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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na mediální vzory rozvoje rovného vnímání minoritních 

skupin u dětí předškolního věku. V teoretické části pojednává v širším kontextu 

socializačního procesu o těch aspektech, které jsou v této souvislosti významné. Věnuje se 

tématu sociálního učení, postojů vůči minoritám a jejich utváření, masové komunikaci a jejich 

účinkům na děti předškolního věku. 

Empirická část se zabývá analýzou vybrané elektronické a tištěné mediální produkce 

určené českým dětem v předškolním věku, včetně porovnání rozdílů mezi českou a zahraniční 

produkcí. V rámci analýzy je zjišťována přítomnost či nepřítomnost takových mediálních 

vzorů, které by mohly mít vliv na utváření postojů českých dětí vůči minoritním skupinám. 

Následně je zhodnoceno, zda se mezi nalezenými vzory vyskytují takové, které by mohly mít 

potenciál pro působení na příjemce ve smyslu rozvoje rovného vnímání minoritních skupin.  
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Abstract 

The diploma thesis is focused on medial models of the minority group’s equal 

perception development by preschool aged children. The theoretical part discourses in the 

wider context of the socialisation process about aspects important in this relation. It turns to 

the topics of social learning, attitudes towards minorities, attitudes' formation, mass 

communication and its impact on preschool children. 

The empiric part focuses on analysis of the chosen both electronic and printed medial 

production assigned to Czech preschool children, including comparison between Czech and 

foreign production. Within the analysis the either presence or absence of such medial models 

is investigated, which might have an influence on Czech children's attitude forming towards 

minority groups. Consequently it is evaluated whether between identified models such models 

exist, which could have a potential for actuating recipient in the sense of equal perception 

development towards minority groups. 

 

Key words 

Attitudes, minorities, mass communication, media, imitation 

  



OBSAH 

TEORETICKÁ ČÁST ................................................................................................... 8 

Úvod ............................................................................................................................. 8 

Výkladový slovníček některých pojmů ........................................................................ 11 

Širší vztahový rámec - Socializace .............................................................................. 14 

1. Definice a vymezení socializace .................................................................. 14 

2. Socializace u dětí předškolního věku ........................................................... 17 

3. Masová komunikace a prostředky masové komunikace jako socializační 

činitel .......................................................................................................... 18 

3.1. Masová komunikace a masová média .......................................................... 18 

3.2. Role masové komunikace a jejích prostředků v procesu socializace ............. 21 

3.3. Mediální účinky ........................................................................................... 22 

3.3.1. Mediální obsah a jeho socializační účinky ............................................... 25 

3.4. Vliv masové komunikace na děti předškolního věku .................................... 29 

3.5. Intervenující faktory vlivu prostředků masové komunikace .......................... 32 

4. Postoje jako produkty socializace ................................................................ 37 

4.1. Utváření postojů .......................................................................................... 40 

4.2. Předsudky a stereotypy ................................................................................ 42 

4.2.1. Předsudky u dětí předškolního věku ........................................................ 44 

4.3. Postoje k minoritním skupinám .................................................................... 45 

4.3.1. Postoje vůči minoritám v prostředcích masové komunikace ..................... 47 

5. Sociální učení jako základní mechanismus socializace ................................ 50 

5.1. Sociální posilování (operantní podmiňování) ............................................... 51 

5.2. Identifikace .................................................................................................. 51 

5.3. Nápodoba (Imitace) ..................................................................................... 52 

5.4. Modely ........................................................................................................ 54 

5.4.1. Média jako zdroj modelu ......................................................................... 58 

SHRNUTÍ ................................................................................................................... 60 



EMPIRICKÁ ČÁST .................................................................................................... 62 

1. Výzkumný projekt, jeho cíle a výzkumné otázky ......................................... 62 

2. Charakteristika vzorku................................................................................. 66 

3. Metody ........................................................................................................ 71 

4. Postup ......................................................................................................... 73 

4.1. Samotný postup ........................................................................................... 76 

5. Výsledky, Odpovědi na výzkumné otázky ................................................... 78 

5.1. Souhrnné výsledky ...................................................................................... 78 

5.1.1. Etnická minoritní skupina ........................................................................ 84 

5.1.2. Postavy se zjevným handicapem .............................................................. 90 

5.1.3. Náboženská menšina ............................................................................... 90 

5.1.4. Sociální menšina ..................................................................................... 90 

5.2. Celkové vyznění kontextu dle jednotlivých minoritních skupin .................... 91 

5.2.1. Etnická menšina ...................................................................................... 92 

5.2.2. Postavy se zjevným handicapem .............................................................. 98 

5.2.3. Náboženská menšina ............................................................................. 100 

5.2.4. Sociální menšina ................................................................................... 101 

5.3. Zhodnocení vzorů z hlediska možného působení na rozvoj rovného vnímání 

minoritních skupinovou ............................................................................. 103 

5.4. Zodpovězení výzkumných otázek .............................................................. 105 

6. Diskuze ..................................................................................................... 107 

Závěr ......................................................................................................................... 111 

Seznam použité literatury: ......................................................................................... 112 

Seznam příloh ........................................................................................................... 117



8 

TEORETICKÁ ČÁST 

Úvod 

Problematika účinků masových médií je stále velmi aktuálním a diskutovaným 

tématem. S rozvojem nových technologií se rozšiřuje pole mediálního působení v rámci 

života jedince i společnosti jako takové. Média tvoří samozřejmou součást života dnešního 

člověka, a to již od útlého dětství. Tím se spolu s rodinou a dalšími společenskými institucemi 

spolupodílejí na vývoji a formování lidského jedince. 

Z těchto důvodů se zcela pochopitelně řada odborníků na mediální působení zaměřuje 

v rámci svých výzkumů. Zvláštní pozornost je věnována dětem, zejména ve smyslu 

negativního dopadu působení médií na příjemce této věkové kategorie. Obavy z negativních 

účinků médií na děti jsou diskutovaným tématem také v řadách laické veřejnosti, zejména 

rodičů. 

Dítě se v mnoha rozměrech teprve formuje a jako houba do sebe nasává všechny 

dostupné informace o světě, který jej obklopuje i o tom, jakým způsobem v něm lze fungovat. 

Těmto způsobům se učí převážně učením, v nejútlejším věku především nápodobou vzorů, 

které ve svém okolí nachází. V medializované době pak jsou tímto zdrojem také prostředky 

masové komunikace, a proto je na místě se ptát, jakým způsobem k formování jedince 

přispívají. 

Dnešní dítě se však nerodí do společnosti, která je kulturně a sociálně jednolitá, ale 

která je v mnoha směrech pluralitní. Její součástí je mnoho různých společenských skupin. 

Nedílnou součástí společnosti jsou minoritní skupiny, které jsou podobně jako mediální 

účinky společensky diskutovaným tématem. Jsme obklopeni nejen příslušníky naší kultury, 

ale žijeme na jednom místě spolu se zástupci dalších národů, ras, náboženství, sociálních tříd 

apod. Dítě se již od počátku učí žít a fungovat ve společnosti, ve které je mnoho jedinců 

a skupin, kteří se od něj liší, a proto je důležité, jak se naučí k těmto odlišnostem stavět. Tomu 

se učí v průběhu socializace skrze sociální učení postojů a chování. Protože média jsou 

jedním ze zdrojů modelů pro takové učení, bývá jedním z aspektů zkoumání mediálních 

účinků také jejich souvislost s minoritními skupinami. 
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Právě spojením tématu mediálních účinků a minoritních skupin se bude zabývat naše 

práce. Předmětem našeho zájmu bude způsob, jakým se utváří postoje vůči minoritním 

skupinám a jakou roli v tomto utváření mohou hrát prostředky masové komunikace. 

V teoretické části práce poukážeme na místo prostředků masové komunikace v socializačním 

procesu a na mechanismy, jakými se skrze ně dítě může učit postojům vůči minoritním 

skupinám. Protože masová média zaujímají významné místo již v předškolním věku, což je 

také věk, kdy se z velké části formují postoje, budeme všechna témata vztahovat právě 

k tomuto věku. Poté, co prostředky masové komunikace v teoretické části ukážeme z pozice 

zdrojů potenciálních modelových vzorů, skrze které se děti mohou učit postojům a chování 

vůči minoritním skupinám, v empirické části bude naším cílem zjistit, jaké konkrétní 

modelové vzory jsou nabízeny ve vybraném vzorku mediální produkce pro předškolní děti 

v našem prostředí. Žijeme ve svobodné zemi, kde jsou práva minorit (alespoň formálně) 

respektována a kde společnost uznává základní práva minoritních skupin. Proto, ale 

i z důvodu respektování základní lidské důstojnosti všech lidí, jakkoli odlišných, by dle 

našeho názoru měly být v tomto duchu vychovávány již malé děti, které si teprve utváří 

systém názorů a postojů. A protože prostředky masové komunikace jsou jedním z nástrojů, 

kterými společnost může na formování jedince působit, pokusíme se v empirické části práce 

také zhodnotit, zda nalezené mediální vzory mohou působit na rozvoj rovného vnímání 

minoritních skupin u cílené věkové kategorie mediálních příjemců. 

Zmíněná témata, o kterých budeme pojednávat v teoretické části, jsou velmi obsáhlá, 

a každé z nich by postačilo na práci samostatnou. Abychom se dobrali cílů naší práce, 

budeme z těchto témat vybírat jen to, co se nám jeví nejpodstatnější. Cílem teoretické části 

nebude jednotlivá témata zcela postihnout, nýbrž vybrat z nich to, co poslouží záměrům práce 

a bude sloužit jako teoretický podklad pro empirické šetření. 

Co se týče struktury práce, je rozdělena klasicky na teoretickou a empirickou část. 

V teoretické části, ve snaze vyhnout se roztříštěnosti práce, budeme jednotlivé tematické 

celky zasazovat do širšího kontextu socializace, čímž zároveň jednotlivé celky propojíme 

do vzájemných souvislostí. V první kapitole proto stručně shrneme základní informace 

o socializačním procesu. V kapitole druhé pojednáme o průběhu socializace u dětí 

předškolního věku, které pro nás představují cílovou skupinu. V třetí kapitole představíme 

masovou komunikaci a její prostředky jako jednoho ze socializačních činitelů a nastíníme 

možný vliv na dětské příjemce. V další kapitole pojednáme o postojích jako jednom 

z produktů socializace a o tom, jakým způsobem se postoje utváří. Speciálně se zaměříme 
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na postoje vůči minoritním skupinám. Poslední kapitolu teoretické části věnujeme základnímu 

mechanismu socializace – sociálnímu učení. Stručně shrneme jeho základní formy 

a popíšeme, jakým způsobem v tomto procesu fungují modely a jak se uplatňují 

v prostředcích masové komunikace. 

Tak vytvoříme jakýsi „teoretický trychtýř“, skrze který se od obecného pojetí 

socializace dostaneme k zcela konkrétním mediálním vzorům, týkajících se minoritních 

skupin. 

Empirická část bude rozdělena na sedm kapitol, ve kterých popíšeme analýzu mediální 

produkce, skrze kterou se pokusíme vyhledat a vyhodnotit mediální vzory působící 

na vnímání minoritních skupin, a to na vybraném vzorku elektronických a tištěných médií, 

určených dětem předškolního věku. Půjde o mapující výzkum, jehož přínos bude spočívat 

jak v rozšíření existujících podložených informací o mediálním obrazu minoritních skupin 

z hlediska dětem určených médií, tak v utvoření podkladu pro případné další zkoumání 

na tomto poli. 
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Výkladový slovníček některých pojmů 

Na začátek považujeme za důležité vymezit některé pojmy, které budeme v dalším textu 

používat. Jde o terminologii používanou ve více disciplínách i v běžné mluvě v různých 

splývajících významech.  

Rasa - sociologický slovník ji definuje jako konstrukt, který rozděluje lidskou populaci 

do kategorií na základě fyzických vlastností. Vazba mezi fyzickými znaky a psychickými 

vlastnostmi ras je však značně zastřena kulturními vlivy. Kromě toho, že označení pomocí 

tohoto pojmu mívá významné sociální důsledky (holocaust, rasismus), je to také problémové 

kritérium klasifikace, proto tento pojem mnoho současných badatelů zcela odmítá (Jandourek, 

2001, s. 201). Pojem rasa, jako pojem vědecký však zůstává neutrální, vyvinul se s rozvojem 

srovnávací anatomie, kdy věda objasňovala, že se lidský rod odlišuje anatomickými znaky, 

jako je barva kůže, vlasů a očí, tvaru lebky a obličeje, výška a tělesná proporce. Vyčleněny 

byly čtyři základní rasy bílá (europoidní, patří sem např. Evropané, arabové, Indové, židé), 

žlutá (mongoloidní, patří sem např. američtí indiáni, Eskymáci, asiaté) a černá (negroidní, 

patří sem obyvatelé střední a jižní Afriky) (Průcha, 2007, Kokaisl, 2007). 

Národ je definován jako skupina lidí, kteří mají obvykle společnou řeč, kulturu, tradici 

a dějiny, vymezující se vůči lidem považovaným za cizince, má často tendenci k vytvoření 

státu. Dříve byl tento pojem vnímán etnicky, dnes je vnímán více politicky, často je 

ztotožňován s pojmem stát (Jandourek, 2001, s. 168). 

Etnikum jako pojem pochází z řeckého slova ethnos, znamenající kmen, národ jako 

příbuzenskou jednotku, později bylo rozšířeno o pojetí teritoriální a kulturní sounáležitosti. 

(Průcha, 2007, s. 50). Jde tedy o skupinu lidí sdílející stejný rasový původ a obvykle též jazyk 

a kulturu, historii, sebepojetí, vědomí společného původu, a to, že je jako etnicky odlišné 

vnímají druzí (Jandourek, 2001, s. 76). Pojem etnikum se často obtížně rozlišuje od pojmu 

národ. V evropské tradici však převládá pojetí, že národy se vyvinuly z příslušných etnik. 

Žijí-li ve státě i příslušníci jiných etnik než je konstituující národ, jsou považováni 

za národnostní menšinu. Průcha uvádí, že v českém prostředí se rozlišuje rozdíl mezi 

„etnikem“, jako společenstvím rozvinutého na úroveň národa a „etnickou skupinou“, kde 

společenství k úrovni národa nedospělo, např. Romové nebo Laponci (Průcha, 2007). 

Menšina (minorita) je „skupina s menším počtem členů než má v téže společnosti skupina 

většinová. V jiném pojetí skupina, která je ve společnosti znevýhodněna na základě 
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připsaných znaků (barva pleti, národnost, náboženské vyznání), jež jsou považovány ze strany 

příslušníků většiny za méně hodnotné“ (Jandourek, 2001, s. 154). Kinloch (dle Letavajová, 

2005) definuje minoritu jako skupinu lidí, která vnímá sebe samu, nebo je vnímána majoritou 

jako odlišná. Má své fyzické, kulturní, ekonomické charakteristiky, nebo charakteristiky 

týkající se chování a je předmětem využívání a diskriminace. Rozlišuje menšiny: 1. fyzické, 

2. kulturní, 3. ekonomické, 4. behaviorální. Sirovátka (2002) popisuje minoritní skupiny jako 

ty, které spadají pod sociální exkluzi, tedy jakéhokoli vyloučení z lokálního společenství nebo 

širšího společenského řádu. Rozlišuje vyloučení ekonomické (zdroj chudoby, vyloučení 

z obvyklého standardu dané společnosti), sociální (brání sdílet určité sociální statusy 

a sociální instituce), politické (upření občanských a základních lidských práv, vyloučení 

z vlivu na společnost a vlastní osud), kulturní (odepření práva participovat na kultuře a sdílet 

její kulturní kapitál, vzdělanost, hodnoty), vyloučení na základě duševního onemocnění, 

náboženské skupiny. Příklady takových skupin jsou nezaměstnaní, extrémně chudí, etnické 

skupiny či lidé žijící na okraji společnosti. Jednotlivé minoritní skupiny se mohou překrývat 

(např. Romové mohou být zároveň sociální menšinou), či způsobovat další sociální vyloučení 

(např. sociální vyloučení způsobí také vyloučení kulturní, protože nejsou peníze na vzdělání, 

to zase způsobí vyloučení ekonomické vzhledem k zaměstnání apod.). 

V rámci české legislativy jsou jako menšiny definovány pouze menšiny národnostní, a to 

zákonem 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin (Vláda České republiky, 

online). Tento status a s ním spojená práva však dosahují v tomto pojetí jen některé 

národnostní menšiny, kterých je asi dvanáct. 

Z psychologického a sociologického pohledu se užívá pojetí širší, které zahrnuje jakoukoliv 

(na základě některých znaků) ve společnosti znevýhodněnou skupinu. Tohoto pojetí se 

budeme držet také my v naší práci a za menšinu budeme považovat skupiny nábožensky, 

etnicky, ekonomicky, fyzicky, či jinak znevýhodněné s tím, že pod etnickou menšinou 

budeme rozumět vše, co zahrnují výše zmíněné pojmy národ, etnikum i rasa. 

Sociální rovnost – „sociální ideál požadující pro lidi ve společnosti stejnou příležitost 

k nabývání sociálních a ekonomických statků a stejný přístup k moci a konzumu“ (Jandourek, 

2001, s. 208). „Rovnost v širším smyslu „spočívá v naprosto stejné lidské důstojnosti“ 

(Kokaisl, 2007, s. 56). 

Tolerance – „postoj snášenlivosti k chování, přesvědčení, víře a postojům druhých lidí“ 

(Hartl, Hartlová, 2000, s. 622). 
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Diskriminace – „omezování nebo upírání práv určitým skupinám obyvatel z důvodů 

etnických, náboženských, jazykových, sexuálních aj.“ (Hartl, Hartlová, 2000, s. 115). 

Masová média x masová komunikace 

Masová komunikace je určitý specifický druh komunikace, která slouží ke sdělování 

a sdílení významů mezi lidmi (Janoušek, Slaměník, 1998, s. 125). 

Masová média (masmédia) jsou prostředky masové komunikace, tedy organizace, instituce, 

postupy a technologie, skrze které je masová komunikace zprostředkována. Těmi jsou 

např. kniha, periodický tisk, rozhlas a televize, film, nahrávky, počítač a internet (McQuail, 

2009). 

Chceme-li být důslední, je nutné tyto pojmy rozlišit, protože například při zkoumání vlivu 

masové komunikace a masových médií je toto oddělení nutné, abychom rozlišili, jaký vliv je 

dán obsahem komunikace a jaký např. typem média. Tyto dva pojmy se však běžně zaměňují 

(hovoříme-li o účincích masmédií, myslíme tím ve skutečnosti účinky masové komunikace 

apod.). Zřejmě proto, že v praxi nepůsobí jedno bez druhého, nebo že pro cíle dané práce 

tento rozdíl není zásadní. V naší práci bude v tomto ohledu těžiště ve zkoumání obsahu 

masové komunikace, která skrze média probíhá. Tyto dva pojmy proto budou obvykle 

v našich myšlenkových operacích propojeny. 
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Širší vztahový rámec - Socializace 

Každý člověk je ve svém životě účastný procesu socializace, ať si toho je či není 

vědom, ať je či není s touto skutečností srozuměn. Co přesně tato socializace pro člověka 

znamená a jak souvisí s utvářením našich postojů, zejména pak k minoritním skupinám jako 

předmětu našeho zájmu? To spolu s dalšími otázkami se pokusíme v následujícím textu 

objasnit, nebo se k objasnění alespoň přiblížit. 

 

1. Definice a vymezení socializace 

Pojem socializace bývá obvykle definován dost široce. Existuje mnoho různých definic 

a rozdílů v pojetí socializace, všechny se však shodují v tom, že socializace je proces, během 

něhož dochází u jedince k vývojovým změnám v důsledku působení společnosti. Socializace 

probíhá již od narození dítěte, především v rodině, nazýváme ji socializací primární. Rodina 

je zde mediátorem vlivu společnosti a kultury, do které rodina dítě uvádí. Socializace je ale 

ve skutečnosti procesem celoživotním, na primární navazuje socializace sekundární a k vlivu 

rodiny se přidávají další společenské instituce, jako škola, později pracovní organizace atd. 

Po vrůstání do společnosti dochází u jedince k dalším socializačním změnám, které souvisí 

buď se změnou způsobu začlenění do společnosti, se změnami samotné společnosti, nebo 

s přechodem jedince do společnosti jiné. Působení společnosti však po celou dobu zaujímá 

důležité místo v sociální determinaci jedince (Odehnal, 1988, Nakonečný 1999). S pojmem 

socializace bývá spojována představa jednosměrného procesu, kdy je jedinec utvářen, 

formován z vnějšku vlivy společnosti. Tak tomu ovšem není. Mnoho autorů se shoduje v tom, 

že v procesu socializace hraje roli jak sociální prostředí jedince, tak jedinec sám. Jedinec je 

dnes pojímán jako aktivní účastník procesu socializace. V úvodu si uveďme, jak socializaci 

definují někteří z autorů. 

Bandura chápe socializaci jako proces, v němž jedinec vyvíjí ty kvality, které jsou 

pro jejich účinné uspění ve společnosti důležité. Pod socializací chápe sice formování skrze 

vlivy vnější, ale za konečný cíl socializace, která je úspěšná, považuje nahrazení vnějších 

sankcí interní kontrolou. V socializaci jde o (často aktivní) vyrovnávání se s požadavky, které 

jsou sociálním prostředím a společností jedince předkládány, nikoli pouhé pasivní přebírání 

schémat, ať už kognitivních, behaviorálních či jiných (dle Nakonečný, 1999). 
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Odehnal (1988) popisuje socializaci jako jádro vývoje jedince, postupné začleňování 

(doslova vrůstání) jedince do společnosti, během kterého dochází k fundamentálním 

přeměnám, díky kterým se jedinec ve stále větší míře stává členem lidské společnosti, 

kulturní bytostí. Mluví zároveň (podobně jako Bandura) o socializaci jako o vzájemném 

vztahu jedince a společnosti. K vývojovým změnám dochází u jedince vlivem socializačního 

působení, avšak za přítomnosti jeho aktivního zpracování. Odehnal zároveň s tímto 

vymezením socializace upozorňuje, že ne každé působení společnosti musí být socializační. 

Také Helus (1973) zdůrazňuje, že osobnost člověka není mechanickým produktem 

prostředí, ale mezi vlivy prostředí a osobností dochází k interakci, jedinec se podmínkám 

sociálního okolí podřizuje, zároveň však také tyto podmínky podřizuje vlastním záměrům. 

Socializace je v jeho pojetí dána vlivem konkrétního společensko-kulturního systému, 

tvořeného hodnotově-normativní, mezilidsky vztahovou, rezultativní složkou a také složkou 

osobnostní, kterou tvoří individuální, socializované osobnosti členů tohoto systému. 

Nakonečný (1999) vyjadřuje pojem socializace v konkrétnějších pojmech, dle něj jde 

o komplexní proces přeměn, „které začínají osvojováním základních kulturních návyků, 

později mluvené řeči a dalšími změnami, až po vpravování se do role svého pohlaví, orientace 

ve světě hodnot a jejich přejímání, resp. zvnitřňování“ (Nakonečný, 1999, s. 57). To je dle něj 

proces zejména sociálního učení, uskutečňujícího se skrze kontakt se sociálním okolím, která 

začíná v raném věku dítěte v rodině, později ve škole, práci. Je determinovaný masmédii, 

příslušností k různým pracovním, zájmovým skupinám apod. 

Řezáč (1998) shrnuje širší a užší pojetí socializace, kdy užší pojetí znamená osvojování 

si sociálních rolí a širší pojetí zahrnuje mimo užší pojetí také další vývojové změny: 

personalizaci, kulturaci, profesionalizaci. Většina autorů však pojednává o socializaci 

z pohledu širšího, zůstaneme při tomto pojetí také v této práci. 

Oblast socializace je vskutku široká, můžeme na ni nahlížet z mnoha úhlů pohledu. 

V socializaci můžeme rozlišit její subjekt a objekt, obsah, mechanismy, formy, činitele, cíle, 

etapy a produkty socializace (Odehnal 1988; Řezáč, 1998). Subjekt socializace je nositel 

socializačního obsahu, který předává objektu socializace. Ten jej skrze učení přejímá a v jeho 

důsledku se mění. Ideálně tak, aby byl schopen lépe participovat na životě společnosti. 

Vlastním jádrem procesu socializace, během něhož přechází cíl ve výsledek, jsou 

mechanismy socializace. Ty spočívají v procesech učení, skrze něž si jedinec obsahy 

socializace osvojuje a také v regulačních procesech, kterými činitelé socializace na toto 
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učení jedince působí tak, aby jedinec dospěl k výsledku odpovídajícímu cíli socializace 

(Odehnal, 1988). Procesy učení jsou pro naši práci zásadní, proto jim později budeme věnovat 

samostatnou kapitolu. Obsah socializace je odvozen z normativních požadavků společnosti, 

které má na participaci svých členů. Obsahy vstupují do procesu socializace v podobě cílů 

(zahrnujících např. určité společensky žádoucí změny), které se realizují ve výsledcích 

socializace. Výsledky, které se někdy označují také jako produkty socializace však s cíli 

socializace nemusí v konečném důsledku korespondovat (Odehnal, 1988). Jako produkt 

socializace Nakonečný (1999) označuje osobnost jako výsledek sociálního učení, která 

zahrnuje kognitivní schémata, motivy a postoje a instrumentální chování či sociální role. 

Řezáč (1998) produkty socializace popisuje jako zásadní změny v osobnosti člověka, 

ke kterým dochází působením vlivu společenského života člověka. Ve vztahu k sobě jmenuje 

uvědomění sebe sama, vytvoření sebeobrazu, sebeúcty, sebekoncepce, aspirace, hodnoty 

vlastního svědomí; ve vztahu k společnosti pak utváření postojů, rolí, sociálních dovedností, 

rysů a motivů. Utváření postojů se budeme podobně jako sociálnímu učení věnovat 

podrobněji v dalším textu. Proces socializace se ve společnosti může realizovat různými 

formami. Formální (institucionalizovanou), která socializačně působí záměrně skrze 

specializované profesionály a speciální společenské instituce (zejména škola). Druhou 

základní formou je neformální (neinstitucionalizovaná) socializace, která se uskutečňuje 

v rámci jiných společenských procesů, v nichž socializační funkce není primární, ale 

pomocná. Zmíněným subjektem socializace je společnost jako taková, ta však na jedince 

nepůsobí jako celek, nýbrž skrze činitele socializace, kterými jsou konkrétní sociální skupiny 

nebo osoby, se kterými jedinec vstupuje do vztahů (Odehnal, 1988). Tyto činitelé jsou 

v raném dětství především rodina a později škola a další, které na dítě působí přímo, v dnešní 

době však na jedince působí také mnoho vlivů nepřímých, mj. média. Již jsme také zmínili, že 

socializace je procesem celoživotním, můžeme proto také rozlišit etapy socializace, které se 

vzájemně prolínají s etapami vývoje člověka, jak je podává vývojová psychologie. 
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2. Socializace u dětí předškolního věku 

Předškolní věk je věkem od tří let do započetí školní docházky (tedy asi 6-7 let). Je to 

poslední etapa raného dětství, socializace primární přechází v sekundární socializaci. Dítě se 

učí obecně žádoucím vzorcům chování (tedy nejen chování v rámci určité role), zejména jde 

o rozvoj chování prosociálního. Důležité je přejímání sociálních norem, jejichž garantem jsou 

dospělí, na jejichž názorech a chování je dětská morálka v tomto věku závislá (Vágnerová, 

2000). 

Dospělý je dítětem v předškolním věku vnímán jako neoddiskutovatelná autorita. Má 

hlavní roli při formování morálního cítění a etických principů u dítěte. Dítě zcela automaticky 

přebírá za správné, co za správné prohlásí rodič, resp. autorita, se kterou se ztotožňuje. Tuto 

fázi morálního vývoje Piaget (1997) nazývá heteronomní morálkou. Rodiče byli pro dítě až 

do jeho tří let hlavním a prakticky jediným socializačním činitelem, od kterého přejímali 

základní sociální normy společnosti, co se smí či nesmí, jak se sluší nebo nesluší chovat. 

Šulová (2010) uvádí, že základní sociální normy mají české děti interiorizovány právě kolem 

třetího roku života. Do tří let je základním mechanismem osvojování instrumentální učení. 

Dítě je k dodržování norem motivováno skrze odměny a tresty, pozitivním nebo negativním 

hodnocením autority. Po té tuto vazbu na negativní a pozitivní posilování převáží učení 

imitací, učení se rolím, a to ve shodě s procesem identifikace se sociálním modelem 

(Kotásková, 1987, Vágnerová, 2000). Nejvýznamnějším sociálním modelem je v tomto 

období stále autorita rodiče. Protože se však v předškolním věku navázání na rodinu postupně 

uvolňuje (Vágnerová, 2000, dítě začíná např. navštěvovat mateřskou školu, vstupují do jeho 

života také další autority a jiné sociální vzory. 

V životě předškolního dítěte bývají na důležitosti také vrstevníci, kteří ovlivňují dítě 

v rozvoji kognitivních struktur (řeč, myšlení), motoriky, ale také v interiorizaci sociálních 

norem (odpoutání se od dohledu dospělého). Vztahy dítěte na různých rovinách (rodiče, 

vrstevníci, starší, mladší, opačné pohlaví) znamenají v rámci socializace změnu v rovině 

sociální reaktivity. Kvalita úrovně této reaktivity se díky procvičování v novém množství 

vztahů může zvyšovat. Uvnitř i vně rodiny dochází k osvojování sociálních rolí, samo již 

rozezná několik vlastních rolí. Toto vědomí je důležité pro formování vlastní identity (Šulová, 

2010). 
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3. Masová komunikace a prostředky masové komunikace jako 

socializační činitel 

Již jsme zmínili, že na jedince dnes působí mimo přímých také nepřímí socializační 

činitelé. Mezi nimi dnes stojí na významném místě masová komunikace a masová média. 

Přestože přímí socializační činitelé vždy budou mít v socializaci jedince a vlivu na něj své 

nezastupitelné místo, mnoho autorů se shoduje nejen na tom, že masmédia mají 

na socializační proces vliv (např. Nakonečný, 1999, Sollárová, 2008, Helus 1973), ale také 

na tom, že vliv prostředků masové komunikace stoupá. Dokonce natolik, že jejich vliv je dnes 

již rovnocenný přímému vlivu rodiny, školy a dalším skupinám, jimiž je jedinec obklopen 

(např. Helus, 1973). 

3.1. Masová komunikace a masová média 

Masová komunikace je dle Janouška a Slaměníka (1998) určitý specifický druh 

komunikace (vedle komunikace interpersonální, intrapersonální a komunikace v malých 

skupinách), která stejně jako ostatní druhy slouží ke sdělování a sdílení významů mezi lidmi.  

Masová komunikace má stejné základní složky jako jakýkoli jiný druh komunikace: 

• Původce sdělení. 

• Sdělení. 

• Příjemce. 

Sdělení (obsah) původce (komunikátor) komunikuje skrze prostředky masové 

komunikace – média. Oproti jiným druhům komunikace má masová komunikace určité 

specifické rysy: 

• Příjemcem a původcem masové komunikace není jen jedinec, ale celá množina lidí. 

Oproti komunikaci v malých skupinách má zejména na straně příjemce hromadný, 

masový charakter. Mnohočetnou podobu může mít také samo sdělení, např. mnoho 

výtisků novin nebo výskyt na mnoha obrazovkách. 

• Masová komunikace má veřejný charakter, je tedy dostupnost každému 

potencionálnímu zájemci. 
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• Trvalé rozdělení role původce a příjemce. Postup sdělení od původce k příjemci je 

jednosměrný, přestože není vyloučena zpětná vazba ze strany příjemce. 

• Příjemce s původcem nejsou v bezprostředním kontaktu, je mezi nimi časová, nebo 

prostorová vzdálenost (nebo obojí). 

• Přítomnost jiných lidí při přijímání sdělení může ovlivnit jeho racionální zpracování 

i emocionální prožitek s ním spojený (Janoušek, Slaměník, 1998, s. 126-128). 

Vymazal (1991, s. 85) vymezuje masovou komunikaci jako „sociálně podmíněný 

proces zprostředkování informací a vztahů ve společnosti za pomoci technických prostředků 

zaměřený na početné, strukturované a rozptýlené publikum“. Početnost a rozptýlenost publika 

je dána především velkým rozvojem elektronických médií, díky nimž se, jak uvádí 

Mayerowitz (2006), společný horizont sociální zkušenosti rozšiřuje. Tím je umožněno 

vytváření širších pout a spojů, ty jsou ale na druhé straně také mělčí. 

Masová komunikace se uskutečňuje sdílením nějakého obsahu skrze prostředky masové 

komunikace, média, resp. masová média. Komunikace provází lidstvo již od pradávna a již 

v dávných dobách existovalo masové šíření určitých myšlenek (především politických 

a náboženských), přestože ještě neexistovala média, tak jak je chápeme dnes. S rozvojem 

vědy a techniky se však postupně objevovala média (od tištěného slova k počítači a internetu), 

z nichž každé představovalo obrovský krok dopředu v možnostech komunikace. Některá 

vznikala na základě nějaké potřeby (knihtisk nahrazující ruční opisování), jiná jakoukoli 

potřebu předcházela a souvisela prostě s rozvojem technologií (rozhlas a televize). Dnes 

máme na výběr z nepřeberného množství forem a podob médií, skrze která lze komunikovat 

v masových rozměrech (Meyrowitz, 2006). 

