenáře 

rovněž oslovuje. „Na velká ateliérová okna útočilo zvenčí sychravé listopadové počasí, na římsy 

o okapové roury bubnovaly dešťově kapky a o nějakých pět pater níž a pár metru dál jste se mohli 
r, , „ • • • , i i/itm m ' Uvnitř ateliéru bylo příjemné teplo a atmosféra 
dosytnosti vynadívat na majestatny tok Vltavy Uvnitř aieue, v , j 

, , 7 « fimn-ínn oblečená do národního kroje, návrhy výtvarného umění. Rada rozmalovanych obrazu, figurína ooiecena 
, ,r~7-i w, v ř e r v p n v c h kalhotách a bílém tričku kouřil 'lustrací, náčrty,...Národní u m ě l e c Adolf Zabranský, v červeny cn mino 
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podomácku vyrobenou cigaretu („kupované Cigarety jsou pro ,nne moc silné, tak si cpu dutinky 

Mm tabákem? Tím neobyčejnějším ...tuším, že se jmenuje Standard")... Použité rétorické tropy 

(metafora: „na okna útočilo počasí", „dešťové kapky bubnovaly") a ostatní znaky generuji význam 

výše zmíněných binárních opozic a konotují nepříjemný chlad, venkovní počasí, ale také teplo, libé 

pocity a příjemnou tvůrčí atmosféru ateliéru, který je indexickým znakem umělcovy práce a 

výtvarného umění obecně. 

Osobnost výtvarníka Zábranského je čtenáři přiblížena pomocí binární opozice národní 

umělec/obyčejný člověk, člověk z lidu, která generuje ten význam, že Zábranský je sice národní 

umělec, ale nejedná se o arogantního člověka, kterému by „sláva stoupla do hlavy". Jedná se 

o obyčejného, skromného a pracovitého člověka. Symbolem člověka z lidu jsou podomácku balené 

cigarety z nejobyčejnějšího tabáku. Indexem znaku pracovitého člověka je výčet množství 

rozmalovaných obrazů, ilustrace a náčrty. Titul národního umělce konotuje, že režim umí ocenit 

práci svých občanů. 

Použité znaky a jejich konotace v následujících pasážích konstituují mýtus socialistického 

umělce, který tvoři z lásky k lidu. pro lid a jeho dílo je oslavou socialismu. Nelze určit, do jaké 

míry je následující výtvarníkův monolog autentický a do jaké míry byl následně upraven. Autor 

nazývá umělcův monolog jako vyznání a uvádí jej slovy, která mají čtenáře upozornit, že to, 

co výtvarník bude říkat, má velkou váhu: „A zde byl také zachycen Zábranského monolog, jeho 

vyznání svědčící o nesmírně silné a zralé tvůrčí i lidské osobnosti umělce". 

V textuje na první pohled zřejmá socialistická ideologie, která operuje s pojmy jako je pracující 

lid, budování socialismu, Únor 1948, používá motivy cesty, úsilí, práce, války a míru atp. 

V Zábranského monologu lze identifikovat dominantní binární opozici, kterou představuje 

staré/nové umění. 

Staré umění reprezentují umělci, jejichž tvorba zůstala neovlivněna politickými změnami. 

„Hluboké politické změny s sebou přinášely pochopitelně velmi odlišné vnější podmínky, ale též 

různé vlivy na samotnou tvorbu. Tyto vlivy byly někdy i zcela protichůdné. Nedotčeni mohl, zůstat, 

mimo vyzrálé osobnosti předchozích generací, jejichž vývoj byl již ukončen, jen individualisté, 

schopní uzavřít se po celý život do své ateliérové ulity - do ulity svého subjektivismu." Použité 

znaky („osobnosti předchozích generací", „individualisté") a rétorické tropy (metafora: 

„ateliérová ulita - ulita subjektivismu") konotují tvůrčí strnulost, nepřizpůsob,vost, šnečí pomalost, 

zpátečnictví a uzavírání se před realitou. Ind,vidualismus, subjekt,v,smus mají negativní konotace. 

Metafora „hluboké politické změny" zdůrazňuje význam politických změn - osvobození a Února 

1948. 
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Nové úměru pak představuje oficiální, ideologicky angažované umění - socialistický realismus 

jehož indexem je výtvarník Zabranský a jeho tvorba (metonymie). ,. 9. květen roku 194 i fl po-dě^i 

únorové vítězství pracujícího lidu pro mne znamenalo velkou změnu ve dvou směrech Jestlre 

předtím jsem se věnoval, až na několik knížek pro děti, převážně tvorbě obrazové a hledal výraz 

svého pohledu na svět spíše po formální stránce, po osvobození a ještě více po Únoru jsem se chtěl 

podílet svou výtvarnou prací na všeobecném nadšení a úsilí našeho lidu. Proto jsem zaměřil svou 

tvorbu na kresbu do novin a časopisů, na politický' plakát a později též na tématické monumentální 

úkoly. To mělo samozřejmě vliv i na formu. Aniž bych o tom nějak zvlášť přemýšlel, došel jsem 

k potřebě široké obecné sdělnosti svého díla, prostě k bytostné potřebě Kořit realisticky. Realisticky 

po svém, nikoli pouze pasivně, popisně. " 

Osvobození (9. květen 1945) a Únor 1948 představují určitý mezník, předěl starého a nového 

umění. Zároveň osvobození (osvobození Československa armádou SSSR) je indexem SSSR 

a Únor 1948 je indexem KSČ a jejím nástupem k moci. Tyto indexické znaky (metonymie) a jiné 

znaky („vítězství pracujícího lidu", „všeobecné nadšení a úsilí našeho lidu", „bytostná potřeba 

tvořit realisticky"...) mají pozitivní konotace, které dále umocňuje binární opozice válka/mír. 

Válku reprezentuje nacistická okupace, protektorát, které jsou indexem nacistického Německa. 

„Patřím do generace, která začínala většinou poslední dva až tři roky před válkou a prožila pak 

tíhu nacistické okupace, protektorát." Metafora „tíha nacistické okupace" konotuje útisk, útlak, 

nadvládu, nesvobodu. 

Mír reprezentují osvobození a socialismus. „Avšak nejpodstatnější část života - a ve výtvarném 

umění i nejdelší etapu - jsem prožil od osvobození po dnešek. To znamená život a práci v zemi, 

která se dala na cestu budování socialismu. " Použité znaky konotují svobodu, život, mír. 

V následující části monologu se Zábranský staví na stranu čtenáře, ztotožňuje se s jeho názory 

nebo své názory ztotožňuje se čtenářovými. Důvodem je zřejmě ta skutečnost, že sám Zábranský 

nebo redaktor, který text upravoval, jej vnímal jako problematický, neboť by nemusel rezonovat se 

zkušeností či pohledem čtenáře na události roku 1968. Toto období není v textu přímo 

pojmenováno, Zábranský hovoří o „těžké a nebezpečné krizi" (metonymie). Aby čtenář přijal 

požadovaný význam, odkazuje text na to, „co všichni víme" (co je naprosto zřejmé). Rok 1968 

a sním spojená krize j e z tohoto důvodu take kontrastován obdobím od roku 1948 po současnost 

L velké dílo, které vytvořil náš lid za dobu bezmála třiceti let"). 

„Víme, jak velké dílo vvtvořil náš lid za dobu bezmála třiceti let, víme, jak nesnadná to byla 

mce, víme i o neúspěších. Víme o tom, že jsme se nevyvarovali ani těžké a nebezpečné krize. Toho 

samozřejmě nebyla ušetřena ani oblast uměni, s horšími ještě důsledky a recidivami. " 
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Zábranský dále hovoří o metodě socialistickém realismu v , , - , 
realismu. V tomto useku textu můžeme nalézt 

binami opozici netrpelive mladí/moudré stáři. 

Netrpělivě mládí reprezentují mladí 

tou nejtěžší; bez opory v kontinuitě cestu tvůrci. ..Pro současného umělce je zřejmé realistická 

a přímé návaznosti, což bylo výhodou jednotlivých slohu 
Bezpotřebne výzbroje ...Pro mladé tvůrce je tato cesta ?rlň <•„ 

KT J t imo cesta- zda se. navíc malo atraktivní, protože je 
pomalá a plná umělecké dřiny, neboť je cestou bytostně pravdivou. 

Moudré stáří reprezentuje sám výtvarník Zábranský prostřednictvím svých názorů Me jinak 

sek socialistickému realismu, který je podle mého názoru pro umělce v naší zemi jedině dústojnvm 

a pracovnímu úsilí našeho lidu adekvátním principem tvoření, ani na krok nepřiblížíme." 

A monolog Zábranský ukončuje slovy: „Sám jsem hluboce přesvědčen o tom. že jde především 

o pravdivý postoj, o jasné ideové stanovisko, jež už samo z velké části určuje nejen co dělat, 

ale i jak to dělat. " 

Použité znaky a rétorické tropy (metafory: „realistická cesta", „potřebná výzbroj", „umělecká 

dřina", „ani na krok se nepřiblížíme", „pravdivý postoj") mají značný konotační potenciál. 

Socialistický realismus je líčen jako náročná tvůrčí metoda, pro kterou je podstatný osobní přístup 

umělce. Význam socialistického realismu je dáván do souvislosti s lidem a jeho snažením. Umění 

má lidu sloužit. Zábranský vystupuje v textu jako autorita, vzor. Váhu jeho postoje umocňují slovní 

spojení - „podle mého názoru " a „sám jsem hluboce přesvědčen " - která čtenáři naznačují, že by si 

měl myslet to samé jako tato významná umělecká osobnost. 

V textu se čtenář nedozví nic o výtvarníkově soukromém životě. Muž a jeho sociální role jsou 

zde reprezentovány pouze v rámci profese. Tato skutečnost koresponduje s výsledky obsahové 

analýzy. 

Reportážní portrét (23.5 x 21 cm) zachycuje výtvarníka Zábranského v jeho ateliéru. Kompozici 

portrétu můžeme označit jako formální. Zábranský je umístěn ve středu fotografie, je zachycen 

v polocelku, sedí na židli, ruce si opírá o kolena. V pozadí jsou dvě velká plátna na malířských 

stojanech. Na jednom z pláten lze rozeznat kupu sena, vedle níž odpočívá žena a postavu muže. 

Zábranský je z čtenářova pohledu natočen mírně doleva, dívá se do dálky. Má krátce střižené černé 

vlasy a zřejmě tmavý knírek. Vypadá zamyšleně, neusmívá se. Před výtvarníkem stoji nezaostřený 

stolek, nelze rozeznat předměty na něm. Ikonické znaky konotují, že se jedná o umělce naprosto 

Pohlceného svou tvorbou, která je určena pracujícímu lidu (vzhledem k rozeznatelnému motivu 

obrazu v p o z a d í ) . Tento dojem umocňuje výtvarníkův pohled do dálky. Zábranský působí 

zamyšleně, moudře. Jeho oblečení zároveň působí neformálně, pracovně. Z textu se čtenář dověděl, 

že tričko má bílou barvu a kalhoty jsou červené. Z á b r a n s k ý působí jako pracující člověk, obyčejný 

člověk z lidu. 
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Ostatní fotografie jsou ukázkám, čtyř žánrů Zábranského tvorby. Největší z nich ( . 8 x 1 9 , cm, 

j e podle Zábranského komentáře z rozsáhlého cyklu „Revoluční tradice našeho „du" Náčrt 

kompozice se jmenuje „Rok 1848". Většma plochy náčrtu je zaplněna postavami mužů se zbráněnu 

v mce. Jejtch zbraně míří na levou stranu. Někteří z nich mají mce se zbraněmi zvednuty nad 

hlavou. Postavyjsou značně stylizované. Muž, stojí na bar,kádě, jeden z nich drží prapor. Na náčrtu 

jsou dvě ženy. Jedna z meh drží v ruce džbán a podává menší nádobu s tekutinou muži s puškou. 

