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Abstrakt 

Bakalářská práce „Opakující se stereotypy v časopisech pro mládež na začátku 

osmdesátých let a dnes - mediální obraz rodičů“ se zabývá obsahovou analýzou 

časopisů Sedmička pionýrů a Bravo Girl zaměřenou na obraz, jaký tyto časopisy 

vytvářejí o rodičích. Teoretická část vysvětluje pojmy stereotyp a mediální obraz a 

popisuje metodu obsahové analýzy. Dále se zaměřuje na psychický vývoj dospívající 

mládeže a vliv médií. V této části jsou uvedeny výsledky několika výzkumů 

zaměřených na mediální preferenci dospívajících. Nakonec přináší informace o historii 

a vývoji uvedených časopisů, jejich charakteristiku a popis jednotlivých rubrik. U 

časopisu Sedmička pionýrů je popsán vliv politické situace a změn ve společnosti na 

podobu časopisu. V části věnované Bravo Girl se mimo jiné zaměřuje na dívčí časopisy 

jako takové, na jazyk užívaný v těchto časopisech a na to, jaký mají vliv na dospívající 

dívky. Analytická část popisuje průběh zpracování obsahové analýzy a její výsledky 

včetně grafů a tabulek. Pokouší se odpovědět na otázku, zda se v zobrazení rodičů 

objevují stereotypy a zda se tyto stereotypy v průběhu času opakují.  

 

Abstract 

The bachelor thesis “Repeating Stereotypes in Youth Magazines in Early 1980s and 

Today – Media Image of Parents” deals with a content  analysis of two magazines, 

Sedmička pionýrů and Bravo Girl, focusing on the image of parents created by these 

magazines. The theoretical part explains the terms stereotype and media image and 

describes the content analysis method. It also deals with mental development of 

teenagers and the influence of the media. This part presents the results of several studies 

focused on the media preferences of teenagers. Finally it provides information about the 

history of the above magazines, their characteristics and a description of the individual 



 

sections. On the example of Sedmička pionýrů  the thesis describes how political 

situation and changes in society affect the magazine’s form and content. The part 

devoted to the Bravo Girl magazine concentrates, among other things, on girls 

magazines in general, on the language they use and on their effect on young girls. The 

analytical part describes the processing of the content analysis and its results including 

charts and tables. It tries to answer the question whether the images of parents show 

stereotypes and whether these stereotypes repeat themselves over time. 
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Úvod 

Cílem této práce je zkoumání stereotypů v zobrazování rodičů v časopisech pro 

dospívající ve dvou časových období. K analýze jsem vybrala z doby normalizace 

časopis Sedmička pionýrů a ze současnosti Bravo Girl. Sedmičku pionýrů jsem jako 

dospívající odebírala, a proto mám k tomuto časopisu určitý vztah. Překvapilo mě, že o 

tomto, podle mého názoru výrazném časopisu své doby, bylo zpracováno velmi málo 

dokumentů. I celkově mám dojem, že o časopisech pro děti neexistuje mnoho literatury. 

Bravo Girl jsem vybrala z dívčích časopisů náhodně. Tato volba se ukázala jako šťastná, 

neboť několik dalších dívčích časopisů bylo během loňského roku zrušeno. Na 

doporučení vedoucí práce Jany Čeňkové jsem oproti tezím upravila výběr 

analyzovaných ročníků, u Sedmičky pionýrů je to ročník 1980/1981 a Bravo Girl ročník 

1997. Dále mi doporučila rozšířit teoretickou část o kapitolu věnující se psychickému 

vývoji dospívajících a vlivu médií na ně. 

Téma časopisů pro dospívající děti jsem si vybrala z několika důvodů. Hlavním 

důvodem je fakt, že mě vždy zajímalo vše, co se týká dětí a jejich vývoje. Domnívám 

se, že je velmi důležité, čím jsou ovlivňovány v citlivém období dospívání, a časopisy 

jsou jedním ze zdrojů vlivu. Obraz rodičů v dětských a mládežnických časopisech může 

vztah dětí k rodičům výrazně ovlivňovat. Pokud jsou například zobrazováni jako věčně 

kritizující osoby ztěžující pubescentovi život, děti si potvrdí, že jejich negativní názor 

na rodiče je oprávněný. Naopak zobrazení rodiče jako rádce a osoby, u které vždy dítě 

najde pochopení a zázemí, může pomoci dospívajícímu překonat zábrany svěřit se 

matce nebo otci s citlivým problémem. Fakt, že sama mám dva dospívající syny, je 

dalším důvodem mého zájmu o toto téma. 

Ke zpracování jsem vybrala metodu obsahové analýzy, která je pro rozbor 

mediálního obrazu nejvhodnější. Zaměřila jsem se zejména na otázky vztahu dětí k 

rodičům a opačně, na finanční situaci v rodině, která může vztahy ovlivňovat, na názor 

rodičů na přátele a partnery svých potomků a na přístup rodičů ke škole a k mimoškolní 

činnosti dětí. Dalším důležitým tématem bylo násilí a alkohol v rodině, které jsou 

bohužel také součástí života rodin. V případě fotografií nebo obrázků jsem zohlednila i 

vzhled zobrazeného rodiče. 

Očekávala jsem, že obraz rodičů naleznu zejména v rubrikách, kde se děti 

svěřují se svými problémy, dále pak v povídkách, fotorománu a různých reportážích. 

Předpokládala jsem, že naleznu jak opakující se stereotypy, tak i stereotypy poplatné 



3 

době. Např. v době normalizace klasický stereotyp – rodiče zelináři/řezníci apod. 

využívají nedostatkového zboží, se kterým obchodují, k úplatkům a ovlivňování 

školních výsledků, možnosti přijetí na střední a vysoké školy atd. V té době do obrazu 

rodičů mohla zasahovat také politika. Stereotypem ze současné doby by mohlo být např. 

zobrazení matky podnikatelky, která nemá čas na děti a vynahrazuje jim svou 

nepřítomnost drahými dárky. Dalším možným stereotypem by mohlo být odmítání 

kamarádů nebo přátel dětí rodiči proto, že patří do jiné, dle jejich názoru „nižší“ nebo 

nevhodné sociální skupiny. Stereotypem, který by se mohl hodit do každé doby, je např. 

nucení dětí rodiči do aktivit, které je nebaví, nezajímají, ale rodiče mají dojem, že to 

zvýší prestiž rodiny. Dalšími stereotypy by mohly být matka, utajující prohřešky svých 

dětí před otcem, otec nekriticky milující dceru, upřednostňování potomků ze 

současných svazků před potomky ze svazků předcházejících a opačně nebo obraz 

jednoho z rodičů jako alkoholika, kterým se stal následkem rozpadu manželství.  

Rovněž jsem předpokládala, že případný odlišný obraz rodičů v Bravo Girl by 

mohl být ovlivněn faktem, že tento časopis je českou mutací německého časopisu.  

V závěru práce jsem shrnula výsledky analýzy a pokusila se zodpovědět na 

otázku, zda se stereotypy vyskytují, a pokud ano, jaké to jsou a jestli se v rozmezí 

pětadvaceti let opakují. 

1. Mediální obraz a metoda jeho zkoumání, stereotyp 

1.1 Mediální obraz 
Mediální obraz je představa, kterou vytvoří o určitém tématu způsob, kterým 

média toto téma prezentují. „Za zvláštní kategorii významu sdělení můžeme považovat 

jeho obsah, tedy to, „o čem sdělení je“ a „jak se jeví“. Obsah je jednou z klíčových 

kategorií při výkladu mediálních sdělení, jelikož se pohybuje na spojitém přechodu mezi 

smyslovým vnímáním sdělení, jeho významem a jeho výkladem, interpretací.“1 Studium 

obsahu médií zčásti vychází z představy, že realita je primární, pro média představuje 

zdroj inspirace a mediální obsahy více či méně realitě odpovídají. Otázkou je, nakolik je 

tento obraz zkreslený a jak toto zkreslení ovlivňuje představu příjemce o světě. „V této 

perspektivě je mediální obsah více či méně odpovídajícím obrazem mimomediální, tedy 

primární reality. Tento přístup si klade otázku, nakolik je mediální obraz primární 

                                                 
1 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová Média. Praha : Portál, 2009. s. 262 
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reality zkreslující a nakolik a jak toto zkreslení ovlivňuje či formuje představy lidí o 

světě, v němž žijí.“2 

Zkoumáním mediálního obrazu se zabývá obsahová analýza. Obsahová analýza 

je nejpoužívanější technika výzkumu mediálních obsahů. Je to metoda zkoumající 

kvantitativním, standardizovaným a systematickým postupem. Je intersubjektivně 

ověřitelná, což znamená, že je po technické stránce vyvinuta tak, že zvolený postup je 

opakovatelně použitelný. Obsahová analýza je metoda objektivní. Za průkopníka 

metody je považován Harold D. Lasswell, který zpracoval postupy analýzy do ucelené 

metody během druhé světové války, kdy se zabýval analýzou propagandy. Dalšími 

významnými představiteli zabývající se obsahovou analýzou jsou Paul Lazarsfeld, 

Hazel Gaudetová a Bernard Berelson, který v roce 1952 publikoval první metodický 

manuál. V něm byla stanovena základní kritéria - systematika, standardizace, a 

objektivita.3 

Velkou předností obsahové analýzy je možnost zpracování velkého množství 

textů. Výsledky lze přehledně znázornit pomocí tabulek a grafů a podrobit je 

statistickým analýzám. Se strukturovaností metody je spojen vysoký stupeň 

ověřitelnosti. Kladené otázky by měly být vědecky podložené. Na počátku výzkumu si 

musí výzkumník stanovit výzkumné téma a ještě předtím zpracovat odbornou literaturu. 

V další fázi, nazvané operacionalizace, si výzkumník vypracuje metodu, jakou se 

dobere odpovědi na zadané téma. Vymezí si výběrový soubor šetření, rozhodne, jaká 

média a jaké obsahy z nich bude rozebírat a také časové období, které hodlá sledovat. 

Mediované obsahy výzkumu rozdělí na kódovací jednotky, u tištěných médií obvykle 

definované prostorově, u elektronických časově (např. článek, příspěvek zpravodajství 

atd.) Tyto jednotky se popisují pomocí proměnných a pevně stanovených kódů pro tyto 

proměnné. Proměnné jsou dvojího typu, identifikační, které slouží pro identifikaci 

příspěvku a umožňují v médiu zpětně nalézt již zanalyzované příspěvky (např. jméno 

kódovače, datum, označení periodika atd.), a analytické, které slouží k zodpovězení 

daného tématu. Jednotlivé prvky předmětu je třeba převést na měřitelné znaky, aby bylo 

možné proměnné přesně a snadno definovat. Každá charakteristika dostane kód, 

zpravidla číselný. Číselný kód může pouze označovat nominální proměnnou, kdy jsou 

čísla přidělována náhodně, nemají ke znaku žádný přirozený vztah, ale může určovat i 

důležitost tématu. Kód může určovat také pořadí (ordinální škála) nebo udávat pravou 

                                                 
2 tamtéž, s. 281-282 
3 REIFOVÁ, Irena a kol. Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004. s. 21-23. 
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hodnotu proměnné (metrická škála), jako např. délku pořadu v minutách, počet slov 

v článku aj. Tyto procedury se zaznamenávají do kódovací knihy. Důležité je, že 

všechny proměnné je třeba použít na všechny zkoumané jednotky a každou pouze 

jednou. Každá proměnná může dát pouze jednu hodnotu. Ve fázi plánování a organizace 

si výzkumník vymezí časový a organizační průběh a získá spolupracovníky, které je 

třeba vyškolit. Mimo školení spolupracovníků si musí před samotným šetřením 

vyzkoušet funkčnost stanovených metod. To vše se děje v přípravné a ověřovací fázi. 

Pokud se metody osvědčí, je možné zahájit vlastní výzkum. Nejvíc času výzkumu 

zabere samotný sběr dat a jejich zaznamenání do kódovací knihy. V poslední fázi - 

vyhodnocení - výzkumník analyzuje, obvykle pomocí počítačového programu a 

výsledky interpretuje.4 

Ve výzkumu se dbá na validitu a reliabilitu. „Validní měření je takové měření, 

které měří skutečně to, co jsme zamýšleli měřit. Reliabilní měření je takové měření, 

které nám při opakované aplikaci dává shodné výsledky.“5 

1.2 Stereotyp 
Pokud média zobrazují určitá témata ustáleným způsobem, vytvářejí jejich 

reprezentace. Úrovně reprezentace jsou různé. Jednou z úrovní jsou stereotypy. 

„Stereotyp představuje zjednodušenou a zkreslenou reprezentaci, která se objevuje 

kontinuálně po delší dobu.6“ „Stereotyp svým způsobem deformuje původní předlohu, 

neboť je nejen zjednodušením, ale současně zjednodušené rysy přehání. (...) Stereotyp 

se stává nositelem hodnotového soudu sdíleného příjemci. (...) Stereotypy jsou 

konstitutivním prvkem sociální konstrukce reality – jsou především typizovanými 

nositeli soudů, postojů, názorů, případně předsudků.“7  

Michael Pickering uvádí, že odkazy na stereotypy byly použity již koncem 

devatenáctého století8, nicméně výraz stereotyp poprvé použil v roce 1922 Walter 

Lippmann ve svém díle Public Opinion.  Nazýval je „obrazy v našich hlavách“, 

vztahující se k okolí. Rozlišoval mezi reálně exitujícím světem a pseudosvětem.9 W. 

Lippmann se zabýval stereotypy v souvislosti se zkoumáním procesu politické 

                                                 
4 SCHULZ, Winfried; HAGEN, Lutz; SCHERER, Helmut, REIFOVÁ; Irena, KONČELÍK; Jakub. 
Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum, 2004. s. 29-68 
5 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2002. s. 62.  
6 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha : Portál, 2006. s. 93.  
7 BURTON, Graeme; JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno : Barrister & Principal, 2001. s. 189.  
8 PICKERING, Michael. Stereotyping: the Politics of Representation. New York : Palgrave, 2001. s. 16. 
9 JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Praha : Portál, 2007. s. 145. 
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demokracie a úlohou médií v moderním politickém procesu. M. Pickering hodnotí tuto 

jeho činnost jako významnou, nicméně poukazuje na některé chyby, které se staly 

v rámci politických rozhodnutí souvisejících se stereotypizací. Jako příklad uvedl mimo 

jiné případ dvou Italů, Nicoly Sacca a Bartolomea Vanzettiho, popravených v Americe 

za loupež a vraždu, přestože nebyl dostatek přímých důkazů. Oba ovšem symbolizovali 

vše, co bylo cizí a děsivé pro mnoho Američanů. Lippmann potvrdil zprávu o vině a 

odmítl odsoudit popravení. W. Lippmann s ohledem na problém manipulovatelných 

mediálních reprezentací pojal stereotyp dvěma protichůdnými způsoby. Na jedné straně 

je považoval za nedostatečné a neobjektivní, protože slouží těm, kteří je používají, na 

straně druhé je pokládal za nutný způsob zpracování informací vedoucí k pochopení 

vysoce diferencované společnosti a národů v ní, k zajištění řádu.10 

Anthony Giddens také rozlišuje stereotypy neškodné a škodlivé. Jako příklad 

neškodného uvádí stereotypní představy Britů o Američanech, ze kterých ovšem ani pro 

jednu ze stran nic nevyplývá. Škodlivý může být takový stereotyp, který je spojen s 

určitou obavou, která je ve skutečnosti neopodstatněná, ale může vyvolat vznik 

nepřátelského postoje. „Stereotypy se často úzce pojí s psychologickým mechanismem 

přenosu, při němž se pocity nepřátelství nebo hněvu obracejí proti něčemu, co není 

jejich skutečným původcem. Lidé přenášejí svůj hněv na obětní beránky, jimž kladou za 

vinu veškeré příčiny svých obtíží (...) Na tom, že se určitá skupina stane obětním 

beránkem se mnohdy podílí i projekce, při níž těm druhým podvědomě připisujeme svoje 

vlastní úmysly nebo vlastnosti.“11 

Stereotypy vznikají zejména tam, kde publikum nemá vlastní zkušenost. Za 

skutečnost tedy považuje to, co si myslí ostatní, což je mu nabízeno mimo jiné 

prostřednictvím médií. Stereotypy mohou být zdrojem utváření předsudků, stejně tak 

jako mohou pomoci orientovat se nebo přinášet poznání. V médiích bývají často 

stereotypně zobrazováni cizinci, menšiny nebo jiné skupiny odlišující se od většiny. 