Mezi základní média patří média tištěná a elektronická – knihy, noviny, periodika, 

a další média jako film, hudební nahrávky, rozhlas, televize, počítač, internet a jakákoli jiná 

elektronická média jako CD-ROM nebo DVD. Masová komunikace probíhá skrze jednotlivé 

typy médií určitým specifickým způsobem, dle rozdílnosti jejich technologie i způsobu 

užívání. McQuail (2009) uvádí, že některé dříve ustálené funkce obsahu médií se dnes stírají 

(například noviny mohou stejnou měrou působit jako informační zdroj o politickém 

a společenském dění i jako zdroj zábavy), dá se však stále hovořit o užití médií. Některá 

poskytují prožitek individuální, jiné sdílený, některá jsou dokonce interaktivní 

(např. počítačové hry). Média mohou být soukromá i veřejná, jednotlivá média působí 

na příjemce skrze různé smysly. 
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Tisk je oproti rozhlasovému či televiznímu vysílání trvalejší, lze se k němu opakovaně 

vracet. K rozhlasovému či televiznímu vysílání dnes již sice také, ale skrze jiné komunikační 

prostředky. Tisk také může obsahovat detailnější informace. Elektronická média mají výhodu 

v redukci časové vzdálenosti mezi vysíláním a přijetím sdělení. Sdělení je tak dostupné 

okamžitě (Janoušek, Slaměník, 1998). Tato výhoda však již dnes není tak výrazná, protože 

dnes již mají i mnohé zpravodajské deníky a časopisy elektronickou podobu a díky internetu 

jsou jejich sdělení také dostupná prakticky okamžitě. 

K dalším rozdílům patří také verbální a obrazové sdělování. Rozhlas, tisk a počítačové 

sítě předávají (i když každý jiným způsobem) verbálně, film, televize a video naopak 

převážně obrazově, přestože i verbální sdělení je jejich součástí a tyto dva způsoby 

kombinují. Každý z těchto způsobů na příjemce působí trochu jinak, u obrazového sdělení je 

z psychologického hlediska zajímavé, že cesta od percepce k emocím je mnohem kratší, 

protože oproti verbálnímu výrazu není potřebná tak náročná myšlenková interpretace 

(Janoušek, Slaměník, 1998). Televize a jiná vizuální média také nekladou u příjemce velké 

nároky na kreativitu a fantazii, vše mu je již předloženo v „hotové podobě“. U nevizuálně 

produkovaného obsahu (zprostředkovaného akusticky či skrze čtení) je zapotřebí k němu 

přistupovat aktivněji, v mysli jej dotvářet a zapojit fantazii, tvořivost (Vágnerová, 1997). 

Internet považují Janoušek a Slaměník (1998) za začátek nové éry „decentralizovaných 

a interaktivních masmédií“. S nástupem internetu vzrostla propojenost mezi lidmi, kteří nejen 

mohou stejné informace sdílet, ale v mnohem větší míře spolu mohou komunikovat. 

Usnadněna je komunikace na dálku. Nová virtuální realita připojuje extenzi sluchu a zraku 

také hmat (viz počítačové hry pracující s 3D). Tento rozvoj moderní doby umožňuje člověku 

útěk od reality, přináší možnost (a tendenci) stále většího se uzavírání do soukromí, ale také 

nové možnosti, jak soukromí druhých narušit. 

Přestože dnes zaznamenává obrovský rozmach a vliv počítačová technologie 

a „nejmasovější globální celosvětovou sítí je internet“ (Janoušek, Slaměník, 1998, s. 153), 

nejvlivnější masový sdělovací prostředek představuje alespoň u dětí zřejmě stále televize, 

která tím, že se postupně stala součástí téměř všech domovů a působení je tak na dosah ruky, 

získala právě zejména u nich velký vliv na formování systému hodnot lidí (Janoušek, 

Slaměník, 1998). Počítač a internet přeci jen na příjemce kladou větší nároky a i když se dnes 
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i počítač stává domácím médiem, rozšířenosti televize ještě nedosáhl
1
. Televize, jak podotýká 

Meyrowitz (2006), je velmi snadná na ovládání a i pro nejmenší děti je dostupná, aniž by 

kladla velké nároky na jejich kognitivní zralost. I proto v následujících kapitolách bude 

na toto médium kladen největší důraz, i když vliv, o kterém budeme pojednávat, se v nějaké 

míře týká médií všech. 

3.2. Role masové komunikace a jejích prostředků v procesu socializace 

Jakými aspekty se masová komunikace a masové prostředky na socializaci podílejí, 

můžeme vyčíst přímo z některých jejích vymezení. 

Například Vymazal (1991) popisuje masovou komunikaci jako sociálně podmíněný 

proces, který skrze svůj obsah utváří povahu sociálních vztahů a kulturu dané společnosti. 

Zároveň se sdělováním informací jsou šířeny i hodnoty, utvářeny vztahy a uspokojovány 

emocionální potřeby. Dle McQuaila (2009) spoluutvářejí média společenskou realitu a také 

hlavní rysy normality pro potřeby sdíleného společenského života. Skrze média se můžeme 

„učit“ normám a hodnotám a také, jak se chovat v určitých situacích. Informují nás 

o standardech a očekáváních spojených s určitými rolemi a nabízí nám modely chování. Také 

Mayerowitz (2006, s. 27-28) poukazuje na účast médií na socializaci, když konstatuje: „teorie 

médií netvrdí, že kultura a osobnost jsou plně formovány komunikačními prostředky - 

přikládají jim však význam podstatného a systematicky přehlíženého spolučinitele v procesu 

sociální změny“ a zároveň „upozorňují na to, že k transformacím nedochází naráz a že 

nemají jasné ohraničení začátkem a koncem“. 

Za základní a obecné funkce masové komunikace můžeme dle Vymazala (1991) 

považovat funkci informační, funkci sociální kontroly, funkci integrační, výchovnou 

a propagandistickou a vzdělávací. Tyto funkce souvisí s povahou společenského systému 

a jeho cíli. Těmi je šíření společensky potřebných poznatků, utváření důležitých postojů 

a názorů. Masová komunikace má přispívat k osvojení příslušných sociálních rolí, způsobu 

života, norem, hodnot. Tak do určité míry splývá se socializací a výchovou. 

                                                

1  Dle předběžných výsledků sčítání lidu Českým statistickým úřadem mělo k 26. 3. 2011 počítač asi 65% 

domácností a připojení k internetu asi 62% domácností (Český statistický úřad, 2012), zatímco alespoň jeden 
televizor mělo, dle výzkumů Asociace televizních organizací ATO, již v roce 2009 97% domácností v ČR 

(ATO-Mediaresearch, 2010). 
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Základní myšlenkou teorie, že prostředky masové komunikace se podílejí na socializaci 

jedince je to, že se skrze ně může jedinec učit jak se chovat v určitých situacích normám 

a hodnotám. A to tím, že prostředky masové komunikace nabízí obrazy života a modely 

chování, které předcházejí reálným zkušenostem. Socializační teorie je tedy jedním z pohledů, 

jak se lze na vliv masové komunikace dívat. A tím, že v sobě obsahuje zaměření 

na dlouhodobost i na různé mechanismy, jako je sociální učení, je také jedním z pohledů 

nejkomplexnějších. Zároveň je ale nutné dodat, že na jedné straně mohou média proces 

socializace podporovat, na druhé straně mohou jít proti němu. Proto bývají považována 

za potenciální hrozbu pro hodnoty, které dětem vštěpují rodiče a další socializační činitelé. 

Ve skutečnosti však není snadné odhadnout přesnou míru jejich vlivu, protože média vždy 

působí v interakci s dalšími vlivy. Zároveň jsou ale masová média jako instituce součástí 

struktury společnosti. Je tedy zřejmé a je třeba myslet na to, že je to právě společnost (a tedy 

jiní socializační činitelé než média), která má možnost působení médií a jeho míru ovlivnit, 

jak upozorňuje McQuail (2009) nebo DeFleur a Ballová-Rokeachová (1996). 

3.3. Mediální účinky 

Víme, že masová komunikace funguje v životě člověka jako socializační činitel a že jej 

nějakým způsobem ovlivňuje. Již jsme si také uvedli, že mediální vliv nemusí mít nutně jen 

socializační charakter. Masová komunikace může skrze své prostředky na jedince působit 

v mnoha směrech. Konkrétními dopady masmédií na jedince se odborníci zabývají v oblasti 

studia účinků. 

Účinný vliv médií na publikum je stále pouhým předpokladem, i když všeobecně 

přijímaným. Při působení médií totiž vždy hrají roli také další faktory, proto je těžké 

vystopovat, nakolik jsou zjištěné údaje ovlivněné opravdu pouze médii. Přesto, že konkrétní 

účinky jsou těžko prokazatelné, bylo již nashromážděno mnoho poznatků, které ukazují 

na vliv médií, na určující faktory a omezení vlivu masové komunikace. Na těchto poznatcích 

byla o mediálních účincích utvořena řada hypotéz a teorií (McQuail, 2009, Burton, Jirák, 

2001). 

McQuail (2009) definuje účinky jednoduše jako zamýšlené či nezamýšlené, krátkodobé 

nebo dlouhodobé důsledky, nebo výsledky činnosti masových médií na publikum. Rozlišuje 

také pojem „mediální účinnost“, kterou popisuje jako „výkonnost médií při dosahování 

daného záměru“, který komunikace má (s. 478). Účinky a účinnost rozlišuje také Vymazal 
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(1991), pro kterého jsou účinky krátkodobé bezprostřední změny v psychických složkách 

osobnosti a v chování. A účinnost pro něj představuje dlouhodobé působení, které pojímá 

jako řadu účinků, projevujících se převážně v sociální rovině. 

Studium účinků je značně obsáhlé. Jak uvádí DeFleur a Ballová-Rokeachová (1996), 

existuje mnoho různých teorií, které přináší na mediální účinky různé pohledy. Každá nová 

teorie přinesla v oblasti tohoto zkoumání nějaké nové poznatky, ať už se to týká objevení 

nějakého dalšího účinku, nebo nějakého dalšího faktoru, který účinky ovlivňuje. Neexistuje 

teorie, která by byla jediná správná a pojala do sebe všechny dostupné poznatky. Studium 

účinků je stále probíhající proces, v němž objevování dosud není u konce. 

Nepovažujeme pro cíle naší práce za nutné věnovat se zde vývoji a přispění 

jednotlivých teorií, obecně ale můžeme shrnout, že se v historii zkoumání účinků objevovaly 

etapy, které přisuzovaly médiím co do vlivu obrovskou moc a etapy, kdy díky novým 

zjištěním tato důležitost médií opadla. V současné době se přikláníme spíše k určitému 

střízlivějšímu pohledu, který bere v potaz jak mediální účinky, tak osobnost příjemce. 

Nejvýznamnější účinek médií dle současné teorie spočívá v „konstruování významů 

a v systematickém nabízení těchto významů publiku“ (McQuail, 2009, s. 473). Publikum 

pak významy přijímá nebo nepřijímá a včleňuje je do svých osobních struktur. Význam 

a spolu s ním i účinky jsou utvářeny především samotnými příjemci. 

Jmenujme si zde ale alespoň některá zjištění, ke kterým autoři během zkoumání účinků 

dospěli, zvlášť ta, která poukazují na roli masové komunikace a jejích prostředků v socializaci 

jedince, jak jsme si ji naznačili v úvodu této kapitoly. 

Účinky mohou působit: 

• Krátkodobě či dlouhodobě. 

• Záměrně a nezáměrně. 

• Na úrovni jednotlivce, skupiny, organizace, společenské instituce, celé společnosti 

a kultury (jednotlivě nebo na vícero úrovních současně). 

• V oblasti změn. Mohou způsobit změny různé intenzity, změnu pouze usnadnit, 

zabránit jí nebo pouze posílit již existující stav. 
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• V oblasti kognitivní (v souvislosti s poznáváním a tvorbou názorů), afektivní 

(v souvislosti s postoji a pocity) a v oblasti behaviorální (dopady na jednání)  

(McQuail, 2009). 

V obecné rovině lze říci, že na účinky lze usuzovat dle chování médií k příjemcům 

v daném kontextu a podle chování příjemců obsahů masové komunikace opět v určitém 

kontextu. Konkrétně pak toto usuzování probíhá pomocí výzkumných metod jako obsahová 

a výpovědní analýza, sběr materiálu, dotazníkové šetření, rozhovory, pozorování v terénu 

nebo experiment (Burton, Jirák, 2001).  

Mediální účinky bývají důkladně zkoumány především ze strany obsahu sdělení, který 

bývá předmětem mnohých diskuzí, zejména co se týká vhodného či nevhodného obsahu 

pro děti. Jako typický příklad zde mohou posloužit výzkumy, zda míra agresivity v mediálním 

obsahu ovlivňuje míru agresivního chování u příjemců. K účinkům obsahu se vrátíme 

podrobněji v následující kapitole, protože o ty nám v naší práci jde především. Zkoumány 

jsou také charakteristiky jednotlivých médií. Tedy zda a jak působí na příjemce formální 

stránka sdělení. Jak jsme uvedli v kapitole o médiích a masové komunikaci, každé médium 

předává sdělení svým jedinečným způsobem a již způsob, jakým je sdělení kódováno, 

vystupuje jako určitá determinanta působení. Postman (1999) upozorňuje, že každé jednotlivé 

médium v určité míře transformuje sdělení, protože je uzpůsobeno pouze pro určitý druh 

obsahu a od příjemce zase dle své podstaty vyžaduje různé způsoby využití intelektu. Jak 

popisuje Mayerowitz (2006) nebo Vágnerová (1997), televize oproti např. čtení nevyžaduje 

aktivní přístup v získávání a zpracování informací, divák může jen pasivně přihlížet. Z tohoto 

pohledu se hledají odpovědi na otázky, zda např. vizuální podněty mají na příjemce větší 

účinek než akustické apod. Ke zkoumání formální stránky sdělení patří také výzkumy, jak 

působí na příjemce množství času s médiem stráveným. Sem patří například zjištění, jak píše 

McQuail (2009), že už jen tím, že s médii tráví určité množství času, mají méně času na hru, 

v případě televize méně času na čtení apod.  

McQuail (2009) popisuje, že skrze mediální účinky, tedy skrze vliv, který na příjemce 

prostředky masové komunikace mají, se vlastně uplatňuje komunikativní nebo symbolická 

moc, kterou tvoří faktory důvěry, respektu, náklonnosti či racionality. 
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3.3.1. Mediální obsah a jeho socializační účinky 

Chceme-li mít představu o fungování masové komunikace, je mediální obsah pro tyto 

účely nepřístupnějším a také nejviditelnějším zdrojem. V centru pozornosti při zkoumání 

obsahu proto zdaleka nejsou jen zmíněné účinky. Mediální obsah bývá podroben kritickému 

pohledu jak z řad laiků, tak z řad odborníků (McQuail, 2009), v centru zájmu stojí velmi často 

obsah vhodný nebo nevhodný pro dětské publikum. DeFleur a Bellová-Rokeachová (1996) 

nazývají obsahy, které jsou kritikou nejvíce napadány „obsahem nízkého vkusu“, 

představující takový typ obsahu, který poskytuje příjemcům uspokojení způsobem, který je 

považován za potenciálně znehodnocující, přispívající k porušování morálky, snižování vkusu 

a podněcující k sociálně nežádoucímu chování (nezávisle na pravdivosti takového 

hodnocení). 

Kritika se obvykle zaměřuje na téma reklamy, komercialismu, kulturní kvality, násilí, 

národnosti apod. Některá tvrzení nejsou dostatečně podložena, jiná ale ano. Například bylo 

opravdu zjištěno, že ve zpravodajství bývají upřednostňována některá témata (například 

etnocentrická), nebo pohledy na svět, že ve zpravodajství je věnováno více pozornosti 

mužům, nebo že menšiny jsou v různé míře odsouvány na okraj, ignorovány nebo 

stigmatizovány. V mediálních obsazích lze ve velké míře najít určitou předpojatost, pod 

kterou bývá myšleno zkreslení reality, negativní zobrazování, přehlížení některých skupin, 

nesprávná interpretace jejich role nebo preferování některých politických stran nebo některé 

filozofie. Tato předpojatost se týká nejen reálných témat a příběhů, ale také fikce. Jedním 

ze zdrojů takové kritiky jsou určitá obecná očekávání, která vzhledem k mediím panují. Jsou 

jimi především požadavky na objektivitu a přesné odrážení reality, rozmanitosti obsahu, 

svoboda a nezávislost tisku. Tyto normativní požadavky, které jsou odkazovány k veřejnému 

zájmu, ale není ve skutečnosti jednoduché splnit. Média totiž podléhají institucionálním 

a organizačním tlakům. Vzhledem k tomu, že média jsou jedním z nástrojů sociální regulace, 

se dá předpokládat, že některá, pro společnost vysoce ceněná témata či postoje, v nich budou 

upřednostňována před jinými apod. Kromě toho, aby média mohla fungovat, potřebují 

příjemce a musí proto uspokojit také jejich zájmy. A publikum od médií často očekává něco 

jiného, než je věrný odraz reality. Očekává zábavu, relaxaci od reality, má rádo dramata, fikci, 

mýty apod. (McQuail, 2009). Je tedy třeba si při jakémkoli hodnocení uvědomovat, že 

mediální obraz realitě neodpovídá, nýbrž je médii přetvářen. 
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Předmětem výzkumného zájmu je samozřejmě také druhá strana věci, a to vliv, který by 

se dal pojmenovat jako pozitivní, žádoucí. Ten se obvykle pojí se vzdělávacím a výchovným 

obsahem, nebo obsahem morálně povznášejícím, nebo nějakým způsobem inspirujícím. Tento 

typ obsahu DeFleur a Bellová-Rokeachová (1996) nazývají „obsah s vysokým vkusem“. Je to 

typ obsahu, který bývá kritiky preferován a je zřejmé, že je požadován především pro dětské 

publikum. I zde existují podložená zjištění, že takovým pozitivním směrem mediální obsah 

může působit. Patří sem například rozvoj prosociálního chování nebo osvěta v různých 

oblastech. 

Ať už je ale mediální obsah objektivní nebo neobjektivní, žádoucí nebo nežádoucí, 

proces jeho neustálého sdělování skrze prostředky masové komunikace se tím nezastaví. Jak 

jsme zmiňovali, mnohé výzkumy ukázaly, že obsah na příjemce účinný vliv má. 

Způsoby, jakými média tohoto vlivu mohou dosahovat, jsou například tyto: 

• Postupné posouvání pozornosti na určité problémy. 

• Rozšiřování vědomostí o způsobech jejich řešení. 

• Naznačování možnosti hodnocení. 

• Podpora stereotypů. 

• Prezentace vzorů chování apod. (Vymazal, 1991, s. 69) 

McQuail se s Vymazalem shoduje, že způsob uplatnění tohoto vlivu, této moci, se může 

uskutečňovat skrze informace a směrování pozornosti. Jako další způsoby uvádí: 

• Podněcování k činu. 

• Přesvědčování. 

• Definování situací a rámování skutečnosti. 

Samotný účinek mediálního obsahu může být ještě posilován opakováním, protože lidé 

mají tendenci považovat to, co už někdy dříve slyšeli, za pravdivé. Opakováním sdělení nebo 

jeho části je také přitahována k tomuto sdělení pozornost (Burton, Jirák, 2001).  

Burton a Jirák (2001, s. 361n) jmenují některé konkrétní předpokládané účinky, 

například: 

• Odcizení a pocit izolovanosti jednotlivců, daný masovým charakterem mediální 

komunikace. 
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• Vyvolání kolektivní reakce či morální paniky (např. silné veřejné pohoršení). 

• Změna postoje, myšlení a poznávání (média mohou modifikovat postoje diváků 

k jiným lidem a tématům, čímž mohou změnit to, jak divák myslí a dívá se na svět). 

• Učení (zprostředkování informací, poznatků, dovedností a vzorů k nápodobě). 

• Společenská kontrola (podpora těch argumentů, které jsou ve shodě se společností 

a jejím uspořádáním a potlačení těch, které způsob fungování společnosti 

zpochybňují). 

• Nastolování agendy (určení hierarchie témat, která jsou pro jedince i společnost 

důležitá, zesílení významu některých témat soustředěním pozornosti). 

• Definování skutečnosti (definování toho, co se má považovat za normální, správné, 

opravdové). 

• Podpora dominantní ideologie (podpora a prosazení převažujícího pohledu na svět 

a skrze to podpora nadvlády mocenské elity). 

• Socializace (předkládání divákovi norem, hodnot a přijatelných vzorců chování). 

McQuail (2009, s. 480n) kromě některých z těchto uvedených jmenuje i další, které řadí 

do čtyř kategorií na základě plánovanosti a dlouhodobosti. Jsou to například: 

Plánované, krátkodobé účinky: 

• Individuální odezva (proces proměny nebo odolávání proměně v důsledku sdělení, 

které mělo za cíl ovlivňovat postoj, chování nebo znalost). 

• Rámování (přijetí stejného interpretačního rámce a zabarvení předkládaného 

kontextu zpráv; souvisí s primingem, mediálním zdůrazňováním kritérií 

pro hodnocení osob a veřejných událostí). 

Neplánované, krátkodobé účinky: 

• Individuální reakce (neplánované následky podnětu, kterým byl příjemce vystaven, 

např. nápodoba agresivních a deviantních činů). 

Plánované, dlouhodobé účinky: 

• Šíření pokroku (šíření inovací s cílem dlouhodobého rozvoje). 

• Šíření zpráv (šíření poznatků o určitých událostech v daném čase a dané populaci). 
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Neplánované, dlouhodobé účinky: 

• Vyznění událostí (spolupráce s institucionálními silami v průběhu a doznívání 

kritických událostí). 

• Vytlačení (jiných aktivit pro sledování médií). 

• Kulturní a společenská změna (posuny v povaze hodnot, chování, symbolických 

forem charakterizujících část společnosti či celé společnosti, např. oslabení kulturní 

identity). 

• Sociální integrace (na úrovni místní komunity nebo národa). 

Podíváme-li se na výše uvedené účinky v souladu s tříděním účinků dle složky 

osobnosti, na kterou působí (kognitivní, afektivní a behaviorální), můžeme říci, že pro naši 

práci jsou podstatné zejména účinky z oblasti změn v kognitivní oblasti - změny postojů, 

myšlení a poznávání. Mohou-li mediální obsahy ovlivňovat postoje k jiným lidem, pak také 

k těm, kteří jsou příslušníky nějaké minority. Děti mohou být skrze mediální obsahy 

ovlivněny v tom, jak na příslušníky minoritních skupin budou pohlížet, jak je budou vnímat, 

jaké postoje k nim zaujmou. Média dětem předávají informaci, jaké chování vůči minoritním 

skupinám je správné apod. Podstatné pro nás v určitém smyslu jsou ale také afektivní změny, 

protože postoje mají také emocionální složku a například emocionální vazba k nějakému 

hrdinovi, který je zástupcem minority může dítě v jeho postoji ovlivnit. V neposlední řadě 

jsou důležité také změny v oblasti chování. V médiích jsou dětem nabízeny modely 

k nápodobě a identifikaci a také vzorce chování. Skrze média se tak dítě může naučit také 

konkrétnímu chování k příslušníkům minoritních skupin, které uvidí např. u modelu 

v televizi. Podstatný je zde socializační mechanismus sociálního učení, k postojům 

i způsobům jejich utváření se však dostaneme v samostatných kapitolách. 

V závěru ještě dodáme, že mediální sdělení může mít také na recipienta nepřímý účinek, 

kdy na něj nepůsobí přímo skrze prostředek masové komunikace, ale skrze další osoby, které 

samy byly ovlivněny sdělením skrze masová média. Tento pohled na masovou komunikaci 

podala teorie dvoustupňového toku, která osoby předávající dál sdělení přejatá z prostředků 

masové komunikace nazývá názorovými vůdci (Burton, Jirák, 2001). 
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3.4. Vliv masové komunikace na děti předškolního věku 

Již jsme hovořili o tom, že masová komunikace jedince ovlivňuje a skrze jaké 

prostředky se to děje. Helus (2004, s. 64) uvádí, že multimédia „masivně ovlivňují u dětí 

a mládeže skladbu jejich dne, zájmy, vzory k napodobování, způsoby chování, hodnotové 

systémy, názory a postoje“. McQuail (2009) zase píše, že zejména děti mají tendenci nacházet 

v médiích poučení o životě a média mohou silně formovat jejich očekávání a aspirace, zvláště 

těch, kterým chybí zdroje informací a způsobů řešení problémů jinde, v jejich reálném 

sociálním kontextu. Rodiče i jiní dospělí mívají obavy, že tento vliv médií a mediální 

komunikace na jejich děti působí negativně. Burton a Jirák (2001) považují zdroj obav 

dospělých z negativního vlivu masové komunikace na děti právě ve skutečnosti, že média 

nabízí dětem příklady modelového chování a působí v oblasti změny postojů a nápodoby 

a uvádějí, že ve skutečnosti vliv masmédií může být v mnohém pozitivní. Helus (2004) se 

na věc dívá poněkud jinak. Uznává, že multimédia mohou mít sice na vývoj dětí a mládeže 

jak pozitivní (např. v oblasti chápání významu mezilidské tolerance, akceptování rovnosti 

pohlaví, vztahu ke zvířatům jako bytostem apod.), tak negativní vliv, avšak ten pozitivní se 

dle něj ukazuje jako účinný především u těch, kteří cílevědomě vyhledávají z nabídky 

multimédií hodnoty, které odpovídají jejich životním cílům. Avšak u skupiny, která se stává 

závislým konzumentem čehokoliv multimediálního, se postupně schopnost kritického výběru 

ztrácí a je to skupina, u které narůstá riziko nejrůznějšího nebezpečí. Z těchto nebezpečí 

jmenuje například pozornost, hodnotovou orientaci a řeč. Budeme-li brát tyto Helusovy 

argumenty v potaz, asi nemůžeme očekávat, že by si předškolní dítě samo ze své vůle cíleně 

vybíralo mediální produkci, jejíž obsah by na něj měl pozitivní vliv, nebo odpovídala 

životním cílům, které ještě nemá utvořené. Pak by v tomto pojetí pozitivně působila média 

spíše u těch, u kterých funguje také důsledná rodičovská kontrola a výběr pořadů. Přestože 

autoři některých zahraničních studií tvrdí, že rodičovská kontrola v tomto ohledu příliš 

nefunguje (např. Strasburger, 1999), zdá se, že v našem českém prostředí je rodičovská 

kontrola (alespoň u dětí předškolního věku) poměrně silná, a to jak co do rozsahu užívání 

médií (povolená doba užívání), tak co do výběru konkrétních obsahů, především co se týče 

elektronických médií (např. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, 2011, Šeďová, 2006). 

Způsob, jakým mohou být děti skrze prostředky masové komunikace ovlivňovány, je 

dán také věkem. Pro dítě předškolního věku, které je cílovou věkovou skupinou naší práce, 

jsou typické určité vývojové charakteristiky. Aniž bychom se zde chtěli věnovat dítěti 

předškolního věku z hlediska vývojové psychologie podrobně, uveďme si alespoň některé 
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z těchto charakteristik, protože způsob, jakým dítě vnímá své okolí a jakým nahlíží na svět je 

pro nás podstatný. Závisí na něm totiž způsob, jakým vnímá mediální obsahy i to, jak na něj 

ony působí. 

Předškolní věk je období, kdy je dítě nesmírně aktivní. Jeho nejvýraznější aktivita je 

spojena s herní činností a vyprávěním. V tomto období se uzavírá fáze předpojmového, 

symbolického období, od otázky „Co je to?“ přechází k otázce „Proč?“. V tomto období (asi 

kolem tří let) je již dítě schopno oddálené nápodoby, fiktivní hry, užívání řeči či kresebných 

symbolických projevů. Symbolický svět her a příběhů dítěti pomáhá vyrovnat se jinak 

s pro něj složitou realitou, ve vyjádření vlastní interpretace reality a postojů ke světu, 

i sobě samému (Vágnerová, 2000). Bettleheim (2000) dokonce uvádí, že příběhy byly vždy 

hybnou silou socializace dítěte, protože odpovídaly na jeho nejdůležitější otázky. Z příběhů 

pak k malým dětem promlouvají zvláště pohádky. Černoušek (1990) uvádí, že kromě toho, že 

podávají srozumitelnou interpretaci skutečnosti, představují také důležité psychické podněty, 

které zajišťují duševní vývoj dítěte. Předkládají totiž dětem životní problémy ve formě 

jasných, výchovných obrazů, vhodné způsoby řešení problémů, informace o hodnotách, 

etických a mravních postojích, podněcují představivost a imaginaci a podporují rozvoj 

kognitivních schopností a inteligence. Tím, že dítěti pomáhá orientovat se v emocionálních 

problémech, stává se např. pohádka také terapeutickým prostředkem. Dobrým koncem pak 

napomáhají optimistickému vidění světa. Jsou to právě příběhy a pohádky, jejichž nepřeberné 

množství mediální produkce pro děti nabízí.  

Co se týče kognitivního vývoje, Šulová (2010) shrnuje, že dítě v předškolním věku má 

globální vnímání, celek vnímá jako souhrn jednotlivostí, kde nerozlišuje ani základní vztahy. 

Lehce se nechá upoutat výrazným detailem, zejména pokud má vztah k nějaké jeho aktuální 

potřebě či zájmu. Myšlení je dosud předoperační, nepostupuje podle logických operací, jeho 

myšlenkové pochody jsou vázané na percepci (nebo představu), kdy převažují optické 

znaky předmětů. Piaget (1997) nazývá toto myšlení jako názorné a intuitivní. Dítě je 

přesvědčené, že to co poznává (např. vidí) je absolutní pravda. To je další způsob, který dítěti 

pomáhá orientovat se ve světě. Tuto souvislost je nutné si uvědomit s dětskými pořady. U dětí 

mohou být účinky vlivu médií tím větší, že na rozdíl od dospělého nejsou ještě schopny 

dostatečně kriticky obsah sdělení zpracovat. Co v nich dítě vidí, má tendenci považovat 

za pravdivé. Příběh, který je dítěti prezentován (v případě televize zejména vizuální cestou) se 

realitě totiž velmi podobná a protože odlišnosti mezi ním a reálnou podobou jsou velmi malé, 

dítě si je neuvědomí (Vágnerová, 2000). Zdání, že to, co např. na obrazovce vidí je 



31 

skutečnost, nebo to alespoň skutečnost být může, na děti působí. V tomto ohledu mají média 

mnoho prostředků jak dojem reálnosti obsahu vyvolat a posílit (např. dovoláváním se logiky 

a normality, používáním reálných prostředí apod.), čímž tato zdánlivá realita zdaleka 

nepůsobí jen na dětské publikum (McQuail, 2009). Teprve později, asi kolem osmi let, už má 

dítě dostatek zkušeností a schopnost rozlišovat mezi jednotlivými typy realismu 

a s mediálními sděleními již umí nakládat aktivně. Do té doby je však dítě jako příjemce 

nevyzrálé a nezkušené, proto je třeba nepodceňovat vlivy, jejichž důsledky se mohou projevit 

i později, v dlouhodobé perspektivě (Burton, Jirák, 2001). V každém stadiu vývoje 

zpracovává dítě realitu kolem něj jiným způsobem, klíčovým tématem je proto v oblasti 

působení na dítě přiměřenost jeho věku (Kotásková, 1987). Mnoho odborníků se shoduje, že 

by to měli být rodiče, kteří dbají na vhodný a přiměřený výběr mediální produkce pro děti 

(např. Koťátková, 2005, Strasburger, 1999).  

U předškolního dítěte převažuje paměť mechanická, záměrná paměť se začíná vyvíjet 

kolem pátého roku, do té doby má paměť bezděčnou. „Kapacita mechanické paměti spolu 

s aktivitou a zvídavostí tohoto věku tvoří dobrý základ pro snadné přijímání informací“ 

(Šulová, 2010, s. 68). Paměť je také konkrétní, dítě si spíše zapamatuje konkrétní události, 

než slovní popis. 

Při sledování mediální produkce si tedy předškolní dítě spíše zapamatuje událost, kterou 

vidí v televizi, než například převyprávěný příběh. Vzhledem k tomu, že optické podněty jsou 

pro něj významnější než jiné, bude pro něj také hrát větší roli způsob prezentace sdělení 

(formální charakteristiky sdělení, atraktivita hrdinů, moderátorů nebo jiných potencionálních 

modelů). Koťátková (2005) uvádí, že tím, že jsou v televizním vysílání dominantní vizuální 

vjemy, které na dítě silně působí, může se dítě identifikovat s určitými vlastnostmi či akcemi 

postav, které se v médiích vyskytují, přestože ještě vůbec nemusí rozumět širšímu kontextu. 

Televize je dětmi pro svou dostupnost „zábavy bez námahy“ nejvyhledávanějším 

médiem (Vágnerová, 1997, Meyrowitz, 2006). Dle amerických studií již předškolní děti 

sledují televizi v průměru 2 - 2,5 hodiny denně, zatímco např. čtení (u předškolních dětí 

včetně předčítání někým jiným) v průměru asi 30 minut denně (Sook-Jung, et. al., 2009). 

Televize má na děti větší vliv než na dospělé tím, že ještě nejsou zralí a nemají utvořeny 

postoje a stupnice hodnot. Zejména díky výzkumům ohledně agresivity, se děti obecně 

považují za televizí nejohroženější. Dle výzkumných studií se totiž zdá, že negativní působení 

médií na děti je výraznější než působení pozitivní. Například Ostrovova (Ostrov, et. al., 2006) 
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studie vlivu expozice dětí médiím ukázala, že děti vystavené výchovným programům 

prokazovaly větší míru prosociálního chování, avšak míra agresivního chování se navýšila 

ve větší míře. Navíc se zvýšila také u expozice výchovným pořadům. Zřejmě proto, že 

i v těchto pořadech je agresivní chování jejich součástí. Strasburger (1999) však podotýká, že 

přestože se rodiče často znepokojují zejména vlivem televize, jako média se kterým děti tráví 

z kvantitativního hlediska nejvíce času, i jiná média, která se zdají méně významná, mohou 

na dítě působit, a to kvalitativně. Je proto třeba věnovat pozornost také jiným médiím, která 

děti užívají. 