Druhá žena obvazuje raněnému muži ruku. V pozadí je vidět věž. Obraz působí dynamicky, je 

vněm zachycen pohyb. Je zachycena pouze jedna strana barikády, nepřítel není vidět. Na první 

pohled je zřejmá binární opozice dohro/zlo, přičemž obraz zachycuje pouze dobro. A i když zlo 

(nepřítel) není vidět, jeho přítomnost j e zřejmá. Je zde také patrná souvislost námětu („Rok 1848") 

a v samotném textu několikrát zmiňovaného Února 1948. Jedná se o propojení obou znaků, které 

jsou symbolem revoluce, boje lidu proti útlaku. 

Středně velká fotografie (9 x 11,5 cm) je ukázkou ilustrace pro děti do dosud nedokončené 

knihy. Ve středu fotografie vidíme měsíc kolem něhož se ve vzduchu vznáší koník, koza, slepice, 

pes, kráva, husy, králíci, prasátko atp. Autorka analýzy nepovažuje za podstatné tuto fotografii 

interpretovat. 

Třetí fotografie (10 x 11,5 cm) zachycuje jeden z návrhů na šátek k 50. výročí založení KSČ. 

Na všech čtyřech okrajích šátku jsou nápisy „50 let KSČ". Uprostřed šátku je čtvercová plocha, 

která je zcela zaplněna stylizovanými hlavičkami radujících se dětí. mužů a žen. Někteří z nich drží 

v ruce praporky a mávátka. Úhlopříčně nad hlavami vlaje vlajka SSSR. Jedná se o propojení znaků 

KSČ a SSSR. Použité znaky konotují hromadné nadšení, radost a projev přízně a přátelství k SSSR. 

Poslední fotografie (10 x 8,5 cm) je podle komentáře ukázkou krajinného motivu. Na obrážeje 

v levém rohu zobrazen malý sedící chlapec. Dominantu tvoří rozestavěná budova. V pravém 

horním r o h u j e vidět naložené kolečko. Použité znaky konotují budování, rozvoj, cestu k šťastným 

zítřkům a lepší budoucnost. 

Podle mého názoru se jedná o uzavřený text. Obrazový materiál (fotografie) koresponduje 

s textem na denotativní i konotativní úrovni. 

7.3.5.Svět v obrazech- ročník 1954 

Obraz muže a jeho sociálních rolí: svobodné povolání; občan ČSR; spolupracovník jiných 

mužů a žen; nadřízený j iným mužům i ženám; „mladý muž" (19-35 let). 
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Identifikace textu: Reportáž „Českoslovenští artisté v SSSR" u 
aruste v í>i>SR (Svet v obrazech 42/1954 s 23) 

líčí úspěchy československých artistu, kteří se nedávno vrátili 7 P , 
aeuavno vrátili ze čtyřměsíčního zájezdu v SSSR 

Rozsah textu j e jedna strana (formát A3). text ie donlněn ř> • • • 
' J e a ° P l n e n 6 černobílými reportážními fotografiemi 

československých artistů s komentářem. 

Syntagmatická analýza (denotace): Tex, m i klasickou s t r u k t u r u p u b l i c i s t i c k é h o ^ . 

název, úvod do problematiky, hlavní téma a závěr. 

V úvodu t e x t u j e čtenář seznámen s podrobnostmi zájezdu československých artistů do SSSR. 

Autor textu vyjmenovává města, ve kterých artisté na pozvání sovětských kulturních institucí 

vystupovali (Moskva, Leningrad, Stalingrad, Minsk atd.). Čtenář se dozvídá, že výprava byla 

vedena A. Richterem z ministerstva kultury a S. Vlčkem z čs. Artistického ústředí. Následující část 

reportáže je věnována úspěchu, kterého artisté v SSSR dosáhli a který byl příčinou prodloužení 

turné o jeden měsíc. Všech 113 představení bylo vyprodáno. Artisté ze sebe vydali to nejlepší 

a považují toto turné za vyvrcholení své kariéry. Autor popisuje velmi vřelé a přátelské přijetí 

ze strany sovětských hostitelů, vyjmenovává významná místa, která artisté navštívili (Kreml, 

Ermitáž, Zimní palác, moskevské mauzoleum atp.). 

V závěru reportáže autor líčí rozloučení československých artistů a sovětských hostitelů 

na recepci v moskevském domě odborů. Recepce se zúčastnili představitelé vlády, kulturních 

institucí a národní umělci, kteří ocenili dovednost artistů a obdarovali je četnými dary. 

V levém horním rohu je umístěna menší černobílá fotografie zachycující slavnostní nástup 

československých artistů v leningradském „groscirku". V pravém dolním rohu se nachází velká 

černobílá fotografie, která zachycuje akrobatické duo na válečcích. Jiná velká černobílá fotografie 

v pravém dolním rohu zachycuje taneční duo při tanci. Dvě menší černobílé fotografie jsou 

umístěny v levém dolním rohu. Na první fotografii se nachází komik a na druhé žonglér. Poslední 

menší černobílá fotografie je umístěna přibližně ve středu strany a zachycuje téhož žongléra 

s partnerkou. Všechny fotografie jsou doplněny komentářem, který ukotvuje význam ikonických 

znaků (princip „anchorage"). Kompozici reportážních fotografií lze označit jako formální - je 

vyvážená, zobrazené objekty se nachází ve středu fotografií. 

Paradigmatická analýza (konotace, mýty, binární opozice, rétorické tropy): V textu lze 

identifikovat několik tématických paradigmat - mýtů i binárních opozic, které generují významy 

akonotace znaků. Jedná se o text, který je explicitně ideologicky angažovaný. 

Významnou binární opozici představuje umělec/publikum. Znakem umělce jsou českoslovenští 

artisté. Znakem publika j e sovětské publikum, které autor textu označuje jako „sovětské pracujíc". 

»Výprava, která bvla všude nadšeně a vpravdě bratrsky uvítána, absolvovala ;a tohoto 

úspěšného turné celkem 113 představení před naprosto vyprodaný™ domy Úspěch ;a,e:d, kten 
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bylpůvodně stanoven na tři měsíce a musel být pro veliký zájem sovětskvch pracujících prodloužen 

o celý měsíc, byl nepopiratelný. Českoslovenští artisté se vypnul, před tvářenu zaujatých diváků 

k nadšeným výkonům a přes obtížnost turné nepolevdi do posledního okamžiku, aby se tak odvděčili 

za velikou péči, kterou jim sovětští hostitelé věnovali". 

Použité znaky („úspěch zájezdu,...byl nepopiratelný.") konotují skvělé dovednosti, výkony, 

uměni a úspěch artistů, dale konotují přátelské přijetí a obdiv, nadšení ze strany sovětského publika 

L,pro veliký.' zájem sovětských pracujících", „veliká péče hostitelů-). Metafora („artisté 

se před tvářemi zaujatých diváků vypnuli k nadšeným výkonům... ") zesiluje efekt konotací. 

Českoslovenští artisté jsou indexem ČSR (metonymie) a sovětské publikum je indexickým 

znakem SSSR (metonymie). Tyto indexické znaky spolu s ostatními znaky („výprava byla všude 

nadšeně a vpravdě bratrsky uvítána... ") a jejich konotacemi konstituují mýtus bratrství, přátelství 

a spojenectví ČSR a SSSR - jedná se o mýtus SSSR jako bratrské, přátelské země. Českoslovenští 

artisté se rozloučili se sovětskými hostiteli na recepci v moskevském domě odborů za účasti 

představitelů vlády, kulturních institucí, národních umělců a laureátů, kteří opravdu bratrsky 

ocenili jejich výkony a prokázali svou vděčnost také mnoha dary". Mýtus o SSSR posiluje výčet 

navštívených míst, která jsou indexem i symbolem SSSR. „Měli přitom mnoho příležitosti 

přesvědčit se o mohutném rozmachu veliké sovětské země. uviděli slavný Kreml, Leningradskou 

Ermitáž, Tretjakovskou galerii, Zimní palác, prohlédli si slavný křižník Auroru, stalingradská 

bojiště a poklonili se v moskevském mausoleu památce Lenina a Stalina. Českoslovenští artisté 

se plavili více než čtyřicet kilometrů po volhodonském průplavu a podivovali se velkorysé koncepci 

tohoto vodního díla. V tropických vedrech procházeli přeslavná stalingradská bojiště s historickým, 

nedobytným mlýnem, který- na věčnou paměť bude zachován ve stavu, v němž jej zanechala válka ". 

Efekt konotací zesiluje použití slov, která vyjadřují velikost, slávu SSSR („mohutný rozmach 

veliké sovětské země", „slavný Kreml", „slavný křižník Aurora", „velkorysá koncepce vodního 

díla", „přeslavná stalingradská bojiště" atp.). Čtenář je zahlcován superlativy, které slouží jako 

onentátory autorem požadovaného významu. Konotační potenciál znaků zesiluje metafora 

(„poklonili se památce Lenina a Stalina"). Jiná metafora („v tropických vedrech procházel, 

Přeslavná stalingradská bojiště... ) vyvolává v čtenáři dojem, že i když bylo nesnesitelné horko, 

artisté si nemohli nechat ujít návštěvu významných historických míst. 

v textu lze identifikovat také mýtus socialistického umělce, který konstituuji koncepce umělce, 

herý ze sebe vydá vše nejlepši. aby uspokojtl pracujíc, lid, který obdivuje SSSR, jel,o h.storn, 

slávu a ideolog,ekv odkaz, kterv se podivuje kráse sovětské země a prokazuje úctu představte,um 

komunismu a KSSS (jejichž indexem , s o b o l e m jsou Lenu, a Stalin). Umělec, který za vrchol své 

kanérv považuje tumé v SSSR. Všichni naši a r i i s i é p o ^ i ienio » ^ho, « kariéry . 
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o muž: (umělci) jako o jednotlivci se v textu nepíše. Hovoří se o něm jako o součást, většího 

celku, kolektivu art,stu. Na fotografiích je muž již zachycen jako konkrétní jedinec, individualita 

Fotografie střední velikosti (13,5 x 8,5 cm) v levém horním rohu zachycuje dle komentáře 

„Slavnostní nástup čs. artistu v leningradském „groscirku» Art,sté vstupují do středu manéže 

včtyřstupech, ženy , muž, mají na sobě oblečeny kostýmy. Muž vpředu drží československý prapor. 