Dalším příkladem mohou být stereotypy vztahující se k různým povoláním, politické 

nebo genderové stereotypy. „Jelikož média jsou v moderním světě hlavním zdrojem 

těchto představ a protože současně bývají ve velké většině - jako organizace i jako 

instituce - spjata s převažujícími trendy ve společnosti (s tzv. hlavním proudem), 

nabízejí především většinové stereotypy, tj. stereotypy rozhodujících vrstev a 

                                                 
10 PICKERING, Michael. Stereotyping: the Politics of Representation. New York : Palgrave, 2001. s. 17-
18.  
11 GIDDENS, Anthony. Sociologie. Praha : Argo, 1999. s. 232-233. ISBN 80-7203-124-4. 
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převažujících hodnot ve společnosti. (...) Stereotypy je možné identifikovat, odhalovat, 

podrobovat kritické analýze, ale je obtížné je měnit, neboť jsou součástí intuitivního 

vědění, tedy způsobu, jak člověk „rozumí“ společnosti, ve které žije. Média 

nereflektovanou podporou existujících stereotypů posilují pocit platnosti těchto 

stereotypů.“12 

2. Psychický vývoj dospívajících dětí a vliv médií  
Právní řád občana, který dosáhl osmnácti let, považuje za dospělého. Ve vývoji 

každého jednice je doba, kdy dospěje různá. Období dospívání se v jednotlivých teoriích 

mírně liší, obvykle je vymezováno věkem 11 - 23 let. „Dospívání je typické svou 

variabilitou, procesuálností a proměnlivostí. Bývá označováno jako období 

multiprocesorů, protože v něm pozvolna i bouřlivě, následně i současně, proporčně i 

nevyváženě, intenzívně i utlumeně, harmonicky i disharmonicky, komplexně i 

jednostranně probíhá řada procesů, které podle jednotlivých funkčních systémů, 

vědních oborů i běžných projevů označujeme jako procesy růstu, zrání, dospívání a 

vyspívání, vývoje, socializace, osamostatňování, vyhraňování, formování apod.“13 Tyto 

procesy probíhají dynamicky, v krátkých časových úsecích. Dynamika je závislá na 

jedincích a jejich schopnosti přizpůsobování se změnám, jež toto období přináší. Stejně 

tak jsou různorodé podněty, které na dospívající působí. Všichni jedinci nemusí projít 

všemi procesy stejnou měrou. Rovněž nemusí stejnými procesy procházet ve stejném 

období. např. ukončování školní docházky a výběr povolání probíhá u dospívajících ve 

stejném věku, ovšem pohlavní dospívání nebo proces osamostatňování se mohou 

odehrávat v různých etapách dospívání. Veškeré procesy jsou ovlivněny vlastní 

individualitou dospívajících a jejich sociálním zařazením.14 

„Změna skupinové příslušnosti od dětství k dospělosti bývá doprovázena 

rozkolísaností i proměnlivými postoji nejen u mladistvých, ale i u dospělých. 

V literatuře, ve výzkumech i v praxi se poukazuje na velkou variabilitu s rozličnými, 

často až protichůdnými projevy. Dospívající jsou jednou považováni za dospělé, jindy 

za děti, mnohdy jen situačně a nedůsledně: „Máš, musíš, jsi už velký, dospělý, nebuď 

jako malý“ - „Nesmíš, na to máš ještě dost času, ať tě ani nenapadne, dokud jsi doma, 

budeš poslouchat“, atd.“.15 Tento rozpor se objevuje jak u dospělých, tak u dětí. 

                                                 
12 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová Média. Praha : Portál, 2009. s. 300-301.  
13 TAXOVÁ, J. Pedagogicko-psychologické problémy dospívání. Praha: Univerzita Karlova, 1985. s. 49. 
14 tamtéž, s. 49-50 
15 tamtéž, s. 52 
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Dospívající se cítí být dospělými, nárokují si samostatnost v rozhodování, ale často 

nejsou ochotni přijímat zodpovědnost a důsledky svých činů. Jedním z důležitých 

rozhodnutí, jež musí učinit, je výběr dalšího studia, kterým se připraví na své budoucí 

povolání. Činí tak v době, kdy ještě nejsou dostatečně zralí. Často jsou proto 

ovlivňováni rodiči, kteří mohou poradit dobře, nicméně se v jejich postojích mohou 

objevovat jejich vlastní nenaplněné touhy nebo subjektivní hodnocení vlastního dítěte. 

Na rozhodování může mít vliv atraktivnost oboru, kdy se rodiče nebo dospívající 

rozhodnou jít daným směrem s vidinou lákavého povolání bez ohledu na dispozice a 

možnosti dítěte. Na druhou stranu bývají vybírány školy, na které je snazší se dostat a 

cesta bez rizika je zde na úkor využití větších schopností dospívajícího.16 

2.1 Fáze dospívání 
První fáze dospívání se nazývá puberta. Je to období, kdy jedinci procházejí 

neočekávanými změnami, jak v chování, tak ve vzhledu. Mění se tělesné proporce, 

výška, hmotnost, začínají fungovat pohlavní hormony, urychluje se pohlavní vývoj. 

„Výkyvy a rozdíly se často vyskytují na mnoha úrovních u chlapců i dívek, většinou však 

v jiné podobě a za jiných situací. Činorodost se střídá s leností, poslušnost 

s nedůtklivostí a hubatostí, přátelskost s urážlivostí, společenskost s neohrabaností až 

uzavřeností atd.“17 Pubescenti změny vnímají, cítí, že jsou jiní a ostatní na ně jinak 

pohlížejí. Mají pocit, že už nejsou dětmi. Projevy jejich chování často bývají zaměřeny 

na dospělost. Často jde jen o znaky - kouření, líčení. Odmítají vše, co jim připomíná 

dětství. V tomto období se dospívající často chovají nevhodným způsobem, chodí za 

školu, lžou, vyhledávají rvačky... Působení negativních vlivů nejsou ušetřeni ani jedinci, 

kteří mají dobré rodinné zázemí.18 

Druhou fází dospívání je adoscelence. V tomto období jsou dospívající již 

obvykle na středních školách, dokončují svou přípravu na budoucí povolání a někteří 

pokračují ve studiu na vysokých školách. Již nejsou považováni za děti, jsou na ně 

kladeny větší nároky, co se týče samostatnosti, zodpovědnosti nebo výkonů. Přesto ještě 

nejsou plně dospělí. V tomto období se vyhraňuje jejich osobnost a socializují se. 

Formují své charakterové vlastnosti a systém hodnot. Plánují svou budoucnost, nejen to, 

čím by chtěli být, ale také čeho by chtěli v životě dosáhnout a čeho se vyvarovat. Mezi 

klasické vlastnosti adoscelenta patří kritičnost. Chyby, jichž se dopouštějí dospělí, 

                                                 
16 tamtéž, s. 56 
17 tamtéž, s. 58 
18 tamtéž, s. 58-60 
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zejména učitelé a rodiče, posuzují dospívající velmi kriticky a bývají netolerantní. 

Zejména negativně vnímají rozdíly mezi tím, co dospělí hlásají a tím, jak sami jednají. 

Sami jsou na kritiku své osoby citliví. Vyžadují uznání, které si vynucují často 

nevhodným, provokativním chováním, což vyvolá opačnou reakci. Objevují se také 

nepřiměřené reakce na výchovná opatření ze strany dospělých, která bývají zlehčována, 

ironizována nebo přehlížena. Emocionální vzrušivost je značná. Často vyvolává projevy 

v chování, které vedou ke konfliktům s dospělými. Přestože dospívající odmítají citové 

projevy rodičů, jejich lásku a zázemí jistoty domova potřebují.19 

 „Psychický vývoj lze charakterizovat jako proces vzniku, rozvoje a zákonitých 

proměn psychických procesů a vlastností, jejich diferenciace a integrace v rámci celé 

osobnosti. Projevuje se kvantitativními i kvalitativními změnami, zahrnuje nárůst, 

úbytek a i změnu různých funkcí, které se mohou rozvíjet plynule, ale i vývojovými 

skoky.“20 Zahrnuje tři dílčí oblasti - bisociální vývoj, kognitivní vývoj a psychosociální 

vývoj. Mediální vlivy ovlivňují zejména kognitivní vývoj. Tento vývoj zahrnuje veškeré 

psychické procesy spolupodílející se na lidském poznání. Důležitými činiteli 

psychického vývoje jsou dědičnost a vliv prostředí. A to jak prostředí fyzického, tak 

sociokulturního. Vývoj určený těmito činiteli se uskutečňuje prostřednictvím zrání a 

učení. Proces zrání lze chápat jako stav připravenosti k dalšímu rozvoji. Ovlivňuje 

předpoklady k rozvoji určitých psychických procesů, které dále rozvíjí učení. Učení 

může být výsledkem individuální zkušenosti nebo zprostředkované obecné zkušenosti. 

Důležitým předpokladem rozvoje psychických vlastností je vývoj centrální nervové 

soustavy, který se primárně uskutečňuje zráním, ale mohou jej také ovlivňovat vnější 

faktory. Psychický vývoj je celistvý proces, který ale nebývá zcela plynulý a 

rovnoměrný a je individuálně specifický. Bývá členěn do jednotlivých na sebe 

navazujících období, provázených určitými změnami, které se nazývají vývojové 

mezníky. Jsou to zejména mezník biologický (daní především zráním), psychický (daný 

interakcí genetických dispozic a učení) a sociální (daný společenským zařazením). 21 

Vývoj psychických vlastností lze v určité míře ovlivňovat. „Z hlediska 

psychického vývoje jsou nejvýznamnější sociální, resp. sociokulturní faktory. Podněty 

tohoto druhu přispívají k rozvoji specificky lidských projevů, jako je schopnost verbální 

komunikace, autoregulace vlastního chování podle sociálních norem apod. Proces 

                                                 
19 tamtéž, s. 60-63, s. 164-165, s. 170 
20 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I.: dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2008. 468 s. 
11.  
21 tamtéž, s. 11-35 
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rozvoje společensky podmíněných zkušeností je označován jako socializace. Je pro něj 

typické, že se odehrává v sociálním kontextu, v rámci interakce s jinými lidmi, kteří 

dítěti takovou zkušenost zprostředkují. Prostřednictvím sociálního učení se rozvíjejí 

žádoucí způsoby chování i hodnocení, resp. prožívání různých situací Děje se tak 

prostřednictvím nápodoby určitého jednání, identifikací (tj. ztotožněním s určitým 

člověkem a s tím souvisejícím přejímáním jeho názorů, postojů i chování), ale i pomocí 

jednoduššího učení, tj. odměňováním žádoucích a trestáním nežádoucích projevů“22. 

Nejvýznamnější sociální skupinou, která funguje jako socializační činitel, je rodina. 

Rodina dítě vychovává a tím rozvíjí jeho psychické funkce a utváří osobnost. Poskytuje 

mu zázemí, jistotu a bezpečí. Ovlivňuje dospívajícího biologicky i sociálně. V rodině si 

dítě osvojuje vzorce chování. V období pubescence se mění charakter vazby na rodinu. 

Jedinec se stává samostatnějším a potvrzování tohoto faktu slouží zároveň jako obrana 

proti nejistotám, které v této fázi života v souvislosti se změnami vyvstávají. Jedinec si 

v tomto období buduje svou pozici na světě. Chování dospívajícího se vyznačuje 

citovou kolísavostí, přecitlivělostí a podrážděností. Vůči světu se více uzavírá a snaží se 

skrývat své city. 23 

Významnou měrou se na procesu socializace podílí prostředí a jeho vlivy, jako 

je například vliv médií. Média zprostředkovávají a interpretují určité postoje a hodnoty, 

případně k nim zaujímají nějaký postoj. Děti dávají přednost vizuálním médiím. 

Nicméně i čtení je aktivním způsobem, jak získávat a přijímat určité informace. Děti 

uplatňují v tomto směru obvykle učení nápodobou. Čtou a sledují zpravidla to, co je 

běžné v jejich okolí. Média jim nabízejí určité modely chování. Vytvářejí dojem, že 

vyjadřují běžnou kulturní normu a dítě o pravdivosti těchto norem nepochybuje. 

Pubescenti narozdíl od mladších dětí ale již dokáží rozeznat rozdíl mezi fikcí a 

skutečností. Nejovlivnitelnější jsou děti ve věku okolo devíti let. Děti se mohou 

identifikovat s postavami z mediálních příběhů, buď vnímají nějakou podobnost 

s postavou, nebo se identifikují s ideálem, který symbolizuje jejich touhy, případně 

s negativní postavou, která se chová nemorálně. Pomocí identifikace mohou prožívat 

něco, co jim není v běžném životě umožněno. 

                                                 
22 tamtéž, s. 16 
23 tamtéž, s. 18-19, s. 352-354 



11 

2.2 Mediální gramotnost 
Vzhledem k vysoké míře vlivu médií na dospívající je důležitá výchova 

k mediální gramotnosti. „Mediální gramotnost bývá definována jako série 

komunikačních kompetencí, které zahrnují schopnost vyhledávat, analyzovat, hodnotit a 

dále předávat informace v nejrůznějších formátech. Nezáleží tedy na tom, zda se jedná o 

informace v tištěné, elektronické nebo digitální podobě a zda je získáváme z novin, 

rozhlasu, televize nebo Internetu. Mediálně gramotný člověk je schopen maximálně 

využívat dostupná média pro své vzdělání, osobní rozvoj a uspokojení potřeb.“24 

Charakter mediální výchovy se projevuje zejména ve dvou hlavních směrech - ochraně 

před špatným vlivem médií a výchovným působením prostřednictvím médií. Je 

založena na potřebě uvědomit si, jak média fungují, naučit se analyzovat, co nám média 

sdělují.25 

V současné době je mediální výchova zahrnuta do Rámcového vzdělávacího 

programu. Žáci se jí učí ve výchově k občanství, v jazykové a literární průpravě, 

v dějepisu a dokonce v biologii člověka. Má pomoci žákům rozvíjet v oblasti postojů a 

hodnot kritický odstup od podnětů přicházejících z okolního světa (z médií), rozeznávat 

společenskou a estetickou hodnotu mediálních sdělení, orientovat se v kulturních 

rozdílech a získávat představu o týmové práci, nadřízenosti a podřízenosti a vlastním 

tvůrčím potenciálu. V oblasti vědomostí, schopností a dovedností učí žáky osvojit si 

přístup k nakládání se symbolickými obsahy, získat představu o práci v médiích, 

usnadňovat si orientaci v současném světě a svobodně se rozhodovat na základě 

kritického vyhodnocení nabídnutých informací nerovnocenné povahy, vyhodnocovat 

kvalitu a význam informačních zdrojů, osvojit si společenské a kulturní komunikační 

dovednosti, pochopit současné trendy vývoje světa, zejména integrační a globalizační 

procesy a vnímat zařazení těchto trendů v každodennosti i dlouhodobém směřování 

společnosti. 26 

Období dospívání se považuje za nejvhodnější k navigování dětí, jak např. 

vybírat TV pořady, vysvětlovat co je účelem reklamy apod. Období mezi dvanáctým a 

čtrnáctým až patnáctým rokem je označováno jako období mezi epochou, kdy jsou děti 

náchylné brát texty prvoplánově, jako návody k jednání a epochou konstruování 
                                                 
24 BÍNA, Daniel a kol. Výchova k mediální gramotnosti. České Budějovice : Jihočeská univerzita v 
Českých Budějovicích, 2005. s. 20.  
25 tamtéž, s. 20-21, 23 
26 tamtéž, s. 20-25 a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. 29.8.2007 [cit. 2011-04-28]. 
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání - verze 2007 . Dostupné z WWW: 
<http://www.msmt.cz/vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani-verze-2007>. 
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vlastních postojů a mínění.27 „Celkově lze konstatovat, že sledování programu televize a 

rozhlasu je u mládeže značné, je však většinou přijímáno živelně, mladí lidé dávají ve 

svém výběru přednost pořadům zábavného, poutavého a rekreačního rázu. Přesto se 

těmito kanály dostává do vědomí dospívajícího řada informací a poznatků; (...) 