V naší práci se budeme zabývat pouze dětskou mediální produkcí pro děti námi 

sledovaného věku, avšak za zmínku stojí fakt, že zejména skrze televizi ovlivňuje děti 

ve velké míře i produkce pro dospělé. Mimo jiné z důvodů, které jsme již zmiňovali - že 

k televizi mají snadný přístup a televize nevyžaduje například schopnost číst jako u tisku, 

čímž by byla věkově alespoň trochu omezená, takže si ji mohou i samy zapnout v čase, kdy 

neběží program pro jejich věkovou kategorii. Sledují ji ale také například v čase, kdy se 

dospělí dívají na „nedětské“ pořady (McQuail, 2009). Meyrowitz (2006) dokonce podotýká, 

že nejen že děti k pořadům pro dospělé mají přístup, ale dokonce tyto pořady upřednostňují. 

3.5. Intervenující faktory vlivu prostředků masové komunikace 

Tak, jako je socializace vzájemným působením společnosti a jedince, tak ani média 

nepůsobí na pasivního jedince. Člověk není pouhým „výsledným produktem“ působení 

společnosti či médií. Přestože masová komunikace na člověka v mnohých ohledech působí, 

hrají zde vždy roli rozmanité intervenující faktory, které se v procesu působení masové 

komunikace uplatňují. 

V počátcích výzkumů mediálního vlivu se věřilo, že média mají na příjemce velký 

a jednotný vliv a že jejich působení vyvolává svými podněty u příjemce přímý účinek 

na chování (známá teorie zázračné střely). Další faktory, které mohou mít na účinek masové 

komunikace vliv, se začaly brát v potaz teprve postupem času, s rozvíjejícím se výzkumem. 

Velmi k tomu přispěla teorie selektivního vlivu, protože právě ona v rámci svých výzkumů 

brala v potaz mnoho proměnných. V oblasti zkoumání účinků pak v celé historii jejich 

zkoumání figurovaly (v různých epochách v různé míře) dva vlivné směry. Kultivační teorie, 

které předpokládaly silný vliv účinků médií a etnografické teorie, dávající důraz na aktivitu 

publika a jeho způsobu zpracování mediálního materiálu. Gerbnerova kultivační teorie 
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např. přispěla myšlenkou, že mediální vliv záleží i na tom, kolik času s médiem (televizí) 

příjemce stráví (Burton, Jirák, 2001, McQuail, 2009, DeFleur, Ballová-Rokeachová, 1996, 

Suchý, 2007). To, že působení mediálních účinků na dítě závisí na mnoha dalších 

intervenujících faktorech a do procesu vstupuje mnoho proměnných je příčinou, proč není 

uchopení tohoto tématu úplně snadné. V této kapitolce se proto pokusíme shrnout výčet 

alespoň některých z těchto faktorů. Některé jsme již zmínili - např. charakteristiky plynoucí 

z věku dítěte nebo rodičovskou kontrolu. 

Suchý (2007, s. 11-12) uvádí, že mimo různého charakteru sdělení můžeme 

za intervenující faktory považovat „dispoziční výbavu jedince a jeho temperament, učení, 

motivaci, stávající postoje, vzdělání a příslušnost k sociální skupině, vliv výchovy a rodinnou 

konstelaci, socioekonomickou pozici, předchozí zkušenosti, věk dítěte a hlediska vývojové 

psychologie, rozvoj zájmů a koníčků“. Dále uvádí vliv pohlaví, momentální rozpoložení, 

náladu diváka a fyzikální faktory prostředí. 

Pro Burtona a Jiráka (2001, s. 370n) to jsou proměnné týkající se těchto oblastí: 

Věrohodnost média – závisí na představě publika o jeho důvěryhodnosti a na tom, zda 

a v jaké míře se v médiu vyskytují ti, kteří jsou považováni za experty, tvůrci názorů 

(uznávané individuality, např. politici) a názorové autority (dominantní osobnosti, k nimž 

mají příjemci důvěru, příp. jsou natolik přitažliví, že se s nimi identifikují a mohou tak jimi 

prezentované názory přebírat, např. zavedení moderátoři, baviči, novináři) 

Sociální kontext – zde má vliv názorový vůdce, tedy nějaká uznávaná autorita, které 

má příjemce sklon naslouchat (potvrdí-li např. postoj prezentovaný médii nebo hodnotu 

článku, může tím jejich vliv zvýšit a naopak). Spoluurčující jsou zde také sociální podmínky 

(informace, které se přímo dotýkají příjemce jej mohou ovlivnit v jeho chování, 

např. dopravní zpravodajství). 

Sdělení – charakter a intenzitu účinků může v nějaké míře ovlivňovat formální stránka 

obsahu, např. to, na co je ve sdělení kladen důraz, nebo jaké výrazové prostředky jsou 

v komunikaci sdělení použity
2
. 

                                                

2 McQuail (2009) v tomto kontextu uvádí na základě různých studií několik konkrétních příkladů: např. výběr 
slov může naznačovat hodnotové soudy o přednášené záležitosti (např. ve vztahu k rase), k hodnocení může 

přivést také konkrétní použití určitých filmových nebo televizních záběrů. 
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Publikum – vnímání mediálních obsahů je závislé na osobní předchozí zkušenosti 

a struktuře postojů názorů a přesvědčení, vzdělání příjemce, jeho osobnostní struktuře, 

společenském postavení a momentálním stavu a rozpoložení jako únavě, náladě, či míře 

pozornosti. To vše ovlivňuje nejen to, jak mediální obsahy příjemce vnímá, ale také to zda je, 

nebo není jeho percepce shodná se záměrem původce sdělení, tedy zda si sdělení 

neinterpretuje jinak, než bylo myšleno. 

Odehnal (1988) popisuje ovlivňování mediálních účinků socializačními činiteli. Uvedli 

jsme již, že v účinném vlivu médií hraje svou roli mechanismus učení skrze nápodobu 

a identifikaci. Socializační činitelé vyvíjí v tomto procesu regulační činnost. Obvykle se snaží 

proces výběru ovlivnit posilováním odměnou nápodoby sociálně žádoucího modelu. Pro děti 

hrají v tomto smyslu nejdůležitější roli rodiče a platí to také pro vzory nabízené médii. 

Odehnal (1988) ale upozorňuje, že takové zásahy mohou vést i ke zcela opačným účinkům, 

než bylo zamýšleno. Například když je pro dítě žádoucí činnosti nedosažitelná, může to 

v něm vůči vzoru vyvolat averzi. Tato snaha, ovlivnit působení prostředků masové 

komunikace, bývá nazývána rodičovskou kontrolou. Austin a Valkenburg se spolupracovníky 

(dle Warren, 2003), na základě výzkumů o rodičovském vlivu na podporu či utlumení 

televizních efektů hovoří o 3 typech rodičovské mediace: restriktivní mediaci, spoludívání se 

a instruktivní mediaci. Konstatují, že restriktivní mediace, která zahrnuje pravidla o množství 

a času stráveném u televize a výběr typu obsahů je nejčastější, protože ze strany rodiče 

vyžaduje nejméně času. Pro vymáhání těchto pravidel nemusí být s dítětem stále nablízku. 

Spoludívání se zahrnuje již spojení s dítětem v čase a místě, nezahrnuje však, jako instruktivní 

mediace, diskuzi o zhlédnutém obsahu. Upozorňují, že instruktivní mediace je zvláště 

v raném dětství důležitá, protože je to období, kdy se dítě učí porozumět, co se v obsahu děje, 

jaké motivace jednotlivé postavy mají k svému chování a učí se porozumět celému komplexu 

mediálních symbolů. Ukazuje se také, že dokud jsou děti vzhledem ke svému věku v tomto 

ohledu mediovány, může televize představovat v dětském rozvoji přínos. Způsob rodičovské 

mediace je dán především jejich postojem k danému médiu. 

 Co se týče rodičovského vlivu na podporu nebo odrazování dětí chovat se nějakým 

způsobem k médiím, Sook-Jung, Bartolic a Vandewaterová (Sook-Jung, et. al., 2009) 

konstatovali, že rodičovská kontrola má spíše okamžitý než dlouhodobý dopad. Vzhledem 

k regulační činnosti navíc platí, že čím je dítě starší a jeho sociální prostředí se rozšiřuje, tím 

hůře je možné vzory činností úspěšně kontrolovat. V podobném duchu se vyjadřuje i Helus 

(2004), když popisuje, že mediální vliv na děti závisí do značné míry také na tom, zda je dítě 
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tomuto vlivu ponecháno napospas, nebo zda je v něm probouzen kritický odstup a reflektující 

a hodnotící postoj ze strany těch, kdo na děti edukačně působí. V této souvislosti vznáší Helus 

požadavek multimediální výchovy, jako nového úkolu dnešní doby. 

V některém směru může mít vliv také sociální situace rodiny, resp. rodinný příjem. Toto 

měřítko již v dnešní době není podstatné u vlivu televize, tu si dnes může dovolit prakticky 

každý, tato proměnná však hraje roli u použití počítačů a nových technologií, při jejichž 

nákupu již rodiče mohou být příjmy omezeni. Novější americké studie kupodivu neprokázaly, 

že by vzdělání rodičů souviselo s množstvím času stráveným dětmi u televize a počítače, 

zřejmě však bude souviset s výběrem konkrétních obsahů. Bylo ale zjištěno, že u dětí 

nad 5 let má vzdělání rodičů vliv na dětskou četbu. Dětská četba ve školním věku (stejně jako 

hraní videoher) je ovlivněna i množstvím času, které děti strávily u televize v předškolním 

věku (opačně to však neplatí, tedy sledování televize ve školním věku zřejmě není ovlivněno 

dřívějším častějším čtením). Vliv na užívání médií (a tedy také na potencionální účinky) má 

kontext rodinné situace, zejména konflikt v rodině a vliv vrstevníků (Sook-Jung, et. al., 2009). 

Chceme-li působení intervenujících faktorů nějakým způsobem shrnout, můžeme 

na základě toho, co jsme uvedli v této i předchozích kapitolách říci, že u dítěte mediální 

účinnost ovlivňují: 

• Faktory na straně dítěte: 

◦  především charakteristiky jeho osobnosti (temperament, motivace apod.), 

◦ charakteristiky další jako věk a vývojová úroveň, pohlaví, 

◦ předchozí zkušenosti (s médii i obsahy), 

◦ aktuální stav (únava, míra pozornosti). 

• Faktory na straně komunikátora: 

◦ důvěryhodnost (např. v televizi moderátor, pro malé dítě je dospělý autoritou 

a tedy důvěryhodný), 

◦ atraktivita (autority nebo jiného potencionálního vzoru k napodobování, 

např. pohádkového hrdiny). 

• Faktory na straně sdělení: 

◦ formální charakteristiky sdělení, 

◦ častost opakování, 
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• Faktory na straně média: 

◦ formální charakteristiky média, 

◦ důvěryhodnost média (dítě předškolního věku se po důvěryhodnosti ještě neptá, 

již jsme řekli, že co vnímá, považuje za reálné, ale může být ovlivněno 

např. rodičem), 

◦ atraktivita média (např. televize může být atraktivnější než kniha). 

• Kontext: 

◦ fyzikální faktory prostředí, 

◦ sociální faktory prostředí (rodinné konflikty, vliv vrstevníků), 

◦ množství času strávené s médiem, 

◦ chybějící alternativy (informací i způsobu trávení volného času), 

◦ vliv autorit (rodičovská kontrola, rodičovské postoje ke sdělení apod.).  
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4. Postoje jako produkty socializace 

Jako předmět zkoumání naší práce jsme vymezili potencionální účinky obsahů 

v kognitivní oblasti. V centru našeho zájmu jsou především postoje, na jejichž místo 

v procesu socializace jsme již poukázali a z nichž nás zajímají především postoje 

k minoritním skupinám. Nyní se podrobněji podívejme na to, co je podstatou postojů a jak se 

utvářejí. 

Řezáč popisuje postoje jako hodnotící tendence člověka (nebo ještě lépe získaný 

hodnotící vztah člověka k objektům a jevům životního prostředí), které jsou výsledkem 

sociálního učení (výchovnými interakcemi i spontánním sociálním učením), v nichž se 

jedinec projevuje jako celek. Projevují se v chování a jednání člověka a napomáhají 

jeho„čitelnosti“ v očích druhých lidí, protože umožňují předvídat povahu a průběh kontaktu 

s ním, protože vyjadřují tendenci člověka chovat se a hodnotit konzistentně (Řezáč, 1998, 

s. 30). 

Nakonečný (1999) postoje nazývá hodnotícími vztahy, které zaujímáme vůči objektům 

a díky kterým se nám v určité míře jeví jako žádoucí či nežádoucí, dobré nebo špatné. 

Integrují emocionální a kognitivní aspekty psychiky a determinují způsob jednání. Jsou také 

determinantou procesů zpracování informací - aktivně člověk vyhledává především ty 

informace, které jsou v souladu s jeho postoji a takové informace také více přitahují jeho 

pozornost a více si je zapamatovává. 

Postoje ovlivňují všechny stránky psychické činnosti. Mezi obecné vlastnosti postojů 

patří výběrovost, tendence k přetrvávání postojů v chování a jednání, projevují se 

v subjektivní interpretaci poznávané skutečnosti, v prožívání a konání. Lze je tedy jen těžko 

měnit. Postoje se mohou projevovat aktuálně (v určité činnosti zjevně), či zůstávají latentní 

a projeví se v situačním kontextu apod. (Řezáč, 1998). Nemusí se však v chování projevit 

vůbec. Tato diskrepance mezi postojem a chováním může být dána nesouladem s jeho 

aktuálními potřebami, důsledky plynoucí z takového chování (odměny, tresty), snahy zalíbit 

se apod. (Nakonečný, 1999). 

Řezáč (1998) také shrnuje základní znaky postojů. Za prvé je postoj strukturovaný. Je 

tvořen třemi složkami, které vždy vystupují jako celek, byť jsou dle typu osobnosti v různém 

poměru: kognitivní, emotivní a konativní (volní). A za druhé je postoj dynamický. Dynamika 

se projevuje u postoje v proměnlivosti poměru jednotlivých složek postoje (harmonie, 
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vyváženost, síla), dále ve stabilitě či labilitě postoje, v intenzitě (energetickém nasycení 

tendence, projevuje se v zaujatosti), hloubce (míře, jakou jsou postojem ovlivněny složky 

osobnosti) a polaritě (jakýkoliv postoj můžeme vyjádřit na škále protikladných pólů). Postoj 

je také: 

• Intencionální (vztahuje se vždy ke konkrétnímu objektu). 

• Hodnotící (vždy odráží určitou kvalitu objektu vzhledem k systému hodnot 

subjektu). 

• Je vlastností osobnosti (postoje odpovídají celkové zaměřenosti osobnosti). 

• Získaný (naučený). 

• Obsahuje anticipaci (postoj může pocházet nejen z konkrétní zkušenosti, ale také 

zkušenosti zprostředkované, od odvozených souvislostí; postoj se utváří jako 

zobecnění předchozí zkušenosti). 

• Často bývá interkonektivní (např. postoj k určitému objektu se odvíjí od vztahu 

jiného člověka, kterého daný jedinec zná a zaujímá k němu již nějaký postoj). 

• Je regulátorem sociálního chování (Řezáč, 1998, s. 31-32). 

Každý postoj má tři základní komponenty – kognitivní, konativní a emotivní. 

Kognitivní (smýšlení) zahrnuje to, co subjekt o objektu svého postoje ví, emotivní (afektivní) 

zahrnují postoje, které objekt v subjektu vyvolává a konativní vyjadřují pohotovost chovat se 

vůči objektu určitým způsobem (Nakonečný, 1999, s. 135-136). Existují postoje konzistentní 

i nekonzistentní, nestejnorodé. Konzistentní mají v maximální míře a stejně významně 

zastoupeny všechny tři složky postoje. Tendence či motivy, které se v postoji projevují, 

mohou být jak uvědomované, tak neuvědomované. Dle dominující složky postoje popisuje 

Řezáč jednotlivé úrovně vývoje hodnotícího vztahu k objektu od pocitu k postoji (viz obrázek 

č. 1). Od nediferencovaného emocionálního prožívání, přes utváření racionálního náhledu, 

až k tendenci chovat se k objektu určitým způsobem. Postoj má tedy výraznou konativní 

složku (Řezáč, 1998). Zjednodušeně řečeno naše postoje (spolu)určují, jak se budeme 

k druhým lidem chovat. Např. můj postoj k Romům určí nejen způsob, jakým o nich smýšlím, 

ale také mé chování vůči nim. 
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Obrázek č. 1: Vývoj hodnotícího vztahu ke skutečnosti (Řezáč, 1998, s. 34) 

Nakonečný nabízí trochu jiný pohled. Říká, že sice jednotlivé složky mohou dominovat, 

avšak že obvykle jsou v rovnováze. Nabízí v této souvislosti názorné schéma dle teorie 

M. J. Rosenberga a C. I. Hovlanda (viz. obrázek č. 2). Postoj zde figuruje jako predispozice 

odpovídat na určitý typ (třídu) stimulů určitým typem (třídou) odpovědi. 

 

Obrázek č. 2: Vnitřní skladba postoje (dle Nakonečný, 1999, s. 135) 

Ať už se na komponenty postoje díváme z jakéhokoli úhlu pohledu, jedno mají všechny 

společné. Postoje mají vliv na to, jak jedince či skupiny (v našem případě opět menšiny) 

budeme vnímat, co k nim budeme cítit a mohou také ovlivnit (i když nemusí), jakým 

způsobem se k nim budeme chovat.  
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4.1. Utváření postojů 

Postoje se utváří u dítěte již od raného věku v rámci primární socializace, kdy se u něj 

vytváří hodnotová orientace, která je pro postoje vyjadřující vztah k hodnotám třeba. 

Hodnotovou orientaci dítě nabývá pomocí sociálního učení, skrze zkušenosti. Postupně se učí 

oceňovat, co je dobré a špatné jak v jeho subjektivní rovině, tak v kontextu společenských 

norem. To se učí pomocí emocionální zkušenosti, odpovídající odměnám a trestům. To co je 

dobré, slibuje či přináší odměnu, špatné trest. Protože špatnému (trestu) se snaží v životě 

vyhýbat a dobrému (odměně) jít vstříc, utváří si systém apetencí a averzí na základě 

zkušeností s objekty. Tak se utváří predispozice k hodnocení objektů, ve kterém se uplatňuje 

zobecňování a rozlišování. Při zkušenosti s objektem si zapamatovává také jeho hodnocení. 

Spolu s kognitivním obrazem světa si tak vytváří systém subjektivních významů objektů 

činností a vztahů. Emoce jsou vyvolávány v různé míře podle toho, nakolik je objekt 

pro jedince významný (Nakonečný, 1999). 

Utváření postojů je složitý proces, ovlivňovaný řadou vnějších i vnitřních činitelů. 

Výrazný vliv na formování postojů mají zejména primární skupiny. Skupina působí na vznik 

postojů natolik, nakolik se s ní jedinec identifikuje. To je dáno jak faktory ze strany skupiny 

(např. skupinový tlak), tak ze strany jedince (soulad postojů nabízených skupinou 

s uspokojením jeho potřeb, snaha zalíbit se skupině apod.) (Oliverius, 1988). 

Řezáč (1998, s. 32) shrnuje základní zdroje postojů: 

• Specifické zkušenosti (např. pozitivní zkušenosti s jedním člověkem navozuje 

tendenci k pozitivnímu postoji). 

• Sociální komunikace (přebírání názorů, mínění). 

• Modely (vliv nápodoby a identifikace). 

• Institucionální a skupinové faktory (normy a hodnotící systémy skupin, institucí, 

které mají na jedince vliv, zvlášť referenční skupiny. 

Nemalou část těchto zdrojů postojů dnes mohou poskytnout dětem média, zejména 

televize, která nabízejí jak modely pro nápodobu a identifikaci, tak sociální komunikaci (byť 

specifickou), a v jistém smyslu také určité specifické zkušenosti, budeme-li brát v potaz 

i zkušenosti zástupné, zprostředkované médii, jak je popisuje např. Vymazal (1991). Jirák 

(2005) podotýká, že i pod hávem konkrétního jednotlivce nabízí mediovaná sdělení vlastně 

zástupce existujících nebo neexistujících skupin. Jednotlivcům, o nichž se soudí, že této 
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skupiny patří, jsou přisuzovány nějaké vlastnosti, představující skupinové identity. Těmi jsou 

obvykle právě hodnoty, postoje či předsudky s těmito skupinami spojované. 

O způsobech, jakými média svůj vliv mohou uplatňovat, jsme pojednali v kapitole 

o mediálních účincích. V případě postojů to je například podpora stereotypů, kterou média 

nabízí skrze neustálé předkládání téhož (nebo podobného), čímž u dítěte dochází k učení. 

Dalším způsobem může být to, že ve sdělení nebo způsobu jakým je daným komunikátorem 

sdělení dítěti komunikováno, je již obsaženo hodnocení, v našem případě určité minority nebo 

jeho příslušníka. Postoje, které zdroje nabízejí, si osvojujeme pomocí sociálního učení, které 

popíšeme v samostatné kapitole. Dle Allporta (2004) je pro formování společenských postojů 

nejdůležitější období prvních šesti let života, základní postoje by měly být utvořeny kolem 

deseti let. 

Již jsme zmínili, že postoje se vyznačují určitou setrvačností a odolávají změnám. 

Protože postoje nejsou vrozené, ale naučené, za určitých podmínek změna možná je. Oliverius 

(1988) uvádí, že měnitelnost postoje záleží na charakteristikách postoje i osoby, která tento 

postoj zastává. Změna postojů může spočívat v pouhém zesílení daného postoje (tedy 

pozitivní zůstane pozitivním, jen se zvýší jeho pozitivnost) nebo může spočívat v obratu 

opačným směrem. Navodit opačnou změnu je těžší, avšak je to možné. Postoj je tím 

„odolnější“, čím je komplexnější (tzn. čím úplnější má vnitřní strukturu) a čím více je 

propojen s jinými postoji. Ovlivnitelnost jedince v tomto směru může být dána více faktory. 

Jednak může být jeho charakteristickým rysem snadnější přesvědčitelnost
3
, snaha jedince 

uchovat si určitý sociální status. Vliv může mít i životní styl a úroveň jeho inteligence. 

Postoje jsou více náchylné ke změnám zejména v období změn, např. když člověk mění 

sociální skupinu nebo vztah ke stávající skupině. Změny postojů jsou navozovány stejnými 

typy činitelů jako postoje samotné, opět zde mohou tedy hrát roli také média, i když (jak 

z uvedeného vyplývá) nebudou na všechny děti v oblasti změny postojů působit stejnou silou. 

Vymazal (1991) podotýká, že prostředky masové komunikace mohou postoje mnohem lépe 

vytvářet tam, kde přicházíme se zcela novými poznatky a názory než tam, kde chceme něco 

měnit. U dětí je silné ovlivnění zejména v případě, kdy mu chybí další zdroj informací. 

Nejobvyklejší účinek masové komunikace v oblasti postojů je zpevnění (posílení) takových 

postojů, které již v nějaké míře existují. 

                                                

3 Přesvědčování je jedna z nejčastějších forem navozujících změny postojů (Olivierus, 1988, s. 96). 
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Utváření postojů je tedy významně ovlivněné a ovlivnitelné společností, která nás 

obklopuje. Společnost (a skrze ni také média) tak může ovlivnit směr utváření postojů - zda 

nabudou v daném kontextu kladný či negativní náboj. V tomto kontextu je třeba zmínit určité 

specifické postoje. Jsou jimi předsudky a stereotypy. 

4.2. Předsudky a stereotypy 

,,Stereotypy a předsudky jsou zvláštní druhy postojů, které se do jisté míry významově 

překrývají. Mínění o třídách individuí, o skupinách nebo objektech, která jsou jaksi předem 

dána jako šablonovité způsoby vnímání a posuzování toho, k čemu se vztahují; nejsou 

produktem přímé zkušenosti individua, jsou přebírány a udržují se tradicí. 

Tzv. heterostereotypy se týkají cizích skupin, autostereotypy pak skupiny, k níž jedinec 

přísluší“ (Nakonečný, 1997, s. 223).  

Předsudek lze definovat také jako fixovaný postoj s emocionálním podkladem, který je 

zaujímán k jednotlivcům či skupinám (Průcha, 2007). Také Hayesová (1998) definuje 

předsudek jako fixovaný postoj k nějakému objektu s tím, že se projevují bez ohledu 

na individualitu nebo povahu tohoto objektu. Allport (2004) tento negativní postoj vysvětluje 

jako „smýšlení o druhých špatně“ bez náležitého opodstatnění, které se projevují skrze 

pohrdání, odpor, obavy, averzi a formy chování vyjadřující nesympatii – slovní napadání, 

diskriminace, násilí. Autor také upozorňuje na rozdíl mezi předsudky a mylnou představou 

plynoucí z ukvapeného soudu. Předsudek je oproti mylné představě při nových, vývratných 

informacích zatěžko změnit, aktivně se důkazům o opaku brání. Kdo má předsudky vůči 

jedné skupině, má s velkou pravděpodobností sklon odmítat i skupiny jiné. Je to jakýsi 

obecný způsob smýšlení člověka o světě. 

Stereotypy jsou „příliš silné přesvědčení spojené s nějakou kategorií. Jejich funkce 

spočívá v tom, že mají ospravedlnit (racionálně vysvětlit) naše chování a postoj vůči této 

kategorii“, tedy předsudek (Allport, 2004, s. 215). Dle Jiráka a Kőpplové (2007) jsou 

stereotypy sociální klasifikace určitých skupin a jejich reprezentace zjednodušujícími, 

zobecňujícími znaky, které nejsou ověřitelné a přímo nebo nepřímo představují hodnoty, 

soudy a předpoklady, které se těchto skupin a jejich charakteristik týkají. 

Šišková (2001) uvádí, že základ vytváření předsudků může tvořit začarovaný kruh 

komunikace, který vidíme na následujícím schématu. 



43 

 

Obrázek č. 3: Začarovaný kruh komunikace (dle Šišková, 1998, s. 180) 

Předsudky mohou být zaměřeny na jednotlivce i skupiny všeho druhu. Nás zajímají 

předsudky etnické, jak se nazývají ty, které jsou zaměřeny na etnické či rasové skupiny. 

Předsudky bývají spojovány s negativními a neopodstatněnými postoji, emocionální podklad 

může být negativní i pozitivní (například že kdo je inteligentní, je také pilný, krásným lidem 

přisuzujeme pozitivní vlastnosti apod.) (Allport 2004, Nakonečný 1999). Přestože tento fakt 

bereme na vědomí, etnické předsudky bývají prakticky vždy pojímány negativně jako 

odmítavé postoje (Allport, 2004), proto v následujícím textu budou předsudky etnické či vůči 

minoritám vůbec chápány především v tomto smyslu. Předsudky vystupňované do krajnosti 

mohou napáchat nesmírné následky, jak známe z historie v souvislosti s vyhlazováním Židů 

a Romů. Allport (2004) v této souvislosti uvádí škálu intenzity předsudků, z níž plynou také 

typy odmítavého chování: 

• Verbální odmítání. 

• Vyhýbání se. 

• Diskriminace. 

• Fyzické napadání vyhlazování. 

Hayesová (1998) pro redukci předsudků vidí jako nutné splnění 5 podmínek: 

• Rovnoprávné postavení zúčastněných. 

• Příležitosti k osobnímu kontaktu. 

• Kontakt s nestereotypními jedinci. 
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• Společnost musí kontakt mezi skupinami podporovat. 

• Existence příležitostí ke spolupráci. 

Na vzniku předsudků se podílí také prostředí, ve kterém se jedinec nachází a tzv. „duch 

doby“, proto se v rámci historie mohou měnit. Například předsudky vůči Rusům, které měla 

generace, která zažila okupaci, již dnešní generace mít nebude (Nakonečný, 1997). Hayesová 

(1998) uvádí, že jedním z důležitých faktorů vzniku předsudků je kultura, z níž člověk 

pochází, že je to však také kultura, která se podílí na jejich eliminaci. Tento fakt dokládá 

výzkumy, které dělali Bagley a Verma (1979, dle Hayesová 1998). Při těchto výzkumech bylo 

zjištěno, že v Holandsku, jehož kultura neschvaluje předsudky a kde lidé předsudky veřejně 

nevyjadřují, bylo mnohem méně rasové diskriminace, než v Británii, kde tomu tak není a kde 

je vyjadřování předsudků společensky akceptováno. To by mohlo ukazovat na možnost, že 

média (jako jeden ze způsobů, skrze něž společnost a kultura na člověka působí), by mohla 

svým vlivem na postoje přispívat ke zmírňování předsudků, což dokládá také výzkum Sheryl 

Graves z r. 1975 (dle Liebert, 1982). Tento výzkum potvrdil, že zobrazení má vliv na postoje 

k dané skupině. Dle vykreslených charakterů komiksových postav černochů byl zjišťován vliv 

na děti. Podle toho, jaký typ charakteru děti u černochů viděly, se měnily jejich postoje. 

U bílých dětí (tedy majority) byl směr postoje (pozitivní nebo negativní) závislý na kontextu 

vykreslené postavy, u dětí černých ke změně postoje (v pozitivním směru) stačil výskyt 

v jakémkoli kontextu. Zajímavé na tomto výzkumu je, že působení na změnu postoje bylo 

zjištěno již při vystavení pouhému jednomu programu. 

4.2.1. Předsudky u dětí předškolního věku 

Jako druh postojů si předsudky také osvojujeme skrze sociální učení, vliv má na dítě 

v tomto ohledu zejména rodina, ale i celé sociokulturní prostředí. Vágnerová (2000) píše, že 

postoje a tedy také předsudky jsou v předškolním věku teprve v procesu formování. Dítě 

v této době ještě nemá běžné sociální předsudky zafixované, přijímají proto dobře například 

i postiženého vrstevníka. Výchovné působení v oblasti harmonického soužití dětí má v tomto 

období velký vliv a může mít dlouhodobé důsledky. Přesto bývá existence předsudků zjištěna 

už u dětí ve věku 5-6 let (Průcha, 2007). 

Už jen pouhý typ prostředí, ve kterém žije, může zapříčinit utváření jeho vlastních 

předsudků. Například u dětí, které jsou často kritizovány a trestány je větší pravděpodobnost, 

že u nich skupinový předsudek bude hrát větší roli. Roli hraje také strach z neznámého, který 

je nejsilnější v období raného dětství. Dítě pociťuje úzkost z neznámého, osob i jejich znaků 
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(brýle, barva kůže). Vše cizí představuje potenciální nebezpečí, a dokud nás zkušenost 

nepřesvědčí o opaku, máme tendenci se chránit. Tato bojácnost dle Allporta (2004) trvá 

po celý předškolní věk, někdy i déle. Allport rozlišuje několik stadií vzniku předsudku. 

Nejprve prochází dítě zvědavostí a zájmem o odlišnosti, které ještě nedoprovází emocionální 

podtext. Rasových rozdílů si je dítě schopno poprvé všimnout asi ve 2,5 letech. Asi 

ve 3,5 letech si začíná utvářet určité asociace (například tmavá barva pleti - špína), to však 

ještě stále není předsudek. V prvním stadiu hraje důležitou roli identifikace, snaha zalíbit se 

rodičům (resp. matce). Identifikace pomáhá dítěti získat vědomí vlastní příslušnosti, probouzí 

se v něm citlivost na etnické postoje rodičů. Dítě se snaží vytvářet si kategorie dospělých 

a spojovat si je s emocemi, aby se jim zalíbilo. Ještě tyto kategorie neumí používat (dobře jim 

nerozumí). Díky verbálním symbolům moci (např. „špinavej negr“), které se od dospělých 

učí, si již nyní utváří emocionální postoje. Druhé stadium začíná asi v mladším školním věku 

a vrcholí v pubertě. Jde o postupné učení se naprostému zavrhování. Předsudky se stávají 

absolutními (př. černoši jsou zavrženíhodní úplně vždy a úplně všichni). Později tato 

absolutizace vymizí ve stadiu diferenciace, kdy dítě dokáže dělat výjimky a postoje jsou 

přijatelnější, dává svým postojům formu, přiměřenou pro jeho ego (Allport, 2004). 

4.3. Postoje k minoritním skupinám 

Společnost, ve které žijeme, není kompaktní skupinou, ale skládá se z mnoha 

podmnožin. Jednou takovou podmnožinou jsou minoritní skupiny. Během socializace dítě 

vrůstá do společnosti, jíž jsou minority součástí a k jejím členům či celým skupinám si také 

utváří pozitivní nebo negativní postoje. Nezanedbatelnou část populace tvoří minority také 

v naší zemi. Přestože některé minoritní skupiny se v naší republice umenšují 

(např. náboženská menšina
4
), jiné stále rostou (národnostní menšiny, cizinci

5
). A dále jsou tu 

menšiny, které tu vždy byly a budou, a jejichž množství ve společnosti není zanedbatelné, 

kam patří například občané se zdravotním postižením
6
. 

                                                

4 Při sčítání obyvatel v r. 2011 se k nějaké náboženské víře přihlásilo jen 13,9% oproti asi 32% při sčítání 

v r. 2001, přesto je to stále nezanedbatelný počet (Český statistický úřad, 2012) 
5 Národnostní menšiny dle výsledků sčítání obyvatel z r. 2011 představují asi 5, 2% našich obyvatel oproti 2,1% 

v r. 2001 a cizinců žijících u nás bylo v r. 2011 necelých 450 tisíc, což je více než dvojnásobek oproti r. 2001. 