Na obou stranách fotografie lze vidět i část početného publika. Artisté jsou zachyceni v celku, 

z druhé strany manéže. Nelze rozeznat výraz v jejich tvářích, neboť jsou vyfotografováni zvětší 

vzdálenosti, aby mohli být všichni zachyceni. Ikonické znaky spolu s komentářem konotují 

slavnostní atmosféru, očekávání. Československá vlajka, která je indexem i symbolem ČSR 

konotuje národní hrdost. Pouze na této fotografii jsou zobrazeny oba elementy binární opozice 

umělec/publikum. Na ostatních fotografiích není publikum rozeznatelné. 

Největší fotografie (13,5 x 19 cm) v pravém horním rohu strany zachycuje dle komentáře 

„Knox a Dolores, akrobatické duo na válečcích". Muž balancuje na prkně, pod kterým je váleček. 

Ten je umístěn na malém stolku. Na rameni muže stojí na jedné noze žena, druhou nohu zvedá 

do výšky. Oba se usmívají. Artisté jsou zachyceni vcelku, z mírného podhledu. V potemnělém 

pozadí lze rozeznat vnitřní stranu stanové plachty, žebříky a bodová světla. Muž má na sobě světlé 

kalhoty a volnější košili, žena má krátké květované šaty a květinu ve vlasech. Ikonické znaky spolu 

s komentářem konotují napětí, obdiv a nebezpečnou situaci, která je kontrastována usměvavou tváří 

obou umělců. 

Velká fotografie (13.5 x 17 cm) v pravém dolním rohu dle komentáře zachycuje ..Taneční duo 

Vinařských v excentrickém tanci". Tanečník ve světlých kalhotách a košili má rozpažené ruce, 

v jedné z nich drží partnerku ve světlém trikotu. Tanečnice se jednou rukou drží partnera, druhou 

má rozpaženou a nohy roztažené v prostoru. Oba se usmívají. Jsou zachyceni v celku, pozadí je 

tmavé. Ikonické znaky konotují pohyb, dynamický tanec, lehkost a estetické erotično. 

Dvě menší fotografie (6,5 x 9.5 cm) v levém dolním rohu strany zachycují podle komentáře 

žongléra Rapoliho. Na první z nich je žongler zachycen s partnerkou. On stojí na míči pouze 

najedné noze, na druhé má navlečený kruh. Na levé ruce točí na prstě menší míč, druhou rukou 

žongluje s kruhy, které mu jeho partnerka podává. V ústech drží nástavec, na němž jsou umístěny 
j - , „ l , ^™; v rplku a z větší vzdálenosti, pozadí je tmavé, dva menší míče. Žonglér s partnerkou jsou zachyceni v celku a z eu»i f 

lze rozeznat pouze část osvětlení stanu. Rapolt má světly úbor s ozdobnou vestičkou, jeho partnerka 

má světlé dlouhé šaty. Ikomcké znaky konotují souhru, náročnou situaci, výbornou koordinaci 

a pohyb. 
. -I to,i.. nnyaHí ie tmavé. Z čtenářova pohledu je 

Druhá fotografie zachycuje žongléra v polodetailu, pozadí je 
* - w^rv ie blízko jeho obličeje. Popisek ..Soustředěny 

žonglér nakloněn doleva, zrak upírá na mic, kterv je ďuzko je 
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výraz žongléra Rapoliho nasvědčuje, že jeho Wkon je v každé fi-i „A,; 

„ k y o p ě t konotuje náročnou shuaci, ^ « * * > ™ » 

Poslední ^ « « x , 5 c m ) v , e v é m ^ J e ^ ^ ^ 

^ ^ b y ' l e d r Z na^o varielního uměni". Na f „ l o s r a f i , j e 

zachycen mu ž ve volných kalhotách, velkých hotách, vestě a s bunnkou „a stranu. Je předkloněn 

d ° P f e d U ' K ° m i k J e Z a C h y C m v z podledu, pozadi je zcela , m avé 
íkonické znaky spolu s komentářem konotuji zábavu, smích, radost a komično 

Muz a jeho sociální role jsou v textu , „a f„ ,„ g r a f H ch reprezentovány pouze v rámci jeho 

profese. Tato skutečnost koresponduje s výsledky obsahové analýzy. 

Podle mého názoru se jedná o uzavřený text Obrazový materiál (fotografie) koresponduje 

s textem na denotativní i konotativní úrovni. 

7.3.6.Svět v obrazech - ročník 1974 

Obraz muže a jeho sociálních rolí: politik; občan kapitalistické země; občan ČSSR; nadřízený 

jiným mužům; „zralý muž" (36-60 let). 

Identifikace textu: Reportáž „Na návštěvě v Japonsku" (Svět v obrazech 2/1974, s. 5) 

pojednává o oficiální návštěvě československého ministra zahraničních věcí ing. Bohuslava 

Chňoupka v Japonsku. Rozsah textu je přibližně jedna strana (formát A3), text je doplněn 

2 černobílými fotografiemi. 

Syntagmatická analýza (denotace): Text má klasickou strukturu publicistického útvaru -

název, úvod do problematik), hlavní téma a závěr. 

Autor v úvodu textu seznamuje čtenáře s účelem a okolnostmi zahraniční cesty ministra 

Chňoupka do Japonska. Jednání byla součástí koncepce československé zahraniční politiky, která 

má za cíl realizovat zásady mírového soužití států s odlišným společenským zřízením, budovat 

důvěru a spolupráci. Dále autor uvádí podrobné údaje o rozloze, počtu obyvatel a vyspělém 

Průmyslu Japonska. Tato data jsou následována výčtem problémů japonské ekonomiky 

a charakteristikou hospodářského programu, kterým chce vláda v čele s Tanakou krizi čelit. Autor 

reportáže informuje čtenáře o současném a možném budoucím zahraničním obchodě mezi ČSSR 

a Japonskem, vypočítává námi dodávané komodity. Líčí zájem japonských politiků a významných 

Představitelů hospodářského , finančního světa na širší spolupráci s ČSSR, který projevili při 

rozhovorech s Československým ministrem zahraničních věcí. Autor naznačuje možnosti spolupráce 
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n e j e n v obchode, ale i v oblast, vědy a techniky, školství, kultury. V závěru textu je zmíněn význam 

spolupráce pro obe zeme. ale i pro podpoření celosvětové důvěry a míru. 

V levém horním rohu strany je umístěna P o b í l á " fotografie - reportážní portrét 

československého ministra zahraničních věcí a japonského ministerského předsedy Kakueia 

Tanaky. Fotografie je doplněna popiskem, který ukotvuje význam ikonických znaků (princip 

„anchorage"). V pravém horním rohu je umístěna černobílá ilustrační fotografie zachycující 

japonskou krajinu s železničním mostem. 

Kompozici fotografií lze označit jako formální. 

Paradigmat ická analýza (konotace, mýty, binární opozice, rétorické tropy): V textu lze 

identifikovat několik tématických paradigmat - mýtů i binárních opozic, které generuji významy 

a konotace znaků. Jedná se o text, který je explicitně ideologicky angažovaný. 

Dominantní binární opozici představuje socialismus/kapitalismus. Socialismus je 

reprezentován ČSSR a SSSR. Ministr Chňoupek je indexem ČSSR, československé vlády a její 

zahraniční politiky (metonymie). V textu je možné identifikovat mýtus politika ze socialistické 

země, který jedná v zájmu své země a v souladu s usneseními KSSS a KSČ. 

„Jednání ministra Chňoupka v Japonsku jsou integrální součástí celkové koncepce 

čs. zahraniční politiky, která - vycházejíc z mírového programu XXIV. sjezdu KSSS a závěru 

XIV. sjezdu Komunistické strany Československa - důsledně přispívá k realizaci zásad mírového 

soužití států s rozdílným společenským zřízením, upevnění nových vztahů vzájemné důvěry 

a rovnoprávné spolupráce, o jejichž prosazení tak systematicky usiluje socialistické společenství 

pod vedením Sovětského svazu". Použité znaky mají pozitivní konotace - konotují usilování o mír, 

rovnost a spolupráci ze strany SSSR i ČSSR a jejich komunistických stran. ČSSR je v textu, 

narozdíl od Japonska, líčena jako bezproblémová země, jejíž vláda jde ostatním zemím příkladem. 

„Světová veřejnost má nyní velikou příležitost přesvědčit se o tom. že i v dnešním třídně rozděleném 

světě lze žít v míru, projeví-li ochotu k takovému soužití všechny vlády a budou-li pod tlakem 

mírových sil potlačeny všechny agresivní záměry imperialistických a revanšistických kruhů. " ČSSR 

je zároveň znakem země. která má světu co nabídnout. „Československo samozřejmě neznamená 

v zahraničním obchodě Japonska významnou položku...Avšak pro svoji technickou a průmyslovou 

vyspělost i postavení některých odvětví čs. ekonomiky ve světě, stává se ČSSR pro japonské 

hospodářské kruhy zajímavou zemi, a proto usilují o rozšířeni spolupráce s nám,..jak politická 

msta tak nejvyšší představitele japonského hospodářského a finančního světa projevovali 

v rozhovorech s ministrem Chňoupkem mimořádný zájem o rozvoj vzájemné spolupráce. " 
• r „í^m iehnž indexickým znakem je ministerský Kapitalismus j e v textu reprezentován Japonskem, jehož indexicK) 
• v • u t n knnntací znaků předchází dlouhému vyčtu 

Předseda Tanaka (metonymie). Pro zvýšeni efektu konotaci p 
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problémů, který má jednoznačně negativní konotace, dlouhý výčet statistických údajů (znaku 

spozitivními konotacemi), které reprezentují japonský průmysl „vybudovaný na nejmodernějši 

technické úrovni, kterým se Japonsko řadí po USA a SSSR na třetí místo ve světě." Japonsko je 

charakterizováno jako průmyslově a ekonomicky velmi vyspělá země, která se však potýká s řadou 

problémů a nespokojeností občanů. „ V současné době musí Japonsko čelit všem tíživým problémům 

kapitalistické ekonomiky - porušení stability kapitalistického měnového systému, růstu světových 

cen, uzavřenosti někteiých trhů a expanzivnosti kapitalistických hospodářských seskupení 

na Západě, naftové krizi, inflaci apod. " 

Autor umocňuje konotační potenciál znaků vlastním zážitkem a metaforami („dopad vleklé 

krize", „tlak veřejnosti na vládu"). „Právě v době návštěvy ministra Chňoupka v Japonsku jsme 

přímo pocítili dopad vleklé a zatím nevyřešené krize na Středním východě v podobě obecného tlaku 

veřejnosti na vládu, aby přehodnotila svůj dosud negativní vztah k arabským zemím ... 

i v konkrétních opatřeních japonské vlády sledujících omezení spotřeby elektrické energie 

a benzinu... V zájmu stability a rovnoměrného růstu japonského národního hospodářství má se řešit 

rozdíl mezi nabídkou a poptávkou, mezi dovozem a vývozem i neuspokojivá situace v životní úrovni 

většiny obyvatelstva. " 

Znaky binární opozice socialismus, kapitalismus nekonotují nepřátelství, ale pouze rozdílnost 

obou zemí a možnosti spolupráce a přátelství. Výše uvedené koncepty konstituují mýtus 

socialistických zemí, které se pod vedením SSSR snaží o navazování přátelských vztahů 

a spolupráce s ostatními zeměmi. Dále je zde konstituován mýtus kapitalistické země, která je sice 

ekonomicky na výši. ale její občané nejsou spokojeni. Země, jejíž společenské uspořádání je 

příčinou hlubokých problému. 