Dospívající zde, právě jako v četbě i v dalších kulturních aktivitách hledají zábavu, 

zajímavost a naplnění svých zájmů. Ty se mohou pohybovat od zájmů velmi hodnotných, 

vyhraněných, až po zájmy značně povrchní, ploché. Nezáleží tedy pouze na množství 

podnětů a informací, jimiž jsou mladí lidé vystaveni, ale i na tom, jak je přijímají a jak 

si je zpracovávají.“28 

2.3 Preference mediálních zájmů dospívajících 
Od sedmdesátých let došlo k výraznému posunu v preferovaných oblastech 

médií, kterým děti věnují svůj volný čas. V anketě uskutečněné v roce 1970 se pro děti 

ve věku dvanáct až patnáct let na prvním místě umístily časopisy následovány televizí a 

kamarády. Dále to byl rozhlas, rodiče, knihovny, knihkupectví a kino.29 V oblasti médií 

tedy časopisy vedly, byly v té době oblíbenější zábavou než televize nebo rozhlas. 

V novodobém výzkumu, uskutečněném v Německu, jehož závěry byly 

předneseny v květnu 2008 v rámci semináře Alles ist möglich?, již mediální preference 

dospívajících byly jiné. Na prvním místě se u dětí z druhého stupně základní školy 

umístil poslech současné hudby a na druhém hraní PC nebo konzolových her. Časopisy 

se objevily až na šestém místě. Dále se v první desítce objevily telefon, filmy, seriály, 

kreslené filmy, komiksy, knihy pro děti a mládež a internet. Jak knihy, tak časopisy se 

vyskytovaly na vyšších příčkách u děvčat. Naopak PC hry, které byly u chlapců na 

prvním místě, dávala děvčata až na desáté místo. „Z naší studie médií pro mládež není 

zřejmé pouze vzdálení se této věkové skupiny od knihy, ale také orientace na nové 

vedoucí médium - počítač a hybridní médium - mobilní telefon, které v sobě spojuje 

téměř celou nabídku elektronických médií. Seřadíme-li mediální preference námi tázané 

mládeže podle pohlaví a vzdělání, zjistíme, že kniha, jak se dá čekat, je u děvčat na 

čtvrtém a u chlapců na osmém místě. Dále je zde diferenciace mezi různými stupni 

                                                 
27 BÍNA, Daniel a kol. Výchova k mediální gramotnosti. České Budějovice : Jihočeská univerzita v 
Českých Budějovicích, 2005. s. 30. 
28 TAXOVÁ, J. Pedagogicko-psychologické problémy dospívání. Praha: Univerzita Karlova, 1985. s. 158. 
29 VOŠTOVÁ, Blanka. Řekni mi co čteš. Zlatý máj : časopis o dětské literatuře. 1971, XV, 1, s. 26. 
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vzdělání: na druhém stupni základní školy zaujímá kniha nejnižší místo, od ní přes 

reálku až po gymnázium stoupá preference až na pořadí tři.“30  

Výzkum byl zaměřen také na předškolní děti. Autoři článku, z něhož tato fakta 

pochází, Gudrun Marci-Boehnicke a Matthias Rath zjistili, že jak u předškolních dětí, 

tak u pubescentů platí - nejprve přátelé, pak média. Tvrdí, že hra, pohyb a kreativní 

zaměstnání mají u dětí stále vysoký kurs. U dětí v předškolním věku stále dominuje 

mimomediální nabídka. Orientace na média je odkázána na rodinné prostředí, přičemž 

pouze 4% rodičů se domnívá, že pro předškolní děti je důležité vzdělávání v mediální 

oblasti. Za pozitivní považují autoři fakt, že děti nepřijímají mediální nabídku otrocky, 

ale adaptují ji a integrují do svých her. Špatnou zprávou je jejich silná orientace na 

konzum. Autoři v tom vidí signál pro pedagogy k vysvětlení silného rozdílu mezi fikcí a 

realitou.31 

Dalším závěrem tohoto výzkumu je fakt, že dospívající nepokládají učitele za 

kompetentní v oblasti mediálního vzdělávání. Považují je za nedostatečně tolerantní 

k mediálním preferencím dospívajících. Vadí jim nedůvěřivý pohled dospělých na nová 

média a jejich vliv. V této souvislosti se ve studii hovoří o potřebě schopnosti mediální 

kritičnosti.  Výzkumem bylo zjištěno, že dospívající jsou schopni kriticky zhodnotit 

mediální obraz oblíbených hvězd. I přes svůj obdiv k určitému idolu jsou schopni 

zkritizovat jeho zevnějšek (36,2%), jeho morálku (16,8%) a jeho sociální chování 

(47%). Tento poznatek autoři shledali důležitým zejména v souvislosti s budoucím 

výzkumem faktu, zda média mají na svědomí úpadek hodnot a dále s diferenciací 

socializační složky s ohledem na morální autonomii dospívajících. Druhým aspektem, 

který je důležitý v mediálním vzdělávání, je mediální konvergence.32 Od produktu 

v podobě např. hry se může dospívající dostat k tištěnému médiu stejného tématu. Jak je 

v článku řečeno, nezaručí to, že nečtenář začne číst, ale šance je větší.  

Výsledným doporučením textu je zvýšení mediální gramotnosti a blízkosti 

cílové skupině v „čtenářských podnicích“. Tím jsou myšleny zejména knihovny a 

knihkupectví. Měly by se stát přitažlivějšími i pro nečtenáře, prezentovat se také v 

jiných, než tištěných médiích. Učitelé by měli být mediálně aktuální a držet se 

                                                 
30 MARCI-BOEHNICKE, Gudrun; RATH, Matthias. Junge Medienexperten. JuLit : Arbeitskreis für 
Jungendliteratur. 2008, 3, s. 16. 
31 tamtéž, s. 12-15 
32 „Konvergence médií je průběžné sbližování médií z hlediska přípravy, distribuce a vnímání obsahů 
Výsledkem procesu k. m. ... je současný nebo následný výskyt stejných mediovaných sdělení v různých 
technologických formách.“ (REIFOVÁ, Irena a kol. Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004. s. 
111.) 
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profesionalismu v tom smyslu, že sami budou udržovat svou mediální gramotnost ke 

všem médiím, ať jim jsou nebo nejsou blízká. 33 

V českém prostředí výzkum na téma čtenářství na konci devadesátých let 

provedla Jana Čeňková se svými studenty na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. 

Dotazovala se dětí ve věku jedenáct až šestnáct let na jejich čtenářské preference. Zda 

dávají přednost smyšleným či skutečným příběhům, jací jsou jejich oblíbení hrdinové a 

o čem by chtěly číst a psát. Zjistila, že v pestrém světě zájmů dětí dominují sport, 

televize, PC hry a hudba. Patnáctiletí preferují spíše pasivní poslech hudby a sport, 

mladší děti hru s vrstevníky, sport a četbu, vždy těsně s televizí nebo PC hrami. Četba 

zaujímá třetí místo pouze u jedenácti až dvanáctiletých dětí jinak se ocitá na posledních 

příčkách žebříčku. Výsledky, co se týká médií, se poměrně shodují s výsledky 

německého výzkumu. V oblíbenosti žánrů zejména u chlapců vede dobrodružný a 

vědeckofantastický román. Autorka poukazuje na fakt, že podle výzkumů má tento žánr 

dominantu již od třicátých let minulého století. U dívek je často zmiňováno téma 

přírody a próza s dětským hrdinou. Nejhůře dopadla poezie. Dívky ve věku třináct až 

čtrnáct let preferují romány, zejména dívčí, u chlapců je žánrové rozložení téměř 

totožné. Odmítají poezii a dívčí romány a naopak preferují komiksové příběhy, fantasy 

literaturu a počítačové časopisy. Děti mají zájem o silný příběh a je jim jedno, zda je 

realistický nebo imaginativní. Nejvíce je zajímají společenská témata, zejména 

vrstevnické vztahy a problémy s dospíváním, dále próza a literatura faktu o přírodě, 

zvířatech, ekologii, budoucnosti Země, westerny, cestopisy, skautská tématika a 

detektivky. Mimo zájem dětí není ani historická beletrie, literatura faktu, sci-fi nebo 

fantasy. Děti také rády čtou o slavných osobnostech -  biografie nebo vzpomínkové 

knihy. „Čtenářství je vnímáno jako jedna z mnoha sebeprojekčních a seberealizačních 

činností a je součástí socializačního procesu. Již zmíněný Libor Prudký nazývá četbu 

socializačním mediátorem. Dalšími mediátory, s nimiž je četba ve vztahovém poměru, 

jsou rodina, vrstevnická skupina, škola, zájmová skupina, média, instituce vzdělávací, 

práce aj.“34 Výzkum přinesl poznatek, že ve srovnání s výzkumem čtenářství 

v šedesátých až devadesátých letech se snížila věková hranice, kdy se snižuje čtenářská 

aktivita. Dochází k němu mezi jedenáctým až dvanáctý rokem. Autorka vysvětluje tento 

fakt několik faktory - bylo méně způsobů trávení volného času, existovala preference 

                                                 
33 MARCI-BOEHNICKE, Gudrun; RATH, Matthias. Junge Medienexperten. JuLit : Arbeitskreis für 
Jungendliteratur. 2008, 3, s. 16-19. ISSN 0938-202X. 
34 ČEŇKOVÁ, Jana. Čtenáři jednadvacátého století. Literární noviny. 6.3.2011, 12, 23, s. 10. Dostupný 
také z WWW: <http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LitNIII/12.2001/23/10.png>. 
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knižní kultury a díky ní byla přehlednější situace na knižním trhu. Rozdíl ve výsledcích 

přisuzuje také větší upřímnosti dotazovaných v současnosti, což vede k vyšší validitě 

výzkumu. J. Čeňková uvádí doporučení, která by měla vést ke zlepšení vztahu dětí 

k literatuře. Učitelé by měli vytvářet seznamy doporučené mimočítankové četby na 

základě diskuzí s žáky namísto striktního doporučování tradičních titulů. Stejně tak 

čtenářský deník by neměl být soupisem předepsané literatury, ale odrazem čtenářské 

aktivity dětí. Autorka správně uvádí, že záznamy o neustále dokola opakovaných 

titulech si děti jednoduše stáhnou z internetu. Říká, že učitelé a nejen oni by měli děti 

vychovávat tak, aby pro ně čtení bylo kultivovaným estetickým zážitkem.35 

3. Charakteristika zvolených periodik 

3.1 Vznik časopisu Sedmička pionýrů 
Časopis36 vznikl v nakladatelství Mladá fronta v roce 1968, kdy nahradil časopis 

Pionýrské noviny, týdeník pionýrské organizace, který vycházel v letech 1950-1968.37 

V příloze Zlatého máje je otištěn rozhovor s šéfredaktorem Janem Ryskou, kde 

vysvětluje, proč byl časopis Pionýrské noviny, který vycházel téměř sedmnáct let, 

nahrazen novým titulem, a jakou úlohu by měl plnit časopis do budoucna. Zde budu 

citovat relevantní části odpovědí Jana Rysky v rozhovoru, který vedla Helena 

Beckerová. 

„ Pionýrské noviny si v posledních ročnících získaly mezi svými čtenáři nedobrou 

pověst. Děti samy nás přesvědčily, že chceme-li dělat časopis lepší, musíme změnit i 

jeho název. (...) Sedmičku  jsme  vybrali asi ze sto padesáti jmen - protože je to čtení na 

sedm dní (...) Sedmička je zatím jediný týdeník pro děti v českých zemích. Měla by tedy 

plnit úlohu pohotového informátora mladých čtenářů. (...) Chceme psát pro poměrně 

široké věkové rozpětí, od deseti do patnácti let. Krátká zkušenost nám však dokazuje, že 

je možné tento vějíř rozevřít ještě šíře.(...) Poslední ročníky Pionýrských novin byly 

proklamativní a nabádavé, nepočítaly se čtenářem jako s partnerem, nevycházely z jeho 

mentality - proto se se čtenáři rozešly. Jsem přesvědčen, že Sedmička prolomila led tím, 

že v maximální míře se čtenářem počítá, že je adresná. Jsme časopis Čs. pionýra. Do 

této organizace mohou vstoupit všechny naše děti, bude-li se jim její činnost líbit. Totéž 

                                                 
35 tamtéž 
36 „Časopis je periodické tištěné médium; vychází v delších intervalech než noviny, tj. maximálně jednou 
týdně a minimálně dvakrát ročně a vykazuje vnitřní jednotu, danou zaměřením a obsahem.“ (REIFOVÁ, 
Irena a kol. Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004. s. 32.) 
37 KŘIVÁNKOVÁ, Alena; VATRÁL, Jozef. Dějiny československé žurnalistiky : IV. díl Česká a 
slovenská žurnalistika v letech 1944 - 1987. Brno : Novinář, 1989.  
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platí o Sedmičce. Bude-li se její obsah líbit, budou ji číst. (...) Vedení Čs. pionýra má 

veliké starosti, aby rehabilitovalo dobré jméno organizace a obrodilo její činnost. 

Chceme a budeme mu v tomto úsilí pomáhat. (...) Ovšem v žádném případě nechceme a 

nemůžeme být pro organizaci věstníkem nebo „orgánem“(...) Že píšeme o zpěvácích a 

hercích nám může vyčítat jen ten, kdo dnešní děti vůbec nezná.  Šlo nám o to, otevřít 

časopis atraktivní fotografií, vyjít vstříc všeobecnému dětskému zájmu o populární lidi. 

(...)“38   

Pod názvem Sedmička s podtitulem „čtení pro chlapce a děvčata na sedm dní“ 

začal časopis vycházet v květnu 1968. Pod tímto názvem vycházel do roku 1970, kdy 

v září zahájil nový ročník s názvem doplněným na Sedmička pionýrů. Ročníky 

korespondovaly se školním rokem, první číslo vycházelo na začátku září, poslední na 

konci srpna. Po listopadovém převratu se v roce 1990 Sedmička pionýrů opět 

přejmenovala na Sedmičku. Pod tímto názvem vycházela do roku 1992.  

Sedmička pionýrů byla určena dětem od deseti do šestnácti let. Ve své době 

tvořila přechod od dětského časopisu k časopisu pro dospělé. Uveřejňovala rozhovory 

se slavnými osobnostmi - herci, sportovci, zpěváky, odpovídala na dotazy čtenářů, 

obsahovala množství kvizů, soutěží, hádanek, otiskovala povídky, seriály na 

pokračování a velice populární komiksové příběhy. Čtenářsky velmi vděčné bylo 

uvádění textů populárních písniček, včetně not a akordů. Časopis byl označován jako 

zábavný týdeník. Mezi oblíbené patřily rubriky Autosalón, Když mi bylo třináct, Vyšší 

dívčí, Odpovědna Semaforu a další. V době svého vzniku měla dvacet stran, vycházela 

v nakladatelství Mladá fronta jednou týdně za cenu 60 haléřů, od třetího ročníku za 1 

Kčs.39 

V době normalizace v Československu nevycházely žádné tzv. dívčí časopisy, 

jako jsou dnes Bravo Girl nebo Dívka, Sedmička pionýrů se ovšem v mnoha ohledech 

dívčímu časopisu přibližovala. Obsahovala rubriky, kde se děti ptaly na citlivé otázky 

týkající se prvních lásek, vztahů ke kamarádům, spolužákům nebo rodičům, trápení se 

školou apod., třebaže dotazy týkající se vztahů a lásky byly mnohem naivnější než ty, 

které najdeme v dívčích časopisech dnes. Sexu se prakticky nikdy netýkaly. Dnešním 

dívčím časopisům přibližovalo Sedmičku pionýrů také zveřejňování fotografií slavných, 

články o nich a rozhovory s nimi. Na titulní stránce, zejména v posledních ročnících, 

                                                 
38 BECKEROVÁ, Helena. 7 - čtení na sedm dní. . Zlatý máj : časopis o dětské literatuře. Zápisník měsíce. 
1968, 12, 9, s. 99-100.  
39 SLABÝ, Karel. Dětem na prázdniny časopis. Zlatý máj : časopis o dětské literatuře. 1970, XIV, 6, s. 
480. 
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občas býval snímek některé hvězdy té doby, který potom zdobil nejeden dívčí 

pokojíček. V časopise nechyběla ani populární seznamka, i když v nabídkách se častěji 

vyskytovaly žádosti o přátelství nebo nalezení nových kamarádů stejných zájmů než o 

seznámení se za účelem navázání „milostného“vztahu. 