K největším etnickým a národnostním menšinám u nás patří Ukrajinci, Slováci, Vietnamci, Němci a Poláci. 
Významnou a zároveň často společností diskutovanou minoritou jsou Romové (Český statistický úřad, 2012). 

6 Dle výzkumů tvoří osoby se zdravotním postižením asi 10% populace (Winter, 2008). 
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Přestože se samozřejmě vůči minoritním skupinám mohou vyskytovat také pozitivní 

postoje (což souvisí s nastavením společnosti, v případě dítěte pak nastavení jeho rodiny), 

obecně se vůči minoritám vyskytuje mnoho negativních předsudků napříč společnostmi. 

Průcha (2007) poznamenává, že v každé zemi či národě existují v nějaké míře předsudky 

či předpojaté postoje vůči příslušníkům jiných zemí, etnik a národů
7
. Nemívají jádro 

racionální, nýbrž historický původ a často se také vyznačují dlouhou setrvačností, přenášejí se 

z generace na generaci. Ty často vedou až k mnohaletým konfliktům (např. katolická 

a protestantská populace v Severním Irsku, Izraelci a Palestinci). Takové předsudky bývají 

doprovázeny výraznou animozitou, tedy určitou zaujatostí až nepřátelským pocitům 

a postojům vůči jinému národu nebo etniku. 

K otázce předsudků (rasových, etnických či náboženských) u dětí mládeže Průcha 

(2007) uvádí, že na základě zahraničních výzkumů již bylo zjištěno, že: 

• Již od raného věku umí děti rozlišovat mezi etnickými a rasovými skupinami. 

• Hlavní zdroj osvojení předsudků u dětí pochází od rodičů a příbuzných. 

• Vznik rasových předsudků u dětí je výrazně ovlivňován typem sociokulturního 

prostředí. 

• Více předsudků se vyskytuje u dětí v rodinách s nižším socioekonomickým statusem 

a nižší úrovní vzdělání rodičů. 

• Nižší předsudky jsou tam, kde docházelo k přímému kontaktu dětí majoritních 

skupin s dětmi minoritních skupin. 

Průcha (2007, s. 112) jako cestu k redukci či zmírnění předsudků vidí v hypotéze 

kontaktu, dle níž „za určitých podmínek může kontakt mezi skupinami odlišnými rasově 

či etnicky snižovat předsudky působící v těchto skupinách“. Také Allport (2004) zastává 

názor, že pro změnu negativních postojů vůči menšinám je možnost přímého kontaktu 

nejúčinnější. Např. při výzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu 

Akademie věd České republiky z roku 2003 bylo zjištěno, že značná část respondentů si 

spojuje obecné problémy v ČR s cizinci, a to i přesto, že s nimi neměli žádnou reálnou 

                                                

7 V českém prostředí prováděl výzkum např. Sirovátka (2002), který v r. 2000 zjišťoval, koho by Češi nechtěli 

za sousedy. Mezi prvními 4 skupinami byli Romové. Zajímavé bylo, že vůči imigrantům, jiným rasám, židům 

a muslimům byla tolerance vcelku vysoká. V porovnání s výzkumy v předchozích letech se však výrazně 

zvýšila celková intolerance vůči sledovaným skupinám. 
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zkušenost. Naopak ti, kteří znali ve svém okolí nějakého dlouhodobě žijícího cizince, byli 

ve svých postojích tolerantnější (Leontyieva, 2003). Morgernsternová (2003) považuje 

za důležité při formování tolerance to, že se dítě s odlišností konfrontuje již od raného věku.  

Z toho, co již o médiích víme, můžeme předpokládat, že jako jeden ze socializačních činitelů 

mohou přesto působit i ona, na poli utváření postojů k minoritním skupinám, byť možná ne 

jako činitel nejdůležitější. Ne vždy totiž děti k přímému kontaktu s menšinami přístup, ať už 

z objektivních důvodů, nebo proto, že právě z důvodu předsudků se tomuto kontaktu 

vyhýbají. Liebert (1982) konstatoval, že abychom mohli nějakou minoritní skupinu přijmout, 

je prvním krokem o ní vůbec vědět. Média se tak mohou stát zprostředkovatelem informací 

o minoritách i zprostředkovaných zkušeností s lidmi z menšinových skupin a s odlišností je 

konfrontovat. Protože média mohou působit v pozitivním i negativním smyslu, mohou 

pomoci posilovat kladné i záporné postoje, které dítě v rodině a kdekoli jinde nabylo, mohou 

ale také nabourávat stávající postoje či předsudky, a to opět v obou polaritách a tedy také 

předsudky etnické i vůči dalším minoritám. Tím se do popředí dostává téma způsobu 

prezentace minoritních skupin v médiích, a to již v pořadech pro děti předškolního 

věku, ve kterém se postoje formují. Tomuto tématu se budeme věnovat v následující kapitole 

a poté dále v empirické části práce. Způsob prezentace minoritních skupin považuje Liebert  

(1982) za základ druhého kroku přijetí takové skupiny, a tím je respekt. 

V příkladech jsme se soustředili hlavně na etnické minority, obdobně však budou 

fungovat předsudky i u jiných typů menšin. Například verbální symboly moci: jistě jsme 

někdy slyšeli říci na adresu postižených „krypl“ či na adresu člena náboženské skupiny 

„pánbíčkář“. 

4.3.1. Postoje vůči minoritám v prostředcích masové komunikace 

Již jsme pojednávali o tom, že média jsou zdrojem informací o minoritních skupinách 

a činitelem podílejícím se na vytváření postojů a nabízení vzorců chování k těmto skupinám. 

Zmiňovali jsme také, že určitý způsob prezentace takovýchto skupin může přispět k zmírnění 

předsudků vůči nim nebo pomoci vytvořit k minoritám pozitivní postoje (nebo také naopak). 

Meyrowitz (2006) podává jeden z důvodů, proč by média měla vhodným způsobem 

minority prezentovat, když trochu z jiného úhlu pohledu upozorňuje, že právě mediální 

prostředky a jejich rozvoj mohou vést k tomu, že si menšiny více uvědomí svou odlišnost 

a mohou se jako menšina cítit ještě izolovanější než dříve, protože skrze média mají více 

kritérií pro srovnání s majoritou a nyní se mohou cítit jako omezované, znerovnoprávněné 
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a izolované od většinového prostředí. Jako příklad uvádí děti ze slamů, které díky televizi 

mohou v každém pořadu či reklamě sledovat způsoby, jimiž se mohou cítit deprivováni. 

Protože média fungují jako prostředek sdílené perspektivy a sdílených situací, i členové 

původně izolovaných a odlišovaných skupin nyní mohou vyžadovat (a vyžadují) „rovná“ 

práva a zacházení. 

Pozitivní působení mediálních prostředků v tomto směru by tak mohlo přispět 

k omezení pociťování této „odstrčenosti“ ze strany menšin a k podpoře pozitivního, nebo 

alespoň tolerantního postoje k menšinám ze strany majority. 

Obvyklým předmětem mediální kritiky v souvislosti s minoritami bývá skutečnost, že 

se v médiích vyskytují v malém zastoupení, a pokud se tam již vyskytují, pak jsou 

zobrazovány spíše negativně, v souvislosti s kriminalitou, na nižších sociálních pozicích apod. 

Například v Gerbnerově studii z r. 1972 bylo zjištěno, že se v mediálních obsazích 

nevyskytují téměř žádné minoritní skupiny, mimo černochy a ti, pokud se vyskytují, tak spíše 

v nelichotivém kontextu (jako násilníci nebo oběti násilí). Mendelson a Young ve stejném 

roce zkoumali dětské pořady. Výsledky přinesly zjištění, že dobré charaktery mají převážně 

v pořadech zástupci majoritních skupin, u špatných charakterů se až v polovině případů 

vyskytoval cizí akcent (dle Liebert, et. al., 1982). Taková kritika se objevovala především 

v dřívějších letech, dnes již nemusí zcela platit, což uznávají i autoři pozdější doby. 

Novější výzkumy sice nasvědčují tomu, že co do poměru minoritních skupin se 

v médiích situace zlepšuje, co se týče obsahů, tam to již tak jednoznačné není. U nás 

k novějším výzkumům v této oblasti patří například obsahová analýza agentury Newton 

Media, která se v roce 2008 zaměřila na to, jakým způsobem jsou v především v českém 

tisku, ale také televizním vysílání a rozhlase prezentováni zástupci devíti vybraných zemí, 

žijících v ČR. Studie zahrnovala několik zkoumaných kategorií. Například počet příspěvků, 

v nichž se menšiny figurovaly. Nejvyšší takový počet se objevil v tisku, největší zastoupení 

bylo v deníku Mladá fronta DNES, v televizním a rozhlasovém vysílání figurovaly vybrané 

menšiny v mnohem menším počtu. U čtyř vybraných minoritních skupin (Ukrajinců, 

Vietnamců, Mongolů a Bulharů) byl sledován také poměr hodnotového zabarvení medializace 

těchto menšin. Přestože pozitivní zabarvení se vyskytlo pouze u 5%, největší zastoupení mělo 

zabarvení neutrální, 51%. Problematický tón byl zaznamenán u 44% medializovaných menšin 

(Mediainfo.cz, 2009). Také Romové bývají v českých médiích často zobrazováni ve spojení 

s problematickými obsahy. Sedláková (2002) výzkumem v českém tisku potvrdila, že 
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přestože ne vždy, bývají Romové spojováni hlavně se sociálními problémy a negativními 

konotacemi (např. diskriminací) a že jejich obraz je v médiích značně neobjektivní. 

Jiná analýza sledovala muslimskou komunitu v českém tisku v letech 2005-2006. Touto 

analýzou bylo mimo malý prostor pro tuto menšinu v médiích zjištěno, že muslimové jsou 

v českých tištěných médiích zobrazováni značně stereotypně, že je u nich zdůrazňována jejich 

odlišnost, která je pojímána jako potencionální hrozba (Křížková, 2007). 

O lidech se zdravotním postižením Krhutová a Michalík (2005) uvádějí, že jejich 

mediální obraz je problematický, protože jsou často zpodobňováni pouze ve dvou krajních 

pozicích: jako hrdinové („obraz Batmana“), nebo jako chudáci („obraz žebráka“). Přitom 

dle nich jsou média pro lidi bez zdravotního postižení často jediným zdrojem informací o této 

minoritě a jejich životě. Ve většině případů je pak zdravotní postižení zobrazováno 

jako tragédie, které je žádoucí se za každou cenu vyhnout, aniž by byla vykreslená nějaká 

pozitiva tohoto vztahu (jako např. přínos k prohloubení vztahů v rodině) a v běžných médiích 

(oproti odborným) je mnohem častěji místo pojmů „lidé se zdravotním postižením“ užíváno 

stigmatizující označení „postižený“. 
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5. Sociální učení jako základní mechanismus socializace 

Učení představuje velmi důležitý proces ve vývoji jedince. Učení sociální je pak 

důležitým mechanismem socializace, který jako „osvojování si komplexních způsobů chování 

a jednání přiměřených určité sociální situaci“ (Řezáč, 1998, s. 72) člověku pomáhá 

úspěšnému fungování ve společnosti, ve které žije. A protože jde o učení sociální, dochází 

k němu skrze sociální kontakt člověka ve vztazích s jinými lidmi, ať už jednotlivci či malými 

skupinami, jejichž je členem nebo s kterými se střetává. V době médií, resp. masmédií však 

již není nutně třeba, aby se s nimi člověk setkával přímo, k učení může docházet také 

zprostředkovaně, například skrze média, jak ještě později rozvedeme (Řezáč, 1998, 

Nakonečný, 1999). 

Učení samotné popisuje Řezáč jako „vnitřní organizovaný proces, závislý na nervové 

soustavě, v jehož důsledku dochází k dílčí či celkové restrukturalizaci psychických obsahů 

i způsobů jejich uspořádání, (tj. ke změně jejich množství, míry, určitosti, stupně 

uspořádanosti) a zároveň i ke změně forem chování a jednání“ (Řezáč, 1998, s. 72). 

Sociálním učení je tedy restrukturalizační proces odehrávající se v kontextu sociálního života 

jedince. 

Jak bylo řečeno již v kapitole o socializaci, je sociální učení základem socializačních 

mechanismů. Probíhají vesměs neuvědoměle a jsou výsledkem jak vnějších vlivů, tak 

vnitřních stavů jedince. Základy sociálního učení spočívají v klasickém i operantním 

podmiňování (Nakonečný 1999). Sociální učení může probíhat také skrze pozorování, 

nejtypičtějším je učení nápodobou a ztotožňováním, což pro nás v kontextu utváření postojů 

v souvislosti s médii bude zvláště důležité. Díky tomuto mechanismu sociálního učení si dítě 

osvojuje komplexní formy chování, postoje a vlastnosti (Helus, 2004). Tyto konkrétní 

výstupy (postoje, sociální role, hodnoty apod.) můžeme tedy označit také jako produkty 

sociálního učení (Řezáč, 1998) a v konečném důsledku vlastně též produkty socializace. 

Sociální učení může mít pro vývoj jedince jak pozitivní, tak negativní důsledky ve smyslu 

aktivizace nebo navození regrese. Sociální učení má mnoho podob. Může probíhat např. skrze 

sociální informování o tom, co je správné a společensky žádoucí a naopak, skrze interiorizaci 

a exteriorizaci cílů a požadavků socializace, skrze očekávání a získávání zkušeností (Helus, 

2004). Základní formy sociálního učení rozlišujeme tři. Sociální posilování, nápodobu 

a identifikaci (Řezáč, 1998). Všechny spolu úzce souvisí, a v procesech učení se vzájemně 
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prolínají. Můžeme v nich vidět určitá východiska naší empirické části, věnujme jim proto 

nyní více pozornosti, v centru našeho zájmu bude stát především nápodoba. 

5.1. Sociální posilování (operantní podmiňování) 

K sociálnímu posilování, někdy též nazývanému sociální podmiňování dochází, je-li 

nějaké chování posíleno sociálním oceněním či odměnou. Posilování je tedy proces, 

při kterém za určitých okolností učení přispívá k upevnění, tj. stabilizaci nějakého chování 

(Řezáč, 2004). Chceme-li tedy, aby u dítěte bylo nějaké chování posíleno, zpevněno, budeme 

takové či jemu podobné chování odměňovat, zatímco chování, které se jeví jako nežádoucí, 

budeme přehlížet, čímž bude u těchto projevů docházet k inhibici, utlumení, postupnému 

vyhasínání. Trestáním takového chování snížíme pravděpodobnost jeho opakování. Jako 

sociální odměna slouží to, co je jedinci příjemné, tedy i vyhnutí se trestu a naopak jako trest 

to, co je nepříjemné, tedy i odnětí odměny. Tresty i odměny mají obvykle symbolickou 

povahu, například pochvalu či pokárání, projev pohrdání nebo obdivu. Obojí může mít vnější 

i vnitřní podobu (Nakonečný, 1999). Posilování hraje důležitou roli také v následujících 

formách sociálního učení, proto jej budeme ještě zmiňovat v průběhu následujícího textu. 

5.2. Identifikace 

Určité formy chování, postoje a vlastnosti si dítě osvojuje skrze identifikaci s jinými 

lidmi, které napodobuje, protože mu imponují a chce být jako oni, jsou pro něj vzorem. Helus, 

2004). Identifikace je ztotožnění se s někým, přijetí určitého vzoru (Nakonečný, 1999). 

Někdy je identifikace považována za jiný druh imitace. Někteří autoři, mezi nimi také 

Helus (1973) ji od imitace zásadně odlišují s tím, že imitace často tvoří její součást. 

Při imitaci (které se budeme důkladněji věnovat v následující kapitole) dochází k reprodukci 

chování modelu, přiblížení se k nějaké jeho součásti. Při identifikaci dochází k zvnitřnění, 

interiorizaci objektů identifikace. Při identifikaci subjekt přetváří fiktivně sám sebe do role 

objektu a jeho výsledné chování pak může, ale také nemusí imitovat model. Význam 

identifikace spočívá v tom, že skrze ni jsou u člověka aktualizovány nezbytné vlastnosti, 

schopnosti, dispozice, postoje a seberozvíjející tendence (Helus, 1973). Řezáč (1998) 

vysvětluje identifikaci jako výběr objektu (modelu) nápodoby jako celku, zatímco u imitace je 

vybíráno pro imitaci pouze některé chování, které se jedinci jeví jako účelné a efektivní. 

Takové fiktivní ztotožnění, „přebírání“ způsobu chování je založeno na silném (a obvykle 
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pozitivním) vztahu k modelu. Pro dítě jsou předmětem identifikace jeho rodiče a z jeho strany 

mohou být přebírány i takové projevy či chování, kterým dítě nerozumí. Motivace znamená 

ztotožnění se s motivy, dítě jedná tak, jak by se choval objekt identifikace na jeho místě 

(Nakonečný, 1999, Helus 1973). Identifikace hraje také důležitou úlohu v socializaci jedince. 

Podílí se na seberealizaci osobnosti, má funkci kompenzační (v souvislosti s potřebami) 

a kanalizační (v souvislosti s motivační energií). V rámci sociálního učení je identifikace 

důležitá pro osvojování si nových sociálních zvyků a rolí (Helus, 1973). 

Helus (1973) uvádí tři druhy identifikace. K prvnímu patří anaklitická identifikace, 

ke které dochází od raného věku dítěte. Její původ je ve strachu z odloučení od milované 

osoby. Tím, že tuto osobu jedinec interiorizuje, „jako by“ se stane jí a tím se již od ní nelze 

odloučit. Probíhá neuvědoměle a daná úzkost může mít různé zdroje. Při obranné 

identifikaci se subjekt identifikuje s tím, koho se bojí, ve snaze ubránit se trestu. Tato 

identifikace má regulativní funkci, jejím cílem je znemožňovat, aby se jedinec s objektem své 

identifikace dostal do konfliktu, potlačuje proto nežádoucí pohnutku dříve, než přejde v čin 

(obvykle pomocí obranných mechanismů jako projekce, represe, racionalizace atd.). Obranná 

identifikace je základem pro utvoření superega jedince. Třetím druhem identifikace je 

identifikace závistná, kde závist a touha jsou hlavními motivy. Subjekt identifikace je zde 

v pozici závislosti, má nižší status, privilegia či moc, než objekt identifikace a touží být 

ve stejné pozici. 

5.3. Nápodoba (Imitace) 

Velmi důležitým způsobem sociálního učení, zejména v období předškolním, je také 

pozorování a napodobování modelů. Jedinec (v našem případě dítě) si na základě pozorování 

nějaké činnosti druhého utváří o této činnosti kognitivní obraz, který bezprostředně, či se 

zpožděním napodobuje. Nápodoba je pak chování, prožívání, postoje a stav napodobujícího, 

na které má vliv nějaký model a které vede k chování blížícímu se chování napodobovanému. 

Takové chování nemusí být zjevné, k nápodobě může dojít i jen např. ve fantazii či tendenci 

imitátora, pokud například k provedení nemá vhodné podmínky. Napodobovat může člověk 

záměrně i nezáměrně, neuvědoměle. Jako model může sloužit osoba, zvíře, ale také skupiny 

osob (Odehnal, 1988, Helus, 1973). Role imitace má důležitou roli v životě dítěte, protože se 

skrze ni učí chování, které je v souladu s jeho společností. Může se však skrze ni učit také 

chování deviačnímu. Skrze nápodobu se jedince může učit jak chování nové, tak měnit 

stávající hierarchii již existujících reakcí (Bandura, 1963). Nápodoba dle Millera a Dollarda, 
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jejichž teorie sociálního učení je vysvětlována právě skrze imitaci, zahrnuje čtyři nezbytné 

prvky: pud, klíč, odpověď a odměnu. Aby učení nápodobou proběhlo, musí jedinec něco chtít, 

něčeho si všimnout, něco udělat a něco, odměnu, získat (Sollárová, 2008, s. 54). Dítě 

napodobuje jak jednotlivé činnosti či sociální interakce lidí, tak celé jejich soubory 

(např. napodobuje roli otce, matky). Prvotní spontánní napodobování je typické zejména 

pro malé děti, udržuje se a zůstává však důležité po celý život člověka. Podobně jako 

u posilování mají zde vliv charakteristiky modelu či způsob nápodoby a poznávání činnosti 

modelu. Činnost může napodobující pozorovat přímo u nějakého člověka, danou činnost však 

může přijímat také zprostředkovaně, skrze obraz, film či televizi. Dle Bandurova konceptu 

observačního učení je základem nápodoby observační učení, které říká, že vliv modelu je 

částečně ovlivněn následky jeho odpovědí. Tedy, že někdy jedinec přebírá i takové chování, 

za které je odměněn jím napodobovaný model, nikoli on sám. Například u dětí, které pozorují 

agresivní model, který je za své chování odměněn, je podobné chování posíleno, zatímco 

u dětí, které pozorují model, který je za své chování potrestán, je tomu naopak. (Bandura, 

1963). V některých pojetích observačního učení se navíc považuje za důležité, že potřeby 

a cíle napodobujícího jedince a modelu korelují (Řezáč, 1998). U observačního učení je tedy 

důležité nejen to, co se děje s jedincem, který vzor napodobuje, ale i to, co se děje s modelem 

samotným (zda je odměňován či trestán) a zda je tento model úspěšný či neúspěšný, přitažlivý 

či odpudivý apod. Přímé zpevnění je tak doplněno zástupným zpevňováním. 

Pro napodobujícího se daná činnost stává tím více atraktivní, čím více je schopen se 

do modelu vcítit. Bandurovy pokusy dokonce ukázaly, že pro osvojení modelova chování 

není dokonce nutné zpevnění ani imitátora, ani modelu. Ke vštípení způsobu daného chování 

stačí plná pozornost jedince, a tedy jeho dostatečná atraktivnost. Zpevnění u jednoho 

či druhého pak určuje míru, do jaké jedinec imitující chování projeví. Bandura považoval 

za více náchylné k observaci právě ty, kteří již mají zkušenost s odměnou za napodobené 

chování, osoby závislé a s malou sebeúctou, a ty, které věří ve svou podobnost s modelem. 

Jako atraktivitu modelu považoval mj. vysoký status modelu či jeho kontrolu nad odměnami 

(Bandura, 1963). Jak píše McQuail (2009), Bandurova teorie sociálního učení nepopírá, že 

média nejsou jediným zdrojem sociálního učení, ani že jejich vliv je ovlivněn jinými zdroji 

jako rodina či škola, ale poukazuje na to, že média přímé účinky na lidi mít mohou, a to 

i bez zprostředkování reálnými osobami a vztahy. 

Jakým způsobem napodobované chování zpodobní, ale i jaký z vzorů činnosti 

pro nápodobu dle svých potřeb zvolí, je ovlivněno jedincem samotným. Ten si modely 



54 

k napodobování vybírá, ačkoli proces výběru neprobíhá vždy na vědomé úrovni (Řezáč, 

1998). To však přináší určitá rizika – předně si jedinec vybírá jak vzory sociálně žádoucí, tak 

nežádoucí a jak kognitivní obrazy, které si o činnosti utváří, tak její zpodobnění jsou 

nedokonalé. To v kontextu socializace není zcela vyhovující, proto se socializační činitelé 

snaží také spontánní napodobování regulovat, aby byly napodobovány jen vzory odpovídající 

cílům socializace (Odehnal, 1988). Nápodoba spolu s touto sociální regulací je tak pro jedince 

mj. pomocníkem, zkracujícím mu cestu k participaci ve společnosti, protože mu pomáhá 

rychleji si osvojit ty složité činnosti, které k tomu potřebuje (Helus, 1973). Pro jedince 

při výběru modelu hrají roli různé faktory: vztah k druhé osobě, přitažlivost či odpudivost 

modelu i vzorové činnosti, podobnost jedince s modelem, okamžitý stav jedince apod. V tom 

hraje velkou roli také motivační struktura osobnosti, tedy potřeby, zájmy a postoje jedince. 

A protože tato struktura, stejně jako kognitivní schopnosti podléhají vývoji, je přirozené, že 

proces nápodoby se u dětí a dospělých liší (Helus, 1973, Odehnal 1988). 

Z výše uvedeného je také zřejmé, že nápodoba není jeden jev, ale celá jejich řada. 

Máme čtyři základní druhy fungování mechanismu nápodoby. Regresivní napodobování, kdy 

je základem napodobování někoho méně vyspělého, s cílem nabytí výhod, které se mu 

s bezmocí a nevyspělostí asociují. Dále závislé připodobňování, kde jde o napodobování 

někoho vyspělejšího jako způsobu řešení situací namísto hledání řešení vlastních. 

Odreagovávající napodobování, spojované zejména s experimenty Bandury je založeno 

na tom, že má-li dítě v situaci nějakého strádání (frustrace) možnost pozorovat jinou osobu 

(např. v televizi), která je agresivní, stane se mu tato osoba modelem, jež bude napodobovat. 

Nápodobou agresivního chování pak odreaguje napětí vyvolané frustrací. U kompenzačního 

napodobování pak má dítě tendenci vnímat jako model osobu, která vyniká v oblasti, ve které 

by chtělo vyniknout samo, ale ve skutečnosti v ní zaostává (Helus, 2004). 

5.4. Modely 

Model je osoba, „která svým vzhledem, chováním, způsobem myšlení, svými postoji, 

výrazy, názory, výkony atd. jednak stimuluje ve druhé osobě tendenci k podobnému vzhledu, 

chování atd., jednak usnadňuje i sám proces, který tuto podobnost realizuje“ (Helus, 1973, 

s. 115). 

Bandura rozlišoval modely aktuální a modely symbolické. Aktuální modely představují 

lidi, se kterými se jedinec v životě přímo setkává a od kterých se skrze pozorování může učit. 
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Těchto modelů je naprostá většina, modelem se může stát kdokoliv, omezený je člověk jen 

přístupem k danému modelu. Druhým typem modelů jsou ty, které člověku umožňují 

překročit hranice jeho reálného sociálního života a napodobovat tak i vzorce chování 

a přístupy, ke kterým by se v reálném životě nedostal (např. jiné kultury). Zde 

k observačnímu učení dochází skrze modely symbolické, které jsou jedinci zpřístupněny 

v hojné míře skrze média, zejména televizi. K učení skrze symbolické modely využívá člověk 

symboly (ty mohou být verbální či obrazové), které si k podnětům přiřazuje. Skrze takové 

symbolické kódování si člověk představu o tom, jak se odpozorované chování provádí, ukládá 

do paměti, aby ji později mohl v jakékoli situaci použít. Díky takovému kódování je 

modelové učení účinné. Bandura ale zdůrazňuje, že zde kromě samotného kódování hrají roli 

také opakování a zkoušení naučených odpovědí (chování), tedy zpevnění. Zkoušení 

naučených odpovědí dle něj není nutné reálně uskutečňovat. Již pouhá představa zkoušení 

odpozorovaného chování od modelu může účinek tohoto modelu na vnímanou vlastní 

účinnost zvýšit (Bandura, 1997, Bandura, 1973). Kromě odpozorování „způsobu, jak chování 

provést“ nápodoba modelu slouží také jako ukazatel důsledku takového jednání 

(viz. observační učení, kap. 5.3). Jedinec může napodobovat u modelu také pouze nějaký 

detailní rys, kterého si u modelu třetí osoba nepovšimne. To, proč je člověk zrovna na ten a ne 

jiný rys citlivý je dáno celou řadou vlivů, zvláštnostmi jeho osobnosti, i tím, jak se vyvíjela 

jeho dosavadní socializace. Lze napodobovat nejen jednu činnost či rys, ale celé vzorce 

chování (i negativní, např. u dětí kouření) a také zájmy, potřeby nebo dokonce produkty 

(např. zařízení bytu) modelů. Jak jsme již avizovali výše, aby k nápodobě došlo, je třeba 

splnění určitých podmínek na straně modelu i imitátora. Některé jsme již zmínili, uveďme si 

ale alespoň krátce jejich výčet, jak jej uvádí Helus (1973, s. 125n). Je třeba si zároveň 

uvědomit, že tyto podmínky obvykle nepůsobí izolovaně, ale v komplexech, a že jednotlivě 

mají rozličný podíl na vyvolání nápodoby. 

• Jednou z důležitých vlastností pro nápodobu je atraktivita a úspěšnost modelu. 

Účinek modelu vzroste, jestliže člověku připadá, že chování modelu vede k úspěchu 

v oblasti, ve které on je neúspěšný či nedostatečný, nebo má vztah k řešení nějakého 

jeho aktuálního problému. Úspěšnost může být zjevná, ale také pouze předpokládána 

napodobujícím. 

• Vliv modelu je také větší, touží-li napodobující po podobném sociálním postavení, 

statusu nebo prestiži, ať už je to touha imitátorovi vlastní, nebo je v něm 
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krátkodobě vyvolána modelem. U dětí bývá určitý status a prestiž spojován s věkem, 

napodobují proto chování dospělých, a to zvláště v situacích, kdy jsou si nejisté. 

• Model může při napodobujícího představovat také „zlatý střed“, typického 

představitele většiny pro nějakou činnost, stanovisko apod. Tato podmínka je 

zesílena především v situacích, kdy si imitátor přesně neví, jaké požadavky jsou 

na něj kladeny a chce být proto konformní s druhými. 

• Model bývá často ten, vůči kterému chová imitátor jakýkoli (tedy kladný i záporný) 

silný cit, nebo na kterém je závislý, či se jej dokonce bojí. 

• Aktuální stav imitátora (citové rozpoložení, stav nejistoty, úzkosti či vzrušení) má 

také na imitační proces významný vliv. Jako optimální bývají pro imitaci uváděny 

střední hodnoty citového vzrušení. 

• Má-li model funkci vzoru, je-li referenční osobou imitátora, je také nápodoba 

motivována. Jedinec se s takovou osobou srovnává nebo je s ní srovnáván okolím 

a na základě toho, do jaké míry dosáhne podobnosti s modelem, je hodnocen. 

• Také vlastnosti imitátora, jeho předchozí zkušenosti a působení předchozích 

modelů mají vliv na míru nápodoby. 

• Vykazuje-li model nějakou podobnost s imitátorem (byť i jen napodobujícím 

domnělou), je opět pravděpodobnost nápodoby větší. 

• Bylo také zjištěno, že více napodobují osoby s vyšším skóre motivu závislosti. Tedy 

osoby s větší tendencí nechat si pomoci oproti snaze vyřešit dané problémy sami.  

• V neposlední řadě hraje roli také pohlaví obou účastníků imitačního procesu a typ 

kultury (některé kultury nebo jedinci určité věkové kategorie např. ostře rozlišují 

mužské a ženské modely). 

Výrost a Slaměník (1998) uvádí, že komunikátoři s vysokou důvěryhodností vyvolávají 

oproti těm s nízkou důvěryhodností u publika postojové změny v souladu se svým záměrem. 

Důvěryhodnost je založena na některých faktorech z těch, které jsme právě uvedli, např. že se 

komunikátor jeví příjemci jako odborník, nebo že se mu subjektivně důvěryhodným jeví. 

Přitom Chaiken a Eagly (1983) dospěli k závěru, že vlastnosti komunikátora (a tedy 

potencionálního modelu) jsou důležité hlavně v akustických a vizuálních komunikacích. 

Například u časopisů a jiných tištěných zdrojů je důležitější vlastní obsah sdělení. To je 

pro nás z hlediska výběru modelu důležité. Není tedy jen důležité, zda v mediální produkci 
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potencionální modely pro rovné vnímání menšin jsou, ale také kým a jakým způsobem jsou 

prezentovány, zda jsou dostatečně atraktivní proto, aby byly jako modely přebírány. 

Vztah mezi modelem a imitátorem může být přímý, kdy na jedince působí fyzicky 

přítomná osoba. Tou může být u dítěte matka, otec, starší sourozenec, jiná autorita či vážená 

osoba (např. učitel, vedoucí party), ale také např. mladší sourozenec, kdy nápodobou jeho 

chování může docházet k regresi (např. při žárlení na mladšího sourozence). Druhým typem 

vztahu mezi imitátorem a modelem je vztah nepřímý, zprostředkovaný, a to např. skrze 

vyprávění, kdy je imitátor od modelu oddělen jinou osobou či skrze prostředky masové 

komunikace (např. televize) (Helus, 1973). 

Chování modelu může mít na imitátora vícerý účinek, jedním z nich je osvojovací 

účinek. Např. při Bandurových pokusech byla dokázána značná míra přisvojení do té doby 

imitátorovy cizích agresivních projevů, zvláště předcházela-li vystavení působení modelu 

frustrace. Sledování agresivního modelu může také aktivovat či usnadňovat i ty způsoby 

agrese, které již imitátor znal. 

Proces modelování, tedy proces uplatňování vzoru má dle DeFleura (1996, s. 225) tyto 

fáze: 

Jednotlivý člen publika pozoruje nebo čte o osobě (modelu) zapojené do určitého 

vzorce jednání v mediálním obsahu. 

• Pozorovatel se identifikuje s modelem, tzn., věří, že je jako model, chce být jako 

model, nebo považuje model za tak atraktivní, že stojí za napodobování. 

• Pozorovatel vědomě poznává – nebo nevědomě dospívá k závěru – že pozorované či 

popsané chování bude funkční. To znamená, že osoba uvěří, že chování přinese 

nějaké žádoucí výsledky, jestliže bude v určité situaci napodobováno. 

• Jednotlivec si vybaví činnosti modelu, je-li konfrontován s důležitými podmínkami 

(podnětová situace) a napodobuje toto chování jako prostředek reagování na tuto 

situaci. 

• Napodobení činnosti v důležité podnětové situaci přináší jednotlivci nějakou úlevu, 

odměnu nebo zadostiučinění, což způsobuje, že spojení mezi těmi podněty 

a modelovou odpovědí jsou upevněna. 
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• Pozitivní upevnění zvyšuje pravděpodobnost, že jednotlivec použije reprodukovanou 

činnost opakovaně jako prostředek opakování na stejné situace. 