Socialistická mytologie se prolíná celým textem. V závěru je čtenář oslňován výčtem 

japonských politiků, kteří usilují o spolupráci s ČSSR. Použité znaky mají pozitivní konotace -

rovnost, spolupráce, světový mír. „ V r o z h o v o r e c h japonští politikové, především předseda vlády 

K. Tanaka...., zdůrazňovali - a to nad rámec pověstné japonské zdvořilosti, - že si naše země maji 

co říci, že spolupráce mezi mnu je nejenom možná a užitečná, ale má velikou perspektivu už proto, 

že současné mezinárodni klima umožňuje prospěšnou a rovnoprávnou spolupráci, která slouží 

nejenom kprospěchu zúčastněných zemí. ale i k upevňování důvěry, porozumění a míru ve světě. " 

Reportážní portrét (9.5 x 7.5 cm) v levém horním rohu strany zachycuje československého 

ministra Chňoupka a ministerského předsedu Tanaku. Jsou zachycen, v polodeta.lu, z m.rneho 
• w tmavé oblekv isou elegantně oblečeni, 

nadhledu. Oba sedí v neurčité místnosti. Maji na 
nu - J í r o V*vdv 7 nich se dívá na jinou stranu. Jejich věk lze 
Oba se usmívají. Ruce mají složene do klina. Kazdy z n,cn _ 

, c:ntjns/kapitalismus, jejichž indexickymi 
odhadnout na 50-601et. Jedná se o binární opoz.c, socialismus,kapu 
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z n a k y J s o o o b . politikové. Ikonické znaky konotují oiic.áin, setkání, p „ , i l i c k á j e d n i n i , „ . ^ 

vztahů a přátelství obou zemí. 

N a ilustrační fotografu (10,5 x 11 cm) je v pozadí zachycena hora se zasněženým vrcholkem 

Blíže ke čtenáři se nachází železniční most (je zachycena pouze jeho část), p 0 kterém právě projíždí 

japonský rychlovlak. Vše je zachyceno z mírného podhledu. Tato fotografie není doplněna 

komentářem, proto není zřejmé, zda se v pozadí nachází hora Fuji. Je to však velice 

pravděpodobné, neboť Fuji stejně jako šinkanzen jsou často využívanými indexy i symboly 

Japonska. Binární opozice ikonických znaků příroda/technika konotuje zem, plnou protikladu -

technickou vyspělost, ale i přírodní krásy a exotiku Japonska. 

Muž a jeho sociální role jsou v textu i na fotografii reprezentovány pouze v rámci jeho profese. 

Tato skutečnost koresponduje s výsledky obsahové analýzy. 

Podle mého názoru se jedná o uzavřený text. Obrazový materiál (fotografie) koresponduje 

s textem na denotativní i konotativní úrovni. 

7.3.7.Shrnutí 

V rámci sémiotické analýzy zvolených textů a k textům náležejících fotografií byla věnována 

pozornost možným konotacím použitých znaků, byly identifikovány četné binární opozice 

a rétorické tropy, které indikují preferované čtení. Byly dekonstruovány mnohé mýty podporující 

dominantní ideologii tehdejší socialistické společnosti. 

Jednalo se o uzavřené texty, které až na text „Umělcovo vyznání", neobsahovaly problematické 

pasáže. Převážná část textů byla explicitně ideologicky angažována. Obrazový materiál (fotografie) 

korespondoval s texty na denotativní i konotativní úrovni. 

Sémiotická analýza je značně subjektivní metodou, proto každý nemusí souhlasit s jejími 

závěry. Jak tvrdil poststrukturalista Derrida, interpretace nikdy neprodukují finální moment 

absolutní pravdy. Interpretace jsou v ždy následovány dalšími interpretacemi v nekonečném řetězci 

(Hall 1997, s. 42). 

Analyzované texty jsou si velmi podobné, vykazují stereotypní pohled na maskulinitu. 

Předestřená maskulinita působí ,ako přirozená, daná a bezproblémová. Všechny texty obsahují 

Mýtus socialistického muže: aktivní, pracovitý muž, který je zcela oddán své profesi. Muž, jehož 

P-ce přispívá ke zlepšení či obohacení života ostatních lidí i celé společnost,. Muž, který je členem 

KSČ, nebo přinejmenším je loajální vOČ, stávajícímu společenskému uspořádání. Muž, jehož z.vot 

' práce jsou ovhvněnv jeho pozitivním vztahem k SSSR či významnými sovětským, (ruskými) 
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0 „ i . M u , jehož pochvá p r f c e b ý v a r e Ž M p o z 4 s l u z e „ ^ ^ 

není tak dulezite a zaj ímavé, jako jeho práce. 

Barthes byl přesvědčen. ž e myty ( 2 n a k y ) J S 0 U ^ ^ ^ ^ 

urč I té sociální skupiny, která v jistém historické* období dosáhla dominantního postavení 

aprezentuje významy mýtu jako přirozené, nikoli historické či společenské. Mýty zastírají svůj 

původ a tudíž i svou politickou a historickou dimenzi (Barthes 2004, s. 138-141). Barthesovo pojetí 

mýtů koresponduje s Lippmannovou koncepcí stereotypů, které podobně jako mýty 

dominantní soubor ideologických hodnot (Lippmann 1922, s 80-81) 

Podle sociálních konstruktu,s tu Bergera a Luckmanna jsou stereotypy nedílnou 
součástí 

sociální konstrukce reality, neboť reprezentují mocenské vztahy, které jsou vždy v jejich pozadí 

(Berger, Luckmann 1999, s. 45-49). Každá reprezentace zastupuje soubor idejí, které jsou vdané 

době a společnosti dominantní, je úzce spjata s ideologií (Chander 1994). 

Mýtus socialistického muže můžeme v tomto smyslu označit jako stereotyp (zjednodušenou 

reprezentaci), který j e sociálně konstruován a odráží dominantní hodnoty tehdejší socialistické 

společnosti: především být pracovitý, výkonný, politicky angažovaný nebo alespoň loajální vůči 

vládnoucí moci. 

V rámci sémiotické analýzy jsem se pokusila identifikovat propojení diskurzu. který Foucault 

chápal jako systém reprezentace, v jehož rámci jsou konstruovány a produkovány významy 

(Hall 1997, s. 44), se sociálním prostředím, hodnotovou orientací, převládajícími stereotypy a mýty 

československé společnosti. Otázkou zůstává, jaký vliv měl v časopisech stereotypně prezentovaný 

obraz muže na individuální pojetí maskulinity u tehdejších mužů nebo jak byl tento obraz vnímán 

ze strany tehdejších žen. Jak ale naznačuje Hallův model, publikum může při dekódování 

k nabízeným významům zaujmout trojí postoj (Hall 1996b, s. 136-138). 
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8. Závěr 

Tato práce měla za cíl zjistit, j aký obraz muže byl prezentován v československých časopisech 

v 50. a 70. letech a zda a do jaké míry se v průběhu dvaceti let změnil. 

Hypotézou bylo. že způsob konstruováni obrazu muže úzce souvisí se sociální a politickou 

realitou společnosti. 

Následující př ís tupy tvořily teoretický rámec práce: poststrukturalismus, kulturální studia a Men 

s Studies. 

Pomocí úda jů z ískaných obsahovou analýzou časopisů Vlasta, Květy a Svět v obrazech, jejichž 

ročníky 1954 a 1974 reprezentuj í výše zmíněná období, byl sestaven obraz muže (respektive jeho 

sociálních rolí) p rezen tovaný nejen na titulní straně, v textové a obrazové části, ale také obraz muže 

v konkrétním časopise j ako celku. Výsledky obsahové analýzy sociálních rolí muže jsou zachyceny 

v tabulkách č .1-24 a podrobně interpretovány v souvislosti s historickým a sociálním kontextem 

obou období v kapi tole „Obsahová analýza". Údaje týkající se celkového obrazu muže 

v jednotlivých časopisech a jejich ročnících jsou pak vzájemně porovnány a zjištěné rozdíly 

interpretovány v kapi tole „Porovnání obrazu muže v obou ročnících téhož časopisu". 

Z porovnání úda jů týkajících se jednotlivých ročníků příslušných periodik vyplývá, že se 

celkový obraz m u ž e a j eho sociálních rolí v průběhu dvaceti let ve zkoumaných časopisech výrazně 

nezměnil. Muž byl ve všech analyzovaných týdenících v 50. i 70. letech stereotypně prezentován 

jako heterosexuální j ed inec v produktivním věku, jeho sociální role byly prezentovány častěji 

v rámci zaměstnání než v rámci rodiny. 

Nejvyšší četnost výskytu vykazovaly následující profese muže: svobodné povolání, pracující 

inteligence a politik. Zmíněna povolání souvisejí s požadavkem čtenářů být informován 

o významných a populárních osobnostech, dále se zaměřením časopisů, ale také (v případě muže 

jako politika) ref lektuj i značnou rol. politické tématiky v analyzovaných týdenících. 

Nejčastěji prezentov anou sociální roli muže v rámci rodiny byla role manžela, v ráme, 

intimních vztahů m i m o manželství bvl muž prezentován jako přítel/partner ženy. 

Muž byl ve všech časopisech často „zobrazován" jako člen KSČ a tehdejších zájmových 

organizací (např. Pionýr. S v a z a m , ČSM SSM). Jednalo se především o muže z CSR/CSSR. 

V rámci pracovních vztahů se muž v časopisech objevoval předně jako kolega a nadřízeny 

jiných mužů a žen v ráme. neformálních vztahů se vyskytoval častěji jako přítel/kamarad jiných 

UiU uezjaKo pn te l Kamaraa zen. , . , 7 t r . l i m a n í s 
„ , t m P 7 ; oběma pohlavími, tak zkoumané 

ž e n y . p o d o b l l é j a t 0 

týdeníky výrazně méně často prezentovaly muze jako F 
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přítele/kamarada zeny. Z hlediska Men s Studies, která se mimo j i n é z a b ý v a j í f e n o m é n e m m o c j 

a nerovnosti ve vztazích mez, muž, a ženám,, můžeme n e , že analyzovaná periodika podporovala 

Mentní patnarchalm ideologu tehdejší socialistické společnosti a zároveň reflektovala reálné 

pracovní postavení žen , pohled společnosti na neformální vztahy mezi mužem a ženou. 

Za nevýraznější rozdíl považuji, že ve všech týdenících z 50. let byl, častěji prezentováni 

manuálně pracující muži (dělník, zemědělec) než v týdenících ze 70. let. Tato skutečnost 

koresponduje s faktem, že v 50. letech by] oficiálně hlásán a oslavován význam manuálních práce, 

zatímco v 70. letech poněkud vrostly požadavky na kvalifikaci a vzdělání pracujících. Dalším 

významným zjištěním bylo, že v týdenících Vlasta a Svět v obrazech byl muž v ročnících 1974 

prezentován poměrně častěji jako člen rodiny než v ročnících 1954. Tento údaj reflektuje povahu 

70. let, kdy značná část občanu byla rozčarována událostmi roku 1968 a probíhající normalizací, 

ztratila zájem na věcech veřejných a uzavírala se do svého soukromí. 