Skutečnosti, že Sedmička pionýrů ve své době svým způsobem suplovala dívčí 

časopis, napovídají výsledky sociálního průzkumu, které zčásti prezentoval v roce 1972 

ve Zlatém máji Ivo Pechar. Průzkum byl pod názvem „Mají děti zájem o tisk“ prováděn 

na plzeňských školách a jeho cílem bylo zjistit délku, strukturu a náplň volného času a 

mimoškolního času dětí a jejich zájmů. V kategorii dětí deset až třináct let na otázku 

oblíbenosti jednotlivých titulů dívky do dvanácti let a všichni chlapci zařadili na první 

místo Ohníček, třináctileté dívky ovšem uvedly na prvním místě Sedmičku.40 

První ročník začal vycházet v době politického uvolnění, která byla plná změn a 

reforem, jež se nevyhnuly ani mediální oblasti. Zastánci reforem volali po svobodě 

slova a demokratizaci novinářské práce. Důležitou úlohu hrál svaz novinářů, který 

prosazoval dodržování principu nestranickosti svazu. Liberalizace v médiích přinesla 

zajímavější mediální obsahy, s nimi i aféry a skandály. 26. června 1968 byl přijat zákon, 

který zakazoval cenzuru. Poslední číslo prvního ročníku vyšlo v době, kdy do země 

přijela vojska zemí Varšavské smlouvy. Pro média to bylo období, kdy sehrála 

sjednocovací roli a vedla společnost v odporu proti okupaci. Dne 30. srpna byla opět 

obnovena cenzura.41 

První číslo Sedmičky vyšlo 2. května 1968 za cenu 60 haléřů.42 Na titulní 

stránce prvního čísla byl zobrazen Waldemar Matuška jako aktér rubriky Když mi bylo 

třináct, která byla součástí časopisu po celou dobu jeho existence. Časopis měl své logo, 

velkou sedmičku zdobenou stylizovanou kytičkou sestavenou z otazníků a vykřičníků s 

nápisem Sedmička. Toto logo si časopis uchoval a během své existence nezměnil, pouze 

po změně názvu přibylo slovo „pionýrů“.  

Už v prvním čísle se objevily rubriky, které se posléze staly pravidelnými, ne 

všechny však byly v každém čísle. Jedna z těch, které se objevovaly pravidelně 

v každém vydání, byla rubrika Slovem a obrazem, otiskovaná na druhé straně v úvodu 

                                                 
40 PECHAR, Ivo. Problém zaměření a oblíbenosti dětského časopisu. Zlatý máj : časopis o dětské 
literatuře. 1972, 16, 9, s. 619-623. 
41 KONČELÍK, Jakub; VEČEŘA, Pavel; ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha : Portál, 
2010. s. 181-193. 
42 Šéfredaktorem časopisu byl Jan Ryska. Tiskla ho Svoboda, grafické závody, n. p. 
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časopisu. Obsahovala informace ze světa filmu, o zvířatech, různé kuriozity apod. 

Informace v této rubrice nebyly v prvních ročnících příliš politicky laděné.  

V každém čísle Sedmičky byly publikovány povídky. V úvodním čísle to byla 

povídka od šéfredaktora Jana Rysky s názvem Když je kráva živá. Povídky a novely 

byly otiskovány i na pokračování, v prvním ročníku to byl příběh z prostředí přírody od 

E. T. Setona s názvem Medvěd Monarcha. 

Další rubrikou obsaženou v prvním čísle byla Ten dělá to a ten zase tohle, ve 

které se děti obracely na časopis s prosbami o radu ohledně budoucího povolání. Na 

stejné stránce byla i rubrika Můj koníček a také se zde otiskovaly dopisy čtenářů a 

reakce redakce na ně.  

S úspěchem se setkávalo publikování populárních písniček včetně not a akordů. 

Jako první byla otištěna písničkou - Jen Bůh ví, a to jako součást rozhovoru rozhovor se 

skupinou Olympic. 

V čísle byla již zmíněná rubrika Když mi bylo třináct. Na straně třináct se 

nacházely hned dvě pravidelné rubriky. Autosalon, kde čtenáři nacházeli obrázky aut a 

povídání o nich, kde se objevovaly také soutěže vztahující se k tématu, a Vyšší dívčí, 

která dívkám radila v oblasti módy a krásy, publikovala např. návody na pletení, 

otiskovala střihy na šití, radila, jak se oblékat, když má dívka silnější postavu apod. 

Jedna stránka časopisu byla vždy věnována sportu. Zde se mimo informací ze 

sportovního světa otiskovaly také cviky na zlepšení postavy, v létě 1968 např. cyklus 

s názvem Pružné svaly - štíhlý pas. V každém čísle čtenáři měli možnost pobavit se 

různými vtipy, vyluštit si křížovku nebo jiný hlavolam a nechyběla seznamka - Spojka, 

která se nejčastěji dělila na žádosti o kamarádství, sběratelskou burzu a ostatní, např. 

kapela hledala textaře apod. Na poslední stránce časopisu býval otištěn komiks, 

v prvním ročníku to byl kouzelník Merlin z dílny Walta Disneye (autor textu není 

uveden). Později se uvnitř časopisu otiskoval i menší komiks, od čísla dvanáct např. 

Tajemství karavany autora textu Zdeňka Šálka s kresbami Jana Kristoforiho. V dalších 

číslech se objevily nepravidelně se opakující rubriky, jako např. Dnes vaří, K tabuli aj. 

V prvním ročníku se odrážela uvolněnost šedesátých let. Otiskovány byly články 

a rozhovory se západními osobnostmi nebo skupinami, i s některými z českých 

osobností, které v pozdějších letech měly zakázanou činnost a v médiích se 

neobjevovaly. V posledním čísle prvního ročníku byl v úvodu otištěn text, který se 

čtenářům omlouval za zpoždění, číslo bylo připraveno do tisku, ale vytištěno mohlo být 
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až později. Redakce zde vyslovila naději, že Sedmička bude vycházet nadále. Toto číslo 

vyšlo 29. srpna 1968. 

3.2 Změna názvu a koncepce 
Čtvrtý ročník naopak začal vycházet v období, kdy byl v našem státě zahájen 

proces normalizace. KSČ se v tzv. Moskevském protokolu zavázala dostat média pod 

kontrolu a založila Úřad pro tisk a informace. Probíhaly masivní personální čistky, 

politické procesy s odpůrci režimu, výměna novinářských průkazů, při které již někteří 

novináři novou legitimaci nedostali. Pro média to znamenalo zejména cenzuru, a to tzv. 

následnou, kdy odpovědnost nenesl cenzor, ale šéfredaktor, redaktor, případně 

vydavatel. Což vedlo k autocenzurní aktivitě novinářů, kteří psali politicky nezávadné 

texty. Obsahy byly před publikováním kontrolovány šéfredaktory a následně, po svém 

zveřejnění, Českým úřadem pro tisk a informace. Média se opět stala 

propagandistickým nástrojem. Mnoho titulů bylo pozastaveno, v případě časopisů pro 

děti a mládež to byly například Skauting nebo Junácká stezka.43 

Dne 4. října 1970 vyšel časopis poprvé pod názvem Sedmička pionýrů. Větší 

politická orientace časopisu byla zřejmá. V rubrice Hovory 7, která se pravidelně 

věnovala dopisům čtenářů a odpovědím na ně, oslovila redakce čtenáře jako pionýry, 

psala o budování Pionýrské organizace a zdůraznila, že Sedmička se k pionýrům hlásí, 

proto také změnila svůj název. Některé rubriky zaměřené na pionýry začaly vycházet již 

v průběhu třetího ročníku, např. Havran vám radí, která sloužila pionýrům a pionýrským 

oddílům a poskytovala rady, např. jak založit a vést pionýrský oddíl. Pionýrského 

tématu se často týkaly i otištěné povídky, na pokračování vycházel např. Pionýrský 

potlach. V rubrice Když mi bylo třináct se mimo herců a zpěváků začaly objevovat i 

osoby z jiných oblastí, v čísle třináct například vyprávěla o dětství svého syna maminka 

kapitána Otakara Jaroše, hrdiny SSSR, a ve stejném čísle byla na straně tři publikována 

reportáž o pionýrech vítajících ustavení SSM. 

Oproti prvnímu ročníku vznikly další pravidelné rubriky, např. Odpovědna 

Semaforu, Besip - autoškola mladého motoristy, Knihy pro vás, Mládeži přístupno, 

týkající se filmu, Rozhlas pro vás, Týden na obrazovce, Z rodinného alba, kde se 

uveřejňovaly fotografie slavných z jejich dětských let. Rubrika Vyšší dívčí byla 

rozšířena o občasnou Vyšší chlapeckou a vtipy byly publikovány v rubrice 

                                                 
43 KONČELÍK, Jakub; VEČEŘA, Pavel; ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha : Portál, 
2010. s., 203-247.  
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Samoobsluha. Budoucímu povolání se věnovala rubrika Kam z deváté třídy. Přibyly 

také testy, např. jak jsi důvěryhodný pro své okolí, o chování ve společnosti, odvaze 

v podnikání apod. V čísle třicet dva vznikl na přímou žádost rodičů Koutek rodičů, kde 

prostor pro připomínky, poznámky a vzkazy dostali rodiče a prarodiče čtenářů. Strana 

čtyři se pravidelně věnovala přírodě, na začátku měsíce zde např. býval kalendář 

přírody, jenž informoval, kdy v daném období vychází a zapadá slunce, do jakého 

znamení vchází a co se v tu dobu děje v přírodě. Časopis také opakovaně otiskoval 

povídky členů divadla Semafor Miloslava Šimka a Jiřího Grossmanna. 

V porovnání s prvními ročníky se výrazně proměnila titulní strana. Ještě třetí 

ročník měl na svých titulních stranách v naprosté většině osobnosti, které uvnitř čísla 

vypovídaly v rubrice Když mi bylo třináct, případně K tabuli. Následující čísla měla 

však už na titulní stránce fotografii, která se většinou vztahovala k reportáži uvnitř 

časopisu, např. k reportážím o volnočasových aktivitách dětí (17/1970/71 Galánci a 

galánečky; 12/1970/71 Loutkáři), reportážím o životě mimo město a o přírodě 

(21/1970/71 Hluboký školní sníh - jak chodí do školy děti na samotě; 27/1970/71 

Společná procházka myslivců a pionýrů), případně byli na této straně zobrazeni úspěšní 

pionýři (4/1970/71 Mladý karikaturista Zdeněk Beneš). Dříve často zobrazované hvězdy 

se objevovaly mnohem méně, často v souvislosti s nějakou činností ve spojení s dětmi 

nebo dobročinností (6/1970/71 M. Šimek a J. Grossmann jako zástupci Sedmičky 

pionýrů křtí slony).  

Čtrnáctý ročník (analyzovaný, rok 1980/81) pokračoval ve stejné koncepci. Stále 

se prezentoval jako časopis pro pionýry. Na úvodních dvou stranách byly pravidelné 

rubriky Kalendář a Pionýrský kaleidoskop, kde časopis přinášel zprávy o pionýrských 

oddílech a skupinách, různých akcích pořádaných pionýrskou organizací včetně 

pozvánek na ně, umělecké a sportovní činnosti pionýrů apod. O činnosti skupin bylo 

referováno také v rubrice Byli jsme při tom. Do obsahu stránek mohly přispívat i děti, 

ve druhém čísle byly vyzvány, aby se staly dopisovateli Sedmičky pionýrů. Příspěvky 

buď mohly být otištěny, nebo sloužily jako tip na reportáž. Děti mohly zasílat i 

fotografie. V nové rubrice Zápisník dopisovatele radil časopis, jak psát zprávy, jak má 

vypadat reportáž, poskytoval rady a odpovídal na dotazy. 

 Přibyly i další nové pravidelné rubriky zaměřené často na vzdělávání dětí 

z oboru biologie, vědy a techniky, sportu nebo vlastivědy. Jsou to například rubriky Od 

lidského svalu k atomu, Výpravy za poznáním, Fotbalový zeměpis, Věda a technika. Na 

podzim byla pro děti připravena soutěž České státní pojišťovny a Sedmičky pionýrů 
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s názvem Deset mikrodetektivek. Bylo postupně otištěno deset příběhů s otevřeným 

koncem a položenou otázkou. Kdo správě odpověděl alespoň na osm otázek, byl 

zařazen do slosování. Kromě toho, že se děti pobavily příběhem a zasoutěžily si, nalezly 

v seriálu také poučení. V jednotlivých příbězích vždy došlo k nějaké nehodě. Byly 

koncipovány tak, aby se děti učily opatrnosti. 

Cena časopisu se nezměnila, stále stál 1 Kčs. Sedmička pionýrů vycházela 

pravidelně každý pátek, včetně 26. prosince. Pouze poslední dvě čísla ročníku byla 

spojena v dvojčíslo. Zajímavostí je, že číslo 51 mělo vyjít na 21. srpna. V tiráži, v místě, 

kde každé číslo mělo uvedeno datum, byl pouze silný černý pruh a dvojčíslo vyšlo až 

28.8. 

3.3 Ukončení vydávání časopisu 
Ročník 22 (1988/89) byl posledním ročníkem vycházejícím v období socialismu. 

Stále si udržoval podobnou koncepci, v jaké vycházel po celá osmdesátá léta. Nicméně 

se opět projevilo sice pomalé, ale postupné uvolňování témat do médií, které přišlo 

v souvislosti s nástupem Michaila Gorbačova do funkce generálního tajemníka ÚV 

KSSS v roce 1985 a jím zahájeným programem společenské přestavby, v rámci kterého 

UV KSČ v roce 1987 převzalo dokument nazvaný Uplatňování leninské zásady 

otevřené informovanosti veřejnosti tiskem, rozhlasem a televizí.44 V časopisu se ve 

větší míře psalo o tehdejších hvězdách, přibyly rubriky jako například Ze zákulisí pop 

hudby, pravidelně se zveřejňovaly adresy fanklubů, jak českých, tak zahraničních 

interpretů. Populární osobnosti se více objevovaly v reportážích a rozhovorech, přibylo 

fotografií a čtenáři si mohli psát o obrázek na přání. Oproti předchozím ročníkům ke 

konci osmdesátých let výrazně přibylo informací o hvězdách ze západní Evropy nebo 

USA. 

a byly otázky již otevřenější, nicméně ještě stále ne 

v takov

                                                

V článcích technického charakteru se začalo psát o počítačích. V tomto oboru 

byla např. vyhlášena soutěž - Zpráva pro robota Karla - Zlatý počítač ´89 - 

v programovacím jazyce Karel. Také dotazy v lince důvěry změnily svůj charakter. 

Více se psalo o šikaně, a to jak dětí, tak učitelů. Dalším novým tématem byly drogy a 

také v oblasti intimního život

é míře, jako jsou dnes. 

Po roce 1989 došlo k mnoha významným změnám na mediální scéně. Zejména 

to byl přechod k liberálnímu mediálnímu systému. Transformaci médií provázely tři 

 
44 tamtéž, s. 216 
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základní procesy - demokratizace, vznik tržního prostředí a komercionalizace. Nové 

podmínky přinesly nárůst počtu nových titulů. Stávající tituly byly většinou buď 

zprivatizovány, nebo postupně zanikly. Na trh vstoupili zahraniční vlastníci a začaly se 

zde vydávat české mutace zahraničních titulů.45 Na trhu se zvětšila konkurence a 

vydavatelé se museli snažit jak prosadit v tržním prostředí, tak prodat reklamní prostor. 