V průběhu vývoje musí jedinec některé osvojené projevy, chování apod. potlačit 

či odtlumit (protože je např. z hlediska dalšího vývojového stupně již nepřijatelné). I zde má 

vliv model, v tomto případě se jedná o odtlumující účinek. Při aktivačním účinku se 

u imitátora „aktivuje“ postojová kvalita modelu. Imitátor tedy jedná ve své situaci tak, jak 

odpovídá postoji modelu. Působením modelu tedy imitátor napodobuje jeho postoje, resp. jím 

domnělé postoje modelu. Model může být také jedním z faktorů, majících vliv na sociálně 

facilitační účinek, kdy díky jeho vlivu může docházet ke zlepšení výkonu u jedince. 

A konečně mohou být účinky modelu tlumivé, potláčecí a redukční. K tomu dochází 

obvykle ve chvíli, kdy je model za své chování potrestán, je neúspěšný, nebo se imitátor 

domnívá, že je neúspěšný. Některé negativní projevy (např. agresivita) mohou být také 

potlačeny „protimodelem“ (např. neagresivní, kooperativní), který je pro imitátora přitažlivý. 

Z našeho hlediska je také zajímavé zjištění, že při zkoumání účinků modelu na imitátora 

v podstatě nebyl zjištěn významný rozdíl mezi vlivem reálné a kreslené postavy, ani 

mezi zrakově či sluchově prezentovaným modelem (Helus, 1973). 

5.4.1. Média jako zdroj modelu 

DeFleur (1996) konstatuje, že lidé (děti i dospělí) získávají postoje, emocionální reakce 

a nové způsoby chování z médií, zejména z filmů a televize, a to skrze proces modelování, 

jelikož média jsou dostupným a zároveň přitažlivým zdrojem modelů. Helus (1973, s. 122) již 

téměř před čtyřiceti lety prohlásil, že účinnost vlivu modelů skrze prostředky masové 

komunikace začíná „významně konkurovat vlivu bezprostředně působících osob“. Působí 

na diváka tak, že v něm probouzí určité potřeby, záliby, či životní cíle a podřizuje jej svému 

sugestivnímu vlivu. Modely z filmu či televize dokonce mohou být pro diváka svými 

imponujícími rysy atraktivnější než reálné osoby, které imitátor vidí nejen v situacích, kdy 

jednají atraktivně, ale také tehdy, když jsou slabí, nedokonalí, všední. Zatímco reálné osoby 

jsou přitažlivé jen z jednoho úhlu pohledu, u mediálních modelů obvykle „jiný pohled“ 

neexistuje. V médiích jsou zviditelněny právě tyto atraktivní stránky, těmto „dokonalým 

modelům“ pak skutečné osoby sotva mohou konkurovat. Tento typ modelů odpovídá 

Bandurovým symbolickým modelům. 

Víme, že nápodoba je záležitost výběrová, tyto modely jsou významným nástrojem 

socializace a seberozvoje jedince, vybere-li si imitátor model k tomu odpovídající, mohou 
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však mít také vliv přesně opačný, vybere-li si model, skrze jehož vliv je otupována vnímavost 

k mravnímu obsahu apod. (Helus, 1973). 

Velký význam mají modely, s nimiž se děti identifikují a které napodobují, v období 

předškolního věku. Typickému způsobu prožívání a uvažování dětí odpovídají příběhy 

a pohádky, které mají požadovanou strukturu a řád a jejichž svět se dětem jeví jako bezpečný 

(Bettelheim, 2000). V tuto dobu, tj. kolem čtyř, pěti let dítěte, má také pohádka největší 

účinek (Vágnerová, 1997) a díky tomu je ideálním zdrojem modelů (hrdinů), se kterými se 

dítě může identifikovat. O typech médií jsme pojednali v kapitole 3.1. Přestože jsme psali, že 

nejvyhledávanějším a nejpřístupnějším médiem jsou pro dnešní děti média elektronická 

(zejména film a televize), stále mnoho příběhů a pohádek dětem zprostředkovávají média 

tištěná, knihy a časopisy. V jejich užívání jsou však předškolní děti do velké míry závislí 

na pomoci dospělých, protože obvykle ještě neumí číst. V tomto ohledu jsou přístupnější 

časopisy, které jsou plné obrazového materiálu. Již jsme psali, že u percepce předškolního 

dítěte převažují vizuální znaky i televize či film jsou pro malé dítě přitažlivé právě množstvím 

vizuálních podnětů, které mu jsou zcela bez námahy k dispozici. Podle Heluse (1973) jsou to 

právě vizuálně prezentované modely, které působí nejvíce. 

Mimo hrdinů z příběhů a pohádek se v televizních pořadech pro děti mohou modelem 

stát také např. osoby moderátorů pořadů nebo jiné dospělé osoby, které se v takových 

pořadech vyskytují, protože dítě považuje dospělého zatím za jednoznačnou autoritu. Protože 

však je pro dítě důležitá atraktivita modelu, může jako symbolický model posloužit také 

kdokoliv jiný, kdo je pro dítě přitažlivý. V dětských pořadech se i mimo příběhy a pohádky 

vyskytují „nelidské“ postavy, které se pro dítě mohou stát vzorem. 
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SHRNUTÍ 

Socializace je proces, díky němuž může člověk úspěšně žít ve společnosti, potřebuje 

však k tomu rozvinout určité dispozice, osvojit dovednosti, schopnosti, hodnoty. Je to proces 

důležitý jak pro společnost (závisí na něm její pokrok), tak pro jedince. Závisí na něm 

spokojenost a úspěšnost jedince v životě ve společnosti, kterou je obklopen. Tento proces se 

uskutečňuje skrze mechanismy učení. Výsledkem socializace jsou její produkty, tedy určité 

zásadní osobnostní změny, ke kterým skrze společenské působení dochází. Společnost na dítě 

působí v raném věku především skrze rodiče, později nastupují také další socializační činitelé, 

vrstevníci, škola, prostředky masové komunikace. Prostředky masové komunikace nabízí 

modely chování a podílí se tak na formování a výchově jedince, a to jak v pozitivním, tak 

negativním smyslu. Působení masové komunikace můžeme zkoumat na základě jejích účinků. 

Z našeho hlediska jsou nejpodstatnější účinky obsahu. Mediální obsah bývá zkoumán 

z hlediska potenciálně negativního i pozitivního vlivu. Působit může ve všech rovinách složek 

osobnosti – kognitivní, afektivní a behaviorální. Masová komunikace působí zvláště na děti, 

které ještě neumí vzhledem k svému vývoji předložené obsahy kriticky zpracovat, ani ještě 

nemají dostatečné množství vlastních reálných zkušeností a nemají tak přijímané obsahy 

s čím porovnávat.  

Proto ve vlivu masové komunikace hraje významnou roli rodičovská kontrola, i když 

na působení účinků má vliv i mnoho dalších intervenujících faktorů, jako je osobnost jedince, 

jeho předchozí zkušenosti, sociální kontext, nebo formální charakteristiky média. 

V rámci popisu masové komunikace a jejích účinků jsme opakovaně ukázali, že 

prostředky masové komunikace mohou ovlivňovat lidské postoje. Postoje jako jeden 

z produktů socializačního procesu představují hodnotící tendence člověka, které se mohou 

projevit i v jeho chování vůči hodnoceným objektům. Díky těmto tendencím posuzujeme 

objekty jako dobré nebo špatné, žádoucí nebo nežádoucí. Způsob vnímání druhých lidí, 

o který nám půjde v empirické části práce je (spolu s emotivní a konativní složkou) součástí 

právě postojů. Postoje se utváří skrze sociální učení již od raného věku, nejdříve pomocí 

sociálního posilování a následně skrze imitaci a identifikaci. Vliv mají v tomto ohledu 

zejména primární skupiny, později také další činitelé. Jedním ze základních zdrojů postojů 

jsou modely, které v symbolické podobě nabízí v hojném počtu také prostředky masové 

komunikace. Skrze nabídku těchto modelů pak mohou působit na utváření postojů, jejich 

vyvrácení či posílení. Specifickými typy postojů jsou předsudky a stereotypy. Často 
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diskutovaným tématem v kontextu mediálních účinků bývá mediální podpora předsudků 

a stereotypů vůči minoritním skupinám, skrze způsob, jakým bývají v médiích zobrazovány. 

Předsudkům se dítě stejně jako ostatním postojům učí skrze mechanismy sociálního učení již 

od útlého věku. Významnou roli má v tomto ohledu modelové učení. Přestože obecně jsou 

masové prostředky ve vyvolání větší změny postojů kvůli jejich stabilitě omezené, 

v předškolním věku jsou postoje teprve ve fázi utváření a média se tak jako jeden 

ze socializačních činitelů mohou u dětí podílet na jejich utváření a posilování, zvláště tam, 

kde dítěti chybí jiné zdroje informací. 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

1. Výzkumný projekt, jeho cíle a výzkumné otázky 

Připomeňme si, že tato diplomová práce je zaměřena na mediální vzory rozvoje rovného 

vnímání minoritních skupin u dětí předškolního věku. V teoretické části jsme podali 

teoretický podklad pro to, abychom se tomuto tématu mohli věnovat v této empirické části 

práce. V kontextu širšího socializačního rámce jsme alespoň v hrubých obrysech nastínili 

vzájemně provázané vztahy všech aspektů tohoto tématu. 

V teoretické části jsme na postoje k minoritním skupinám pohlíželi zejména z hlediska 

jejich vzniku, utváření skrze mechanismy sociálního učení a z hlediska jejich vztahu 

k prostředkům masové komunikace, ve které jejich utváření, posílení či změna figuruje jako 

potenciální produkt účinků masové komunikace. Nyní jsme se dostali k ústí našeho 

pomyslného teoretického a myšlenkového trychtýře a dostáváme se ke zcela konkrétním 

otázkám, na něž budeme hledat odpověď. 

Na základě zmapované teorie budeme vycházet z těchto východisek: 

• Postoje a předsudky se ve velké míře utváří v předškolním věku dítěte a později se 

jen těžko mění. Je proto důležité, jakým způsobem působí činitelé, které se na jejich 

utváření podílí. 

• V předškolním věku lze na postoje působit (jak ve smyslu utváření, tak ve smyslu 

změny nebo posílení). 

• Prostředky masové komunikace jsou činitelem, který se na utváření postojů podílí: 

◦ zprostředkovávají (v různé míře) informace o minoritních skupinách, 

◦ nabízejí modely pro přejímání postojů a chování vůči minoritním skupinám, 

◦ nabízí zástupnou zkušenost s minoritními skupinami. 

• Postoje člověka vůči minoritním skupinám mají vliv na to, jakým způsobem 

minoritní skupiny a jejich zástupce vnímá, co k nim cítí a jakým způsobem se k nim 

může chovat. 
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Protože minoritní skupiny jsou dnes již samozřejmou součástí naší společnosti, věříme, 

že: 

• Zástupná zkušenost s členy minoritních skupin skrze prostředky masové komunikace 

by měla být pokud možno neutrální až pozitivní. Výskyt minoritních skupin by měl 

být různorodý, aby získané zkušenosti nebyly jednostranné. 

• Masová média by měla předkládat vhodné vzory k nápodobě a identifikaci, 

související s postoji a chováním k minoritním skupinám (vhodnými vzory máme 

na mysli vzory na bázi rovnosti a tolerance, případně pozitivního přístupu). 

• Obsah mediální komunikace související s minoritními skupinami by měl být 

minimálně prost předsudků a stereotypů vůči minoritním skupinám a jejich 

negativního hodnocení (i v náznaku). 

• Tři výše uvedené body by měly platit také pro mediální produkci určenou dětem 

předškolního věku. 

Z výše uvedeného vyplývá, že cílem empirické části nebude (a ani to není v našich 

možnostech) zkoumat působení mediálních vzorů na děti celé České republiky, spolu se 

všemi intervenujícími faktory, které do procesu takového působení vstupují, ale zkoumání 

výskytu a povahy takovýchto (potenciálních) vzorů v mediální produkci nabízené našim, 

tj. českým dětem. 

Naše hlavní výzkumná otázka tedy zní, jaké vzory postojů a chování vůči 

minoritám se v mediální produkci určené pro české děti předškolního věku vyskytují, 

a zda se mezi nimi najdou takové vzory, které mohou podpořit rozvoj rovného vnímání 

minoritních skupin. 

Abychom na tuto otázku získali odpověď, musíme se na „tuto minci“ podívat z obou 

stran: 

• Ze strany minoritních skupin budeme zkoumat, zda a jakým způsobem jsou 

v produkci pro děti zobrazováni zástupci minoritních skupin, jaké mají 

charakteristiky, jak vystupují apod. 

• Ze strany majoritních skupin nás bude zajímat, jak se zástupci majoritní skupiny 

k členům menšin staví, jak je vnímají, jak se k nim chovají a jakým způsobem s nimi 

nebo o nich komunikují. 
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Výzkumy týkající se vztahu prostředků masové komunikace k minoritám v našem 

prostředí se obvykle zaměřují na jiné věkové kategorie, většinou na dospělé publikum. Bývají 

zaměřeny především na četnost výskytu minorit v médiích, zejména v souvislosti se 

zpravodajstvím. Výzkumy týkající se dětí se zase zaměřují spíše na reálnou zkušenost dětí se 

zástupci menšin. Výzkumy zcela odpovídající našim výzkumným cílům se nám nepodařilo 

nalézt, nebudeme mít tedy příliš s čím srovnávat. Pokud chceme hovořit o tom, jaký vliv mají 

symbolické mediální modely na děti, a posoudit, zda jsou vhodné pro rozvoj rovného vnímání 

minoritních skupin, je třeba vědět, zda se vůbec nějaké vzory související s minoritními 

skupinami v mediální produkci pro děti vyskytují. Zároveň nám však přijde nedostačující 

vynášet jakékoli soudy na základě zahraničních studií, jejichž kulturní a historické zázemí je 

zcela odlišné od našeho a dá se předpokládat, že naše prostředí (stejně jako jakékoliv jiné) má 

svá specifika. 

Předtím, než se pustíme do kvalitativní analýzy vzorů postojů a chování vůči 

minoritním skupinám v naší mediální produkci, musíme nejprve zjistit, zda je co analyzovat. 

Jednou z otázek, na kterou si také musíme odpovědět tedy je, zda se v mediální produkci 

pro české děti předškolního věku vyskytují obsahy týkající se minoritních skupin, tedy 

obsahy, kde se vyskytují zástupci takových skupin, nebo je o nich v obsazích 

pojednáváno. 

Mediální obsahy, které jsou českým dětem nabízeny, ale nepochází vždy z české 

produkce, budeme se proto také ptát, zda v tomto ohledu existují mezi českou a zahraniční 

tvorbou nějaké odlišnosti. 

Za menšiny budeme v souladu s tím, co jsme uvedli v úvodním slovníčku pojmů, 

považovat skupiny nábožensky, etnicky, ekonomicky, fyzicky či jinak odlišné s tím, že 

pod etnickou menšinou budeme rozumět vše, co zahrnují výše zmíněné pojmy národ, etnikum 

i rasa. Důraz budeme klást na menšiny etnické. 

Cestou k zodpovězení těchto otázek nám bude analýza vybrané produkce 

prostředků masové komunikace určené českým dětem předškolního věku, v rámci této 

produkce zmapování existujících modelových vzorů souvisejících s minoritními 

skupinami, zhodnocení jejich vhodnosti pro rozvoj rovného vnímání minorit u českých 

dětí a porovnání některých rozdílů a podobností mezi českou a zahraniční produkcí 

v tomto směru. 
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Výsledky tohoto šetření nám poslouží jako podklad k diskuzi o potenciálním možném 

působení takovýchto modelů a vzorů na děti předškolního věku a jako případný podklad 

pro ověřování těchto potenciálních účinků (věříme, že výzkumy v této oblasti by do budoucna 

mohly napomoci ke snížení negativních dopadů vzorů a modelů nepodporujících rovné 

vnímání na děti a ke zmírnění předsudků, které vůči minoritám panují). 
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2. Charakteristika vzorku 

Výběrový soubor 

V rámci našeho výzkumu jsme se zaměřili na analýzu televizního vysílání a dětského 

časopisu. Rozsah masových komunikačních prostředků je velmi široký, pro potřeby výzkumu 

jsme proto zvolili výběrový soubor, který zahrnuje 2 pořady z televizního vysílání a dva 

dětské časopisy jako zástupce tištěných a elektronických médií. 

Konkrétně bylo zvoleno vysílání veřejnoprávní televize ČT 1, a to z několika důvodů. 

Předně je veřejnoprávní televize dostupná největšímu počtu diváků (oproti privátním 

placeným kanálům apod.) a má nejširší nabídku dětských pořadů. Jako veřejnoprávní televize 

by měla zaručovat určitou kvalitu, standard a vzdělávací cíle, co se týče pořadů pro děti. 

V kodexu ČT je výslovně uvedeno, že jednou z povinností je napomáhat národnostní 

a etnické toleranci a dát v rámci vysílání prostor pro ukázku možnosti integrovaného soužití 

zdravých a zdravotně postižených dětí (Česká televize. Kodex ČT, 2003, viz příloha č. 1). 

Proto považujeme ČT za vhodný zdroj pro hledání námi cílených vzorů. Dalším důvodem 

zvolení ČT1 byla rozmanitost jejích dětských seriálových pořadů. V rámci jednoho pořadu 

běží jak české, tak zahraniční seriály, což dává dobrý podklad pro srovnání. Také jsou zde 

mezi jednotlivými pořady, obsahujícími příběhy a pohádky, vstupy moderátorů, kde se 

odehrává mnohem více než jen komentování následující pohádky, jde často o výchovné 

vstupy, divadelní scénky, rozhovory s dětmi apod. Tyto vstupy jsou tedy stejně vhodné 

pro naše zkoumání případného působení na dětské vzory, jako pohádky samotné, a na jiných 

kanálech často zcela chybí, v programech jde o pouhý sled jednotlivých pohádkových pořadů. 

Na jiných kanálech také není v takové míře zastoupena čistě česká produkce.  

Z pořadů byl vybrán pořad „Kouzelná školka“, který je (jako jediný vyhovující všem 

našim kritériím výběru) určen čistě dětem předškolního věku a pořad „Studio Kamarád“, 

který je určen jak předškolním dětem, tak dětem školního věku. Co se týče kritéria časového, 

bylo zvoleno sledovat vybrané pořady jeden měsíc v září a prvních 14 dní v prosinci. 

Za důvodem tohoto výběru stál předpoklad, že v září, které je začátkem školního roku
8
, bude 

možná tvůrci programů větší důraz kladen na výchovné hledisko vysílání. Vysílání na začátku 

prosince pak má od září jistý odstup, očekáváme tedy v rámci pořadů určité uvolnění, zároveň 

                                                

8
 Vzhledem k tomu, že předškolní děti obvykle navštěvují mateřskou školu, považujeme i u této věkové skupiny 

tento důvod za opodstatněný 
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by však pořady ještě neměly zcela podléhat vánoční atmosféře, která bude vykazovat svá 

vlastní specifika výběru témat i pořadů. 

Z časopisů byl pak vybrán jeden z nejznámějších českých časopisů pro děti „Sluníčko“, 

které v ČR vychází již od r. 1968 a je taktéž určené přímo naší sledované věkové kategorii. 

Protože české časopisy pro předškolní děti představují ryze českou produkci a neměli bychom 

v této kategorii porovnání se zahraniční tvorbou, rozhodli jsme se pro analýzu také jednoho 

zahraničního časopisu pro předškolní děti, který nám poskytne podklad pro srovnání, přestože 

to není produkce, která by byla nabízená českým dětem. Tímto časopisem je „Pomme d'api“, 

časopis ve francouzském jazyce. Zde byla výběrovým kritériem pouze věková kategorie 

(předškolní věk), pro kterou byl daný časopis určen a také jeho rozšířenost do více zemí 

(vychází např. ve Francii, Belgii, Švýcarsku, Lucembursku, Řecku, Maroku, Kanadě, 

Portugalsku a Španělsku). Oba vychází 1x měsíčně, zkoumán byl jeden celý ročník těchto 

časopisů, za rok 2011. 

Výběrový soubor tedy zahrnuje 2 seriálové pořady na ČT 1, Studio Kamarád 

a Kouzelná školka, odvysílané v období 1. 9. - 6. 10. 2011 a 1. 12. - 15. 12. 2011 a jeden 

ročník (2011) českého dětského časopisu Sluníčko a jeden ročník (2011) francouzského 

časopisu Pomme d'api. 

Deskriptivní popis výběrového souboru 

Prvním zkoumaným pořadem je Kouzelná školka, cyklický pořad pro děti 

předškolního věku (3-6 let). Tvůrci pořadu se snaží nejen děti zaujmout, rozvíjet jejich 

fantazii, ale také navázat s nimi dialog o světě kolem nich a seznamovat je se základními 

etickými hodnotami. Je doplněn dvěma až třemi pohádkami, přičemž by zde měl být 

vyrovnaný poměr české a zahraniční produkce (Česká televize, Znáte kouzelnou školku?, 

2011). Mezi vysílanými pohádkami probíhají vstupy moderátorů (obvykle 1 dospělý člověk 

a jedna loutková postava), kteří doplňují pořad komentáři, písničkami, tvořivými návody 

a drobnými scénkami. Pořad běží každý všední den, tedy 5x týdně a trvá asi 30minut. 

Druhým pořadem je Studio Kamarád, které běží ve vysílání 1x týdně o délce přibližně 

130 minut. Jde o pohádkové pásmo proložené moderátorskými vstupy, rozhovory s hosty, 

anketami apod., určené nejen pro předškolní děti (jak již bylo popsáno výše). Pásmo obsahuje 

obvykle asi 4-5 pohádkových či dobrodružných pořadů (českých i zahraničních) a 1-2 krátké 

dokumenty a 4-5 dalších pořadů Studia Kamarád (např. Ankety, rozhovory, Kabaret apod.). 
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Ve vymezeném období bylo sledováno 21 vysílání pořadu Kouzelná školka a 8 vysílání 

pořadu Studio Kamarád, což odpovídalo 1670 minutám zhlédnutého vysílání. V tomto 

časovém rozpětí bylo vysíláno celkem 18 českých a zahraničních pořadů (především pohádek 

a pohádkových příběhů, ale také dokumentů, o různém počtu epizod) a 12 pořadů Studia 

Kamarád. Kromě toho se mezi jednotlivými pořady vyskytovaly (jak ve Studiu Kamarád, tak 

v Kouzelné Školce) vstupy moderátorů, které zahrnovaly komentář k pořadům, ale také 

drobné scénky, písničky nebo tvořivé inspirace. Všechny vyhovující pořady vidíme v tabulce 

č. 1. U pořadů je uvedeno, zda byly odvysílány v rámci pořadu Kouzelná školka (KŠ) či 

Studia Kamarád (SK). 

 

Tabulka č. 1: Vyhovující pořady 

Časopis Sluníčko je časopis určený dětem od 3 do 7 let, vydávaný vydavatelstvím 

Mladá fronta. Záměr tohoto časopisu je děti pobavit a něčemu naučit, reagovat na přirozenou 

dětskou zvídavost a touhu poznávat nové věci (Mladá fronta, online). Vychází jedenkrát 

měsíčně a má kolem 44 stran. V časopise je obvykle kolem 5 oddílů zábavného čtení (asi 

2 pohádkové a 3 komiksové vyprávění) a několik oddílů věnovaných různým hrátkám 

(např. básničky, říkanky), úkolům (omalovánky, početní úkoly, bludiště), návodům (výtvarné 

inspirace), anketám. Každé číslo časopisu obvykle provází nějaké téma (např. zimní aktivity, 

nemoc). 

Název (originální název)
Celkový 

počet epizod
Původ

Rok 

výrob

y

Délka 

epizody 

(min)

Vysílání 

KŠ/SK

Malá princezna (Little Princess) 11 Velká Británie 2007 10 KŠ

Líza (Lisa) 15 Velká Británie 2001 6 KŠ

Dětská hlídka (Puppy Patrol) 5 Nizozemsko 2008 25 SK

Žížalov (Wormwood) 2 Austrálie 2007 25 SK

Nejlepší hra na světě (Small 

faces)
4 Dánsko 2007 3 SK

Z deníku žáka III.B aneb Edudant 

a Francimor
8

Česká 

republika
2002 8 SK

Dášenka, čili život štěněte 1
Česká 

republika
1977 8 SK

Inspektor Fousek na stopě 4
Česká 

republika
2009 8 SK

Bubáci a hastrmani 3
Česká 

republika
2003 8 KŠ

Kabaret z maringotky 1 Česká 

republika

2011 25 SK

Magazín Jů a Hele 8
Česká 

republika
2011 25 SK

Přelety vrabčáka Lojzy 5
Česká 

republika
2011 4 SK

Anketa 7 Česká 

republika

2011 2 SK

Rozhovor 10
Česká 

republika
2011 5 SK
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Časopis Pomme d'api je určený také dětem od 3 do 7 let, který vydává Bayard presse. 

Jeho záměrem je doprovázet děti v jejich rozvoji, pomoci dětem se lépe poznat, odpovídat 

na jejich touhu po pochopení světa, pomáhat jim se v něm orientovat, povzbudit je v jejich 

touze po autonomii. Chce také nabízet prostor pro společné chvíle dětí s rodiči – skrze 

příběhy ke čtení spolu s rodiči, prostor mluvit o něčem, smát se, návody, jak si společně hrát 

(Pomme d'api, online). V časopisu bývá kolem 6 oddílů zábavného čtení (pohádky, příběhy, 

komiksy), 1 oddíl naučný (např. jak funguje lidské tělo), 1 oddíl vybízející k diskuzi 

o „velkých otázkách“ často s morálním vyzněním (např. co znamená být šťastný, zda je 

špatné být chudý) a několik oddílů s různými hrátkami, písničkami, výtvarnými inspiracemi 

a návody na cvičení. 

Celkem tedy bylo v rámci tištěných médií sledováno 24 čísel obou jmenovaných 

časopisů. V tabulce č. 2 jsou vypsány všechny oddíly s případnými epizodami, které našim 

kritériím vyhovovaly. 
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Tabulka č. 2: Vyhovující oddíly časopisů 

  

Název (originální název) Typ Epizoda Původ

Nesmyslov Hry a úkoly 1 a 2 ČR

O pirátech Doplňovací pohádka ČR

Bludiště Hry a úkoly ČR

Milliina dlouhá noc

Piknik v lese

Svátek matek

Návštěva sousedů

Noemova archa

Millie zlobí

Koupel

Tvá otázka na Zig Zaga (Ta question à 

Zig Zag ) Naučné FR

V muzeu dinosaurů

Příprava na svátek matek

Třída objevuje akvárium

Třída slaví týden jídla

Hudební ateliér

Přejeme vám dobrý nový rok (Nous 

vous souhaitons une bonne année) Hry a úkoly FR

Jsi silný jako lev

Cítíš se silný jako dřevorubec

Cítíš se jako tanečnice

Jsi jako zebra

Zvířecí gymnastika

Na Aljašce

V Papui – Nové Guinei

V Austrálii

Oukilé a Ahmed v Indii

Chlapec Koumba (Koumba, le petit 

homme) Příběh FR

Žába ve škole (Une grenouille a 

ecole) Příběh s obrázky FR

Rodina Oukilé (Les Oukilé) Příběh s obrázky FR

Třída (La classe) Příběh s obrázky FR

Cičení (La gym) Cvičení FR

Rodina Noé (La famille Noé) Komiks FR
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3. Metody 

V kvantitativním výzkumném pojetí tradiční obsahové analýzy se předpokládá, že 

„numericky vyjádřený poměr prvků v textu (jako je počet určitých slov nebo prostor či čas 

věnovaný určitému souboru témat) je spolehlivým ukazatelem souhrnného významu“ 

(McQuail, 2009, s. 373). Tedy, že to, co je možné numericky vyjádřit, také odpovídá 

skutečnosti, ke které se vztahuje. Kvalitativní přístup naopak považuje za nejdůležitější 

latentní významy, které z čísel vyčíst nelze. V kvalitativním přístupu je nutné brát v potaz 

propojení a vztahy jednotlivých prvků a celý jejich kontext. Kvalitativní zkoumání se snaží jít 

hlouběji, rozpoznat významy, které na první pohled nejsou zjevné (McQuail, 2009). 

Přestože numericky vyjádřený poměr nějakých prvků může být v mnoha ohledech 

užitečný, domníváme se, že deskriptivní, tedy kvantitativní popis by byl při našem 

empirickém zkoumání nedostačující. Například čas, který nějaká příběhová postava - člen 

minority vystupuje na obrazovce, nám nic nepoví o tom, jakým způsobem tento čas strávil, 

zda seděl osamělý a odstrčený v koutku, nebo jej strávil ve veselém hovoru s přáteli 

z majoritní skupiny. A počet určitých konkrétních slov, která zástupce majoritní skupiny 

vyslovil vůči zástupci ze skupiny majoritní, nám řekne jen velmi málo o jejich vzájemném 

vztahu či o postoji, který vůči sobě zaujímají. Není naším cílem snižovat význam a hodnotu 

kvantitativního výzkumu, chceme pouze poukázat na to, že základní otázka, kterou jsme si 

v naší práci vytyčili, vyžaduje hlubší porozumění vztahům a kontextu, ve kterém se jednotlivé 

prvky námi zkoumaných obsahů nacházejí. V rámci naší práce proto budeme k analýze 

konkrétních obsahů přistupovat kvalitativně, což nám umožní hledat souvislosti a hodnotit 

dané aspekty na základě hlubšího poznání a ve více rozměrech. Ferjenčík (2000) uvedl, že 

cílem kvalitativních projektů není potvrdit nebo vyvrátit hypotézy, ale vhled, orientace 

a porozumění. To jsou cíle, ke kterým směřujeme i my. Chceme získat základní orientaci 

nejen zda, ale zejména jaké vzory vnímání minoritních skupin jsou dětem v českých médiích 

předkládány, nahlédnout k jádru těchto vzorů a zhodnotit, zda se mezi nimi najdou také vzory 

vhodné pro rovné vnímání těchto skupin. Protože jsme nenašli žádný podobný výzkum, který 

by zkoumal mediální vzory rovného vnímání minorit a není v našem zkoumání žádná taková 

návaznost, bude jeho charakter mapovací, což je také odpovídá volbě kvalitativního výzkumu. 

Miovský (2006) uvádí vhodnost kvalitativního výzkumu právě pro orientační výzkum 

či předvýzkum, dále pro ověření, prohloubení, doplnění nebo podbarvení výsledků statistické 

analýzy u případových studií, zhodnocení výzkumného projektu, jeho metod a dopadů nebo 
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jako samostatný výzkumný projekt. Nicméně v některých případech, jak píše McQuail (2009) 

je kombinace obou přístupů vhodná, či dokonce nutná. Přestože to nejpodstatnější v našem 

výzkumu tkví v kvalitativním hodnocení, využijeme i některá kvantitativní data, zejména 

při zodpovídání otázky zda se vůbec (a tedy také v jaké míře) v mediální produkci pro děti 

předškolního věku nacházejí obsahy s minoritními skupinami související. 

V rámci kvalitativního výzkumu použijeme jako metodu analýzu dokumentů, kterou 

Miovský charakterizuje jako „výzkumnou strategii založenou na analýze již existujícího 

materiálu, případně materiálu, který vzniká interakcí mezi výzkumníkem a účastníky 

výzkumu“ (Miovský, 2006, s. 98), a který je ve své jedinečnosti co nejobsáhleji objasňován 

a interpretován. Při analýze dokumentů jde o zpracování materiálu, který může (ale nemusí) 

být vytvořen výzkumníkem v procesu výzkumu. Takovým materiálem může být prakticky 

cokoliv – různé texty, korespondence, filmy, zvukové nahrávky, ale také předměty (například 

umělecká díla). Často výzkumník z již existujícího materiálu vybírá určitou část, provádí 

selekci či jiné úpravy. Při této metodě výzkumník nemůže samotný materiál změnit 

či ovlivnit, což s sebou nese výhody i nevýhody (Miovský, 2006). 

Konkrétně v našem případě půjde o analýzu obrazových a zvukových dokumentů, kdy 

budeme pracovat s digitálním záznamem vybraných pořadů a s tištěným materiálem, 

periodicky vycházejícími časopisy pro předškolní děti. 

  



73 

4. Postup 

Výběrový soubor sledovaných pořadů byl během měsíce září a měsíce prosince 2011 

pořízen nahrávkami na externí USB disk. Nahrávky byly pořízeny pouze za účelem této práce 

a z důvodů autorských práv netvoří její přílohu. Zkoumané časopisy byly v průběhu celého 

roku postupně zapůjčovány z Městské knihovny v Praze a z mediatéky Francouzského 

institutu v Praze. 

Protože je naším záměrem zkoumat z výše uvedených hledisek modely a vzory 

vztahující se k minoritním skupinám, je třeba si definovat, co budeme v této části práce 

považovat za „minoritní skupiny“. Již jsme uvedli, že se přikláníme k širšímu pojetí 

minority jako jakékoliv skupiny, která je ve společnosti na základě určitých znaků odlišná či 

znevýhodněná, jak ji definuje Jandourek (2001). Takových skupin však může být velmi 

mnoho, budeme se proto pohybovat pouze v mezích několika vybraných, které považujeme 

za dostatečný vzorek základních menšinových skupin, se kterými se běžné české dítě může 

ve svém sociálním okolí setkat. Částečně budeme při tomto výběru vycházet z Kinlochova 

dělení menšin na fyzické, kulturní, ekonomické a behaviorální. 

Největší důraz bude kladen na etnickou minoritní skupinu, která je v obecném 

povědomí zavedena jako nejběžnější, rovné vnímání však považujeme za důležité u všech 

menšinových kategorií, budeme se proto věnovat také jim. 