Domnívám se, že důvodem pouze dílčích změn v konstituování obrazu muže je skutečnost, 

že 50. a 70. léta v Československu jsou obdobími, která jsou si v mnoha aspektech velmi podobná. 

50. léta byla obdobím budov ání socialismu po roce 1948 podle sovětského modelu a 70. léta byla 

obdobím normalizace po roce 1968 a návratem k socialismu 50. let. Jinými slovy, v 50. letech si 

KSČ vytvářela svůj monopol moci a v 70. letech se režim snažil své pozice znovu upevnit, přičemž 

ideologická oblast zůstala nezměněna. 

Lze konstatovat, že všechna zkoumaná periodika nezanedbatelnou měrou podporovala oficiální 

ideologii. Obecná charakteristika médií jako „převodových pák" komunistického režimu, 

podle mého názoru, výstižně pojmenovává jejich propagandistické fungování v československé 

společnosti. 

Sémiotická analýza se pokusila odhalit mechanismy socialistické mytologie při konstituování 

obrazu muže. Texty j sou podrobně interpretovány a výsledky shrnuty v kapitole „Sémiotická 

analýza". V analyzov aných textech byl mimo jiné identifikován a dekonstruován mýtus 

socialistického muže. 

Prostřednictvím obsahové a sémiotické analýzy získaný obraz muže považuji za sociálně 

konstruovaný stereotyp. mýtus (sociálně konstruované „znaky"), který podporoval tehdejší 

dominantní, lze říci i patriarchální, ideologii. 

Obsahová i sémiotická analvza potvrdila úzké propojeni a vzájemné ovlivňování mediálm 

skutečnosti a skutečnost , sociální. Obrátimed, pozornost k hypotéze zmíněné v úvodu teto kap.toly. 

m&me na základě zjištěni konstatovat, že hypotéza byla potvrzena - ventikovana. 
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9. Resumé 
This text examines the image of a man in three Czechndnv^ 

Lzechoslovak magazines from the ílfties 
and the seventies. It mspects ways of a construct.on of t h l s l m a g e a n d ,{s c | o s e 

to the sociál and histoncal context. It draws on many theones such as structurahsm 

poststrueturalism, sociál semiotics. Cultural Stud.es and Men's Stud.es. The text is divided into two 

main parts - a theoretical and practical part. 

m the theoretical part key-concepts and theones on „representation", „stereotypes" and „sociál 

construction of real i ty" are introduced. 

In the practical part. using content analysis of sociál roles, was identified a certain amount 

of sociál roles of a man and tied to sociál, historical and ideological concerns of the socialistic 

society. The confrontation of images of a man and his sociál roles in magazines from the ílfties 

and the seventies showed only a slight difference. This fact reflects the similitude ofboth penods 

mmany aspects, foremost in the ideological sphere. 

Semiotic analysis involved finding and deconstmction of many binary oppositions and myths. 

Inall magazines was identified ..the myth of a socialistic man." 

The results of content and semiotic analysis allowed to constitute (or deconstruct) the image 

ofthe man as a heterosexual individua] in a working age who is more involved in his job than in his 

pnvate life; who is a citizen of Czechoslovakia; who is loyal to the existing communistic regime 

(ver>' often is a member of the Communistic Party) and whose life and work are influenced by his 

positive relation to the Soviet Union and hs significant personalities etc. 

This image can be also named as the stereotype, the simplified representation 

aswell as the myth countenancing the dominant ideology ofboth periods. 
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11.Příloha - Tabulky výsledků obsahové analýzy 

' Zmínka o muzi ie v 5 5 , 9 7 ^ | 

Tabu lka č . l - V l a s t a 1954. Textová část 
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jgOBrKct J IIIUAI r- v | 
-minka c r;uži nenž v 44.27% 

Iabulka č. 2 - Mata 1954. Obrazová část 
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L 
Zmír 

ninka o muzi je • 
ka o muži není • 

V támci 
r o d i i y 

1 2U,83% 
7 9 , 1 7 % 
kteříže! ~ 
Otec 
Syn 
Ostatní 

tixtu ' ' ' 
textů 

svobodné povolání 
Pracující inteligence 
Zemědělec 

Souče 
2 
0 
0 
0 

1 

_ Průměr 
" j i T ? 

0 
0 
0 

ČToS" 
0,08 

v % 
16,67r; 

0,003 
0,009 
0,009 
8,339 
8,33-í 

Souče 
v 

'o 
o 

I Průmé v % Součet 

0.17 

I v % 

16,67°. 

Služby 0 
0,08 

Cl 
8,331 
o oni 

Policista 0 0 0,001 Zak 0 0 0,001 Uceň 0 0 0,001 
Kapitalista 0 0 0,001 

Zaměstnání 
Kriminální živel 0 U 0,001. 

Zaměstnání Milice 0 0 0,001 
Student 0 0 0,00% 
Voják 0 0 0,00% 
Politik 0 0 0,00% 

V rámci 
Dělník 0 0 0,00% 

Sociální 
V rámci Nezaměstnaný 0 0 0,00% 

tole muže organizace Aristokrat 0 o 0,00% 
Duchovní 0 Cl 0,00% 
Sportovec 0 o 0,00% 
Ostatní 0 0 0,00% 3 0.25 25.00°, 
KSC 0 0 0,00% 

Politické 
stí any 

KSSS 0 0 0,00% Politické 
stí any KSS 0 0 0,00% 

Politické 
stí any Ost. kom. strany 0 0 0,00% 

Jiná 0 0 0,00% 0 0 0.00°, 
Pionýr 0 0 0,00% 

Zájmové 
oi cj.miz.ice 

CSM 0 0 0,00% Zájmové 
oi cj.miz.ice 

SSSM 0 0 0,00% 
Zájmové 

oi cj.miz.ice Svazarm 0 0 0,00% 
Jiná 0 0 0,00%. 0 0 0.00°. 

Ostatní 0 0 0,00%. 0 0 0,00°. 0.25 25.00°, 
Občan CSR 4 0,33 33,33% 

V rámci 
Občan SSSR 0 0 0,00% V rámci Občan ostatních zemísoc. bloku 0 0 0,00% 
Občan kapitalistických zemi 0 0 0,00% 
Dbčan rozvojových zemi 0 0 0,00% 0.33 33.33°, 

Heiaicl i ie Nadřízený 0 0 0,00% 
|x acovil idi Spolupracovník 0 0 0,00% 

pozic iPodřizený 0 0 0,00% 0 0 0.00°. 

K žené 
3říei, kamarád 0 0 0,00% 

K žené . . 'artner, přítel 0 0 0,00% 
Vztah ženám ilefoi malm vlilenec 0 0 0,00% 

sociální .1 intimní Snoubenec 0 0 0,00% 
iole muže vztahy • jruh Cl 0 0,00% 
k ostatním iný 0 0 0,00% 0 0 0.00°. 

H e i a / ch ie Nadřízený 0 0 0,00% 

K j inému pracovních Spolupracovník 0 0 0,00% 

muži pozic >odřízený 0 0 0,00% 0 0 0.00°. 

m u z u m Neformální |F řrtel, kamarád 0 0 0,00% 
0,00°. 0,00°. I 

vztaliv Minv 0 Cl 0,00% 0 0 0,00°. 0 0,00°. I 

t Milady muž (19-3 5 let í 2 0,17 18,67% 

Iralý muž (36-60 leťi 1 0,08 8,33% 
Věk muže Starý muž (61 a více let i 0 LI 0,00%. 

)ěti a dorost (0- 8 let i 0 u 0,00% 

Jeurčeno 0 0 0,00% 

Celkem : 12 1 I 00,00°. Kontrolní součty celkem 1 1 00.00°. I 

Tabulka c. 3 - Vlasta 1954. Titulní strana 
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jednotek 
jednotek 

Průměr 
" 7,42" 

Součet Součet Průměr 

ístatní 

Služby 

Student 
Aristokrat 
Duchovní 

Kriminální živel 

Ostatní 

Politické 
stí .my 

Nadřízeny 
Spolupracovník 

Partner, přítel 

Milenec 
Snoubenec 

Detí a dorost (0-18 let) 

Starý muž (61 a více let) 
Neurčeno 

Celkem : l0O.OO°o Kontrolní součty celkem 112.5 100.00'í 

V rámci 
společnosti 

Občan SSSR 
Občan kapitalistických zemí 
Občan zemí SOD. bloku 
Občan rozvojových zemí 

Vztah 
sociální 

role muže 
( ostatním 

Hiei ,ir chie 
pr acovních 

pozic 

K žené 
ženám llefoimálni 

a intimní 
vztahy 

Přítel, kamarád 

K j ř i e m u 
muži 

mužům 

Hiei ai chie 
pracovních 

pozic 
l leformalni 

vzt. 

Věk muže 

0,30% 
2j31 % 

Ostatní 
Občan CSR 

13.17 

Zmínka o muzi je v 44,18% 
Zmínka o muži není v 55 

V rámci 
rodiny 

Sociální 
role muže 

Zaměstnání 

Zájmové 
oi ganizace 

30.G7 21.26°. 

V i ánici 
oi g.m íz ace 

17.67 | 33,48*. 

?9.04\ 

Tabulka č. 20 - Svět v obrazech 1954. Celkový obraz muže 
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Součet 
104 

Průměr 
" 8,67 

iůučet Součet 

•vooodnc povolání 
:ujfci inteligence 

Dělník 
Student 
Zemědělec 
Policista 

sportovec 

Kriminální živel 

Ostatní 

Politické 
stí ,my 

Zájmově 
organizace 

Hiei .11 chie 
pi acovních 

pozic 
Nadřízen' 

Přítel, kamsi ád Neformální 
vztahy 14.96' 

Celkem: 

K j í iemu 
muži 

mužům 

Deti a dorost (0-18 let) 
Starý muž (61 a více let) 

Věk muže Zralý muž (36-60 let) 
Mladý muž (1S-35 let) 
Neurčeno 

91.92 100.00% Kontrolní součty celkem 91.9? 1 

V i ámci 
i odíny 

Zmínka i 
Zmínka o muži neni v 56 . 