K ukon

is píšící pouze o hvězdách, módě 

nebo sl

čtrnácti letech nebo šestnáctiletá řešila 

své těh

časně posledním 

číslem v historii Sedmičky. Právě je čtete...“46 

3.4 V

                                                

čení vydávání svého titulu se rozhodla také Mladá fronta. 

Poslední ročníkem v historii Sedmičky pionýrů byl ročník 25 (1991/1992). 

Vycházel opět pod názvem Sedmička, ke kterému se vrátil 5.1.1990 a jeho cena se 

zvýšila na 5,50 Kčs. Šéfredaktorkou byla Svatava Hirschová. Časopis měl stále 16 stran. 

Již se neprezentoval jako časopis pionýrské organizace. Také poslední ročník si udržel 

mnoho rubrik, které byly v Sedmičce oblíbené. Zůstala Vyšší dívčí, linka důvěry, 

Spořínek, Když mi bylo třináct a jiné. Přibyly pochopitelně nové projekty, např. 

Angličtina/němčina do kapsy, soutěž Miss Sedmička nebo plakáty uprostřed časopisu. 

Svůj charakter si časopis zachoval také v tom, že stále psal například o přírodě nebo 

technice. Nestal se z něho pouhý teenagerský časop

oužící jako poradna pro tápající pubescenty.  

V Lince důvěry byla pod odpověďmi, stejně jako v osmdesátých letech, 

podepsána Jindra. V této době charakter otázek již více odpovídal dnešním. Například 

se dívka zajímala, zda je vhodné milovat se ve 

otenství. 

Úplně poslední číslo vyšlo 28.8.1992. V úvodní rubrice Kalendář byla v bodech 

popsána historie časopisu od jeho vzniku. Připomínala významné události ve vydávání 

časopisu, např. kdy a jak se měnil její název, že 17.7.1987 vyšlo jubilejní tisící číslo, že 

v roce 1987 měla Sedmička rekordní náklad, zavzpomínala na fotografii z pionýrské 

olympiády uveřejněné na jejích stránkách v roce 1975, která později vyhrála World 

Press Photo aj. Posledním bodem bylo datum, kdy vyšlo poslední číslo a v něm bylo 

uvedeno. „28.8.1992 vychází 52. číslo 25. ročníku, které je 1214. a sou

znik časopisu Bravo Girl 
Časopis Bravo Girl je odnoží časopisu Bravo. „Bravo poprvé vyšlo v srpnu 1956 

v západním Německu z popudu novináře Petera Boenitsche. Podtitulek časopisu 

 
45 VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Česká tištěná média po dvaceti letech . In Česká média a Evropská unie: 
20 let smazávání hranic. Praha : Metropolitní univerzita Praha, 2009, s. 54-71.  
46 Kalendář. Sedmička : Čtení pro chlapce a děvčata na 7 dní. 28.8.1992, XXV, 52, s. 2 
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informoval, že jde o periodikum věnované filmu a televizi. Později podtitulek 

zdůrazňoval, že Bravo je určeno „mladým srdcím“ a že se zabývá filmem, televizí a 

populární hudbou.“47 Bravo bylo prvním německým časopisem, který se zaměřil 

výhradně na mládež. Prezentovalo se jako časopis pro film a televizi. V šedesátých 

letech začíná rubrika zaměřená na rady v oblasti lásky a partnerství, která byla mládeží 

nadšeně přijata a naopak rodiči a církví kritizována. Poprvé někdo mladým lidem 

otevřeně radil prostřednictvím média. V té době se časopis zaměřil také na populární 

hudbu. V sedmdesátých letech šokoval otevřenějším přístupem k sexu. Se vznikem 

punku se rozdělila populární hudba na různé subkultury a Bravo se jednoznačně vydalo 

cestou, která mu měla zajistit co největší počet fanoušků. Titulní stránky byly plné 

populárních hvězd. Náklady časopisu byly vysoké, prodávalo se až milion výtisků. 

Osmdesátá léta časopisu přála. V době studené války dodržoval důsledně zásadu „žádná 

politika“. Politické téma se poprvé objevilo na titulní stránce až po 11. září 2001, kdy 

časopis společně truchlil s USA. Kromě svého hlavního časopisu postupně začala 

společnost Bauer postupně vydávat specializované časopisy, jako např. Bravo TV, 

Bravo Sport, Bravo Girl a jiné. Hlavním důvodem této diverzifikace bylo zastavit 

klesající náklad časopisu.48  Bravo Girl poprvé vyšlo jako zvláštní příloha časopisu 

Bravo v roce 1986 a od roku 1988 začalo vycházet samostatně jako čtrnáctideník.49 

V České republice začala Bravo Girl v roce 1996 vydávat společnost Bauer 

Media jako českou mutaci německého magazínu50. Oblíbenost časopisu je značná. 

Např. v roce 2010 se časopis umístil na třetím místě na žebříčku čtenosti časopisů pro 

děti a mládež, z dívčích časopisů se umístil nejlépe.51 V září 2010 společnost Bauer 

Media sloučila své časopis Bravo Girl s časopisem Dívka a nyní vycházejí pod 

společným názvem - Bravo Girl - Dívka. Od čísla dvacet jej pod vedením šéfredaktorky 

Mirky Srdínkové nadále připravuje původní redakce Bravo Girl. Cena časopisu je 

v současné době 30 Kč, rozsah je 52 stran (říjen 2010). Mimo tištěné periodikum má 

Bravo Girl svou internetovou stránku www.bravogirl.cz, kde se čtenářky mohou 

                                                 
47 BAYER, Ivo, et al. Zobrazování nerovností a hodnotová poselství v časopisech pro děti a mládež na 
příkladu časopisu Bravo. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2009. s. 15. 
48 PILARCZYK, Hannah. 50 Jahre Jugendmagazin : Na, Bravo!. Spiegel online [online]. 25.08.2006, X, 
[cit. 2011-04-03]. Dostupný z WWW: 
<http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,433331,00.html>. 
49 Bauer Media Group [online]. [cit. 2011-03-06]. Historie 1980 - 1989. Dostupné z WWW: 
<http://www.bauermedia.com/historie_1980_1989.0.html>. 
50 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 - 2006.  Praha : 
Karolinum, 2007. s. 182. 
51 Median s.r.o. : Výzkum trhu, médií a veřejného mínění & vývoj software [online]. 2011 [cit. 2011-02-
27]. Tisková zpráva 2010. Dostupné z WWW: <http://www.median.cz/docs/MP_2010_zprava.pdf>. 
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seznámit s obsahem aktuálního čísla, přečíst si některé články, najdou zde různé ankety, 

testy, soutěže, poradnu, bazar a další rubriky, charakterem odpovídající koncepci 

časopisu. Svou stránku má Bravo Girl také na Facebooku, mezi dospívající mládeží 

často p

 (dodnes 

nejčten

ont ČR). 

Existuj

ky po celý život, je-li 

ochotn

                                                

oužívané sociální síti.  

Bravo Girl patří mezi tzv. dívčí časopisy. „Časopisy pro teenagerky se rozšířily 

koncem 19. století, kdy získaly dívky snazší přístup ke vzdělání, a více jich tedy umělo 

číst. Nejprve se týkaly hlavně školního života. V takové podobě, v jaké je známe dnes, 

tedy jako lesklé, téměř stostránkové sešity s obrázky módně oděné usměvavé mládeže a 

spotřebního zboží, plné barvotiskových romantických příběhů, ale i rad, na které rodiče 

při výchově leckdy zapomenou, existují zhruba od konce druhé světové války

ější dívčí časopis světa, americký Seventeen, vychází od roku 1944).“52 

První dívčí magazín, který byl u nás vydáván, měl název Holky bacha! Vycházel 

od roku 1990, v současné době již neexistuje. Titulů, které zanikly, bylo více, např. 

Šťastná 13, Top dívky nebo Sweet 17. Dříve vydávaný časopis CosmoGirl také přestal 

vycházet, zachoval si však alespoň internetovou podobu pod názvem Jen pro holky.cz.  

Mimo Bravo Girl si dnes mladé dívky mohou koupit např. časopis You (Egm

e také magazín pro křesťanské dívky, který vychází pod názvem IN!.   

Anglický výraz teenzine přesně vystihuje věkovou skupinu, pro niž je tento druh 

magazínu určený, teens, tedy 10ti - 19tileté čtenářky. „Tyto magazíny jsou výrazným 

fenoménem na poli dnešní populární kultury; reflektují ji a částečně ji i samy vytvářejí. 

Doslova káží dívkám, jak se chovat, jak vypadat, jak integrovat se společností, což je 

posléze může ovlivňovat i v dospělosti. Nejčastěji sledovaná témata dívčích časopisů, 

tedy fyzická krása a štíhlost (a s nimi spojené zboží) a získání nebo udržení si „kluka 

tvých snů“, se v pramálo změněné podobě ocitají znovu v exkluzivních a částečně i 

v ostatních ženských časopisech, a provázejí tak ženu praktic

a dívčím a ženským časopisům nekriticky naslouchat.“53  

Jiným výrazem pro tuto kategorii dětí a zejména dívek je Tweens, zkratka pro 

betweens, děti pendlující mezi dětstvím a adoscelencí. Je to o něco mladší věková 

skupina - 8 - 14 let. Tweens si často sami vybírají četbu, o kterou stojí, kupují si ji, 

půjčují nebo nechávají cíleně darovat. Už se necítí být dětmi, podílejí se na mediálním 

světě dospělých. Vlastní telefon, počítač, používají internet. To jsou jedny ze znaků, 

 
52 KADLECOVÁ, Kateřina. Výchova dívek (nejen) v Čechách. Respekt. 2007, XVIII, 33, s. 26. 
53 KADLECOVÁ, Kateřina. Dívky a girls podle českých dívčích časopisů : jazyk, ideologie, publikum a 
jeho přístup. Liberec : Bor, 2007. s. 8.  
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které je odlišují od dosavadního dětství. Dívky v tomto věku jsou jak biologicky, tak 

psychicky vyspělejší než stejně staří chlapci. Zamilovanost pro dívky je mnohem 

důležitější než pro stejně staré chlapce. I to je jeden z důvodů, proč pro děvčata začaly 

vycházet dívčí časopisy, zatímco čistě chlapecký časopis ve stejném formátu, jako jsou 

dívčí, na trhu nenajdeme. Možná by to s nimi bylo stejné, jako s knihami pro chlapce 

vycházejícími pod značkou „Děvčatům zakázáno“, které budí zájem dívek. Ty ovšem 

doufají

ovídá, často dojde na konci příběhu 

v prom

napodobovat vzory. Ideální dívka podle časopisů je módně oblečená, sebevědomá, 

                                                

 v to, že zde najdou užitečné informace o chlapcích.54 

V různých koncepcích je zdůrazňován vliv vrstevnické subkultury. Dospívající 

mají tendenci odlišovat se od dospělých, což je jednou z forem jejich osamostatňování 

se. Na druhou stranu mají snahu nevybočovat ze skupiny, napodobují chování, obdivují 

stejné věci, mají stejné cíle apod. Vztahy nabývají nového významu.55 Čtenářky dívčích 

časopisů tvoří v České republice určitou komunitu, subkulturu. Jsou to dívky 

pubertálního věku s podobnými zájmy. Mají mnoho společných sociologických rysů, 

kromě zmíněného věku také např. národnost nebo rodovou příslušnost - gender. Dívčí 

časopisy čtenářky v jejich povědomí ženskosti utvrzují a vymezují častým srovnáváním 

s opačným pohlavím a jeho stereotypními charakteristikami. Dívčí časopisy podporují 

čtenářky ve snaze být pro opačné pohlaví co nejatraktivnější. Prezentují se jako 

magazíny pro náctileté, pro mladé rebelky (Cosmogirl), časopis pro dívky, které chtějí 

být v obraze (Dívka) apod. Dívky přejímají z časopisů vzory ženství, nejčastěji 

sledovanými tématy jsou fyzický vzhled - krása, štíhlost. Hledají v nich rady, jak se 

mají chovat, jak vypadat.56 Velký důraz na krásu potvrzují například fotoromány, kdy 

hrdinové bývají hezcí lidé, oblečení podle posledních trendů, a pokud se vyskytne 

hrdina, který těmto trendům zpočátku neodp

ěnu ošklivého káčátka v krásnou labuť.  

„Výrazným rysem článků prezentovaných ve sledovaných časopisech (Bravo Girl 

Dívky a Top Dívky!; pozn. autora) je jejich nepokrytá návodnost (v jazykové rovině 

vyjadřovaná například nadužíváním imperativu a modálních sloves muset a nesmět).“57 

Časopisy se snaží ovlivňovat chování a postoje dívek, vnucují jim představu, jak má 

ideální dívka vypadat a jednat. Souvisí to s potřebou adoscelentů vyhledávat a 

 
54 SCHWEIKART, Ralf. Momentaufnahmen. JuLit : Arbeitskreis für Jungendliteratur. 2008, 3, s. 3-11.  
55 TAXOVÁ, J. Pedagogicko-psychologické problémy dospívání. Praha: Univerzita Karlova, 1985. s. 55. 
56 KADLECOVÁ, Kateřina. Dívky a girls podle českých dívčích časopisů : Jazyk, ideologie, publikum a 
jeho přístup. Liberec : Bor, 2007. s. 9-13.  
57 TALAŠOVÁ, Klára. Populární časopisy pro dívky a jejich vliv na názory a jednání čtenářek. 
Pedagogika. 2001, LI, 2, s. 223. 
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aktivní v navazování vztahů.  Časopisy nepokrytě propagují konzumní způsob života.58 

Kateřina Kadlecová říká, že tímto přístupem média přejímají koncept agenda setting. 

Čtenářky nemusí souhlasit s předkládanými modely ideálů, ale rozhodně o nich 

přemýšlejí.59 Zároveň však K. Kadlecová nepřisuzuje dívčím časopisům pouze 

negativní roli, zdůrazňuje, že jsou to jediná média, která přinášejí dívkám informace a 

témata z jejich subkultury, z nichž některá jsou důležitá, např. základy ekologického 

chování, rady z oblasti životosprávy nebo pobídky k návštěvě lékařů specialistů.60 

Časopisy ovlivňují také jazyk a vyjadřování svých čtenářek. Dívky často 

používají totožné přezdívky, pozdravy v korespondenci atd. Přejímají v časopisech 

hojně používané anglické výrazy (style, look, love, cool...) a nezřídka jejich počeštělé 

mutace (vystajlovat se). V textech bývají užívány k vyjádření pocitů emotikony, často 

se vyskytující v psaném projevu nejen dětí a mládeže.61 „Redaktorky se totiž přirozeně 

snaží napodobovat slang mládeže, řeč, jakou se mezi sebou holčičí teenagerská 

subkultura dorozumívá. Snaha o autentický jazyk čtenářek má navodit atmosféru 

intimity a překlenout časovou, prostorovou a věkovou hranici mezi oběma stranami 

komunikačního procesu. Redaktorky se tak řídí úvahou, že pokud nerozumíte tomu, co 

prodejce říká, jeho výrobek si nikdy nekoupíte, zatímco když na vás promluví jazykem 

důvěrně známým, bude vás mít po chvíli v hrsti.“ 62 Ovšem i slang mládeže je třeba 

používat s mírou. Časopisy se přizpůsobují i nespisovné češtině včetně vulgarismů. 

Pokud je použito takových výrazů v jednom článku příliš, může se stát, že působí 

afektovaně a nepřirozeně. Vulgarismů naštěstí v textech nebývá mnoho a obvykle jsou 

vytečkované.63 

Většina periodik pro dívky má podobnou koncepci, totožné rubriky. Tak jako 

ostatní dívčí časopisy se Bravo Girl zaměřuje zejména na vztahy, potíže s láskou, módu, 

celebrity a vzhled. Na hlavní fotografii titulních stránek dívčích časopisů bývá mladá 

dívka, často hvězda, herečka či zpěvačka, kterou dospívající obdivují, je pro ně idolem. 