A. Etnická menšina 

Etnickou menšinou myslíme příslušníky veškerého etnického původu. Nebudeme zde 

užívat ani pojmu národnostní menšina, která má v každém státě jiné zákonné ukotvení 

a nemusí zahrnovat veškeré etnické skupiny v daném státě existující (Průcha, 2007), 

ani pojmu rasová menšina, která se s národnostní mnohdy prolíná, budeme v této kategorii 

pro účely výzkumu používat jednotný pojem etnická minorita/menšina, jenž pro nás bude 

představovat zástupce rasové či národnostní skupiny, etnika i etnické skupiny, a to 

ve významu popsaném ve výkladovém slovníčku v úvodu této diplomové práce. Tím tato 

kategorie zahrne např. také Romskou minoritu, která bývá kategorizována nejednoznačně 

(někdy dle rasových, jindy dle etnických kritérií), i skupinu cizinců žijících dlouhodobě 

na území majority, kteří nejsou národnostní menšinou, ale vykazují rasové nebo etnické 

odlišnosti. 
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Domníváme se, že média mohou mít na dětského diváka v souvislosti s menšinovými 

skupinami vliv skrze dvě cesty. Jedna z nich je zobrazování zástupců přímo těchto skupin (ať 

už samostatně nebo v interakci a komunikaci se zástupci majoritní skupiny) nebo skrze 

vyjadřování se přímo o těchto skupinách. Tuto cestu můžeme nazvat vlivem přímým. Ne vždy 

se však u mediálně zobrazovaných jedinců, kteří vykazují rasové nebo etnické odlišnosti, 

musí jednat o minority. Může se jednat např. o příběh, který se odehrává v Africe, kdy 

všechny černošské postavy, které by u nás patřily k minoritní skupině, tvoří ve své zemi, 

na jejímž pozadí jsou zobrazovány, majoritu. Myslíme si však, že informace o jiných 

kulturách a národech mohou také přispět k utváření způsobu vnímání minoritních skupin, 

protože si je příjemce svého sociálního kontextu díky podobnostem může na minoritní 

skupiny vztáhnout. 

Tento nepřímý vliv pro nás představuje druhou cestu. Cizince proto budeme 

do kategorie etnické minority řadit i v případě, že se nebude jednat přímo o členy minoritní 

skupiny z hlediska příjemců mediálního sdělení, ovšem pouze v případě, že tyto odlišnosti 

budou zjevné. Například již jen vyobrazení černošského dítěte, jak si hraje se svými 

kamarády na louce, může mít na straně příjemce v souvislosti s utvářením postojů 

k minoritám důležitost. Toto vyobrazení může být zdrojem informace, že takto odlišní jedinci 

existují a že odlišnost je „normální“. Také neexistence nějakého negativního zabarvení 

v mediálním zobrazení může být v procesu utváření postoje vůči černochům pro příjemce 

významná. Naopak ale bude-li ve stejné situaci vyobrazeno například dítě německé 

či slovenské, které má stejné vnější znaky jako majoritní příjemce sdělení a nebude-li 

z žádných jiných ukazatelů zřejmé, že jde o cizince, pro dítě v souvislosti s utvářením postojů 

tento obsah nebude mít zřejmě žádnou důležitost a bude se s takovým dítětem identifikovat, 

jako bylo příslušníkem jeho majoritní skupiny. V takovém případě je nebudeme do vymezené 

kategorie řadit. 

Pro zařazování mediálních postav do kategorie etnické minority bude tedy brána v potaz 

odlišnost minoritního zástupce v rámci médiem zobrazované minority (například černošský 

ve francouzském kolektivu) a odlišnost vůči majoritní skupině příjemců, tedy českým dětem 

(například černošský chlapec ve svém africkém kolektivu). V rámci hodnocení budeme tyto 

dvě skupiny popisovat a analyzovat odděleně. 

Za připsané znaky této skupiny budeme považovat zjevnou odlišnost v barvě pleti, tvaru 

očí, či typický přízvuk, oděv nebo odlišný jazyk postavy. Za příslušníka této kategorie bude 
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považována také postava, na které nebudou patrné výše uvedené znaky, ale z kontextu 

(například verbalizace jeho odlišností jakoukoli osobou) bude zřejmé, že do etnické minority 

patří (například Polák žijící v České republice, v pořadu však mluvící česky). Stejně tak to 

platí o postavě, která se v médiu nebude přímo vyskytovat, bude o ní však v mediálním 

obsahu nějakým způsobem komunikováno. 

B. Postavy se zjevným handicapem 

Jako postavu se zjevným handicapem chápeme jakoukoli postavu se zjevným 

sluchovým, zrakovým či tělesným postižením, jakoukoliv duševní či jinou zjevnou poruchou. 

Za zvláštní podkategorii budeme považovat tělesné a jiné znaky, které samy o sobě nejsou 

postižením, za určitých okolností ale mohou být značným handicapem a nějakým způsobem 

vydělovat jedince z jeho sociálního prostředí. Tuto kategorii budeme nazývat jiné nápadnosti, 

příkladem mohou být jazykové vady, obezita, fyzické nerovnoměrnosti apod. Příslušnost 

k této kategorii bude hodnocena na základě kontextu. 

Zde jsme zařadili postavy, na nichž je zjevně patrné tělesné či psychické postižení 

(fyziologické znaky a vzhled postavy, chování, verbální projev, kontext postavy v příběhu, 

verbální vyjádření o postižení jinou postavou). 

C. Náboženská menšina 

Pod touto minoritní skupinou chápeme příslušníka jakékoli církve či náboženství, 

u kterého je tato příslušnost zřejmá nebo osoby veřejně se hlásící k nějakému vyznání, 

přestože se neidentifikují s žádnou náboženskou, či církevní institucí. 

Jako znaky pro určení této kategorie pro nás budou vnější znaky jako oblečení 

(např. burka), viditelně umístěné symboly (např. kříž, bible), návštěva kostela či modlitebny, 

ale také verbální vyjádření jakékoliv postavy poukazující na náboženské vyznání některé 

z postav včetně sebe sama. 

D. Sociální menšina 

Tuto menšinu není snadné charakterizovat a rozhodnout, kdo pod tuto skupinu spadá 

a kdo ne. Vzhledem k našemu českému prostředí jsme se rozhodli zařadit sem tři typy postav. 

Bezdomovce a velmi chudé, či velmi bohaté lidi. Jde o dva póly, které je možné označit 

pojmy „nižší“ a „vyšší“ třída či sociální vrstva. Podstatná je zde výrazná odlišnost od většiny, 

a to, že postavám tento status přináší vydělení ze skupiny (např. dítě, jehož rodina nemá 
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peníze, aby mu koupila typ oblečení či mobilu, pro většinu dětí z jeho okolí běžný, a ono je 

z těchto důvodů vyčleněno z kolektivu školní třídy, děti se mu posmívají apod.) 

Jako připsané znaky zde budeme považovat vnější viditelné znaky jako vzhled oblečení, 

vlastnění či nevlastnění atraktivních předmětů, jejichž vlastnictví souvisí s jejich sociální 

vrstvou (drahé mobily, hrací zařízení apod.), prostředí, v kterém žijí a jakýkoli kontext nebo 

verbální projevy, které svědčí o jejich zařazení do této kategorie. 

Nyní je ještě potřeba si ujasnit, jaké vzory postojů a chování modelových postav 

budeme považovat za takové, které mohou podpořit rozvoj rovného vnímání 

minoritních skupin. 

Pro zjednodušení je můžeme definovat opačně, budou to všechny takové vzory, které 

nebudou podporovat vnímání, které není v duchu rovnosti, můžeme říci též negativní. Právě 

rozlišování v pólech negativní-pozitivní a také neutrální nám při vyhodnocování bude 

vodítkem. Za vzory, které mohou podpořit rovné vnímání, budeme považovat ty, jejichž 

zobrazování a komunikace se budou v kontextu vyskytovat v pólech jiných než negativních, 

tzn. pozitivních a neutrálních. Neutrální kontext nám podává zprávu, že to, že mezi námi 

odlišní lidé jsou, je normální a tím již vlastně také podporují vnímání postavení zúčastněných 

jako rovnoprávné. Jak jsme již popsali v úvodu empirické části při stanovování výzkumných 

otázek, při zkoumání obsahů se musíme v jednotlivých situacích zaměřit jak na pozici dané 

minoritní skupiny (nebo jejího zástupce), tak na pozici majoritní skupiny, která buď 

s minoritním zástupcem přímo komunikuje, nebo komunikuje o něm, nebo je z jejího 

vystupování zřejmé nějaké hodnocení minoritní skupiny. Celkový kontext situace či osoby 

tedy budeme hodnotit v kategoriích pozitivní – neutrální – negativní. 

4.1. Samotný postup 

1. V prvním kroku byly jednotlivé pořady poprvé zhlédnuty a v každé epizodě byly 

označeny ty situace, kde se objevila nějaká minoritní skupina či její člen, nebo ty 

situace, kdy bylo o takové skupině pojednáváno. U časopisů v tomto kroku byl každý 

díl časopisu poprvé přečten a byly v něm označeny tytéž situace. 

2. Při druhém zhlédnutí byly rozlišeny u časopisů i seriálových pořadů v jednotlivých 

situacích základní typy minoritních skupin a byla provedena analýza z hlediska všech 

interakcí, komunikací ze strany zástupců minoritní i majoritní skupiny a bylo 

zkontrolováno, že žádná situace, která by odpovídala výběru, nebyla opomenuta. 
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Jednotlivým situacím byly přiřazovány jednotlivé kódy, a následně byly situace 

rozřazeny do jednotlivých kategorií dle hledisek našich výzkumných otázek. 

3. V třetím kroku byly sledovány již jen vybrané situace (v případě potřeby i vícekrát) 

a dohledávány další případné souvislosti. 

4. Následně proběhla analýza na základě podobností a propojujících souvislostí v rámci 

jednotlivých pořadů, bylo provedeno hodnocení z hlediska celkového kontextu a byl 

proveden výsledný popis. 

5. Po té byla provedena souhrnná analýza a hodnocení. 

6. Na tomto základě bylo vypracováno hodnocení jednotlivých situací z hlediska 

vhodných vzorů, odpovídajících naší výzkumné otázce. 
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5. Výsledky, Odpovědi na výzkumné otázky 

Předtím, než se k vlastní analýze dostaneme, uvedeme si ještě konkrétněji výsledky 

výskytu minoritních skupin ve vzorku, abychom si pro ni položili určitý základ, který nám 

pomůže se v dalších krocích lépe orientovat. Tento souhrn získaných dat nám zároveň odpoví 

na otázku, zda se v pořadech pro české děti předškolního věku situace s vzory souvisejícími 

s minoritními skupinami vůbec vyskytují. 

5.1. Souhrnné výsledky 

TV vysílání 

V sledovaném časovém rozmezí jsme v rámci televizního vysílání sledovali celkem 30 

českých a zahraničních pořadů o různém počtu epizod. Z toho českých pořadů bylo 

20, zahraničních pořadů bylo vysíláno 10. Z tohoto celkového počtu pořadů jich 

14 o 85 epizodách splnilo naše výběrová kritéria a byly dále analyzovány. Určeným 

výběrovým kritériem byl výskyt námi vyhledávaných obsahů, tedy obsahů s výskytem 

zástupců minoritních skupin, cizinců nebo obsahů, v nichž bylo o minoritních skupinách 

nějakým způsobem komunikováno. Tato kritéria splňovaly jen některé epizody 

z vyhovujících pořadů. Celkový počet epizod, které splňovaly daná kritéria našeho výzkumu 

a které byly dále analyzovány, byl 37, což v časovém měřítku odpovídá 403 minutám 

sledovaného vysílání. 

Souhrnný výskyt minoritních skupin ve sledovaném vzorku vyjadřují následující grafy. 

Graf č. 1 ukazuje celkový výskyt minoritních skupin ve sledovaných pořadech. Každý pořad 

však byl o jiné časové délce, na grafu č. 2 jsme proto vyjádřili poměrné zastoupení epizod 

obsahujících vyhledávané obsahy v časovém rozpětí v rámci celého sledovaného vzorku. Graf 

č. 3 potom rozdělení těchto epizod v rámci jednotlivých typů pořadů, opět v časových 

jednotkách. Časový rámec epizod u grafů 2 a 3 je vyjádřen v minutách. 
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Graf č. 1: výskyt minoritních skupin v pořadech sledovaného vzorku 

 

Graf č. 2: Podíl jednotlivých epizod ve sledovaném vzorku v minutách

 

Graf č. 3: Podíl epizod s výskytem minoritních skupin v minutách 
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V tabulce č. 3 jsou zaznamenány všechny epizody TV vysílání, kde se ve vzorku 

vyskytly menšiny a byly proto předmětem další analýzy. 

Tabulka č. 3: Vyhovující epizody
9
 

                                                

9 Vysvětlivky:  „X“ – skupina postav, „dav“ 

Název pořadu (originální název) Název epizody

Počet epizod s 

výskytem minoritních 

skupin

Počet 

postav 

celkem

Malá princezna (Little Princess)

Já chci své loutky

Chci mít houpačku

Já chci náplast

Chci být vysoká

Já chci své křídy

Chci být hodná

Chci půlnoční hostinu

Nechci dát pratetě pusu

Chci mít nejlepšího kamaráda

9 1

Líza (Lisa)

V kině

U kadeřníka

Bleší trh

V zoo

Mince

5 3

Dětská hlídka (Puppy Patrol)

I psi mají svá tajemství

Bello, kde jsou tvá štěňata?

Zmizení

3 5

Žížalov (Wormwood)
Osudová paní

Hlad
2 1

Nejlepší hra na světě (Small faces)

Draci

Větrné mlýny

Dorty

Indiáni a kovbojové

4 19+X

Z deníku žáka III.B aneb Edudant a 

Francimor Edudant a Francimor si užívají
1 9

Dášenka, čili život štěněte Díl 1. 1 1

Inspektor Fousek na stopě
Případ důležitého telegramu

Případ starých mincí
2 2+X

Bubáci a hastrmani

Honza v pekle

O líném Honzovi

O zázračném jablíčku

3 16

Kabaret z maringotky Kouzelné babičky 1 2

Magazín Jů a Hele
Pouštní spoušť

Samurajové mají meče plyšové
2 5

Přelety vrabčáka Lojzy Tichá hudba - zpívající ruce 1 4

Anketa

Jak překonáváš strach?

Co tě dokáže nejvíc naštvat?

Co tě napadne jako první, když 

zazvoní budík?

3 5

Rozhovor Tlumočnice znakového jazyka 1 R
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Tištěná média 

V sledovaných časopisech se vyhledávané obsahy vyskytly v 18 číslech, z toho bylo 

6 českých a 12 zahraničních. Vyhledávané obsahy se v těchto číslech vyskytly v 33 oddílech 

či epizodách příběhů, z toho bylo 7 situací českých. Do souboru byly započítány také 

reklamy, které tvořily 4 situace, 3 z toho byly v českém časopise. V celkovém počtu situací se 

v 16 případech jednalo pouze o výskyt (z toho bylo 6 českých), nevztahující se k žádnému 

příběhu nebo komentáři, který by mohl doplnit postavu na obrázku o širší kontext, dále 

analyzováno bylo tedy 17 situací, z toho pouze jedna figurovala v českém časopise. 

V tištěných médiích se objevovali výhradně zástupci etnické minority. Základní přehled údajů 

vidíme na tabulce č. 4. 

 

Tabulka č. 4: Výskyt minoritních skupin v tištěných médiích 

Z právě uvedených tabulek je patrné, že se ve sledovaném vzorku určitý podíl 

sledovaných obsahů vyskytoval. Dosud jsme uváděli pouze celkový souhrn kvantitativních 

výsledků, nyní si tyto údaje dále rozdělíme a rozepíšeme konkrétněji. K uváděným příkladům 

vždy budeme do závorky uvádět název pořadu a případně epizody, ve kterých se vyskytují. 

V televizním vysílání budeme rozlišovat výsledky odděleně u českých a zahraničních 

pořadů, které jsou převážně příběhové, a u „pořadů Studia Kamarád“, které jsou ve více 

ohledech specifické. Pořady Studia Kamarád nazýváme vstupy či pořady, které jsou tvořené 

moderátory Studia Kamarád nebo dalšími tvůrci České televize přímo pro Studio Kamarád, 

a které se v průběhu vysílání Studia Kamarád periodicky opakují. Jsou to pravidelné 

rozhovory, ankety, ale i celé dokumentární či pohádkové pořady jako Magazín Jů a Hele, 

Přelety vrabčáka Lojzy nebo Kabaret z maringotky. Mimo tyto provází Studio Kamarád 

i Kouzelnou Školku běžné moderátorské vstupy komentující jednotlivé pořady, nebo 

zahrnující drobné scénky či tvořivé návody. Nevyskytují se však pravidelně, často jsou 

situační a od „pořadů Studia Kamarád“ je oddělujeme. V žádném z těchto moderátorských 

vstupů se však námi vyhledávané obsahy nevyskytly, proto se v analýze dále neobjeví. 

V každém pořadu jsme také rozlišovali, jaký typ postavy zástupce minoritní skupiny 

celkově v pořadu zastává. 

Sluníčko Pomme d´api

Celkový počet sledovaných čísel 12 12

Počet čísel s výskytem minorit 6 12

Počet situací, příběhů s výskytem minorit 7 26
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Za hlavní postavy považujeme v příběhu takové postavy, bez kterých se příběh nemůže 

obejít, které se vyskytují ve všech (nebo naprosté většině) případných dílech příběhu. Jsou to 

postavy, z jejichž pohledu je příběh vykreslován, o nichž toho víme nejvíce. Jsou to postavy, 

které v příběhu nejvíce interagují a komunikují, postavy, kolem nichž se dané děje dějí. 

Takových postav může být v příběhu více, přestože jedna z nich může vystupovat jako 

důležitější a která je naprostým středem příběhu, tedy tou hlavní postavou, o které je příběh 

vyprávěn a s jejímž vnitřním světem je čtenář obeznámen nejvíce (Například v seriálu Líza je 

takovou postavou děvče Líza, za hlavní postavy zde ale považujeme také její rodiče, kteří jsou 

v každém dílu seriálu, s nimiž vše prožívá a kteří jsou také v příběhu velmi důležití). 

V numericky vyjádřeném přehledu budeme do těchto kategorií řadit i postavy nepříběhové, 

tedy postavy např. z kategorie pořadů Studia Kamarád, jako jsou dokumenty, ankety 

apod. Jako hlavní zde budeme označovat postavy, o nich se v pořadu pojednává, které tam 

vystupují jako důležité (např. v dokumentu o hudební skupině budou hlavními postavami 

členové této skupiny, u ankety s dětmi budou hlavními postavami všechny dotazované děti 

apod.). 

Za vedlejší postavy považujeme takové postavy, které se v příběhu nebo jiném pořadu 

vyskytují, komunikují a interagují, ale nejsou pro příběh natolik důležité, a spíše doplňují to, 

co se děje s postavami hlavními, dokreslují příběh. Jejich důležitost spočívá v nějaké 

konkrétní situaci, která ovšem dokresluje příjemci představu o životě a charakteristikách 

postavy hlavní (např. ve zmiňovaném seriálu Líza jsou to sousedé, kteří se v některých 

epizodách vyskytují a jsou součástí některých Líziných příběhů, například když k nim jde 

Líza na návštěvu, nebo prodavač v obchodě, který si s Lízou povídá, když si vybírá boty). 

Jako pouhý „výskyt“ označujeme takové postavy, které se v daném pořadu objevily, 

avšak nehrály zde žádnou významnou roli, ani se neobjevily v takovém kontextu, který by 

umožňoval jejich hlubší kvalitativní ohodnocení. Svou přítomností ale přináší informaci, že 

existují a lze je tedy hodnotit jako neutrálně zabarvené. 

Nyní se podívejme, v kolika pořadech se jednotlivé typy minoritních skupin se v našem 

vzorku vyskytly. 
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Tabulka č. 5: Výskyt jednotlivých typů min. skupin v pořadech (podíl výskytu na počtu 

pořadů)
10

 

V následující tabulce uvádíme přehled typů postav v základním vzorku. Budeme 

rozlišovat výskyt minoritních skupin dle jednotlivých pořadů. V každém z nich rozlišujeme, 

kolik postav - zástupců minoritních skupin - se v daném pořadu vyskytlo, zda se objevovali 

v hlavních či vedlejších rolích, zda šlo pouze o výskyt bez dalšího kontextu a také 

v neposlední řadě, v kolika situacích se tyto postavy vyskytly. Tato poslední informace bude 

důležitá zejména při zhodnocování vhodných vzorů rovného vnímání (mnoho postav, které se 

vyskytly v pořadu jen jednou a v nevýznamných rolích bude mít jistě u příjemce jinou váhu 

než jen jedna postava, ale objevující se opakovaně v mnoha epizodách v hlavní roli). 

V případě, že je takovýchto postav výskytu v pořadu mnoho (vyskytující se např. jako 

dav přihlížejících, dav pracujících, obecně obyvatelé země či města), neoznačujeme je 

číselným vyjádřením, ale označením pomocí písmene „X“, které bude toto množství v našem 

přehledu představovat. 

                                                

10
 Vysvětlivky k tabulce: 

ČR – české pořady nezahrnující pořady Studia Kamarád 
SK – pořady Studia Kamarád (také české) 
Zahraniční- zahraniční pořady 

etnická 

menšina

postavy se 

zjevným 

handicapem

náboženská 

menšina 

sociální 

menšina

ČR 3/8 1/8 0/8 1/8

SK 3/12 2/12 1/12 0/12

ZAHRANIČNÍ 5/10 1/10 0/10 0/10

CELKEM 11/30 4/30 1/30 1/30
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Tabulka č. 6: Typy postav ve sledovaném vzorku
11

 

5.1.1. Etnická minoritní skupina 

Zástupci etnické minoritní skupiny se celkem vyskytli v 11 pořadech, tedy v 36,6 % 

celého sledovaného vzorku televizního vysílání a v 33 situacích v rámci časopisů. 

V televizním vysílání to bylo celkem 47 a v tištěných médiích celkem 56 vyskytujících se 

postav etnické menšiny, v hlavních i vedlejších rolích. Navíc se v obou typech médií 

vyskytovaly ještě postavy, které nevystupovaly samostatně, nýbrž jako skupina 

(např. obyvatelé určité země obecně), a které jsme nezapočítávali jako jednotlivce. 

Takovýchto skupin se vyskytlo 5 v televizním vysílání a 5 v časopisech, celkem tedy 

10 etnických skupin. Zástupci minoritních skupin se zde objevovali jak samostatně, tak 

v interakci se zástupci majoritních skupin. V některých situacích se zástupci minorit pouze 

vyskytovali, aniž by situace nabízela ke zkoumání nějaký hlubší kontext (např. vyobrazení 

na obrázku několika obličejů dětí, nebo jedinci jako součást přihlížejícího davu apod. 

                                                

11 Vysvětlivky: 

 HP - hlavní postava 
 VP - vedlejší postava 

 X - skupina postav, „dav“ 

Výskyt HP Výskyt VP Výskyt
Počet postav 

celkem

Počet situací 

celkem

Z deníku žáka III.b aneb Edudant a Francimor 0 7 2 9 1

Dášenka čili život štěněte 0 1 0 1 1

Inspektor Fousek na stopě 0 0 X X 1

Magazín Jů a Hele 5 0 0 5 2

Anketa 3 0 0 3 2

Kabaret z maringotky 0 0 2 2 1

Malý princ 1 0 0 1 9

Líza 0 2 1 3 5

Dětská hlídka 0 3 0 3 2

Nejlepší hra na světě 17 2 X 19+X 4

Žížalov 1 0 0 1 2
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Anketa 2 0 0 2 1

Inspektor Fousek na stopě 0 1 0 1 1

Dětská hlídka 1 1 0 2 2

Přelety vrabčáka Lojzy 4 4 1
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Bubáci a hastrmani 6 10 16 3

e
tn

ic
k
á
 m

e
n

š
in

a
p

o
s
ta

v
y
 s

e
 z

je
v
n

ý
m

 

h
a
n

d
ic

a
p

e
m



85 

Takových situací bylo 6 v televizním vysílání a 10 v časopisech celého sledovaného vzorku. 

Nyní si projdeme jednotlivé výsledky podrobněji. 

Nejvíce postav etnické menšiny se vyskytlo mezi českými a zahraničními pořady 

v českém pořadu „Z deníku žáka III. B aneb Edudant a Francimor“, kde vyskytlo 9 osob 

s tmavší pletí. Druhý nejčastější výskyt patří zahraničnímu pořadu „Líza“, kde se vyskytlo 

během našeho sledování 5 různých postav spadajících do kategorie etnických minoritních 

skupin. Nejméně postav z etnických minoritních skupin se v tomto pohledu vyskytlo 

v zahraničních pořadech „Žížalov“ a „Malá princezna“ a v českém pořadu „Dášenka čili život 

štěněte“, kde se vyskytla jen jedna postava náležící k etnické minoritě
12

. V rámci pořadů 

Studia Kamarád se vyskytlo 5 takovýchto postav v pořadu „Magazín Jů a Hele“, 3 postavy 

v anketách dětmi a 2 postavy v pořadu „Kabaret z maringotky“. 

Tento numerický výčet nám slouží pouze pro přehled a orientaci v rámci vybraného 

vzorku, k samotné analýze jsou pro nás důležité především typy a charakteristiky jednotlivých 

postav, stejně jako další souvislosti. Například v pořadu „Z deníku žáka III. B aneb Edudant 

a Francimor“ se sice vyskytlo 9, a tedy nejvíce postav námi vyhledávané kategorie, avšak 

vyskytly se zde pouze v jedné z 8 sledovaných epizod. Ani jedna postava zde nepatřila 

k postavám hlavním, dvě postavy z tohoto pořadu se zde dokonce vyskytly pouze na okamžik 

(v davu lidí, kteří se vyskytují na koupališti), zbylých 7 postav patřilo k postavám vedlejším 

(kapitán Šperhác a jeho lupičská banda), z nichž více v příběhu vystupoval pouze samotný 

Šperhác. Oproti tomu např. v seriálu „Malá princezna“, který z tohoto hlediska patří 

k pořadům s nejmenší četností vyhledávaných postav, patří ona jediná postava, která se 

v pořadu vyskytuje k postavám hlavním, a neobjeví se pouze v jedné, ale téměř ve všech 

epizodách daného pořadu (9 z 11 sledovaných epizod). 

Etnické minority se jako hlavní postavy vyskytly pouze ve dvou českých 

a zahraničních pořadech, „Malá princezna“ a „Žížalov“, v každém z nich se vyskytla jedna 

hlavní postava patřící ke kategorii etnické menšiny. V pořadu „Malá princezna“ šlo o postavu 

zámeckého zahradníka, který se vyskytoval v 9 z 11 desetiminutových epizod, nikdy však 

v celé jejich časové délce, figuroval v každé z nich pouze v několika konkrétních situacích. 

Zástupcem etnické minority seriálu „Žížalov“ je dívka Danni, která figurovala v obou dílech 

                                                

12 V tomto výčtu jsme nezapočítali pořady „Nejlepší hra na světě“ a „Inspektor fousek na stopě“, protože to jsou 
pořady, kde se postavy nevyskytují samostatně, ale jako skupina („dav otroků“ a „třída žáků“ nebo „obyvatelé 

určitého místa“), a také protože každý z nich má svá specifika, budeme se jim posléze věnovat odděleně. 
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viděného pořadu. Oproti zahradníkovi z pořadu „Malá princezna“ se vyskytovala v epizodě 

po celé její časové délce, která byla 25 minut. Vedlejší postavy se v největší míře vyskytly 

v již zmíněné epizodě pořadu „Z deníku žáka III. B aneb Edudant a Francimor“. Druhý 

největší počet minoritních postav byl zaznamenán v pořadech „Líza“ a „Dětská hlídka“. 

V obou těchto pořadech šlo o postavu matky s dcerou černošského původu. V pořadu se tyto 

postavy objevily v jedné epizodě, kde se vyskytly pouze v jedné situaci (tedy asi 2 minuty 

z 25 minut celé epizody). Ve druhém pořadu se sice tyto postavy vyskytly ve 3 rozdílných 

epizodách šestiminutového seriálu, avšak ve dvou z těchto případů se jednalo pouze o výskyt 

a jen v jednom případě figurovaly v rámci příběhu a interagovaly. Jeden zástupce minoritní 

etnické skupiny figuroval jako vedlejší postava také v pořadu „Dášenka čili život štěněte“. 

V pořadech Studia Kamarád se vyskytlo 5 osob jako hlavních postav, ve dvou dílech 

tohoto pořadu. Tento pořad však byl netypický tím, že se nejednalo přímo o zástupce 

minoritních skupin, ale o osoby, které tyto zástupce představovaly. V jednom případě se 

jednalo o moderátorské divadelní představení, kde osoby patřící k majoritní skupině 

ztvárňovali dva příběhové hrdiny z asijského světa (z Japonska), kteří se dostali do České 

republiky, v druhém případě ztvárňovali příběh z arabského prostředí, kam se naopak dostaly 

osoby z naší země, a kde figurovaly 3 hlavní postavy náležející k vyhledávané skupině. 

Přestože se nejedná přímo o zástupce minoritních skupin, byl tento pořad do kategorie 

výskytu zařazen, protože příběhy skrze tyto fiktivní postavy o nich určitým způsobem 

vypovídají, minimálně vysílají příjemci zprávu, že arabové a asiaté existují a je možné s nimi 

komunikovat. V pořadech Studia Kamarád se námi vyhledávaná skupina vyskytla ještě 

v jednom pořadu, anketě s dětmi ze základních škol. Zde se vyskytly 3 zástupci etnických 

minoritních skupin ve dvou dílech tohoto pořadu. Třetím pořadem, kde se ovšem jednalo 

pouze o výskyt zástupců minoritní skupiny v publiku dětí, byl pořad Kabaret z maringotky. 

Poněkud netypický je ve skupině sledovaných pořadů Dánský dokumentární pořad 

„Nejlepší hra na světě“. U tohoto pořadu se nedá hovořit o výskytu minoritních nebo 

majoritních zástupců, jde totiž o dokumentární pořad, ve kterém jsou představovány 

obyvatelé z různých koutů světa, zejména z rozvojových zemí. Ukazuje, jakým způsobem 

v těchto zemích žijí děti a jak si tyto děti hrají. Kromě toho, že pořadem provází hlas dětského 

komentátora, vyskytují se v něm pouze obyvatelé dané země, tedy země, ve které jsou 

majoritní skupinou. Z tohoto důvodu jsme postavy tohoto pořadu nezařadili do výše 

uvedeného výčtu podílu postav v jednotlivých pořadech. V této kategorii výskytu však ano, 
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protože podávají informaci o cizincích (které jsme z výše zmíněných důvodů do kategorie 

etnické menšiny zařadili), a také podklady pro hodnocení této skupiny. 

Pořad „Inspektor Fousek na stopě“ jsme se také rozhodli ohodnotit zvlášť, protože 

nelze jednoznačně zařadit v něm vyskytující se minoritní zástupce. V tomto pořadu se v jedné 

epizodě Inspektor Fousek dostává pomocí stroje času do starověkého Egypta. Jedná se tedy 

sice o zástupce Egypťanů, ovšem nikoli odpovídajícím dnešní populaci. Opět jsme je zařadili 

do kategorie výskytu, protože podávají informaci o tom, že taková země a její obyvatelé 

existují. Z hlediska kontextuálního hodnocení však tato epizoda nebude dobře hodnotitelná, 

protože zasazení děje do starověkého Egypta přisuzuje Egypťanům určité charakteristiky, 

které souvisí čistě s tímto historickým kontextem (jsou velmi málo vyspělí, pěstují otroctví 

apod.). 

Na výskyt zástupců etnických minoritních skupin ve sledovaném vysílání je možné se 

podívat také z hlediska určení jejich původu, což může být zajímavé vzhledem k rozdílům 

mezi českými a zahraničními pořady. Protože v naprosté většině případů nebylo možné zjistit 

přesnější původ zkoumaných osob (např. národnost, etnikum) a rozdělení dle rasového 

původu by bylo příliš obecné (měli bychom v jedné skupině Evropany i Araby a Indy), 

rozdělili jsme etnické minoritní skupiny, které se v námi sledovaných mediálních obsazích 

vyskytovaly do těchto 5 skupin: 1. černoši, 2. asiaté, 3. arabové, 4. osoby s tmavší pletí, 

5. jiné. Do prvních tří skupin jsme řadili osoby, u nichž byl prokazatelný takový původ 

(z fyziologických znaků, oblečení, kontextu apod.), do 4. skupiny jsme zařazovali všechny 

osoby s výrazně tmavší pletí, než byla pleť majoritní skupiny v dané situaci, které ale 

nespadaly do skupiny Arabů a jejichž původ se nedal přesně určit. Do 5. skupiny byly 

zařazeny takové osoby, které nespadaly ani do jedné z předchozích skupin, buď se jejich 

původ nedal určit (přestože byli odlišní od majoritní skupiny), nebo se jejich původ dal určit, 

ale vyskytovali se ojediněle a proto jsme je nezařadili do samostatné skupiny 

(např. Eskymáci, Indové, indiáni). 