Sociální 
role muže 

Zaměstnáni 

V lámci 
o rga i izace 

Milice 

Vztah 
sociální 

role muže 
k ostatním 

Ostatní 
Občan CSSP 

V i ámci 
společnosti 

Občan SSSR 
Občan kapitalistických zemi 
Občan zemí soc. bloku 
Občan rozvojových zerrií 
Hiei ai chie 
pi acovních 

pozic 

K ženě 
ženám Neformální 

a intimní 
vztahy 

Přítel, kamarád 
Milenec 

Jadrizený 
spolupracovník 

Podřízený 
Partner, přiiel 

snoubenec 

23.25 2S.29S 

13.75 

Tabulka č. 5 - Vlasta 1974. Textová část 
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Součet Průměr Součet 

Ostatní 

Svobodné povolaní 
Politik 
Pracující inteligent 

Zemědělec 
Student 

Sportovec 

Kapitaiista 
Kriminální živel 

.ristokrat 

Ostatní 

Politické 
stí .iny 

Zájmové 
01 g.iniz.ice 

Ostatní 

Občan 

Občan rozvojových zemi 

přítel, Kamarád 

ipolupracovriil 
Nadřízený 
Podřízený 

Celkem : 4Í.9? 100.00' Kontrolní součty Celkem 48.9? 100.00 

Věk muže Starý muž (61 a více let) 
Děti a dorost rp-13 let 
Neurčeno 

11.42 

14.58 ?9.81 

.Mladý muž (19-35 let) 

?5.7?*. 

Zmínka o muži je v 74.03 
Zmínka o muži není v 25.92 

Manžel 
V r.imci 
i cxliny 

kreseb.' fotografií 
kreseb,'1 fotnnrafií 

Soci.ilni 
lole muže 

V r.imci 
otcj.iniz.ice 

Zaměstnáni 

12.58 

V i ,imci 
společnosti 

Vzt.ih 
soci.ilni 

lole muže 
' ostatním 

K žeivě 
ženám 

Hier.nc liie 
|)i .ic ovili d i 

pozic 

l lefoi mátu 
.1 intimní 

vzt.iliy 

K jinému 
muži 

mužům 

Hiei.ncliie 
pí ovili cli 

pozic 
llefor niákli 

vzt.iliy 
Přítel, kamarád 

Zralý muž (36-60 let) 

0,34% 

0 ,00% 

0,00% 
0,17% 
2 , 2 1 % 

Tabulka č. 6 - Vlasta 1974. Obrazová část 
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Zmínka o muzne v 25,00% 

Tabulka č. 7 - V l a s t a 1974. Titulní strana 
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Zmír 
ninks o muzi je 
ka o muži není 

V lámci 
i odiny 

•40,93°. 
53.07% 
Manžel 
Otec 
Syn 
Ostatní 

jednotek 
lednotek 

Svobodné povolání 
Pracující inteligence 
Politik 

Souče 
137 
82 
62 
55 
97 
68 

Průmé 
11,4; 
6,83 
5,17 

1 4,58 
8,08 
5,67 

V % 
8,08% 
4,83% 
3,66% 
3,24% 
5.72% 
4,01% 

Souče Pt ůmé V % ÍQIJČ et 

28 

V % | 

19.81% 

voják 47 
5,5 

3,92 
3,39% 
2,77% Dělník 34 2,83 2,00% Student 14 1.17 0,83% zemedelec 12 1 0,71% iák 10 0,83 0,59% 

Zaměstnáni 
Služby g 0,67 0,47% Zaměstnáni Policista 7 0,58 0,41% Učeň 3 0,25 0,18% 
Sportovec 2 0,17 0,12% 
Milice 2 0,17 0,12% 

V rámci 
Kapitalista 1 0,08 0,06% 

Sociální V rámci Nezaměstnaný 0 0 0,00% 
lole muže oi ganizace Kriminální živel 0 0 0,00% 

Aristokrat 0 0 0,00% 
Duchovní 0 0 0,00% 
ustatní 30 z, J 1,77% 401 33.42 '3.64% KSC 33 3,17 2,24% 
KSSS 4 0,33 0,24% 

strany Ost kotn strany 2 0,17 0,12% strany KSS 0 0 0,00% 
•Jiná J 0,25 0,1 8% 47 3.92 2.77'. 
Pionýr 3 0,25 0,18% 

Zájmově SSM 2 0,17 0,12% Zájmově SSSM 2 0,17 0,12% 
Svazarm 0 0 0,00% 
Jiná 5 0,42 0,29% 12 1 0.71°. 

Ostatní 8 0,67 0,47% 17 0.07 1.00% 39 27.59% 
jbcan CSSR 291 24,25 17,16% 
Občan SSSR 54 4,5 3,18% 

společnosti Občan kapitalistických zemí 49 4,08 2,89% společnosti Občan zemí soc bloku 34 2,83 2,00% 
Občan rozvojových zemí 2 0,17 0,12% 35,83 25,35% 
Hieiaichie I Nadřízený 34 2,83 2,00% 
pr acovnich Spolupracovník 34 2,83 2,00% 

pozic |Podřízený 3 0,25 0,18% 71 5,92 4,19% 

K ženě 
ženám 

|Partner, přítel 23 1,92 1,36% K ženě 
ženám . (Přítel, kamarád 6 0,5 0,35% 

Vztah 
K ženě 
ženám . . Milenec 3 0,25 0,18% 

sociální snoubenec 0 0 0,00% 
role muže >uh 0 Cl 0,00% 
k ostatním t iný 6 0,5 0,35% 38 3.17 2.24% 

Hiei .ir chie Spolupracovník 45 3,75 2,65% 
K j i iénui pi acovnich Jadřízený 30 2,5 1,77% 

muži pozic odřizený 5 0,42 0,29% 80 G.67 4.72% 
muzum Neformální řitel, kamarád 22 1,83 1,30% 

1 vztahv iný 1 0,08 0,06% 23 1.92 1.36% 17.67 12.50% 
Zralý muž (36-80 lei) 82 6,83 4,83% 

1 1ladý muž (19-: 5 let) 58 4,83 3,42% 
Věk muže E >ěti a dorost (0-18 let) 57 4,75 3,36% 

ítarý muž (61 a více let i 53 4,42 3,13% 
250 20.83 14.74% 20.83 14.74% I r eurčeno 0 0 0,00% 250 20.83 14.74% 20.83 14.74% I 

Celkem: 1096 41.33 1(10.00% <ontrolni součty celkem 141.33 100.00% 

Tabulka č. 20 - Svět v obrazech 1954. Celkový obraz muže 
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•oučet | Průměr Součet Průměr 

Ostatní 

Svobodné povolaní 
Ďeiriíiř 

Zemědělec 
Voják 
Sportovec 
Policista 
Služby 
Kapitalista 
Učeň 
Student 

Duchovní 
Nezaměstnaný 
Kriminální živel 
Aristokrat 

Politické 
stí .iny: 

Zájmové 
01 ganizace 

ívazarm 

Ostatní 
Občan CSR 
Občan kapitalistických zemí 
Občan 

K jinému 
muži 

mužům 

Hiei.nchie 
l>i .ícovnich 

l>oz'c 

llefoi malin 
VZt.lilV 

Deti a dorost (0-1S let) 
Starý muž (61 a více let) 

Věk muže Mladý věk (19-35 let) 

Zmínka o muzi je v 57,50% 
Zmínka o muži není v 42,50% 

IManž 
V rámci 
i odiny 

Sociální role 
muže 

V r ámc i 
organizace 

Zaměstnaní 

V rámci 
společnosti 

Občan rozvojových zemí 
Hierar cliie 
l>r acovnícli 

pozic 

Vrtali 
sociální iole 

muže k 
ostatním 

K žené 
ženám llefoiniální a 

intimní vztahy 

Spolupracovník 
Nadřízený 
Podřízený 
'řitei - partner 

Přítel, kamarád 
Milenec 
Snoubenec 
Druh 

Zralý věk (36-60 let) 
Neurčeno 

Celkem: G8.I7 100 .00" Kontrolní součty celkem 

0 , 1 2 % 

0 0 0,00% 
o o o 

68,17 100 .00 

0 , 1 2 % 

2,32% 

0 , 1 2 % 

1 , 4 7 % 

1,34% 

19.17 28.12'. 

33.74". 

12.83 

26.4? 38.75' 

Tabulka č. 9 - Květy 1954. Textová část 
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Zrr 
Zrnin 

inka o muzi je 
:a o muži nerii • 

V i ámci 
i oťliny 

Manžel 
Ostatní 
Otec 
Syn 

totografii>' kreseb " 
fotografií/krp^ph 

m r — - — 
Svobodné povolání 
i-'racujici inteligence 

Souče 

4 
4 
2 

22 
21 

P-ůmé 
0,42 

~ČT33" 
0,3.3 
0,17 
1,83 
1,75 

V % 
1,24° 
0,99? 
0,99°/ 
0.50° 
5,45? 
5,20? 

Součet 

7 

> 

Průme V % Souče 

1.25 

< v % | 

3.71% 

totografii>' kreseb " 
fotografií/krp^ph 

m r — - — 
Svobodné povolání 
i-'racujici inteligence 12 1 2 97? Zemědělec 12 1 2 97? Politik 9 0,75 2,23? Voják 9 0,75 2 23?< 
Sportovec 7 0,58 1,73?! Policista 4 0,33 0,99% 

Zaměstnáni 
Služby 3 0,25 0,74?. Zaměstnáni Milice 2 0,17 0,50?í Učeň 2 0,17 0,50?; 
Student 1 0,03 0,25?í 
Kapitalista 0 0 0,00% 
Kriminální živel 0 0 0,00% 

Sociální V rámci Duchovní 0 0 0,00% 
lote muže oi ganizace Aristokrat 0 0 0,00% 

Nezaměstnaný 0 0 0,00% 
Zák 0 o 0,00% 
Ostatní 8 0,67 1,98% 112 9.33 '7.7?% KSC 4 0,33 0,99% 

Politické 
stí any: 

KsSS 1 0,03 0,25% Politické 
stí any: KSS 0 0 0,00% 

Politické 
stí any: Ost. kom. strany Cl 0 0,00% 

Jiná 0 0 0,00% 117 0.4? 1,24% 
Pionýr 2 0,17 0,50% 

Zájmové 
or ganizace : 

SSSM 1 0,08 0,25% Zájmové 
or ganizace : Svazarm 0 0 0,00%. 