Některé se na titulní stránce objevují pravidelně. Známé tváře na titulních stránkách 

občas vystřídají neznámé modelky teenagerského vzhledu. Svou příležitost dostávají i 

                                                 
58 tamtéž 
59 KADLECOVÁ, Kateřina. Dívky a girls podle českých dívčích časopisů : Jazyk, ideologie, publikum a 
jeho přístup. Liberec : Bor, 2007. s. 19.  
60 KADLECOVÁ, Kateřina. Výchova dívek (nejen) v Čechách. Respekt. 2007, XVIII, 33, s. 27. 
61 KADLECOVÁ, Kateřina. Dívky a girls podle českých dívčích časopisů : Jazyk, ideologie, publikum a 
jeho přístup. Liberec : Bor, 2007. s. 38-43.  
62 KADLECOVÁ, Kateřina. Hustě vymazlená storka. Reflex. 2007, XVIII, 43, [cit. 2011-03-06]. 
Dostupný z WWW: <http://www.streetwork.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1401>. 
63 tamtéž 
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začínající modelky z řad čtenářek, kterým se podařilo umístit se v některé ze soutěží, 

např. v internetovém hlasování o nejsympatičtější finalistku soutěže Girl 2007  

V každém čísle dívky najdou horoskop, dopisy čtenářek, v rubrice Fun křížovku 

či osmisměrku se soutěží o ceny, rubriky zaměřené na krásu a módu. V části Stars 

čtenářky najdou články a rozhovory s oblíbenými hvězdami, převážně mladými. 

Hvězdy bývají většinou na plakátcích uprostřed časopisu. Pokud není na tzv. posteru 

některá z oblíbených celebrit, bývají na něm zvířátka. V časopise bývají různé testy64 a 

také již zmíněný fotoromán. „Název fotormán je velmi zavádějící - jde příběh, nebo 

snad povídku, ale rozhodně ne o román. Jedná se o dílo bez jakýchkoli literárních kvalit 

a ambicí, v němž se ve velké většině případů nemění chronologická rovina, aktéry 

příběhu jsou tři nebo čtyři psychologicky zcela nevykreslené postavy víceméně bez 

vlastností atd.“65 Přestože je fotoromán obsahově i formálně ucelený, na rozdíl od 

komiksu, nebývá samostatným médiem, vyskytuje se pouze jako součást jiného 

média.66 Příběhy bývají jednoduché, v naprosté většině se zde řeší vztah mezi chlapcem 

a dívkou. Bývají zde dobré a špatné postavy, zobrazené tak, že není pochyb o tom, kdo 

je zlý a kdo hrdina. „Tyto heterogenní komunikáty se v dívčích časopisech objevují 

v takové míře (zejména v BravoGIRL! občas přesahuje prostor jim věnovaný 15 % 

celkové plochy časopisu) nejspíš kvůli tomu, aby mohl být obsah snáze „zkonzumován“ 

- projevuje se zde zřejmý ústup obliby rozsáhlejších prozaických celků a příklon ke 

sledování obrázků, zejména v podobě filmu.“67 

V Bravu Girl nechybí rubrika, ve které redakce odpovídá na čtenářské dotazy na 

různá témata. V kategorii intimních dotazů začínal časopis s rubrikou Otevři své srdce a 

v současnosti je to Poradna s Laurou, ve které na dotazy odpovídá dr. Laura Janáčková. 

Problémy čtenářek se obvykle týkají vztahů, zamilování, rozchodů, panenství, otázek 

kolem jejich těla a jeho vyspívání, zdravotních obtíží a hendikepů, hubnutí, úzkosti a 

dalších trápení, která mají dospívající dívky. Dotazy se nezřídka týkají sexu, zarážející 

je občas uvedený věk čtenářky, například v čísle 6/2010 se třináctiletá čtenářka obává 

těhotenství poté, co se opilá na oslavě vyspala s chlapcem, v čísle 1/2010 dokonce 

teprve dvanáctiletá čtenářka potřebuje radu, jak o svém - již potvrzeném - těhotenství 

říct mámě. Takto položené dotazy odpovídají teorii z práce Petry Filkukové na téma 

                                                 
64 Testům o prázdninách bývá věnováno celé speciální vydání pod názvem Bravo Girl Fun.  
65 KADLECOVÁ, Kateřina. Dívky a girls podle českých dívčích časopisů : Jazyk, ideologie, publikum a 
jeho přístup. Liberec : Bor, 2007. s. 25. 
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postojů čtenářek dívčích časopisů, v níž tvrdí:  „S narůstajícím čtením dívčích časopisů 

se snižuje věk, kdy by dívky chtěly mít poprvé pohlavní styk a rovněž věk, na který 

respondentky odhadují první pohlavní styk u většiny ostatních dívek.“68 Naopak 

sexuolog Peter Weiss v článku z Hospodářských novin uvádí: „Výsledky studií 

potvrzují, že sexuální výchova spíše oddaluje věk prvního styku, vede ke zvýšenému 

užívání antikoncepce a k dodržování zásad bezpečného sexu, k tolerantnějším sexuálním 

postojům a ke snížení pocitů viny. Země s otevřenou sexuální výchovou jsou současně 

zeměmi s nejnižším výskytem těhotenství dospívajících a s nejnižší potratovostí, státy s 

ambivalentním nebo nepřátelským postojem k sexuální výchově patří v těchto 

ukazatelích k nejhorším.“69 Dívčí časopis rubrikami o sexu plní úlohu rádce, otevřeně 

hovoří o intimních otázkách a tím se podílí na osvětě v oblasti sexu. „Média tedy jako 

zdroj informací o sexualitě postupně nahrazují knihy, které jsou uváděny jako 

převažující zdroj u starších generací respondentů a lze předpokládat, že jejich význam v 

oblasti sexuální výchovy bude v budoucnu i nadále vzrůstat.“.70 Oproti době 

normalizace, kdy se tomuto tématu časopisy vyhýbaly, je rozdíl v otevřenosti sexuálním 

tématům velký. Také v rodinách se na o sexu častěji hovoří, ovšem stud dětem často 

nedovolí ptát se rodičů, proto je v tomto směru úloha dívčích časopisů nezanedbatelná. 

Čtenářky se ptají anonymně, číst si mohou v soukromí, nemusí se na ožehavá témata 

ptát tváří v tvář. Nicméně často bývají odpovědi velmi zjednodušené a často působí 

nerealisticky, nelze proto dívčí časopisy považovat za zdroj vhodný k sexuální osvětě. 

Také Bravo Girl otiskuje autorské příspěvky svých čtenářek. Nejčastěji jsou to 

krátké příhody na téma láska v rubrice Love (dříve My love story), ale týkají se i jiných 

zážitků, např. strachu v rubrice Horor story. Už v prvních ročnících byla otevřena 

rubrika Koutek mladých básnířek. 

4. Kvantitativní analýza 
Jako první krok výzkumného procesu jsem si vymezila základní otázku, která 

zněla: "Objevují se v časopisech pro dospívající děti stereotypy v jejich vztahu s rodiči? 

A do jaké míry se opakují?" Za základní soubor analýzy jsem si stanovila časopisy 

Sedmička pionýrů ročník 1980/81 a Bravo Girl ročník 1997, za kódovací jednotku 

                                                 
68 FILKUKOVÁ, Petra. Vztah mezi čtením dívčích časopisů a postoji pubescentních dívek. Brno, 2006. s. 
42. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Dostupné z WWW: 
<http://is.muni.cz/th/63971/fss_m/Text_prace.pdf>. 
69 WEISS, Peter. Může sexuální výchova uškodit?. Hospodářské noviny [online]. 24. 10. 2002, [cit. 2011-
02-27]. Dostupný z WWW: <http://hn.ihned.cz/c1-11724330-muze-sexualni-vychova-uskodit>. 
70 tamtéž 
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článek. Prameny, z nichž jsem analýzu dělala, jsem získala v Národní knihovně. Před 

sestavením kódovací knihy jsem prošla náhodně články z několika ročníků zkoumaných 

časopisů, abych získala představu o tom, jak se o rodičích píše. S ohledem na hypotézy 

uvedené v úvodu této práce a na poznatky zjištěné během práce na teoretické části jsem 

následně sestavila první verzi. Poté, co mi vedoucí práce odsouhlasila kódovací knihu, 

jsem provedla zkušební analýzu na 15 článcích. Protože jsem zjistila, že pro některé 

proměnné mám nedostatečný počet hodnot, rozšířila jsem je. Dále jsem přidala hodnotu 

"Jiné", neboť ze zkušební analýzy rovněž vyplynulo, že všechny varianty, které mohou 

nastat, není možné předem stanovit. Některé z proměnných jsem také lépe definovala a 

několik dalších přidala. Konečná verze kódovací knihy obsahovala 41 proměnnou 

včetně pěti identifikačních. Po zpracování všech stanovených obsahů jsem získala 156 

záznamů, 95 ze Sedmičky pionýrů a 61 z Bravo Girl. 

4.1 Sedmička pionýrů 
Časopis Sedmička pionýrů byl týdeník, k dispozici jsem tedy měla 52 čísel. 

Článků, v nichž se píše o rodičích, vychází v průměru 1,8 na jedno číslo. Myslím, že to 

není mnoho.  Lze důvodně předpokládat, že v článcích o přírodě nebo vědě a technice 

nebudou rodiče zmiňováni, nicméně je překvapivé, že se téměř nevyskytují ani 

v reportážích a článcích o činnosti pionýrů. Vzniká tak téměř dojem, že se děti pohybují 

převážně mezi pionýry a rodiče hrají v jejich životě jen doplňkovou úlohu. Překvapilo 

mě, že téměř chybějí zmínky o tom, zda rodiče podporují či nepodporují činnost dětí 

mezi pionýry, zda se zúčastňují akcí pořádaných pionýrskou organizací nebo se na nich 

i podílejí. Jen v jedné z odpovědí na anketu si oddílový vedoucí stěžuje, že rodiče hlásí 

děti do uměleckých škol a o víkendech je vozí na chalupy, což děti nudí a mají méně 

času na schůzky a akce pionýrského oddílu. Z vlastní zkušenosti vím, že některými 

vedoucími oddílů byli rodiče dětí, ani o tom jsem však nenašla žádnou zmínku. 

Četnost článků, ve kterých se píše o rodičích, v jednotlivých rubrikách se 

částečně shoduje s předpokladem, částečně je překvapivá. Nejvíc článků je v rubrice 

Když mi bylo 13, což je celkem logické vzhledem k faktu, že dotazovaní zde hovoří o 

věku, kdy rodiče patří do základního okruhu lidí, s nímž se třináctiletí stýkají. Dále je to 

Linka důvěry, Anketa a překvapivě Sport. V níže uvedené tabulce se vyskytuje také 

kolonka nazvaná Jiné. Není to proto, že bych některou z rubrik vynechala, ale 

v Sedmičce pionýrů jsou některé články zveřejňovány i mimo pravidelné rubriky. 

Tabulka je seřazena vzestupně, podle četnosti. 
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Četnost zobrazení rodičů v jednotlivých rubrikách - Sedmička pionýrů 

  
Četnost Procento 

Procento 
nárůstem 

7x se Sedmičkou 1 1,1 1,1 
Fejeton 1 1,1 2,1 
Kdo dnes odpovídá? 1 1,1 3,2 
Můj největší 1 1,1 4,2 
Představujeme vám 1 1,1 5,3 
Soutěž 1 1,1 6,3 
Výpravy za poznáním 1 1,1 7,4 
Výročí 1 1,1 8,4 
Z pošty Jelena Sedmeráka 1 1,1 9,5 
Kalendář 2 2,1 11,6 
Čtenářská soutěž České státní pojišťovny 5 5,3 16,8 
Povídka 6 6,3 23,2 
Román na pokračování 6 6,3 29,5 
Jiné 7 7,4 36,8 
Sport 11 11,6 48,4 
Anketa 12 12,6 61,1 
Linka důvěry 15 15,8 76,8 
Když mi bylo 13 22 23,2 100 
Celkem 95 100   

V rubrice Sport se jedná obvykle o rozhovory se sportovci, buď již s úspěšnými 

a známými nebo s mladými nadějemi. Stejné zobrazení rodičů se v této rubrice objevuje 

nejčastěji. Naprostá většina rodičů je zde vylíčena jako partneři, kteří je podporují 

v jejich činnosti, někteří z rodičů mají stejný zájem a provozují jej se svými potomky. 

Vzhledem k rozsahu tabulky jsem pro názornost poměrů v této proměnné zvolila grafy, 

které jsou uvedeny v příloze (viz příloha č. 1 a 2). Z grafů je zřejmé, že ve vztahu 

proměnné „Matka a vztah k zájmům/mimoškolním činnostem potomka“ tvoří u 

možnosti „mají shodný zájem, provozují jej společně“ rubrika Sport 50 % (5 záznamů), 

30 % (3 záznamy) pak patří rubrice Když mi bylo třináct. V této rubrice se jedná o 

stejné zobrazení, vyjadřují se zde úspěšní lidé, jejichž rodiče měli stejný zájem a 

provozovali jej společně s potomky. Výsledky u proměnné, zaměřené na otce jsou 

víceméně stejné, liší se pouze v rubrice Když mi bylo 13, která tvoří 25 % (4 záznamy). 

Shodný počet záznamů jako při společném zájmu má tato rubrika v případě matky u 

možnosti „podporuje potomka v jeho zájmech“, u otce jsou to dva případy. Možnost 

„nutí potomka do činností, které ho nebaví“ se u matky objevuje ve třech případech a 
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dělí se mezi rubriky Linka důvěry, Anketa a Výročí. U otců se vyskytuje pět případů, 

shodují se rubriky Linka důvěry a Anketa, Výročí chybí, ale navíc jsou tu rubriky Když 

mi bylo 13 a Román na pokračování a položka Jiné. Proměnnými týkajícími se vztahu 

rodičů k zájmům a mimoškolním činnostem potomků se zabývám detailněji, neboť 

podle mého názoru se zde objevuje stereotyp - jsem úspěšný, rodiče mi jsou oporou, 

podporují mě, často mají společné zájmy. V případě otců se častěji objevuje fakt, že nutí 

potomka do činností, které ho nebaví, což je také stereotyp. 

Vzhledem k tomu, že vybraný ročník časopisu vycházel 35 let po válce, mnoho 

ze zpovídaných osobností prožívalo své dětství za války. Hovoří o tom, že rodina byla 

chudá, často přišli o jednoho z rodičů (většinou o otce) a obvykle zdůrazňují, že bylo 

nutné, aby se děti i dospělí starali o domácnost a všichni nějakým způsobem vydělávali. 

Nikdy nebylo řečeno, že by k tomu potomci byli nuceni přes své protesty, vždy to 

vyznělo jako samozřejmost. V tom vidím také stereotyp - v době války se všichni se bez 

protestů starali o domácnost a příjem rodiny. Je sice pravda, že ve válečné době to bylo 

nutností, nedomnívám se ovšem, že by to bylo takovou samozřejmostí, jak je to 

v časopise prezentováno. Předpokládám, že byli rodiče, kteří se snažili své děti od 

důsledků války chránit, ale na druhé straně jistě existovaly i děti, které v době dospívání 

nepřijímaly tento úděl bez protestů a s přístupem dospělého. V návaznosti na to mě 

zaujaly standarty týkající se ekonomické situace rodiny a starosti o domácnost. 

Výsledky jsou znázorněny v níže uvedené tabulce. 

Ekonomická situace rodiny * Starost o domácnost (SOD) - Sedmička pionýrů 

Starost o domácnost   

Není 
zřejmá 

Stará se 
matka a 
potomci 

Starají se 
pouze 

potomci 

Stará se 
jen jeden z 
potomků, 
ostatní ne 

Všichni 
pomáhají 

Nestará 
se nikdo

Celkem

Počet 70 0 1 3 2 1 77Není 
zřejmá % v rámci 

SOD 89,70% 0,00% 100,00% 75,00% 20,00% 100,00% 81,10%
Počet 1 0 0 0 1 0 2

Střední 
třída 

% v rámci 
SOD 1,30% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 2,10%
Počet 5 1 0 1 7 0 14Finanční 

potíže % v rámci 
SOD 6,40% 100,00% 0,00% 25,00% 70,00% 0,00% 14,70%
Počet 2 0 0 0 0 0 2

Bohatá % v rámci 
SOD 2,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,10%
Počet 78 1 1 4 10 1 95

E
k

on
om

ic
ká

 s
it

u
ac

e 
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d
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y 

Celkem % v rámci 
SOD 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00
%
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Zajímavé je, že ani v jednom případě nevplynulo, že by se o domácnost starala 

matka společně s otcem nebo otec s potomky. 