Na následujících grafech toto zastoupení vidíme u televizního vysílání v porovnání 

českých a zahraničních pořadů. Graf č. 4 ukazuje množství rozdílných postav, které se 

ve vzorku vyskytly, graf č. 5 ukazuje stejné postavy, ale je zde započítáno také jejich 

opakování v rámci jednotlivých epizod. Tak vidíme, že v zahraničních pořadech se jednotlivé 

postavy více opakovaly v různých epizodách, zatímco v českých pořadech se častěji postavy 

vyskytovaly jen v jednom pořadu či jedné epizodě. 
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Graf č. 4: Typy etnických minorit ve vzorku 

 

Graf č. 5: Typy etnických minorit ve vzorku (s opakováním) 

TV vysílání 

Nejvíce se v pořadech vyskytovaly osoby s tmavší pletí, následovali se stejným 

výskytem černoši a asiaté, potom arabové. V českých pořadech se vyskytovaly nejvíce osoby 

s tmavší pletí, dále asiaté, arabové a až na posledním místě černoši. V zahraničních se naopak 

vyskytovalo nejvíce černochů, poté osoby s tmavší pletí a asiaté jako poslední. 

Do kategorie „jiné“ spadají osoby z pořadů „Nejlepší hra na světě“ a „Inspektor Fousek 

na stopě“, o kterých jsme již psali, že mají svá specifika, a proto je nezařazujeme k výčtu 

ostatních výskytů. V pořadu „Inspektor Fousek na stopě“ se jednalo o obyvatele Starého 

Egypta, v pořadu „Nejlepší hra na světě“ o guatemalské indiány z kmene Mayů a obyvatele 

Srí Lanky. 

Podíváme-li se na grafy, vidíme, že více postav minoritních zástupců se 

vyskytovalo v české produkci, avšak v zahraničních programech se minoritní osoby 

častěji opakovaly. V zahraničních pořadech se také častěji vyskytovali minoritní 

zástupci v hlavních rolích (nepočítáme-li specifické pořady Studia kamarád). 
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Časopisy 

V českém časopise Sluníčko se nejčastěji vyskytovaly osoby s tmavší pletí 

(6 z 9 postav), potom černoši (2 z 9 postav), asiaté (1 z 9 postav). V zahraničním Pomme 

d´api se vyskytl největší podíl černochů (18 ze 47 postav), potom shodně zaujímali místo 

arabové a osoby s tmavší pletí (8 ze 47 postav), postav asiatů se vyskytlo 7 a jiné skupiny se 

vyskytly u 6 postav. 

Přehled typů etnických minorit v tisku i jejich zastoupení dle časopisů vidíme 

v následující tabulce č. 7 a 8. 

 

Tabulka č. 7: Počet zástupců minoritních skupin v tištěných médiích 

 

Tabulka č. 8: Výskyt jednotlivých typů etnických minoritních skupin v tisku 

Podobně jako v televizním pořadu „Nejlepší hra na světě“, tak také v tištěném tisku se 

vyskytoval jeden pravidelný oddíl dokumentárního charakteru, vykreslující život na různých 

místech světa, který jsme z podobných důvodů nezařadili do právě zmíněného výčtu postav 

náležících k etnickým minoritním skupinám. Na této pravidelné dvoustraně šlo o příběh 

„Rodina Oukilé“ ve francouzském časopise Pomme d´api, který pojednával o rodině, která 

hodně cestovala. V každém oddíle byl krátký popis místa, které tato rodina navštívila, 

následoval velký obrázek, kde bylo vykresleno mnoho postav daných zemí s jejich typickými 

vnějšími charakteristikami (barvou pleti, typem oděvu apod.) při jejich typických činnostech 

a rodina Oukilé v interakci s danými obyvateli. Dětský čtenář byl vyzván, aby dítě hledalo 

jednotlivé členy rodiny Oukilé a vyprávělo, co v navštívené zemi zažili. Ve sledovaném 

ročníku se vyskytl tento oddíl celkem 5x a zobrazeni zde byli obyvatelé Aljašky, Papui Nové 

Guinei, Austrálie, Indie a obyvatelé města Stockholm. V předchozí tabulce tito obyvatelé 

nejsou zaznamenáni, protože představovali vícečlennou skupinu. 

Sluníčko Pomme d´api

Celkový počet postav 9 47

Z toho hl. postav 0 3

Etnické menšiny Sluníčko Pomme d´api

Černoši 2 18

Arabové 0 8

Postavy s tmavší pletí 6 8

Asiaté 1 7

Jiné 0 6
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5.1.2. Postavy se zjevným handicapem 

V této kategorii se celkově vyskytly 3 postavy, jedna v českém pořadu „Inspektor 

Fousek na stopě“ a 2 v zahraničním „Dětská hlídka“. V dětské hlídce byla jedna z těchto 

postav postavou hlavní, vyskytující se prakticky po celou dobu ve všech pěti shlédnutých 

dílech. Její handicap (dyslexie) však nebyl zjevný, a byl tematizován jen v jedné situaci 

v rámci jedné epizody
13

. Obě zbylé postavy se vyskytly ve vedlejších rolích a pouze v jedné 

epizodě. V pořadu „Dětská hlídka“ šlo o dívku připoutanou k invalidnímu vozíku, která se 

v epizodě objevila ve třech asi dvouminutových situacích, a v dalších dvou situacích 

(trvajících již jen několik sekund) o ní bylo komunikováno. V pořadu s inspektorem Fouskem 

se v jedné epizodě objevilo děvče s vadou řeči, avšak pouze v jedné situaci, kde proneslo 

jedinou větu. 

5.1.3. Náboženská menšina 

V rámci celého sledovaného vzorku se vyskytly pouze 2 postavy, které můžeme přiřadit 

k této skupině. Byly to dvě děti v pořadu Studia Kamarád „Anketa“, které v odpovědi 

na otázku „Jak překonáváš strach“ zmiňovaly svou víru. 

5.1.4. Sociální menšina 

Zástupce této kategorie jsme zaznamenali ve dvou pořadech televizního vysílání, ani 

v jednom případě nešlo o typické zástupce námi vymezené sociální minority. 

Prvním pořadem, ve kterém se zástupci této menšiny vyskytovali, je pořad „Bubáci 

a hastrmani“ z české produkce. V tomto pořadu se vyskytovaly minoritní skupiny ve všech 

zhlédnutých dílech, ovšem s určitými specifiky, která nastíníme. Ve všech případech šlo 

o skupinu sociální menšiny. Jednalo se o velmi bohaté a chudé lidi, avšak jejich zobrazení 

neodpovídalo struktuře naší dnešní společnosti, protože toto pohádkové vyprávění ukazuje 

rozdíly mezi chudými a bohatými, odpovídající době, kdy byl námět napsán
14

. Přestože 

rozdíly mezi chudými a bohatými trvají i v dnešní době, mají jinou podobu a tím se tento 

příběh našim dětem oddaluje. V kontextu tohoto příběhu jsou chudí spíše jako majorita, která 

má kladné i záporné hrdiny (například pracovitý Honza nebo líný Honza), ale bohatí, kteří zde 

                                                

13 Z tohoto důvodu jsme ji v tabulce výskytu započítali pouze jako jednu vyhledávanou situaci 
14

 Literární dílo Josefa Lady „Bubáci a Hastrmani“, které je předlohou těchto příběhů, bylo vydané v 30. letech 

20. Století (Obec Hrusice. Život a dílo Josefa Lady, 2000) 
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vystupují jako určitá minorita – elita, zde také vystupují v pozitivním i negativním kontextu 

(štědrá hraběnka, která dává chudým ze svého bohatství i lakomý hospodář, který nechce 

platit poctivým pracovníkům). Extrémně chudí, které bychom mohli i v tomto kontextu spíše 

zařadit jako minoritu chudých (např. žebráci), se ve shlédnutých dílech nevyskytovali. 

Celkem se v tomto pořadu vyskytlo 16 postav. 

Druhým pořadem, kde se vyskytoval obsah spadající do kategorie sociální menšiny, je 

zahraniční pořad „Nejlepší hra na světě“. V tomto dokumentu jsou zobrazovány děti 

z rozvojových zemí světa, kde je nízký životní standard a přístup ke zdrojům a institucím, 

které jsou například v našem Evropském měřítku běžné. Posuzování majority a minority je 

zde však založeno na poněkud odlišném měřítku. Minoritní skupina zde jsou rozvojové země 

z celého světa, majorita pak ostatní země opět v celém světovém rozsahu. Zmiňovali jsme 

však, že budeme brát v potaz také odlišnost od majority příjemců mediálního sdělení, což jsou 

v našem případě české děti, z nich majoritní skupina má jistě standard zcela odlišný od dětí 

ze zemí rozvojových. Na základě obou těchto důvodů se tedy domníváme, že je relevantní 

na tomto místě pořad Nejlepší hra na světě alespoň zmínit. Tento pořad spadá do skupiny, kdy 

mohou na vzory rovného vnímání působit nepřímo. V tomto pořadu se vyskytovalo 19 postav 

spadající do naší kategorie. 

5.2. Celkové vyznění kontextu dle jednotlivých minoritních skupin 

Nasbírali jsme tedy podklady pro podrobnější zkoumání kvalit těchto obsahů, 

pro analýzu potenciálních vzorů rovného vnímání. Dostáváme se tak k výsledkům, na jejichž 

základě budeme moci zhodnotit, zda potenciální modely, které sledovaná média dětem nabízí, 

jsou vhodné pro rozvoj rovného vnímání těchto minorit. V rámci analýzy jsme se zaměřili 

především na charakteristiky zástupců minoritní a majoritní skupiny, interakce mezi zástupci 

majoritní a minoritní skupiny, hodnocení minoritních zástupců/skupin majoritními a celkové 

vyznění situačního kontextu u jednotlivých minoritních skupin. Z jednotlivých kódů 

přiřazených analyzovaným situacím (které se zaměřovaly na vlastnosti a chování zástupců 

minoritních skupin, chování, verbální a neverbální komunikaci směřující k menšinovým 

zástupcům nebo jakkoliv se jich týkající ze strany zástupců majoritní skupiny, jejich 

vzájemné interakce) jsme u každé základní minoritní skupiny vytvořili kategorie, které se 

vztahují k celkovému vyznění minoritní skupiny v rámci kontextu: 



92 

• Pozitivní - za pozitivní budeme považovat, pokud zástupce minoritní skupiny 

vykazuje prosociální chování (např. pomoc, podpora, darování něčeho), je úspěšný, 

bude-li chválen a pozitivně hodnocen, vyskytne-li se mezi majoritou a minoritou 

spolupráce, pozitivní vztahy, bude-li majoritní zástupce s členy a o členech 

minoritních skupin hovořit v duchu rovnosti a tolerance, budou-li minoritní skupiny 

spojovány s pozitivními konotacemi, a bude-li kontext celkově vzbuzovat sympatii 

a důvěru vůči minoritní skupině nebo jejím členům. 

• Neutrální - za neutrální budeme považovat ty situace, které budou mít pouze 

informativní povahu, kde se zástupce minoritní skupiny pouze vyskytne, a kde 

kontext nevybízí k žádnému hodnocení. 

• Negativní - za neutrální budeme považovat ty situace, které budou mít pouze 

informativní povahu, kde se zástupce minoritní skupiny pouze vyskytne, a kde 

kontext nevybízí k žádnému hodnocení. 

 

Těmto souvislostem a vztahům se budeme podrobně věnovat v následujícím textu, a to 

z pohledu jednotlivých sledovaných minoritních skupin a ilustrujeme si to na konkrétních 

situacích. U konkrétních příkladů budeme uvádět v závorce název pořadu a epizody, ve které 

se situace odehrála. 

5.2.1. Etnická menšina 

Pozitivní kontext 

Jmenujme si postavy představující zástupce etnické menšiny v některých situacích, 

které můžeme hodnotit jako pozitivní: 

• Zahradník (muž s tmavší pletí), jedna z hlavních postav seriálu „Malá princezna“ 

pomáhá spolu s ostatními obyvateli zámku stavět houpačku princezně. Spolupracuje 

s ostatními, snaží se poradit i ostatním v jejich dílu práce. Když generál neví, kam 

napojit jednu trubku, říká: „Otočte to, to vám napoví“ (Malá princezna: Chci mít 

houpačku). 

• V jiném dílu se zahradník starostlivě zajímá o zraněného psa Hafíka, který má 

ovázanou tlapku. Když jde během své práce kolem něj, zastaví se a zeptá: „Áá... Už 

se cítíš líp, Hafíku?“ a pohladí psa po hlavě, než jde zase po své práci: „Áa, hodný 

pejsek“ (Malá princezna: Já chci náplast). 
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• Před Vánoci spolupracuje zahradník na přípravách vánočních oslav s generálem. 

Společnými silami nesou do zámku velký Vánoční strom. Přitom zahradník generála 

povzbuzuje „Jen pojďte, generále, to zvládneme“ a „To je ono, trochu nahoru, 

zatlačte, ještě víc“ (Malá princezna: Chci být hodná). 

• V jednom dílu je zahradník chválen Malou princeznou, když říká „Zahradníkovi jde 

opravování věcí“ a zároveň jej označí jako jednoho ze svých přátel (Malá princezna: 

Chci mít nejlepšího kamaráda). 

• Chválen je také královnou, maminkou Malé princezny, za to, jaké vypěstoval 

melouny pro pratetu, která měla přijít na návštěvu „Nádhera“ (Malá princezna: 

Nechci dát pratetě pusu). 

• V seriálu „Líza“ je situace, kdy malé černošské holčice uletí balónek a zachytí se 

ve větvích stromů. Ani ona, ani její maminka na strom nedosáhnou. Líza 

(představitelka majoritní skupiny a hlavní hrdinka příběhu) by jí velmi ráda pomohla, 

ale je také malá a na strom nedosáhne. Alespoň si představuje, že by uměla lézt 

po stromech jako opice, protože by chtěla holčičce pomoci a udělat jí radost. Její 

smýšlení vůči holčičce je pozitivní. Holčička nakonec s maminkou svůj problém 

vyřeší tak, že ji maminka vezme na ramena a balónek společnými silami sundají. Zde 

můžeme vidět příklad, kdy je zástupce menšiny úspěšný v řešení problému (Líza: 

V zoo). 

• Dívka Danni (s tmavší pletí) povzbuzuje svého otce, když se aktivně zapojuje 

do záchrany městečka Žížalov od rozkládající se velryby tím, že se jako dobrovolník 

uvolil vložit do útrob velryby speciální zařízení, které ji má zničit. Je to trochu 

nebezpečné a Danniin otec se bojí. Danni mu říká: „Vydrž tati, vytáhnou tě. Bude to 

v pořádku, uvidíš.“ a nabádá mladšího bratra, aby v takové situaci otce neznejišťoval 

(Žížalov: Osudová paní). 

• Stejná dívka projeví starost o svého otce, když padá do osidel ženy, která chce zničit 

městskou farmu a vzít všem lidem práci. Přestože tuto ženu nemiluje, nedokáže se jí 

bránit. Danni vymyslí úspěšný plán, jak otci pomoci, aby mohl být s tou, kterou 

doopravdy miluje, a tento plán také doopravdy sklidí úspěch (Žížalov: Osudová 

paní). 

• Jako pozitivní bychom mohli označit také jednu situaci z pořadů Studia Kamarád, 

kde Jů a Hele ochotně pomohou Japonce, která je žádá o pomoc při ochraně její 
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vzácné bonsaje, a schovají bonsaj u sebe. Sama Japonka zde vystupuje jako postava 

neutrální. Protože Jů a Hele nevědí, jak se o bonsaj starat, dokonce jdou ze své 

vlastní iniciativy pro radu odborníka, aby mohli Japonce pomoci (Magazín Jů a Hele: 

Samurajové, mají meče plyšové). 

V tištěných médiích se z minorit vyskytovaly pouze osoby etnické menšiny. 

V pozitivním kontextu například v těchto situacích: 

• Tatínek rodiny Noé, který je tmavší pleti, podělí své děti čokoládou před tím, 

než odejde z domu. Děti mají po dobu jeho nepřítomnosti zakázáno mlsat, dcera však 

neposlechne a mlsá i přes zákaz. Když tatínek přijde domů a její bratr na ni žaluje, 

tatínek je laskavý, odpustí jí a podělí dárkem ji, stejně jako bratra (Rodina Noé: 

Millie zlobí). 

• Ten stejný tatínek je ochotný v jejich lodi před cestou na dovolenou udělat místo 

pro všechny zvířata, které doma mají, aby nemusela zůstat sama doma, zatím co 

bude rodina pryč (Rodina Noé: Noemova archa). 

• Ještě v jiném díle příběhu rodiny Noé se tatínek s dětmi i s maminkou vypravil 

do lesa na piknik. Když se maminka ztratí, tatínek se jí vydá na pomoc a jde ji hledat 

(Rodina Noé: Piknik v lese). 

• Koumba, malý černošský chlapec projeví velkou odvahu, když se kvůli holčičce, 

kterou má rád, vydá ulovit lví kůži. Přestože je na lov lva ještě příliš malý a lva 

neuloví, překoná strach a je venku celou noc, své milé přinese alespoň kůži hadí 

(Chlapec Koumba). 

 

Neutrální kontext 

Neutrální kontext výskytu zástupců etnické menšiny se nacházel v největším počtu 

sledovaných pořadů. Jak je vidět na následujících příkladech, v tomto kontextu se objevovaly 

buď postavy, které se v pořadech objevily jen na chvíli v nějaké okrajové roli, nebo postavy, 

které měly sice roli významnější, ale vyskytovaly se jen v několika situacích. 

• Holčička asijského původu se ve dvou situacích objevila při hře s Lízou. Jednou si 

s ní hrála na hřišti, kde si ještě s jedním chlapcem hrály a jedly zmrzlinu, v druhém 

případě si spolu udělaly bunkr pod lavičkou a hrály si tam. Ani v jednom případě 

nemluvila, vystupovala tu prostě jako kamarádka (Líza: Bleší trh, V zoo). 
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• Ve stejném pořadu se ve dvou situacích objevila holčička černošského původu se 

svojí maminkou. Jednou ve frontě na lístky do kina, podruhé v obchodě ve frontě 

u pokladny. Zde šlo prakticky pouze o výskyt. Ve třetím případě se potkala pouze 

maminka této holčičky s Lízou a natolik se jí líbil její účes, že si jej podle ní nechala 

vytvořit (Líza: V kině, U kadeřníka, Mince). 

• V pořadu Dětská hlídka najdou hlavní postavy seriálu, Mark, Tessa a Sára fenku, 

která je poraněná. Zjistí, že byla ukradena kvůli svým štěňatům majiteli jedné 

továrny, aby mohly být na jejích štěňatech dělány pokusy. Děti fenku zachrání 

a najdou její majitele. Je to matka s dcerou, obě černošského původu, které si 

pro fenku přijedou a jsou velmi rády, že se jejich pes našel (Dětská hlídka: Bello, kde 

jsou tvá štěňata?). 

• Na koupališti, kam přišel Edudant a Francimor se svými kamarády se v davu 

koupajících se lidí vyskytly dvě osoby tmavší pleti, které se prostě opalovaly. Když 

se na opalující se lidi valil kolos Edudantova těla, spolu s ostatními utíkali z dosahu. 

Jedna z těchto postav, ve chvíli kdy se opalovala, byla zobrazena, jak hlasitě chrápe. 

Navíc byla tato postava, pán středního věku, zobrazena jako velmi tělnatá a chlupatá. 

Z těchto důvodů bychom mohli říci, že mohl u dětí vzbuzovat nesympatie a zařadit ji 

také do negativního kontextu (Z deníku žáka III. b aneb Edudant a Francimor: 

Edudant a Francimor si užívají). 

• V divadelní pohádce Magazínu Jů a Hele princezna Pusajna se svým milým prchají 

před jejím otcem, zlým šejkem Chunajsou. Přestože je tento pár v pozici běžně 

vnímané jako „kladní hrdinové“ a prchá před negativní postavou příběhu, ani 

jednoho z nich nemůžeme označit za vyloženě pozitivního. Nevystupují ani v roli 

hrdinů, kteří něco dokázali, ani jako v roli bezmocných obětí, které vůbec neví, co si 

se situací počít. Muf, Jů a Hele jsou sice těmi, kteří jim nakonec pomohou přejít 

poušť (a protože přicestovali na poušť z České Republiky, mohli bychom je v této 

situaci označit jako zástupce naší majority), je to však spíše náhodou než z jejich 

motivace, sami totiž pomoc také potřebovali. Chovají se však k těmto zástupcům 

arabského světa jako k rovnocenným partnerům, zařadili jsme je tedy do neutrálního 

kontextu (Magazín Jů a Hele: Pouštní spoušť). 

• V neutrálním kontextu se objevili také tři zástupci české etnické menšiny v anketě, 

kde spolu s dalšími dětmi odpovídali ze svého pohledu na kladené otázky. Odpovědi 
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měly informativní charakter a nebyly nijak hodnoceny (Anketa: Co tě dokáže nejvíc 

naštvat?, Co tě napadne jako první, když zazvoní budík?). 

V tištěných médiích se tento kontext vyskytoval v naprosté většině případů. V mnoha 

takových případech šlo pouze o výskyt zástupce menšiny na obrázku, který neměl žádný jiný 

kontext. 

• O pouhý výskyt šlo např. v oddílech úkolového typu. V časopisu Sluníčko se vyskytl 

úkol, kde mají děti najít cestu bludištěm od dětí k věcem, které jim patří. Na obrázku 

jsou 4 děti, z nichž jedno je černošského původu a 4 věci, které jim patří, 

např. aktovka (Bludiště). 

• Zástupci minoritních menšin se objevovali také v reklamách, kde si obvykle hráli 

s nějakou hrou, na kterou reklama upozorňovala, a usmívali se. V českém časopise se 

takové reklamy vyskytly tři, ve všech ale šlo o produkt zahraničního původu či firmy 

(Sluníčko: Srpen, Říjen, Listopad; Pomme d'api: Březen). 

• V příběhu rodiny Noé jde tatínek (zástupce etnické minority) s celou rodinou 

na návštěvu ke známým, sedí s nimi na zahradě a povídá si (Rodina Noé: Návštěva 

sousedů). 

• Třída mateřské školy je v muzeu dinosaurů. Nora, černoška by si přála náhrdelník 

z dinosauřích zubů, arabský chlapec Paul zkoumá velikost dinosauří stopy a černoška 

Lili vypráví kamarádce, co už o dinosaurech ví (Třída: V muzeu dinosaurů). 

• V oddílu o rodině Oukilé, se dcera v Papui – Nové Guinei baví s místními děvčaty, 

které ji učí, jak si udělat z listí sukýnku (Rodina Oukilé: V Papui – Nové Guinei). 

 

Negativní kontext 

• Zahradník je obviněn Malou princeznou z krádeže nových, barevných kříd. Ukáže se 

však, že by nic takového neudělal. Navíc nebyl obviněn sám, ale spolu se všemi 

ostatními obyvateli zámku, nevztahoval se tento negativní kontext tedy k jeho 

odlišnosti (Malá princezna: Já chci své křídy). 

• Lstivý kapitán Šperhác (tmavé pleti) se svou lupičskou bandou (všichni také tmavé 

pleti) chce pomocí podvodu, pod záminkou nabídnuté pomoci, zlákat Edudanta 

i s Francimorem kvůli jejich kouzelnickým schopnostem do svých služeb. Mimo to, 

že je kapitán přímo označován jako lstivý (např. „Koloman si zoufal, zato lstivý 
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kapitán Šperhác přišel na to, jak zlákat čarodějnické hochy do svých služeb“ nebo 

„Když hasiči zjistili planý poplach, děsně se naštvali, zato lstivý kapitán Šperhác 

odjížděl z místa činu s úsměvem“), tak také v rámci příběhu lže, silně kouří, chvástá 

se a je vychytralý. Mnohé z charakteristik kapitána jsou vztahovány na celou bandu, 

které velí. Byli zde vyobrazeni jako skupina, která ostatním jen škodí. Jedno malé 

bílé dítě, kterému Šperhác spadl do pískoviště, jej dokonce tlouklo po hlavě svou 

lopatkou. Ze strany majoritního zástupce tak došlo k fyzickému napadení tohoto 

zástupce (Z deníku žáka III. b aneb Edudant a Francimor: Edudant a Francimor si 

užívají). 

• Další postavou negativně vyobrazenou, kde je možné vidět určité stereotypní spojení, 

byl chán Pelichán, „zlý tatarský chán“, který bydlel ve Strašnicích a kterého Foxlík, 

hlavní hrdina příběhu přemohl a prokousl mu srdce, které mu při útěku spadlo 

do kalhot (Dášenka, čili život štěněte: Díl 1.). 

• Podobný stereotyp se vyskytl také v již zmíněném příběhu, kde „zlý šejk Chunajsa“ 

pronásledoval svou dceru s jejím milým po poušti. Byl velmi zlý a toužil po moci, 

na konci příběhu se však díky vytrestání změnil. Přestože se zde určitý stereotyp 

objevil, další postavy v příběhu, které měly stejný původ jako on, nebyly vyobrazeny 

ve stejném kontextu a nemůžeme tedy říct, že by etnické menšině byly takové 

charakteristiky přisuzovány obecně (Magazín Jů a Hele: Pouštní spoušť). 

• Jedna žena s tmavší pletí je součástí novodobé skupiny pirátů, kteří nelegálně 

vykrádají vraky lodí. Na jejich loď se omylem dostane jedna z hlavních postav 

příběhu, dítě Sára. Žena jí namluví, že jsou archeologové a tváří se na oko mile, 

avšak v případě nebezpečí se touží dítěte z paluby zbavit. Představitelka menšiny je 

zde tedy vykreslena zcela negativně, je nutné ale vzít v úvahu, že její společníci 

k minoritě nepatří a toto negativní spojení tedy u příjemce nemusí být spojováno 

s její odlišností (Dětská hlídka: Zmizení). 

V tištěných médiích se minoritní skupiny v negativním kontextu vyskytly jen v jednom 

případě. 

• Námořníci (všichni světlé pleti) vypluli na moře, aby lovili ryby a objevovali nové 

ostrovy. Na cestě je přepadli nebezpeční piráti (osoby s tmavší pletí). Námořníci 

však šťastně vyvázli (O pirátech). 
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Zvláštní případem, jak jsme již částečně nastínili, je pořad „Inspektor Fousek na stopě“, 

v jehož epizodě „Případ starých mincí“ bychom zástupce spadající do kategorie etnické 

menšiny museli z čistě kategoriálního hlediska zařadit do kategorie negativního kontextu, 

avšak z hlediska širších souvislostí by to nebylo adekvátní. Představitelé egyptského národa 

zde byli zobrazováni jako málo vyspělí v mnoha směrech (používání jednoduchých 

pracovních nástrojů apod.), jako národ kde vládne otroctví, jehož členové slepě následují 

svého vůdce, nemají znalosti o mnoha skutečnostech (například základní zákonitosti počasí) 

a se sklony k uplatňování agresivních způsobů chování (když se Inspektor Fousek s kočkou 

Micumiši dostanou pomocí stroje času do Starého Egypta a přiznají, že nejsou bohové, 

velekněz se rozčílí a zavolá na ně stráže „Když nejste bohové, nemáte tu co pohledávat. 

Stráže!“ Když se ho snaží přesvědčit o opaku, dá jim velekněz ultimatum „Když jste bohové, 

dokážete přivolat déšť. Když ne, je s vámi amen“). Celý tento národ je však v rámci pořadu 

zobrazován v době Starého Egypta, nikoli Egypta dnešního, což je v pořadu naprosto zřejmé. 

Z tohoto důvodu jej tedy nehodnotíme společně s ostatními pořady této kategorie. 

5.2.2. Postavy se zjevným handicapem 

Pozitivní kontext  

• V dokumentu Přelety vrabčáka Lojzy byly v jedné části v centru zájmu 4 mladí 

neslyšící lidé, kteří jsou členy hudební skupiny, která zpívá v znakovém jazyce 

neslyšících. V dokumentu je pojednáváno o skupině spíše informativně, samotní 

neslyšící však v pořadu vystupují jako lidé, kteří i přes svůj handicap mohou dělat to, 

co je baví a jsou v něčem úspěšní „Jsou neslyšící, ale protože mají hudbu a zpěv 

rádi, rozhodli se, že přes svůj handicap budou zpívat“ (Přelety vrabčáka Lojzy: Tichá 

hudba – zpívající ruce). 

• V pořadu Dětská hlídka jako jedna z vedlejších postav vystupuje Lisa, děvče 

připoutané k invalidnímu vozíku. Lisa je sice nepohyblivá, má však ráda zvířata 

a umí je vycvičit. Děti (hlavní postavy příběhu) si s ní chtějí hrát trávit s ní čas 

(např. Sára se ptá „Mohla bych si s Luckym a Lisou hrát?“), mají k ní pozitivní 

vztah. Když Lisa onemocní a není na farmě, kde ji potkávají, ptají se, kde je a co s ní 

je. Celkově se však v epizodě vyskytuje jen třikrát asi na jednu minutu (Dětská 

hlídka: I psi mají svá tajemství). 
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Neutrální kontext 

• Na epizodu Tichá hudba – zpívající ruce navazuje Rozhovor v rámci skupiny pořadů 

Studia kamarád. V tomto rozhovoru se žádný zástupce minoritní skupiny 

nevyskytuje, menšina – skupina neslyšících lidí je zde jeden z předmětů hovoru, 

protože jde o rozhovor s překladatelkou znakového jazyka. Způsob, jakým se 

moderátoři i překladatelka o neslyšících vyjadřují, je zejména informativní, 

bez jakéhokoliv hodnocení. Největší důraz je kladen na základní fakta o znakovém 

jazyku „Znakový jazyk je takový zvláštní, ale moc krásný pohybový jazyk, kterým si 

mezi sebou povídají neslyšící děti... protože prostě neslyší, a tak si nemůžou povídat 

stejným jazykem jako my“ (Rozhovor: Tlumočnice znakového jazyka). 

• Holčička, která ráčkuje pouští draky se dvěma chlapci. Společně se předhánějí, čí 

drak je nejrychlejší a nejvýše létá. Děvče se vyskytuje v epizodě pouze v jedné 

krátké situaci a pouze několik okamžiků. Když mluví, je její přízvuk znát, z interakce 

s kluky však není znát žádná negativní konotace spojená s tímto projevem. Jeden 

chlapec se jí sice kvůli drakovi posmívá, posmívá se ale stejnou měrou druhému 

chlapci, představuje totiž v příběhu zápornou postavu (Inspektor Fousek na stopě: 

Případ důležitého telegramu). 

 

Negativní kontext 

• Děvče na invalidním vozíku jménem Lisa, onemocní se svalovými potížemi. Od té 

chvíle se ona samotná již v epizodě neobjevuje, několikrát o ní však hovoří její 

matka. Přestože má Lisu ráda, v její životní situaci pro ni představuje velkou, 

zejména finanční zátěž, takovou, že pro získání peněz začala s pochybným 

podnikáním se psy s falešnými dokumenty a způsobí tak epidemii smrtelné choroby. 

Přestože na začátku epizody se Líza objevila v pozitivním kontextu, zoufalství její 

matky může působit dojmem, že takový handicap jako má Líza je pro rodinu takto 

postiženého člověka téměř katastrofou, neřešitelným a velkým problémem (Dětská 

hlídka: I psi mají svá tajemství). 

• Mark, jedna z hlavních postav seriálu Dětská hlídka má dyslexii. Tento jeho 

handicap není zcela zjevný, projevil se pouze v jedné epizodě, kde téma dyslexie 

bylo také tematizováno. Je to v situaci, kdy se sestrou hledá na internetu nějaké 

informace a má obtíže s jejich přečtením. Sestra jej chvíli nechá, ale pak jej opraví 
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a dodá: „S tvojí dyslexií to je trapas“ Mark se ještě chvíli snaží číst, ale pak ztratí 

trpělivost: „Pitomý písmenka“ a musí to za něj dočíst sestra. Samotný handicap je 

tedy v této situaci Markem i jeho sestrou hodnocen negativně a pro Marka znamená 

určitou překážku v běžném životě, nicméně je třeba si povšimnout, že sestra Marka 

negativně nehodnotí a nechává mu šanci čtení zkusit, než to převezme za něj. Mark 

také v celém pořadu vystupuje spíše jako kladný hrdina, který si ví rady s každou 

situací a je aktivní v pomoci zvířatům i lidem (Dětská hlídka: Bello, kde jsou tvá 

štěňata?). 

Do této kategorie bychom mohli v určitém smyslu počítat také postavy Edudanta 

a Francimora, přestože nelze dobře rozlišit, zda jejich tělesná nápadnost je či není 

handicapem. To je také důvod, proč jsme jej doposud do žádného výčtu nezařadili. Svými 

nadměrnými tělesnými rozměry totiž značně převyšují běžný průměr nejen ostatních dětí, ale 

i lidí vůbec, podobně jako svými čarodějnými schopnostmi. V rámci celého pořadu ani jeden 

typ (vysoký, hubený a široký, zavalitý) jako handicap zobrazován není, Francimorovy 

rozměry bývají v mnoha ohledech spíše výhodou. Přestože Edudant rád jí, je to prezentováno 

jako užívání si života, nikoli příčina obezity. V epizodě „Edudant a Francimor si užívají“ je 

však situace, kdy Edudantovy rozměry představují problém. Nejprve nemůže projít bránou 

na koupaliště, a když jej tam kamarádi protlačí a skočí do bazénu, všechna voda pod jeho 

vahou vystříkne ven a on se z bazénu nemůže dostat. Přesto, když jej hasiči šťastně vytáhnou, 

pokračuje dál v oblíbené konzumaci zmrzliny. Nikdo jeho rozměry ani v této problémové 

situaci nehodnotí, jediný, kdo je na Edudanta naštvaný je lupič Šperhác, kterému svými 

potížemi narušil hodinu plavání. Mimo tuto jednu negativní situaci bychom je však zřejmě 

zařadili do kategorie neutrálního kontextu (Z deníku žáka III. b aneb Edudant a Francimor: 

Edudant a Francimor si užívají). 

5.2.3. Náboženská menšina 

Neutrální kontext 

Zástupci náboženské menšiny se objevili pouze v jednom dílu Ankety Studia Kamarád. 