Zájmové 
or ganizace : CSM 0 0 0,00% 

Jiná 3 0,25 0,74% G 0.5 1.49% 
Ostatní 2 0,17 0,50% ? 0.17 0.50% 10.42 30.94% 
Občan CSR 78 6,5 19,31% 

V rámci Občan SSSR 14 1,17 3,47% V rámci Občan kapitalistických zemi 13 1,08 3,22% 
Občan ostatních zemí soc. bloku 0,42 1,24% 
Občan rozvoiuv •ch zemí 0 0 0,00% 9.17 27.23* 

Hiei .li chie Spolupracovník 9 0,75 2,23% 
pracovních Podřízený 1 0,08 0,25% 

pozic •ladřízený 1 0,08 0,25% 11 0,9? 2,72% 

K ženě 
ženám 

:'artner, přítel 5 0,42 1,24% K ženě 
ženám 

3řlel, kamarád 0 0 0,00% 
Vztah 

K ženě 
ženám 

>uh 0 Cl 0,00% 
sociální intimní Milenec 0 Cl 0,00% 

ole muže k snoubenec 0 0 0,00% 
ostatním iný 0 0 0,00% 5 0.4? 1.24% 

Hierarchie Spolupracovník 19 1,58 4,70% 
K j inému pracovních l •ladřízený 8 0,67 1,98% 

muži pozic odřízený 3 0,25 0,74% 30 ?.5 7.43% 
mužům neformální IF řítel, kamarád 1 0,03 0,25% 

vztahv iný 1 0,08 0,25% 2 0.17 0.50% 4 11.88% I 
-ralý věk (36-6 3 let) 48 4 11,88% 

! lladý věk (19-35 let) 33 2,75 8,17% 
Věk muže Č >ěti a dorost (0-18 let) 14 1,17 3,47% 

v •1arý muž (61 a více let) 10 0,83 2,48% 
8,83 26.24% I r Jeurčeno 1 0,08 0,25% 8,83 26.24% I 

-W4 33.G7 100.00% Kontrolní součtv Celkem 33.67 00.00% I 

Tabulka č. 1 0 - K v ě t y 1954, Obrazová část 
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Soci.ilni io(e 
muže 

Zmínka u muži je v 
Zmínka o muži není v 

V r.imci 
i ocliny 

\l i.imci 
01 ganizace 

V i.imci 
společnosti 

>3,17% 
70,83'% 
Manžel 

textu 
textů 

syn 
Ostatní 

Svobodné povoláni 
Dělník 
Nezaměstnaný 

Kapitalista 
Kriminální živel 

Zaměstnáni Milice 

Pracující inteligence 
Policista 

Politické 
stí any: 

Zá jílové 
oi ganizace: 

Jčeň 
Zák 
Služby 

student 

v oiak 
Politik 
Aristokrat 
Duchovní 
Sportovec 
Ostatní 
KSC 
KSSS 
KSS 
Ost. kom. strany 
Jiná 
Pionýr 
:SM 

SSSM 

Jiná 
ístatni 

Občan ČSR 
Občan ostatních zemi soc. bloku 
Občan rozvojových zemi 
Občan kapitalistických zemi 

rbcan SSSR 

ioucet Průměr 

0,08 
0,08 

V % 
0,00% 
0,00% 
0,00% 

12,50%, 
6,25% 
6,25% 
0,00%. 
0,00%. 

0,25 
0,08 

0,00% 
0.00%, 
0,00%. 
0,00% 
0,00%. 

0,00% 
0 , 0 0 % . 
0,00%. 
0,00% 
0,00%. 
0 , 0 0 % 

0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 

nučet Průměr 

0,00%. 
0,00% 
0,00% 
0,00%. 
0,00% 

18,75% 
6,25% 
0,00% 
0,00% 
0^00% 

0.33 

'•/ % Součet® 

25.00°. 

0.00° 

0.00° 
0.00° 0.33 

0.33 

25.00° 

25.00°. 

Vztah 
soci.ilni role 

muže k 
ostatním 

Věk muže 

Hiei .11 cliie 
pi acovnich 

pozic 
Podřízený 
Nadřízený 

K ženě 
žen.im 

Přítel, kamarád 

llefoi m.ilm .i 
intimní 
vzt.i hy 

Partner, pritel 
Milenec 

K jinému 
muži 

mužům 

Hiei .li cliie 
pi acovnich 

pozic 

Zralý vek (35-60 let) 

Neformální 
vztahy 

Spolupracovník 0,08 6,25% 
0,00% 
0.00% 0 . 0 8 G.25° 
0.00% 
0,00% 
0,00%. 

Snoubenec 0 , 0 0 % . 
Druh 0,00% 

Jiný 0,00% 0.00° 
Spolupracovník 
Nadřízeny 

0,17 
0 

12,50% 
0,00% 

Podřízeny 0,00% 0.17 
Přítel, kamarád 0,00% 
•Jiný 0,17 

Děti a dorost (0-18 let) 
Mladý věk (18-35 let) 
Starý muž (60 a vice let) 
Neurčeno 

Celkem: 

0,17 
0,08 

1.33 

0,00% 

12.50° 

0.00° 
12,50% 
12,50% 

8,25% 
0,00% 
0,00% 

100.00° Kontrolní součty celkem 

0.25 18.75°. 

0.42 31.25°. 

1.33 100.00° 

Tabulka č. 11 - Květy 1954. Titulní strana 
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Tabulka č. 20 - Svět v obrazech 1954. Celkový obraz muže 
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Zmínka o muzi je v 41,21 % 

Tabulka č. 13 - Květy 1974. Textová část 
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Zmínka o muzi je v 84.64" 

Tabulka č. 14 - Květy 1974. Obrazová část 
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Tabulka ř . 1 5 - K v ě t y 1974, Titulní strana 
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Imínka o muži není v 41 ,39% 
Manžel 

jednotek 
jednotek součet Průměr 

6,33 V rámc i 
i odiny 

Otec 
yn 

Ostatní 

76 
57 
45 

2,20% 
4,75 1,65% 
3,75 1,30% 

24 
324 

l 
27 

0,70%. 
9,39%. 

Politik 
Pracující inteligence 

Dělnik 

Zemědělec 
Policista 

Zaměstnaní 

Sociální 
tole muže 

V i amcí 
oi g.mizace 

Pol i t ické 
str any 

Zá jmové 
oi ganizace 

206 
168 

17,17 i,97% 

ojak 
14 

y2 7.67 
4,87% 
2,67%. 

Sportovec 
6,08 2 , 1 2 % 

36 1,04% 

31 2,58 
:ak 

0,90% 
0,90% 

Služby 
22 
16 

1,83 0,64% 

Student 
1,33 0,46%. 

10 0,83 0,29% 
0,42 

Kapitalista 
0,14% 

Kriminální živel 
0,00% 
0,00% 

Milic 0,00% 
Duchovní 0,00% 
Aristokrat 0,00% 

Nezaměstnaný 0,00% 
statní 91 7,58 2,64% 1105 92.08' 32,03*. 

KSC 74 6,17 2,14%, 
KSSS 20 1,67 0,58% 
Ost. kom strany 14 1,17 0,41% 
KSS 0,33 0 , 1 2 % 

Jiná 0,00% 112 9.33 
SSM 0,67 0 23%, 

0,17 0,06% 

Pionýr 0,17 0,06% 
SM 0,00% 

Jiná 2,67 0,93% 4-1 3.67 
Ostatní 
Občan CSSR 530 

1̂ 08 0,38% 55 1 .08 
44,17 15,36% 

V rámci 
společnosti 

Občan kapitalistických zemí 241 20,08 6,99% 
Občan SSSR 147 12,25 4,26%. 
jbčan zemi soc bloku 6,17 
íbčan rozvojových zemi 0J2 

2,14%. 
0,32% 

3,25'. 

1 ,28" 

1.59° 106.17 36,93° 

83.58 29.07° 

Hiei ai chie 
pi acovnich 

pozic 

Spolupracovník 

Podřízený 

Vztah 
sociální 

role muže 
k ostatním 

K ženě 
ženám 

Partner, přítel 

ilefoi malní 
a intimní 
vztahy 

Přítel, kamarád 
Milenec 

K j i tému 
muži 

mužům 

Hie ia ich ie 
pracovních 

pozic 
Neformální 

vztahy 

124 10,33 3,59% 
Madřizeny 44 1,28% 

0,75 
1,25 

0,26% 177 14,75 5,13°. 
0,43% 
0,09% 

Jiny 

0,25 0,09% 
0,08 0,03% 

Snoubenec 0,08 

Druh 
Spolupracovník 216 

0 
18 

0,03% 
0,00%- 23 1.92 
6,26% 

Nadřízený 114 9,5 

Podřízený 
Přítel, kamaraď 

13 
39 

1,08 
3,25 

3,30% 
0,38% 
1,13% 

343 

0 42 0,14%. 

28.58 

3.67 

0.67° 

9.94°, 

1.28°. 48.92 17.01° 

Zralý muz (36-60 let í 167 

Mladý muž (19-35 let) 102 
13,92 

8,5 

Věk muže Děti a dorost (0-18 let) 
4,92 1 , 7 1 % 

Starý muž (61 a více let) 
Neurčeno 

Celkem 

56 

3450 

4,67 1,62% 

287.5 

0,00% 

100.00° 

334 32 11.13°. 

Kontrolní součty celkem 

32 

287.5 

11.13°. 

100.00° 

Tabulka č. 20 - Svět v obrazech 1954. Celkový obraz muže 
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Zmínka o ffiuzi je v 72,54% textíT 
Zmínka o muži není v 27,46% textů 

IManžel Součet Průměr V % 
2,60%, V rámci 

rodiny 
Jtec 
yn 

Ostatní 
23 1,92 

1,91 %. 

15 

Svobodně povolání 
Pracující inteligence 
Dělník " 

Sportovec 
Policista 

Zaměstnáni 
Duchovní 

Kapitalista 
Učeň 

Sociální 
lole nuiže 

V rámci 
oi <j.miz,ice 

Politické 
str .my 

Zájmové 
oi ganizace 

107 
9,33 
8,32 

6,57% 

100 
8,19% 
',65% 

Voják 
79 6,58 6,04% 

.emedělec 
27 

"26~ 
! ,07% 
1,99% 

18 1,5 
10 

Služby 
>,83 

1,38% 
0,77% 

:ák 
0,54% 

0,5 
0,42 

Student 

0,46% 
0,38% 

0,33 0,31% 
0,33 0,31% 
0,17 

Nezaměstnaný 
0,15% 

Kriminální živel 
0,00% 
0 , 0 0 % 

Milice 
Aristokrat 

0,00%. 
0 ,00% 

Ostatní 
KSC 

1,92 1,76% 530 44.17 40.55°. 

KSS 
2,33 2,14% 
0,67 0 , 6 1 % 

Ost. kom strany 0,33 0,31% 
KSS 0,08 0,08%. 
•Jiná 0,08 0,08% 40 3.5 

0,08 0,08% 
Pionýr 0,08 0,08% 
;SSM 0 ,00% 

0,00% 

3.21' 

Jiná 0,75 0,69%. 11 0.92 0.84". 
Ostatní 0,33 0,31% 0.33 0.31°. 48.92 44,91". 
Občan CSR 203 16 92 15,53% 

U i ámci 
společnosti 

M a n kapitalistických zemi 6,73% 
Občan SSSR 6 25 5,74% 
Občan zemí soc bloku 5,42 4,97%. 
Občan rozvojových zemi 10 0,83 0j77% 36.75 33.74°. 

Hiei ai chie 
pracovních 

pozic 

Vztah 
sociální 

lole muže 
k. ostatním 

K ženě 
ženám llefoi mální 

,i intimní 
vztahy 

Nadřízený 20 1,67 1,53%. 
Spolupracovník 16 1,33 1,22% 
Podřízeny 0,00% 36 2.15° 

Partner, přítel 0,25 
Snoubenec 0,08 

0,23% 
0,08%. 

Milenec 
Druh 

0 , 0 8 

0 
0 , 0 8 % 

0,00% 
Přítel, kamarad 0,00%. 

K j i tému 
muži 

mužům 

Hieiaichie 
pi acovnich 

pozic 

j.Jiný 
[Spolupracovník 

0,00% 0.42 0.38° 
4,58 4,21% 

Podřízeny 
neformální 

vztahy 

Nadřízeny 3,25 2,98% 
0,42 0,38% 99 8.25 7,57°. 