Detailnější zobrazení rodičů je v povídkách a románu na pokračování. Romány 

na pokračování v tomto ročníku Sedmičky pionýrů jsou dva - Příboj od Jevgenije 

Guljakovského a Myš dobré naděje. Rodiče se vyskytují pouze v tomto románu od 

oblíbeného spisovatele Stanislava Rudolfa. Tento spisovatel patřil donedávna mezi 

favority dospívajících čtenářů, v již zmíněném výzkumu J. Čeňkové je také uvedený 

mezi nejoblíbenějšími. V románu zveřejněném na stránkách Sedmička pionýrů jsem 

hodnotila hned několik postav rodičů. Vyskytují se zde stereotypy, které jsem 

očekávala. Otec řezník, jehož syn se vytahuje před spolužáky, že ho táta dostane na 

střední školu a zároveň je irituje tím, že se může chovat, jak chce a nedostává od 

učitelek poznámky. Učitelky nemají na malém městě mnoho možností k nákupu masa a 

obávají se, že od otce potrestaného žáka dostanou jen maso nekvalitní. Dále zde 

vystupují rodiče, kteří nutí svého syna hrát stolní tenis, zatímco on se zajímá o přírodu a 

rád čte. Rodiče často jezdí do zahraničí a vyčítají synovi, že mu kupují drahé vybavení a 

on si toho neváží. Otec a matka hlavního hrdiny jsou zobrazeni jako správní rodiče, 

přísní, spravedliví, milující své dva syny. Mezi sebou se sice trochu hádají kvůli tomu, 

že je otec stále v práci, ale nakonec je maminka dojatá a spokojená, když otec dostane 

za svou práci vyznamenání. Za zmínku ještě stojí otec jedné z hrdinek, jehož manželka 

je stále v nemocnici a on proto podlehne alkoholu. Dcera se stará sama o domácnost, ale 

nestěžuje si, otce má ráda, jeho situace ji mrzí a trochu se za něho stydí. 

Vztah dětí k rodičům je v časopise zobrazen obvykle kladně. Časté je vyjádření, 

že děti mají rodiče rádi, ale momentálně je jejich vztah napjatý. Nenávist je vyjádřena 

ve čtyřech případech k matce, jednou v souvislosti s alkoholem, třikrát jsou důvody jiné 

(viz. hodnota Jiné uvedená v kapitole 4). K otci se vztahuje v šesti případech, z toho 

dvakrát v souvislosti s alkoholem, čtyřikrát z jiných důvodů. Strach z rodičů není 

uváděn příliš často, u matky je to opět čtyřikrát: jednou obava z trestu za něco, co dítě 

provedlo, jednou strach z reakce na školní výsledky, dvakrát jiné důvody.  Strach z otce 

je vyjadřován častěji., Po jednom případu se vyskytují strach z trestu, strach z násilí ze 

strany otce a strach z reakce na školní výsledky, pětkrát jsou důvody strachu jiné. To 

odpovídá stereotypu, že děti mají větší strach z otce. Děti zmiňují nejen obavu z rodičů, 

ale také o ně, obvykle o jejich zdraví nebo život; u matky se tato obava vyskytuje 

šestkrát, u otce třikrát. Shodně je u každého rodiče obava o něj spojena se strachem 

z rozpadu rodiny. K rodičům dětí vyjadřují i obdiv, a to k otci šestkrát, k matce však ani 
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jednou. V tom spatřuji stereotyp zdůrazňování otcovy role v rodině (živitel), přičemž 

role matky je považována za méně významnou vychovatelku (kuchařka, uklízečka).   

Ve vztahu matky i otce k dětem je shodně třikrát u matky i u otce zmínka o 

upřednostňování jednoho sourozence, z toho dvakrát jde o obecné povídání v Lince 

důvěry o tom, že tento jev se vyskytuje a jak se v tom případě děti mají chovat. Násilí 

ani alkohol se nevyskytují příliš často, v jednom případě se jedná o násilí ze strany 

matky, čtyřikrát ze strany otce a třikrát jde o jiné násilí v rodině. Otec je jako alkoholik 

zobrazen třikrát, z toho jednou jako vdovec a jednou, jak již bylo zmíněno v souvislosti 

s románem na pokračování, s nemocnou manželkou. Oba rodiče alkoholici jsou zmíněni 

jen jednou, matka alkoholička se nevyskytuje vůbec. V souvislosti s přáteli potomka 

jsem žádné zajímavé výsledky nezjistila, většinou není uvedeno, jaký vztah k nim 

rodiče mají. Stejné je to i u vztahu k partnerovi. V naprosté většině případů není zřejmé, 

zda potomek nějakého partnera má, nebo je zcela jisté, že nemá (buď se to výslovně 

uvádí, nebo jsou děti na partnerský vztah příliš malé). Shodně je u matky i u otce ve 

čtyřech případech partner odmítán bezdůvodně, odmítání proto, že partner pochází z 

jiné společenské  vrstvy, není zmíněno ani jednou. 

Rodiče ve vztahu k potomkovi jsou zobrazování jako láskyplní, poskytující 

oporu (matka 17x, otec 21x) a dále jako přísní (matka 15x, otec 17x). Otec je třikrát 

zobrazen bez zájmu o potomka, matka jednou. Jedenkrát jsou také oba zobrazeni jako 

rozmazlující a dvakrát jako příliš nároční. 

Za velmi zajímavý považuji fakt, že v naprosté většině případů se rodičích psalo 

jako o „mamince“ a „tatínkovi“. Je to nejen ve všech vzpomínkách a vyprávění, ale děti 

nazývají rodiče zdrobnělinou i v Lince důvěry, přestože si tam stěžují na nějakou 

neshodu s nimi. Tento fakt by se dal jako větší úcta k rodičům v době, vydávání 

časopisu, já osobně si však myslím, že se v té době tento výraz prostě běžně používal. 

Dnes obvykle děti zdrobněle oslovují rodiče jen, když jsou malé, v době dospívání 

takovéto oslovení často vyvolá v rodičích otázku: „Co potřebuješ?“.   

4.2 Bravo Girl 
Bravo Girl je čtrnáctideník, čísel k hodnocení tedy mělo být 26. Ve skutečnosti 

jsem jich měla k dispozici pouze 25, protože ve svázaném ročníku v Národní knihovně 

chybí číslo 20. Na jedno číslo vychází 2,5 článku, ve kterém jsou zobrazeni rodiče, což. 

je o polovinu více než v Sedmičce pionýrů. Tak jako ve mně Sedmička pionýrů 

vzbudila pocit, že děti žijí hlavně mezi pionýry, Bravo Girl zase vyvolává dojem, že 
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hlavní jsou pro děti kamarádi, rodiče opět jakoby hráli pouze doplňkovou roli. Bravo 

Girl má méně rubrik než Sedmička pionýrů a úměrně tomu i méně rubrik, ve kterých 

jsou články, v nichž se objevují rodiče. Podle očekávání je nejvíc takových textů 

v rubrice koncipované na principu linky důvěry, nazvané Otevři své srdce. Vzájemné 

vztahy mezi rodiči a dětmi jsou časté ve Fotorománu, který v  Bravo Girl nahrazuje 

román na pokračování a povídky j. Větší počet článků je také v rubrice Reportáž Bravo 

Girl. 

Četnost zobrazení rodičů v jednotlivých rubrikách -  Bravo Girl 

 Četnost Procento 
Procento  

nárůstem 

My love story 1 1,6 1,6

Extra 2 3,3 4,9

Girl Show scéna 3 4,9 9,8

Rozhovor na přání 3 4,9 14,8

Reportáž Bravo Girl 7 11,5 26,2

Fotoromán 12 19,7 45,9

Otevři své srdce 33 54,1 100,0

Celkem 61 100,0  

Reportáže a rozhovory se často týkají známých osobností - zpěváků, sportovců, 

herců apod. Obraz rodičů je tvořen opět většinou vyprávěním o tom, jak své potomky 

podporovali na cestě k úspěchu. Shodný společně provozovaný zájem je v případě otců 

zastoupen celými 100 % v rubrice Reportáž, u matek se polovina objevuje v rubrice 

Reportáž, polovina v rubrice Rozhovor na přání. Podpora zájmů je u otce rozdělena po 

33,3 % do rubrik Reportáž, Extra a Rozhovor na přání, u matek se vyskytuje po 20 % 

v těchto rubrikách a 40 % je v rubrice Show Girl scéna, která se také týká známých 

osobností. Možnost, že rodiče potomka nutí k zájmům, které ho nebaví, se v Bravo Girl 

vůbec nevyskytuje. 

Více než polovina článků týkajících se rodičů a vztahů v rodině se nachází 

v rubrice Otevři své srdce. Protože jde o rubriku na bázi linky důvěry, ve které se děti 

svěřují se svými vnitřními skutečnými i domnělými problémy, nevycházejí zde – podle 

mého názoru – vztahy mezi dětmi a rodiči tak pozitivně, jako v jiných rubrikách. Jak je 

zřejmé z níže uvedené tabulky, často se uvádí obava z rodičů a dokonce se vyskytuje i 

nenávist. Velice málo je zmiňován obdiv k rodičům, pouze ve dvou případech u otce a 

v jednom u matky. 
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Postavení potomka vůči matce - Bravo Girl 

 Četnost Procento 
Procento  

nárůstem 

Přílišná upjatost na matku 1 1,6 1,6 

Drzé chování vůči matce 1 1,6 3,3 

Velký obdiv 1 1,6 4,9 

Obava o matku 2 3,3 8,2 

Nenávist k matce a zároveň obava o ni 2 3,3 11,5 

Velká (zdůrazněná) láska k matce 3 4,9 16,4 

Má ji rád, ale vztah je momentálně 

napjatý 
4 6,6 23,0 

Zdravý, normální vztah, mají se rádi 5 8,2 31,1 

Láska k matce a obava o ni 6 9,8 41,0 

Jiné 7 11,5 52,5 

Obava z matky 8 13,1 65,6 

Není zřejmé 21 34,4 100,0 

Celkem 61 100,0  

 
Postavení potomka vůči otci - Bravo Girl 

 Četnost Procento 
Procento  

nárůstem 

Obava o otce 1 1,6 1,6 

Otec není 1 1,6 3,3 

Láska k otci a obava o něho 1 1,6 4,9 

Velký obdiv 2 3,3 8,2 

Velká (zdůrazněná) láska k otci 3 4,9 13,1 

Má ho rád, ale vztah je momentálně napjatý 4 6,6 19,7 

Obava z otce 5 8,2 27,9 

Zdravý, normální vztah, mají se rádi 6 9,8 37,7 

Jiné 7 11,5 49,2 

Není zřejmé 31 50,8 100,0 

Celkem 61 100,0  

Důvody nenávisti potomka k matce jsou zmíněny dva - obvinění z rozpadu 

rodiny a fakt, že matka dítě nechrání. Obavou z matky je ve dvou případech strach 

z trestu za něco, co potomek provedl a dvakrát strach z reakce na jednání v souvislosti s 

jeho sexuálním životem. Třikrát se dítě chystá udělat něco, co chce před matkou utajit. 
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Nedůvěra v pomoc matky, či spíš obava z ní je vyslovena například v souvislosti 

s problémy, které má řešit gynekolog a potomek nechce, aby matka věděla, že se 

k němu chystá. Bez bližšího vysvětlení se v článcích několikrát objevuje slovní obrat 

„mámě to říct nechci“, což podle mne dokazuje nedůvěru v matku, nicméně není 

zřejmé, zda se jí potomek prostě svěřovat nechce nebo má z  její reakce strach. Všechny 

výše uvedené důvody strachu z matky se objevily i u  otce, ale tam byla navíc v jednom 

případě obava z násilí a sexuálního obtěžování ze jeho strany. 

Obavy potomka o matku nebo otce se vyskytují shodně po jednom u matky i 

otce ve variantě strach z rozpadu vztahu rodičů resp. rozpadu rodiny, stejné je to se 

strachem o zdraví rodiče. Navíc se objevuje strach z toho, že dítě rodiči ublíží nebo ho 

zklame něčím, co provedlo. V jednom případě vyjadřuje dítě obavu o matku ve spojení 

s násilím ze strany otce. 

Častěji se řeší násilí. Nejčetnější je násilí otce vůči matce, ale dochází i k násilí 

mezi sourozenci. V jednom případě si stěžuje dívka, které zemřel otec a jeho roli v 

rodině převzal bratr. Od té doby dívku podle jejích slov šikanuje a často bije. Dívka píše 

také o matce, ale o jejím postoji k bratrově šikaně se nezmiňuje. V druhém případě 

dívku také bijí bratři, jeden ji údajně i osahával. Ta si rodičům stěžovala, ale oni nic 

neudělali. Jednou je zmíněno násilí ze strany nevlastního otce. Nevlastní otec je celkově 

v článcích zmíněn čtyřikrát, nevlastní matka ani jednou.  

Násilí v rodině - Bravo Girl 

 Četnost Procento 
Procento  

nárůstem 

Otec násilný vůči matce i potomkům 1 1,6 1,6 

Matka násilná vůči potomkům 1 1,6 3,3 

Nevlastní otec násilný vůči matce a potomkovi 1 1,6 6,6 

Otec násilný vůči potomkům 2 3,3 9,8 

Násilí mezi sourozenci 2 3,3 13,1 

Nevlastní otec násilný k potomkovi 2 3,3 16,4 

Otec násilný vůči matce 4 6,6 23,0 

Není zřejmé 47 77,0 100,0 

Celkem 61 100,0  

Alkohol není zmiňován nijak výrazněji, zarážející je, že dvakrát je zobrazena 

jako alkoholička matka, pouze jednou otec a v jednom případě oba rodiče. Jednou řeší 

pomocí alkoholu problém s rodiči potomek. 
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V postavení potomků k rodičům žádné stereotypy nenacházím. Jediný stereotyp, 

o kterém by se dalo uvažovat, je vyjádření „rodičům nevěřím, raději se svěřím 

časopisu“. V žádném z článků se neuvádí: „S matkou jsem o tom mluvila a poradila 

mi...“. Naopak, jak jsem již uvedla výše, děti zdůrazňují, že nechtějí, aby o problému 

rodič věděl, že se bojí svěřit, několikrát uvádějí, že rodič se o problému dozvěděl a 

reagoval negativně. 

Proměnná, která má zajímavé výsledky, je vztah matky/otce k partnerovi 

potomka. Škála těchto vztahů je širší, mj. rodiče odmítají potomkova partnera proto, že 

patří do jiné společenské skupiny nebo z obavy o jeho bezpečnost. V jednom případě 

dcera přebrala partnera matce. Velká část těchto příběhů se nachází ve Fotorománu. 

Širší škála přístupů rodičů je pravděpodobně způsobena snahou redaktorů, aby příběhy 

v této rubrice byly rozmanité a neopakovaly se. 

Podobně jako v Sedmičce pionýrů jsou i v Bravo Girl ve vztahu k potomkovi 

rodiče většinou zobrazováni jako láskyplní, poskytující mu oporu. O něco méně četný je 

obraz přísného rodiče, dále se objevuje rodič věčně kritizující, láskyplný, ale 

neposkytující oporu, v jednom případě rodič o potomka neprojevuje zájem. Vztah 

rodičů k dětem - sourozencům není obvykle uváděn, pouze v jednom případě se u otce i 

u matky zdůrazňuje, že dává jednomu z dětí stále za vzor druhé. Finanční situace rodiny 

také obvykle není zřejmá, ve třech případech se hovoří o finančních potížích, ve třech je 

rodina bohatá. Starost o domácnost není příliš řešena. 

Celkově na mě obraz rodičů v časopise Bravo Girl nepůsobí příliš stereotypně. 

Kromě již zmíněné nedůvěry k rodičům a úspěšných osob podporovaných rodiči jsem 

zaregistrovala v souvislosti s rodiči ještě jeden stereotyp, který se ovšem neobjevil 

v analýze, protože rodiče jsou zmíněni pouze jako nepřítomní a nelze si o nich vytvořit 

žádný obraz. Jde o článek s námětem “rodiče odjeli na víkend a já jsem ...“, který 

vytváří spíš obraz o dětech ve smyslu. . –„jakmile rodiče zmizí z dohledu, já začínám 

žít“.  