Přítel, kamarád 0,67 
0,08 
1,08 

0 , 6 1 % 

0,08% 0.75 0.69° 12.42 11.40° 

Starý muz (61 a více let i 13 

Děti a dorost (0-18 let) 
Věk muže Mladý muž i 19-35 let) 

13 
4 

1 08 
0,99% 
0,99%. 

0,33 

Zralý muž (36-60 letj 
Neurčeno 

Celkem 1307 108.92 

0,31% 
0,23% 
0 00% 

100.00° 

2.75 2.52°. 

Kontrolní součty celkem 108.92 100.00°. 

Tabulka č. 17 - Svět v obrazech 1954, Textová část 
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Zmínka o rnuzi je v 96.07" 

Tabulka č. 18 - Svět v obrazech 1954, Obrazová část 
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Zmínka o muzi je v 41 ,67% 
Zmínka o muži neni v 56,33%. 

Manžel 
V rámci 
i odiny 

Sociální 
role muže 

textu 
textů 

V i ámci 
organizace 

Otec 
yn 

Ostatní 

Zaměstnáni 

Politické 
stí .my 

Zájmové 
oi ganizace 

Svobodné povolaní 
Politik 
Dělník. 
Voják 
Služby 
Jčeň 

Zák 
Student 

Kapitalista 
Kriminální živel 
Milice 
Nezaměstnaný 
Pracující inteligence 
Policista 
Zemedělec 
Aristokrat 
Duchovní 
Sportovec 
0statni 
KSC 

st kom. strany 

jqucet 
0 

Průměr 
0 

Cl 
0,17 
0,17 
0 , 0 8 
0,08 

Jiná 
Pionýr 
CSM 
SSSM 

Jiná 
Ostatní 

V% 
0,00% 
0,00% 
0,00%. 
0,00%. 

13,33% 
13,33%. 

6,67% 
6,67% 

Součet 'růmér V % 

0,00% 

0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00%. 
0,00%. 
0,00% 

0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0.00% 
0,00% 
0,00%. 
0 00% 

0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
U,0Ů% 
0,00% 

Součet v % 

0.5 40.00" 

0.00" 

1.00° 
1.00° 0,5 40.00°. 

Obean CSR 0,42 
Občan SSSR 

\1 lámci . . . 
Občan zemi soc bloku 

společnosti i-.. - _ 

0,17 

[Občan kapitalistických zemi 

33,33%. 
13,33% 
0,00% 
0 , 0 0 % 

Občan rozvojových zemí 0,00% 0.58 4<.67'« 
Kei aichie 
I* acovrnch 

pozic 

Vztah 
sociální 

role muže 
k ostatním 

K ženě 
ženám llefoi malin 

a intimní 
vztahy 

Nadřízený 0 , 0 0 % 
Spolupracovník 0,00% 

Podřízený 0,00% 
Přítel, kamarád 0,00% 
Partner, přítel 0,00% 
Milenec 0 00% 
Snoubenec 0 00% 

Druh 0,00%. 

Jiny 0̂ 00% 

0.00° 

0.00°. 

Věk muže 

K jinému 
muži 

mužům llefoi malin 

tfeiaichie 
I* ac ov in ch 

p O Z Í C 

Nadřízený 
Spolupracovník 
Podřízeny 
Přítel, kamarád 

0,00% 
0,00% 
0,00% 0 , 0 0 ° . 
0,00%. 

Mladý muz (19-35 let) 

0 
u,17 

0,00% 0.00° 0.00° 

Starý muž (61 a více let) 
Zralý muž (36-60 let) 

13,33% 
0,00% 

Děti a dorost (0-18 let) 

0,00% 
0 , 0 0 % 
0,00% 0.17 13,33'. 

Celkem 1.25 100.00°. Kontrolní součty celkem 1.25 100.00' 

Tabulka č. 19 - Svět v obrazech 1954. Titulní strana 

125 



Zmínka o muzi je v 70,09% 
Zmínka o muži není v 29,91 % 

|Syn 
U rámci 
rodiny 

jednotek 
jednotek 

Manžel 
Ostatní 

Součet 
4 

27 
49 
16 

Průměr 

4,08 

V % 
0,94% 
1,06%, 
1,92% 

Součet Průměr V% 

Zaměstnáni 

Soci.ilni 
i ole muže 

V i .lnici 
or íj.Tlizace 

Politické 
stí .my 

Zájmové 
oi ganizace 

Politik 
Pracující inteligenci 
Dělník 

183 
7 ,31% 

163 
15,25 
13.58 

7,19%, 

159 
6,40% 

Zemedelec 
6,25% 

Voják 
4,58 2 , 1 6 % 

Sportovec 
4,58 2 , 1 6 % 

Policista 
Zák 

3,42 1 ,61% 
15 1,25 

Služby 
13 

0,59% 
1,08 

12 
Student 

0,51% 
0,47% 

Duchovní 
Kapitalísta 

0,67 
0,42 

0,31% 
0,20%. 
0 ,16% 

Nezaměstnaný 
0,25 0,12%. 

Aristokrat 
Kriminální živel 
Milice 
) statní 48 

KSC 39 
KSSS 13 
Ost.kom strany 
KSS 
•Jiná 

Pionýr 
SSSM 
:SM 

Jiná 
Ostatní 

0 , 0 8 0,04% 
0,00% 
0,00%. 

0,00% 
1,89% 
1,53% 

1,08 
0,33 
0,17 

0,25 
017 

1,25 

0,51% 
0 , 1 6 % 

0 , 0 8 % 
0,04% 
0 ,12% 
0 , 0 8 % 

0,00% 
0,00% 

0,59% 
0,27% 

951 

59 

20 
25 

79.25 

4.92 

1.67 
0.58 

37,35% 

2,32° 

0,79° 
0,98°. 86.42 40,73° 

Občan CSR 388 32,33 15,24% 

V lánici 
společnosti 

Občan kapitalistických zemi 148 12,33 5,61%. 
)bcan SSSR 123 10,25 4,83% 
jbčan zemí soc bloku 112 9,33 4,40% 

Občan rozvojových zemi 19 1j58 0,75% 65.83 31.03° 
Hiei .ir cliie 
pi acovnich 

pozic 
Nadřízeny 
Podři: 

Vztah 
sociální 

lole muže 
k ostatním 

K žene 
žen.im 

Partner, přítel 

llefoi málni 
a intimní 
vztahy 

K jiléniu 
muži 

mužům 

Hiei ,ii cliie 
pr acovnich 

pozic 

Spolupracovník 

Snoubence 
Milenec 
Druh 
Přítel, kamarád 
•Jin'', 
Spolupracovník 

Nadřízeny 
podřízený 

llefoimálni Přítel, kamarád 
vztahy J i n ý 

65 5,42 2,55% 
2,42 1,14% 

0,00% 94 7.83 3,69°. 
0.33 0 ,16% 

0,17 0,08%. 

0,08 0,04%. 
0,00% 
0,00% 
0,00% 

145 12,08 5,70% 
4,75 2,24% 
0,42 0,20% 

0,75 
0j08 

0,35% 
0,04%, 

0.58 0.27°. 

207 17.25 8.13° 

10 0.8 31 0,39°. 26.5 12.49°. 

Mladý muz (19-35 let ) 104 8,67 

Věk muže 
>aly muž (36-60 let) 97 

Starý muž (61 a více let) 44 

Děti a dorost (0-1 o let) 40 

8,08 
3,67 
3,33 
0 

4,08% 
3,81%. 
1 ,73% 
1,57% 
0,00% 285 23.75 11.19°. 23.75 11.19° 

Celkem 2546 212.17 00.00' Kontrolní součty celkem 212,17 100.00°. 

Tabulka č. 20 - Svět v obrazech 1954. Celkový obraz muže 
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Tabulka č. 17 - Svět v obrazech 1954, Textová část 
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Zmínka o muzi je v Sí.-Ws 

Tabulka č. 22 - Svět v obrazech 1974 . Obrazová část 
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Zmínka o muzi je v 37,50% textu -

Zmínka o muži neni v 62,50%. textů 
IManžel :-oucet 

1 
Průměr V % 

6,67% V rámc i 
ro<liny 

Sociální 
role muže 

yn 
Ostatní 

V lán i c i 
o i ganizace 

Otec 
0,06 
0,06 

6,67% 
6,67% 

Služby 
Nezaměstnaný 
Jčeň 

Kriminální živel 
Kapitalista 
Student 

Zaměstnání Milice 
Voják 
Politik 

Pol i t ické 
stí anv 

Zájmové 
oi ganizace 

: VQbodne povolaní 
'ai ' 

0 , 0 6 6,67% 
0,06 6,67% 

0,00% 
0,00%. 
0,00% 
0,00%. 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 

Zemedelec 
Dělník 

0,00% 
0 , 0 0 % 

Aristokrat 0,00%. 
Duchovní 
Pracující inteligence 

0,00% 
0,00% 

Policista 0,00% 
Ostatní 0,17 13,33% 
KSČ 0,00% 

0,00% 
0 00% 

Ost. kom strany 0,00% 
lina 0,00% 

Pionýr 0,00% 
iSM 0,00% 
;SSM U,00% 

Svazar m 0,00% 
Jiná 0,00% 

Ostatní 0,00% 

0,33 26.67° 

0.00° 

0,00° 
0 . 0 0 ° 0.33 26.67° o 

Občan kapitalistických zemi 0,17 13,33% 

V rámci 
společnosti 

Občan CSSR 0,17 13,33% 
Občan rozvojových zemi 0,00% 

Občan zemí soc. bloku 0,00% 

Občan SSSR 0,00% 0.33 26.67°. 

rtei aicliie 
|.n ac ov n di 

p O Z i C 

Nadřízeny 

Podřízený 

Vztah 
sociální 

role muže 
k ostatním 

K ženě 
ž e n á m 

Přitel, kamarád 

l le fo i malin 
a in t imní 

vztahy 

Partner, přže 
Milenec 
Snoubenec 

0,00% 
Spolupracovník 0,00% 

0,00% 0.00° 
0,00% 
0 , 0 0 % 
0,00%. 

Druh 

0,00% 
0,00% 

Jiň1.. 
Spolupracovník 

0 
0 08 

0,00% 0.00° 

K j i n é m u 
m u ž i 

m u ž ů m l le fo i mal in 
vztalv. 

Starý muž (61 a více let) 

rtei aichie 
ac ovmch 
pozic 

Podřízeny 
Nadřízeny 
P-ítel, kamaraď 

6,67% 
0,00% 
0,00% 
0 00% 

0.08 6.67°. 

Jinv 
0,08 

0,00% 
6,67%. 

0.00' 

Věk muže 
Mladý muž (19-35 let) 
Děti a dorost i 0-1 £ let 
Zralý muž (36-60 let) 
Neurčeno 

Celkem 15 

0,06 
0,06 

0 
6,67% 
0 00% 

0 

1.25 

0,00% 

100.00° Kontrolní součty celkem 

0.08 

0.25 

1.25 

6.67°. 

20.00° 

100.00°. 

Tabulka č. 2 3 - S v ě t v obrazech 1974, Titulní strana 
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Zmínka o muzi je v 57 9 0 % 

T a b u l k a č. 2 4 - Svět v obrazech 1974. Celkový obraz muže 
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