5. Srovnání a vyhodnocení výsledků analýz  
Srovnám-li výsledky analýzy článků z obou časopisů, mohu konstatovat, že jsou 

v některých případech podobné, v jiných se liší. Při srovnání jsem brala v úvahu, že 

záznamů o Sedmičce pionýrů bylo prakticky o polovinu více než záznamů o Bravo Girl.  

Podobné výsledky jsou u vztahu rodičů k dětem. V obou časopisech jsou rodiče 

ve většině případů vyobrazeni jako láskyplní, na pomyslném druhém místě  skončili 
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rodiče přísní/důslední. Obraz rodiče bez zájmu o potomka a rodiče s vysokými nároky 

v obou časopisech je zhruba stejný. V Bravo Girl jsou na rozdíl od Sedmičky pionýrů 

zobrazeni věčně kritizující rodiče a rodiče, kteří mají s potomkem vztah na partnerské 

úrovni (viz příloha č. 3 a č. 4).  

U opačného vztahu -  rodičů k dětem - jsou výsledky rozdílnější. Shodně je 

v obou časopisech častěji zdůrazněn větší obdiv k otci, výraznější rozdíl mezi obdivem 

k matce a otci je v Sedmičce pionýrů. Obava dětí o matku i o otce je v obou časopisech 

také poměrně shodná. Obava z rodičů se mnohem častěji objevila v Bravo Girl, zejména 

obava z matky. Do tohoto výsledku se promítlo zobrazení z dotazů v rubrice Otevři své 

srdce, ve kterých se dívky svěřují s tím, že se něco bojí nebo ostýchají říct matce. Ve 

většině případů je v obou časopisech vztah rodičů k dětem zobrazen jako normální. 

Přibližně se oba časopisy shodují také v zobrazení přístupu rodičů k zájmům a 

mimoškolním činnostem potomka: V Bravo Girl jsou zobrazeni pouze jako rodiče 

podporující potomka v jeho činnosti, přičemž  mají stejný zájem jako děti a provozují 

jej společně s nimi. Takový obraz rodičů je i v Sedmičce pionýrů, kde se ale na rozdíl 

od Bravo Girl objevuje i popis situací, kdy rodiče nutí potomka do činností, které ho 

nebaví, nezajímají se o potomkovi zájmy nebo se mu jeho aktivity sice nelíbí, ale 

tolerují je. Těchto případů je ale mnohem méně.  V obou časopisech se podpora rodičů 

v souvislosti se zájmy dětí shodně týká většinou úspěšných lidí. Jak jsem již uvedla, 

spatřuji v tom stereotyp  - úspěšným osobám ke kariéře pomohlo rodinné zázemí a plná 

podpora rodičů. Tento stereotyp je nejvýraznější v obou časopisech a je jedním z mála, 

které se v časopisech opakují. 

Porovnáme-li zobrazení finanční situace v rodině, je zřejmé, že mnohem častěji 

se o rodině s finančními potížemi hovoří v Sedmičce pionýrů. 

Finanční situace v rodině v jednotlivých časopisech 

Finanční situace rodiny 
Název 

časopisu 
 Není 

zřejmá

Střední 

třída 

Finanční 

potíže 
Bohatá Celkem

Počet 77 2 14 2 94Sedmička 

pionýrů % v rámci Finanční situace rodiny 58,8% 66,7% 82,4% 40,0% 60,6%

Počet 54 1 3 3 61Bravo Girl 

% v rámci Finanční situace rodiny 41,2% 33,3% 17,6% 60,0% 39,4%

Počet 131 3 17 5 155Celkem 

% v rámci Finanční situace rodiny 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Na první pohled  vypadá výsledek zajímavě, dalo by se očekávat, že rodiny 

s finanční nouzí budou zobrazeni více v Bravo Girl, tj. v současné době, kdy jsou 

sociální rozdíly mezi rodinami hlubší. Velký podíl rodin s finanční nouzí v Sedmičce 

pionýrů je způsoben zejména obrazem rodin ve vzpomínkách na dětství v době války. 

S tím souvisí i další proměnná, a to starost o domácnost. Stereotyp obrazu „Popelka“, 

která slouží maceše a novým sourozencům se nevyskytl ani jednou v žádném z 

časopisů, za to se v Sedmičce pionýrů často opakuje obraz rodiny, která se společně 

stará o domácnost a všichni se v době nouze snaží vydělat nějaké peníze. Společnou 

starost o domácnost i snahu o výdělek přitom všichni považují za naprostou 

samozřejmost.  

Jako pozitivní shledávám skutečnost, že poměrně málo jsou rodiče zobrazování 

v souvislosti s alkoholem. Potvrdil se očekávaný stereotyp, kdy jeden z rodičů propadne 

alkoholu po rozpadu rodiny v  důsledku  úmrtí či závažného onemocnění druhého z nich 

nebo po rozvodu manželství. Souvislost s alkoholem má proměnná týkající se násilí 

v rodině. Otec alkoholik, který bije matku nebo děti byl několikrát zobrazen zejména 

v Bravo Girl. Násilí ve spojení s matkou je v každém z časopisů pouze zmíněno pouze 

jednou a navíc ve zcela jiném významu. U otce jde o násilí typu: “Táta často bije 

mamku i nás.“, u matky se jedná o výchovný fyzický trest: „Mamka na to přišla a dala 

mi facku.“. Nemusí to znamenat, že matka bije děti pravidelně, nicméně je to jistý druh 

násilí. 

Vztah rodičů k partnerům dětí je zobrazen zejména v Bravo Girl. Z grafů 

v příloze (viz příloha č. 5 a 6) je vidět, že v Sedmičce pionýrů v naprosté většině článků 

(více než 90 %) nebyla vůbec zmínka o tom, zda potomek má partnera,  takže nemohl 

být zobrazen ani vztah rodiče k němu. Pokud je partner zmíněn a vztah k němu 

vyjádřen, jde pouze odmítání bez zjevného důvodu. Také v Bravo Girl je u více než 

dvou třetin postoj rodičů k partnerovi nejasný,  tam kde je vyjádřen, je škála důvodů 

pestřejší. V těchto vztazích se potvrdil předpokládaný stereotyp rodiče odmítajícího 

potomkova partnera proto, že pochází z  odlišného společenského prostředí. 

Podle mého názoru se vztahy mezi rodiči a dětmi za 16 let příliš nezměnily. 

Dnešní děti jsou otevřenější, kritičtější, méně stydlivé a k rodičům přistupují více jako 

k partnerům. Určitý vliv na tyto rozdíly mohou mít společenské a politické změny, které 

u nás nastaly po roce 1989.  Výraznější stereotypy, které se v průběhu doby opakují, 

jsou rodiče, podporující své úspěšné potomky a větší obdiv k otci než k matce. Ostatní 
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stereotypy se vyskytují buď jen v jednom z časopisů, nebo byly zmíněny jen v malém 

množství případů, proto je nepovažuji za tak významné. 

Závěr 
Ve své práci jsem se zabývala mediálním zobrazením rodičů v časopisech pro 

dospívající mládež. Cílem bylo nalézt stereotypy a zjistit, zda se opakují v časopisech 

Sedmička pionýrů a Bravo Girl, které od sebe dělí šestnáct let. 

Od počátku bylo zřejmé, že obsah časopisů ovlivňovala doba jejich vydávání, 

rozdílné společenské a politické poměry i okruh čtenářů, jimž byly určeny. Sedmička 

pionýrů vznikla v době politického uvolnění v roce 1968 a její obsah se měnil spolu se 

změnami společenských poměrů (doba normalizace, společenská přestavba, přechod 

k demokracii). Sledovaný ročník vycházel jako časopis pionýrské organizace určený 

chlapcům i děvčatům v období normalizace v Československu.  

Bravo Girl u nás začalo vycházet v polovině devadesátých let, tedy ve zcela 

jiném společenském prostředí, jako výhradně dívčí časopis. Jeho obsah je povrchnější 

než u Sedmičky pionýrů, která ve své době neměla v podstatě konkurenci, a navíc její 

vydavatelé nebyli závislí na zisku z prodeje. Bravo Girl k nám přišlo v době 

rozvinutého tržního prostředí, takže nutně muselo podléhat jeho tlaku a obsah 

přizpůsobit požadavkům čtenářů. Čtenost a prodaný náklad jsou v tomto případě 

důležitější než kvalita obsahu. Navíc je časopis německou mutací. 

Rozdíly závislé na těchto faktorech jsem očekávala a mé předpoklady se splnily. 

Překvapilo mě však, jak velké ty rozdíly byly v dotazech dětí v rubrikách na bázi linky 

důvěry i ve formě odpovědí na ně. Třináctileté dívky se v roce 1981 svěřovaly 

s obdivem ke staršímu spolužákovi, kterého maximálně potkávaly na chodbě školy. 

Dostalo se jim odpovědi, že na kluky mají ještě čas, a proto je nemusí trápit skutečnost, 

že si jich jejich idol nevšímá. Třináctileté slečny trápily v roce 1997 podobné otázky, 

mnohem více je však již zajímala sexuální stránka vztahu. Časopis radil dívkám, jak se 

oblékat, tvářit a líčit, aby vyvoleného chlapce zaujaly, a i když sex v tomto věku 

nedoporučoval, fyzický kontakt nevylučoval a dokonce i radil, jak správně líbat apod. 

Pokud jde o vlastní cíl mé práce - hledání stereotypů v zobrazení rodičů 

v časopisech pro dospívající mládež - dospěla jsem k závěru, že mé předpoklady se 

naplnily jen částečně. Z očekávaných stereotypů jsem v Sedmičce pionýrů nalezla obraz 

otce v povolání řezníka, který uplácí a využívá toho, že prodává nedostatkové zboží, 

k získání protekce pro své děti. Potvrdila se i hypotéza o rodiči alkoholikovi a o 



41 

ambiciózních rodičích, kteří nutí své děti do činností, které je nebaví. Naopak 

stereotypy ovlivněné politikou se nepotvrdily. V Bravo Girl se naplnil předpokládaný 

obraz rodičů bránících svým dětem ve vztahu s partnerem, kterého pokládají za 

nevhodného, a stejně jako u Sedmičky pionýrů obraz rodiče alkoholika. Nepotvrdil se 

obraz matky podnikatelky, která nemá čas na děti. Ani v jednom z časopisů jsem 

nenašla matku utajující prohřešky svých dětí před otcem, otce nekriticky milujícího 

dceru, ani upřednostňování potomků ze současných svazků před potomky ze svazků 

dřívějších. 

Na druhé straně jsem objevila stereotypy, které jsem neočekávala. Jedná se 

především o stereotyp zobrazení úspěšné osoby, jíž zázemí a plná podpora rodičů 

pomohly ke kariéře. Tento stereotyp se objevuje v obou časopisech a patří mezi častěji 

obraz rodičů. Výrazným stereotypem v Sedmičce pionýrů je zobrazení rodiny 

s finančními problémy, ve které se všichni společně starají o domácnost, a to zejména 

v období druhé světové války. V Bravo Girl jsem zaznamenala stereotyp nedůvěry 

k rodičům a násilí v rodině. 

Většina nalezených stereotypů je podle mého názoru neškodná. Do jisté míry by 

mohl být škodlivý stereotyp rodiče alkoholika a rodiče odmítajícího potomkova 

partnera, záleží ovšem na kontextu, v němž se uvádí. 

Vlivu médií na dospívající děti jsou si vědomi i odborníci, kteří zdůrazňují 

potřebu výchovy k mediální gramotnosti. Proto byla zařazena do Rámcového 

vzdělávacího programu. Domnívám se, že moje práce by se mohla v tomto programu 

také využít, a to především ke konfrontaci zjištěných výsledků s reálným životem, tj. 

s vlastními zkušenostmi studentů. Zjištění, že médii prezentované skutečnosti se mohou 

lišit od vlastních zkušeností, mohou dětem pomoci získat kritický přístup k nabízenému 

obsahu, lépe vyhodnotit jeho kvalitu a své ujasnit si své postoje. Stejně tak by mohli 

studenti porovnávat svůj postoj k rodičům a vztahy s nimi s výsledky z časopisu 

Sedmička pionýrů. Výsledky mohou sloužit jako konkrétní příklad změn, ke kterým 

došlo společně se změnou společenského systému, jejich dopadu na společnost a vlivu 

tohoto dopadu na vztahy v rodině. Studenti by také mohli srovnat otevřenost, se kterou 

se děti vyjadřují do médií dnes, a jak tomu bylo v době normalizace. 
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Summary 

I concerned in my work of the medial presentation of parents in magazines for 

teenagers. The target was to find the stereotypes and find out whether they repeat in 

examined magazines Sedmička pionýrů and Bravo Girl, which separate fifteen years. 

At first it was evident that the content of both magazines was influenced by the 

time of their issue, different social and political circumstances and the circulation 

readership, to which the magazines were intended. I expected the differences depending 

on these factors, and my presumptions came true. I was surprised how large were the 

differences between the children’s questions in section on the basis of the helpline as 

well as in the form of answers to them. 

As for own target of my work - to find stereotypes of parents in magazines for 

teenagers - I draw the conclusion that my presumptions were realised only partially. On 

the other site, I found the stereotypes that I did not expect. This is in particular a 

stereotype presentation of the successful person to which the family background and 

parents' full support helped in building up their career. This stereotype appears in both 

magazines as the most usual image of parents. In my opinion, the found stereotypes   are 

mostly harmless. 
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Příloha č. 3: Postavení matky k potomkům v jednotlivých časopisech (tabulka) 
 

Postavení matky vůči potomkovi v jednotlivých časopisech 

Název časopisu Není 
zřejmé 

Přísná/ 
důsledná 

Bez zájmu 
o 
potomka 

Přílišně 
náročná 

Láskyplná, 
je oporou 

Láskyplná, 
ale není 
oporou 

Stále na 
potomkovi 
něco 
kritizuje 

Matka 
není 

Na 
partnerské 
úrovni 

Rozmazlující Jiné Celkem 

Počet 40 15 1 2 17 1 0 3 0 1 15 94 Sedmička 
pionýrů % v rámci 

Postavení 
matky vůči 
potomkovi 

59,7% 75,0% 100,0% 100,0% 60,7% 33,3% ,0% 100,0% ,0% 100,0% 60,0% 60,6% 

Počet 27 5 0 0 11 2 3 0 3 0 10 61 Bravo Girl 

% v rámci 
Postavení 
matky vůči 
potomkovi 

40,3% 25,0% ,0% ,0% 39,3% 66,7% 100,0% ,0% 100,0% ,0% 40,0% 39,4% 

Počet 67 20 1 2 28 3 3 3 3 1 25 155 Celkem 

% v rámci 
Postavení 
matky vůči 
potomkovi 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



 

Příloha č. 4: Postavení otce k potomkům v jednotlivých časopisech (tabulka) 
Postavení otce vůči potomkovi v jednotlivých časopisech 

Název časopisu Není 
zřejmé 

Přísný/důsledný 
Bez zájmu 
o potomka

Přílišně 
náročný 

Láskyplný, je 
oporou 

stále na 
potomkovi 
něco 
kritizuje 

Otec 
není 

Na 
partnerské 
úrovni 

Rozmazlující Jiné Celkem 

Počet 34 17 3 2 21 0 4 0 1 13 94 Sedmička 
pionýrů % v rámci 

Postavení 
otce vůči 
potomkovi 

47,2% 77,3% 75,0% 66,7% 80,8% ,0% 80,0% ,0% 100,0% 72,2% 60,6% 

Počet 38 5 1 1 5 2 1 3 0 5 61 Bravo Girl 

% v rámci 
Postavení 
otce vůči 
potomkovi 

52,8% 22,7% 25,0% 33,3% 19,2% 100,0% 20,0% 100,0% ,0% 27,8% 39,4% 

Počet 72 22 4 3 25 2 5 3 1 18 155 Celkem 

% v rámci 
Postavení 
otce vůči 
potomkovi 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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