Jejich odpovědi byly prezentovány stejně jako odpovědi ostatních dětí, nebyly nijak 

hodnoceny, ani na ně nebylo nijak významně poukazováno. Jednalo se o dvě děti, které 

verbalizovaly svou víru, když odpovídaly na otázku“Jak překonáváš strach?“ Jedna dívka 

odpověděla: „Řeknu si, že se mi nemůže nic stát, protože jednak ... protože je to jenom v mojí 
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mysli, a potom taky jsem věřící, tak si řeknu, že Bůh mě ochrání“ a jeden chlapec řekl: „No, 

myslím na rodinu nebo na Pána Boha nebo nevím“ (Anketa: Jak překonáváš strach?). 

5.2.4. Sociální menšina 

Jak jsme již výše vysvětlili, do kategorie sociální menšiny byly zařazeny pouze dva 

pořady, které jsou v některých ohledech specifické. 

„Nejlepší hra na světě“ patří z hlediska výskytu k etnické i sociální menšině. 

Při zkoumání hlubších souvislostí je ale patrné, že zobrazované obsahy se týkají především 

sociálních rozdílů, proto ji uvádíme až zde. Přestože bylo v dokumentu komentováno, že jsou 

děti v dané zemi chudé a nemají peníze na spoustu věcí (např. hračky), nebyly zde vůbec 

zobrazovány jako „chudáci“ nebo „oběti“ špatné sociální situace. Naopak bylo ukázáno, že 

jsou to normální děti, které si rády hrají, jako všechny děti, a pokud jim něco materiálního 

chybí, dokážou si s tím poradit. V každém dílu bylo ukázáno, jak si tyto děti dokážou 

z několika málo prostých věcí vyrobit efektní hračky, se kterými si při hře užijí spoustu 

zábavy. Postavy zde vystupující byly tedy vykreslovány jako někdo, kdo se dokáže vyrovnat 

s obtížemi, je vynalézavý a leccos dokáže. Celý tento pořad proto zařazujeme do kategorie 

pozitivního kontextu. 

Druhým pořadem v této kategorii jsou „Bubáci a Hastrmani“. Jako minoritní skupinu 

zde považujeme skupinu bohatých, kteří se zde stejným dílem vyskytovali v pozitivním 

i negativním kontextu. U skupiny chudých považujeme zařazení do minoritních skupin 

za sporné, avšak i tato skupina se zde vyskytovala přibližně stejným dílem v pozitivním 

i negativním kontextu. Toto hodnocení se týká hlavních postav, u vedlejších postav byly obě 

skupiny zobrazovány většinou neutrálně, jen v jednom případě byla vedlejší postava (zástupce 

bohatých) zobrazen negativně. V tomto pořadu lze hodnotit naše záměry pouze z hlediska 

výskytu a způsobu zobrazování minoritních skupin, protože majoritní skupina zde nemá 

takové postavení, jak je obvyklé. Chování majoritní skupiny vůči minoritě je zde těžké 

posoudit, protože je odvozené od závislosti majority na minoritní skupině, která má moc 

a prostředky, které majorita nemá. 
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Pozitivní kontext 

• V jedné situaci jde o děti ze Srí Lanky, které nemají peníze na hračky, umí si ale 

vyrobit draky pomocí přírodních materiálů a hedvábného papíru. Ve shlédnutém díle 

učí Sick takovou výrobu svého nejlepšího kamaráda Šamota. (Nejlepší hra na světě: 

Draci). 

• Jiné děti ze stejné země zase vyrábí větrné mlýny z palmových listů. „Nemají peníze 

na nákup hraček, ale na výrobu jsou velmi šikovné“. Súroš umí výborně šplhat 

pro palmové listy. „Stavět větrné mlýny je zábava“ (Nejlepší hra na světě: Větrné 

mlýny). 

• Dvě kamarádky z Guatemaly (indiánky z kmene Mayů), Julia a Engrid jdou do školy 

přes tržiště. Jedna z nich má narozeniny a jako dárek dostane pomeranč. Po škole 

jdou domů a budou si hrát na cukrářky, baví je „péct“ z hlíny. V Guatemale je 

mnoho dětí, které nemají peníze na hračky, „ale jsou velmi šikovné a dokáží si je 

vyrobit“. Julia chce být jednou cukrářkou a vlastnit cukrářství s Engrid. „Jsou to 

krásné narozeniny, hrát si na cukrářky je legrace“ (s kamarádkami udělali spoustu 

dortů a teď se trží v kruhu za ruce a tancují) (Nejlepší hra na světě: Dorty). 

• Bohatá hraběnka (vedlejší postava) štědře podělí chudé děti, které k ní přišly 

na koledu, přestože její sluha je chtěl vyhodit od dveří (Bubáci a Hastrmani, 

O zázračném jablíčku). 

• Chudý Honza je velmi pracovitý a poctivý, a přestože se omylem dostane do pekla, 

vyslouží si od čertů odměnu (Bubáci a Hastrmani: Honza v pekle). 

 

Neutrální kontext 

• V pořadu Bubáci a Hastrmani se v neutrálním kontextu vyskytovala většina 

vedlejších postav, např. děti, které předříkávaly Mikulášovi básničku nebo starosta, 

který se s lidmi scházel k vyprávění příběhů (Bubáci a Hastrmani: O líném Honzovi, 

O zázračném jablíčku). 
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Negativní kontext 

• Bohatý soused Hrabal, u kterého Honza sloužil „byl nejlakomější člověk široko 

daleko... šetřil dokonce i na svých šatech“. Dával Honzovi mnohem méně, než si 

za službu zasloužil (Bubáci a Hastrmani: Honza v pekle). 

• Jedna princezna byla tak často neposlušná, že to nemohl vydržet ani kouzelný 

dědeček a rozhodl se, že to musí napravit (Bubáci a Hastrmani: O zázračném 

jablíčku). 

• Honza byl velmi líný, tak líný, že když mu předpověděla sudička, že zachrání 

princeznu před drakem, musel mu král draka dostrkat až do chalupy. „Tak to prr, 

pane králi … ale z pece ne a neslezu. A mně pěkně přivedou draka do sednice a já ho 

z pece klepnu“ (Bubáci a Hastrmani: O líném Honzovi). 

5.3. Zhodnocení vzorů z hlediska možného působení na rozvoj rovného vnímání 

minoritních skupinovou 

TV vysílání 

Při hodnocení vzorů, které mohou potenciálně působit na rozvoj rovného vnímání je 

nutno brát v potaz ty, které se vyskytli v neutrálním a pozitivním kontextu, jak jsme uvedli 

výše. Takových, kde se vyskytly pouze tyto dva póly, však není mnoho. Ve většině pořadů, 

kde se takové vzory vyskytují, se navíc jedná pouze o vzory vnímání etnických minoritních 

skupin, ostatní menšiny jsou zde zastoupeny jen málo. 

Dívka Danni se vyskytovala v celém pořadu v neutrálním a pozitivním kontextu. 

Ostatní se k ní chovali jako k sobě rovné, měli ji rádi jako rovnocennou kamarádku, v žádném 

ohledu nebyla její tmavší pleť spojena negativními konotacemi. Na tomto základě můžeme 

konstatovat, že v pořadu Žížalov se vzory rovného vnímání etnických minoritních skupin 

vyskytují. 

V pořadu Malá princezna byl také zahradník vykreslován převážně v neutrálním 

a pozitivním kontextu. V negativním kontextu se vyskytl pouze jednou, kdy jej zástupce 

majoritní skupiny obviňoval z negativního chování, jak jsme si ale uvedli, neopodstatněně. 

Mohli bychom jeho postavu také pokládat za vzor potenciálně rozvíjející rovné vnímání. Je 

třeba brát v potaz skutečnost, že oproti seriálu Žížalov, kde byla Danni hlavní postavou 

vyskytující se po celou dobu poměrně dlouhých epizodických vstupů, zahradník v Malé 
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princezně byl v rámci skupiny ostatních hlavních postav nejvíce upozaděný. Měl v epizodách 

jen krátký situační prostor a pouze pár verbálních replik. Na druhou stranu jeho postava 

zaznamenala největší počet opakování v rámci sledovaného vysílání a je tedy příjemci 

v mediálním obsahu jako potenciální model nabízen opakovaně. Mohli bychom tedy jeho 

postavu také pokládat za vzor potenciálně rozvíjející rovné vnímání etnických menšin. 

Pouze neutrální a pozitivní kontext se vyskytl také v seriálu Líza, je tedy dalším 

pořadem nabízejícím potenciální vzory rovného opětovaného vnímání etnické menšiny. Tyto 

vzory jsou zde však zastoupeny pouze ve velmi malé míře. 

Ještě v menší míře se vzory rovného vnímání etnických minorit vyskytly v pořadu 

Kabaret z maringotky, kde se jejich zástupci vyskytli v neutrálním kontextu. Neutrální 

kontext u etnické menšiny se vyskytl v Anketě s dětmi, kde se mimo tuto minoritu nacházeli 

také zástupci náboženské menšiny. Ta se již neobjevila nikde jinde, vzorů vztažených k této 

skupině tak bylo ve sledovaném vzorku velmi málo. 

Pouze pozitivní kontext jsme zaznamenali v pořadu Přelety vrabčáka Lojzy, který tím 

představuje vyhovující vzory pro menšinu lidí se zjevným handicapem. Zde je ovšem nutno 

podotknout, že téma minorit se zde vyskytlo pouze v jednom sledovaném díle. Menšina osob 

s handicapem byla zastoupena ještě v Rozhovoru Studia Kamarád a Inspektoru Fouskovi 

na stopě, v obou případech šlo o neutrální kontext. U rozhovoru však stojí za zmínku malý 

podíl zastoupení minorit vzhledem k míře, v jaké se v pořadu Studio Kamarád vyskytuje 

(prakticky v každém díle se vyskytne 1-2 rozhovory). 

Nejlepší hra na světě také představuje se svým výlučným pozitivním kontextem 

potenciální vzory rovného vnímání, i když zde nejde o typické představitele menšin, jak jsme 

předeslali. 

Pořady, kde se žádné vzory potenciálního rozvoje rovného vnímání nevyskytly, jsou 

Dášenka, čili život štěněte a Z deníku žáka III. b aneb Edudant a Francimor, kde se 

vyskytoval prakticky jen negativní kontext, i když v druhém jmenovaném pořadu se na malou 

chvíli vyskytla jedna postava v kontextu neutrálním. 

Ve všech ostatních pořadech se sice vyskytly nějaké potenciální vzory rovného vnímání 

minoritních skupin, avšak zároveň se v nich mísily se vzory, které tento rozvoj nepodporují.  
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Tištěná média 

Ke vzorům, které mohou působit na rovné vnímání minoritních skupin, můžeme zařadit 

příběhy Rodiny Noé, kde tatínek, jedna z hlavních postav příběhu vystupuje pouze 

v neutrálním nebo pozitivním kontextu a příběhu Třída, kde se děti patřící k menšinovým 

skupinám vyskytují jen v neutrálním kontextu jako přirozená součást třídy. Oba tyto příběhy 

mají přínos také ve svém opakování, protože jejich epizody jsou v nemalém počtu čísel. 

Vyhovující je z hlediska námi vyhledávaných vzorů také příběh na pokračování Rodina 

Oukilé, který představuje obyvatele jednotlivých míst po celém světě i s jejich odlišnostmi, 

taktéž jako přirozenou součást našeho světa. Všechny tyto případy se týkají zahraničního 

časopisu, který běžné české děti nečtou.  

V českém časopise se také vyskytly postavy, které mohou přispět k rovnému vnímání 

minorit díky svému neutrálnímu zobrazení. Takových postav se v celém sledovaném ročníku 

vyskytlo osm, pouze jedna z nich však byla součástí nějakého příběhu, který by k postavě 

připojil nějaké další souvislosti, ty byly navíc negativní. Z těchto osmi postav se vyskytovalo 

pět v reklamách. Jediné negativní, stereotypní zobrazení menšinových zástupců se vyskytlo 

právě v českém časopise. 

5.4. Zodpovězení výzkumných otázek 

Naše první výzkumná otázka se ptala, zda se v mediálních produkci nabízené českým 

dětem předškolního věku vyskytují obsahy týkající se minoritních skupin. Na tuto otázku 

si můžeme odpovědět, že vyskytují, přestože v různé míře, dle typu jednotlivých médií. 

V televizním vysílání se takové obsahy v našem výzkumném vzorku vyskytovaly jak v české, 

tak v zahraniční tvorbě. Co se týče médií tištěných, české časopisy nabízí příjemci takové 

vzory jen ve velmi malé míře. 

Druhá naše otázka pak směřovala k tomu, jaké vzory se v těchto obsazích vzhledem 

k menšinám vyskytují, a zda se mezi nimi najdou takové vzory, které by mohly pomoci 

rozvíjet rovné vnímání menšin u dětí, které jsou těmto obsahům vystaveny. Můžeme 

konstatovat, že v pořadech se vyskytují jak pozitivní, tak neutrální a negativní vzory 

potenciálně působící na postoje a chování k minoritním skupinám. Především jsme 

zaznamenali vzory spojené s minoritou etnickou, ostatní minority se ve vzorku vyskytovaly 

málo, v tištěných médiích vůbec. Mezi těmito vzory můžeme najít takové vzory, které by 

mohly rozvíjet rovné vnímání minoritních skupin, přestože některé z nich nejsou zcela 
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jednoznačné a v některých pořadech navíc působí „vhodné“ vzory pro rozvoj rovného 

vnímání spolu s těmi, které rovné vnímání minorit nerozvíjí.  

Pozitivně jsou zástupci minoritních skupin zobrazováni především v pořadech 

dokumentárního typu. V pohádkových a dobrodružných příbězích na pozadí jiného národa 

či etnika jsou často zobrazovány podobně jako zástupci skupiny majoritní skupiny – některé 

postavy jako kladné, jiné jako záporné.  

Jako vhodné mediální zdroje vzorů pro rozvoj rovného vnímání minorit se v námi 

sledovaném vzorku ukazují pořady Nejlepší hra na světě, Malá princezna a Žížalov (týkají se 

ale pouze minorit etnických) a některé z pořadů Studia kamarád - Přelety vrabčáka Lojzy, 

Ankety s dětmi a Rozhovory, kde jsou sledované vzory zastoupeny v menší míře, zato s větší 

variabilitou, co se týče typů minoritních skupin. 

Naše poslední otázka se týká rozdílů mezi českou a zahraniční tvorbou. Ty se 

v námi sledovaných pořadech vyskytují též, týkají se však spíše podílu ve výskytu 

minoritních skupin ve sledovaných médiích než v typech kontextu, ve kterých se vyskytují. 

V české produkci je menší podíl výskytu minoritních skupin, a to jak v televizním vysílání, 

tak u tištěných médií. Zvláště patrný je tento rozdíl u médií tištěných, kde se v české produkci 

minority téměř nevyskytují. V českých i zahraničních pořadech se vyskytuje pozitivní, 

neutrální i negativní kontext minoritních postav. V českých příběhových pořadech se však 

minority ve více případech vyskytly spíše v okrajových rolích, nebo v rolích vedlejších. Tyto 

rozdíly zmenšují především nepříběhové pořady Studia Kamarád jako dokument Přelety 

vrabčáka Lojzy nebo Anketa. V celé sledované produkci se vyskytuje jen málo vzorů týkající 

se jiných než etnických minoritních skupin, v zahraničních je jich však ještě méně. 
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6. Diskuze 

Mediální účinky jsou vzhledem k dětskému publiku diskutovaným tématem na poli 

laickém i odborném. Pozornost bývá zaměřena také na účinky vztahující se k minoritním 

skupinám. Odborné studie se obvykle zaměřují na obsahovou analýzu, která sleduje 

především poměrné zastoupení minorit v médiích vzhledem k jejich reálnému zastoupení 

v dané společnosti. Nám dostupné studie se v tisku zaměřovaly pouze na produkci 

pro dospělé publikum, u televizního vysílání se sice zabývaly také účinky u dětského publika 

předškolního věku, nikoli však v rámci produkce přímo pro toto publikum určené. Náš 

výzkum se proto zaměřil tímto směrem. Mimo určitá kvantitativní data, která jsme výzkumem 

získali, jsme se pokusili o hlubší analýzu souvislostí těchto dat, abychom mohli zhodnotit, zda 

mediální obsahy týkající se minoritních skupin nejen v mediální produkci jsou či nejsou 

obsaženy, ale také zda mohou působit jako vhodné vzory pro rozvoj rovného vnímání těchto 

skupin. 

Přestože na základě získaných dat můžeme na námi položené otázky podat odpověď, je 

třeba brát v potaz několik skutečností. Výsledky, kterých jsme dosáhli, jsou ovlivněné 

výběrovým vzorkem, který jsme měli k dispozici. Ten zřejmě není dostatečně reprezentativní, 

protože nezahrnuje celou škálu mediální produkce pro předškolní děti, která se v Česku těmto 

dětem nabízí. Vzhledem k našim časovým a organizačním možnostem jsme vybrali pouze 

zástupce mediální produkce, z televizního vysílání pouze některé pořady veřejnoprávní 

televize ČT 1 a tištěných médií jeden český dětský časopis. Bylo by vhodné doplnit vzorek 

televizního vysílání o pořady nějaké soukromé televizní stanice, např. TV NOVA, PRIMA 

nebo TV Barrandov. Elektronická média by bylo možné doplnit ještě o nějaký internetový 

portál pro děti předškolního věku nebo počítačové hry, aby tak byla zastoupena také tato sféra 

dětské mediální produkce. 

K určitým zkreslením ve výsledcích mohlo dojít díky časovému omezení sledovaného 

vzorku. Tím, že jsme mediální obsahy sledovali pouze v určitém časovém období, došlo 

k tomu, že u jednotlivých pořadů obsahujících více epizod nemáme k dispozici stejné 

poměrové rozdělení. U některých pořadů jsme tak byli nuceni provést zhodnocení pouze 

na základě jednoho dílu celé série (např. Dášenka, čili život štěněte), zatím co u jiného pořadu 

jsme měli k dispozici epizod nepoměrně více (např. Malá princezna). 
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Vzhledem k výběru časového úseku výběrového vzorku se nám nyní při zpětném 

pohledu nejeví jako nejvhodnější výběr první polovina prosincového měsíce. Předpokládali 

jsme, že toto období ještě nebude tematicky ovlivněno Vánoci, tento náš předpoklad se však 

nepotvrdil. Se začátkem doby adventní začala zejména v moderátorských vstupech figurovat 

témata ohledně přípravy na Vánoční svátky a je možné, že nebýt toho, mohlo by se v nich 

vyskytnout trochu odlišný podíl námi vyhledávaných obsahů. Pokud bychom chtěli zachovat 

požadavek na určitý odstup od měsíce září, doporučovali bychom jako druhou část 

výběrového vzorku zvolit v některém ze zimních či jarních měsíců, např. únor až květen. 

Dalším bodem, který je zde nutné zmínit je samotná použitá metoda. Vzhledem k tomu, 

že jsme se snažili o postihnutí některých hlubších souvislostí obsahů týkajících se minoritních 

skupin, které vyžadují kvalitativní přístup k věci, je zřejmé, že jsou výsledky v určité míře 

ovlivněny subjektivitou výzkumníka. Zvlášť pohybujeme-li se na poli hodnocení v pólech 

pozitivní-negativní. Ze stejného důvodu i vzhledem k záběru vybraného vzorku nelze námi 

zjištěné výsledky příliš zobecňovat, a to přestože jsme se snažili, vědomi si těchto skutečností, 

nejprve předložit určitý objem kvantitativních dat, do kterých bychom souvislosti zasadili, 

aby tak pohled na danou věc mohl být úplnější. 

I přes uvedené skutečnosti se domníváme, že náš výzkum může být svými zjištěnými 

přínosný a užitečný. K některým z těchto zjištění bychom se na tomto místě ještě rádi 

vyjádřili. 

Odpověděli jsme si kladně na otázku existence potenciálních vzorů rovného vnímání 

minorit v mediální produkci určené předškolním dětem. V rámci výzkumu jsme zkoumali jak 

české, tak zahraniční pořady a rozdíly mezi nimi. Nabízí se proto otázka, na kterou jsme již 

během popisu vlastně podali odpověď: Vyskytují se vzory rovného vnímání také v ryze 

české produkci? Na pozadí této otázky stojí úvaha, že ryze česká produkce bude zřejmě 

ve větší míře nabízet také „ryze české menšiny“, tedy takové zástupce minoritních skupin, se 

kterými se české dítě může reálně ve svém okolí setkat. V zahraniční produkci se ze zcela 

logických důvodů vyskytují menšiny odpovídající daným místním společenstvím a nemusí se 

tedy jednat o vzory, které jsou pro naše české děti přímo využitelné. Samozřejmě se ale 

o takové vzory jednat může. Navíc, jak jsme již uvedli, považujeme každé informace 

o odlišnosti jedinců (které nejsou negativní) za potenciálně přínosné.  

Odpověď na tuto otázku můžeme hledat jak v podílu výskytů minorit v českých 

pořadech, tak v zjištěných rozdílech mezi českými a zahraničními pořady. Potenciální vzory 
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rovného vnímání jsme v námi zkoumaném vzorku nalezli také v ryze české produkci, avšak 

oproti zahraničním pořadům se v mnohem větší míře vyskytovaly pouze v okrajových rolích, 

což považujeme za významný nedostatek. V české produkci byl také menší podíl výskytu 

minoritních skupin. To se nám (co do počtu) u televizního vysílání nezdá neadekvátní, 

protože v mnoha zemích, z nichž námi sledované zahraniční pořady pochází, je zřejmě větší 

reálné procento minoritních skupin.
15

 Co se týče zastoupení jednotlivých typů minoritních 

skupin, ve sledovaném vzorku se nevyskytlo velké množství „reálných českých minorit“, a to 

ani v českých pořadech. Z etnických se objevili asiaté a černoši, zcela ale chyběli z našich 

velkých skupin např. Ukrajinci nebo Romové. Na druhou stranu se v celém vzorku vyskytlo 

velké množství osob s tmavší pletí, které si dítě snadno může vztáhnout k právě zmíněným 

Romům. Také výskyt handicapovaných osob se nám zdá v sledovaných pořadech minimální. 

V tištěných médiích je rozdíl ve výskytu minoritních skupin výrazný, protože v české 

produkci je výskyt, a tedy i potenciální podíl vzorů rovného vnímání jakýchkoli minorit velmi 

nízký. Naopak v produkci zahraničního (námi sledovaného) tisku se zástupci minoritních 

skupin jeví jako přirozená součást, objevují se zde, jak v okrajových, tak ve významných 

rolích, ovšem pouze zástupci etnických minoritních skupin. Jedinci s handicapem a zástupci 

sociální či náboženské menšiny se zde, stejně jako v českém tisku, nevyskytli. 

Za úvahu také stojí zjištění, že nejvíce se jako pořady s „vhodnými“ vzory jeví pořady 

vzdělávacího typu, které ovšem děti předškolního věku zřejmě zaujmou méně než pohádky 

a příběhy, které v jejich vývojovém období hrají významnou roli. V pohádkách a příbězích 

jsou zřejmě potenciální modely nápodoby a identifikace atraktivnější a jejich převzetí dítětem 

tak má větší pravděpodobnost. Z takového pohledu by ovšem mohly být za nejvhodnější zdroj 

rozvoje rovného vnímání označeny z celého sledovaného vzorku jedině pořady „Malá 

princezna“ a „Žížalov“. 

Náš výzkum se zaměřil především na zjištění, zda se ve vybraných mediálních obsazích 

nachází vzory, které mohou rozvíjet rovné vnímání minoritních skupin a tedy na pozitivní 

vliv, který média mohou v tomto směru mít. Budeme-li však brát v potaz, že výzkumy 

poukazují na velký vliv negativního mediálního vlivu (viz teoretická část práce, kap. 3.3), je 

třeba se na situaci minorit v médiích podívat také z druhého konce. A sice, že je nejen 

žádoucí, aby se v médiích vyskytovaly „vhodné“ vzory, ale také aby se zde nevyskytovaly 

                                                

15 Například ve Velké Británii, ze které pochází několik námi sledovaných pořadů, bylo na konci r. 2010 14,7% 
etnických minoritních skupin (UK National Statistics, 2011a, 2011b) oproti 5, 2% našich obyvatel v r. 2011 

(Český statistický úřad, 2012). 
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vzory „nevhodné“, tedy takové, které rovné vnímání nepodporují. Z této pozice musíme 

konstatovat, že v námi sledovaném vzorku takové „nevhodné“ vzory začleněny bohužel jsou, 

nicméně nikoli ve velké míře a vzory opačného typu v námi sledované produkci převažují. 

Celý náš výzkum měl především deskriptivní charakter. Snažili jsme se skrze něj 

zmapovat situaci obsahů týkajících se menšinových skupin v produkci nabízené českým 

předškolním dětem a postihnout tak potenciální vliv, který vzory v daných obsazích na děti 

mohou mít. Aby bylo možné konstatovat vliv skutečný, bylo by třeba tyto naše výsledky 

a domněnky ověřit na reprezentativním vzorku předškolních dětí. Náš výzkum by pak mohl 

právě pro takovéto šetření sloužit jako podkladový materiál. 

Takové ověřování by pak mohlo probíhat různými způsoby. Jedním z nich je 

experiment. 

Jako jeden z návrhů nabízíme experiment s dětmi, např. v mateřských školách, kdy by 

se děti rozdělily do dvou skupin. Jedné by se prezentoval určitý příběh vizuálně, s tím,  že 

některé postavy by byly příslušníky menšin a druhé skupině by se ten stejný příběh 

prezentoval pouze akusticky (vyprávění, audio apod.). V příběhu by byli v nějaké míře 

zastoupeni zástupci minoritních skupin, avšak děti, kterým by byl příběh prezentován 

akusticky, by neznaly jejich přiřazení k jednotlivým postavám příběhu. Po té by obě skupiny 

dětí měly kreslit pozitivní a negativní hrdiny z příběhu. Na základě obrázků a rozhovorů 

nad nimi by se zkoumalo, jaký mají vliv pořady, kde jsou určité typy postav spojovány 

s konkrétními zástupci minoritních skupin. 

Podobným způsobem by se mohlo také zkoumat, zda a jakým způsobem se takové 

postoje k menšinám promítají také do chování dětí k minoritním skupinám, protože jak jsme 

v teoretické části popsali, ne vždy chování odpovídá zastávaným postojům. Do skupiny dětí 

ze zkoumaného vzorku by byly po prezentaci příběhu zařazeny děti ze stejné menšiny jako 

osoby v předloženém příběhu. Při sledování jejich hry by se sledovaly rozdíly v chování 

mezi dětmi z jednotlivých skupin. V tomto druhém případě by mohla existovat ještě třetí 

skupina, která by nebyla vystavena žádnému příběhu. 

U každého ověřování našich výzkumů by však bylo nutno vyřešit otázku intervenujících 

faktorů, které jsme popsali v teoretické části naší práce. 
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Závěr 

Problematika mediálních účinků je značně rozsáhlá. V naší práci jsme se zaměřili pouze 

na ty, které mají vliv na utváření postojů, a to postojů vůči minoritám u dětí předškolního 

věku. V teoretické části jsme předložili teoretický podklad pro empirické zkoumání, který 

zahrnoval ukotvení tématu postojů a mediální komunikace do socializačního rámce. Ukázali 

jsme si, že postoje, a tedy také postoje k minoritním skupinám se utváří již v raném věku 

dítěte, na základě sociálního učení, které je přirozenou součástí socializačního procesu. Také 

jsme popsali, že postoje mj. ovlivňují způsob vnímání minoritních skupin a chování k nim. 

Postoje vůči minoritním skupinám jsou často ovlivněny předsudky a stereotypy dané 

společnosti. Malé dítě je přebírá jak od reálných vzorů ze svého sociálního okolí, tak 

od modelů symbolických, které nabízí prostředky masové komunikace. Jak utváření postojů, 

tak účinky masové komunikace však závisí na mnoha různých intervenujících faktorech, 

takže není snadné je objektivně zkoumat. Přesto víme, že masová komunikace se 

na formování osobnosti, včetně utváření postojů, určitým dílem podílí, a proto její zkoumání 

má smysl. Z faktu, že prostředky masové komunikace mohou skrze své obsahy ovlivňovat 

utváření postojů vůči minoritním skupinám, jsme vycházeli v naší empirické části. Zde jsme 

pomocí analýzy elektronických a tištěných dokumentů zkoumali, zda mediální prostředky 

v českém prostředí nabízí dětem v předškolním věku vzory, které by mohly mít vliv 

na utváření postojů vůči minoritám. Na vybraném mediálním vzorku televizního vysílání 

a časopisů pro předškolní děti jsme ve stanoveném čase zkoumali jednotlivé mediální obsahy. 

Poté, co jsme takové obsahy ve vybraném vzorku nalezli, jsme je dále kvalitativně 

analyzovali a hodnotili je z hlediska typu vlivu, který na dětského diváka ve smyslu postojů 

k menšinám mohou mít. Zkoumány byly jak dětské obsahy založené na příběhu, tak 

moderátorské vstupy a pořady dokumentární a byly také porovnány rozdíly vzhledem 

k původu z české či zahraniční tvorby. Zjistili jsme, že ve sledovaném vzorku mediální 

produkce vzory vhodné pro rozvoj rovného vnímání minoritních skupin nalézt můžeme, avšak 

v různé míře dle typu médií i minorit. Vhodné vzory se vyskytují především u menšiny 

etnické, u ostatních minoritních skupin výrazně méně či vůbec ne. Rozdíl mezi českou 

a zahraniční tvorbou je znatelný zejména v případě tištěných médií, kde jsou v české produkci 

oproti zahraniční menšiny zastoupeny minimálně. Přestože se nepodařilo na všechny 

vytyčené otázky nalézt jednoznačné odpovědi, domníváme se, že výzkumné cíle splněny 

byly, a že zjištěné informace mohou být přínosem.  
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Příloha č. 1 

Výňatek z kodexu ČT 

 

Čl. 2 Zvláštní pozornost dětskému divákovi 

2.1 Česká televize přistupuje k dětskému divákovi především s cílem pomáhat mu 

objevovat a přijímat za vlastní hodnoty slušnosti, vzdělanosti, pracovitosti a úcty k životnímu 

prostředí. Tomuto úkolu přizpůsobuje skladbu a charakter pořadů určených dětskému publiku. 

Je si přitom vědoma, že nezaujme-li pořad děti, nemůže právě uvedené povinnosti dostát. 

2.2 Česká televize nabízí dětským divákům především zprostředkování tradice české 

i světové pohádky, filmy pro děti a mládež, soutěže, vzdělávací a výchovné pořady. Přispívá 

rovněž ke kulturní orientaci a popularizaci sportu mezi dětmi a dospívajícími. Za důležitý 

závazek v této oblasti třeba považovat vytváření podmínek pro rozvinutí původní tvorby 

adresované dětem a mládeži. Tento závazek je umocněn vědomím, že Česká televize je 

v tuzemsku hlavním a prakticky jediným stálým producentem televizní tvorby pro děti 

a mládež. 

2.3 Česká televize věnuje pozornost informování dětí a rodičů o míře času, který 

odborníci doporučují dětem trávit sledováním televizního vysílání. Ve zvláštní části teletextu 

a na internetu zveřejňuje relevantní poznatky zabývající se dopady televizního vysílání 

na dětské diváky. Česká televize také provozuje stálou informační telefonní linku poskytující 

rodičům poradenství o vlivu aktuálně vysílaných pořadů na děti a mládež. 

2.4 Při tvorbě programu pro děti a mládež dává Česká televize prostor ukázkám 

možností integrovaného soužití zdravých dětí s dětmi zdravotně postiženými. Česká 

televize také dbá, je-li to možné, aby složení dětských účinkujících, resp. komparsu 

při natáčení pořadů pro děti a mládež zahrnovalo také děti a mladé lidi se zdravotním 

postižením. 

2.5 Česká televize je v pořadech pro děti a mládež povinna rovněž napomáhat 

národnostní a etnické toleranci. Při natáčení těchto pořadů zabezpečí, je-li to možné, 

aby složení dětských účinkujících, resp. komparsu zahrnovalo také zástupce 

národnostních, rasových či etnických menšin žijících v České republice. 
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2.6 Jsou-li v čase bezprostředně před vysíláním pořadů pro děti a mládež nebo po něm 

zařazeny komerční části programu (čl. 21.1 až 21.8), Česká televize nedopustí uvádění 

takového obsahu, který by mohl nepříznivě působit na vývoj dětí nebo nezletilé mládeže, 

případně v dětech cíleně vyvolával pocity méněcennosti, jestliže nezískají propagované zboží 

či službu. Česká televize rovněž dbá v těchto časech zvýšené opatrnosti při uvádění 

programových upoutávek na vlastní pořady, případně nekomerčních upoutávek (čl. 20.1), 

které by mohly nepříznivě působit na vývoj dětí nebo nezletilé mládeže. 

Čl.13 Zákaz diskriminace 

13.1 Program České televize nesmí v divácích vyvolávat nebo utvrzovat představy, že 

lidé náležející k určité rasové, národnostní, etnické nebo sociální skupině mají pro tuto svoji 

skupinovou příslušnost jiné postavení ve společnosti než ostatní. Česká televize je povinna 

zdržet se stereotypů v popisování konkrétních skupin, respektive jejich příslušníků. 

13.2 Česká televize nebude kohokoliv při svém provozu nebo v programu 

diskriminovat, zejména z důvodů pohlaví, věku, rasy, sexuální orientace, národnosti, etnické 

příslušnosti, náboženství nebo příslušnosti k určité sociální skupině. 

13.3 Česká televize zajistí, je-li to možné, aby skladba účinkujících, případně komparsu 

v pořadech vlastní výroby odrážela národnostní a etnickou skladbu obyvatelstva v České 

republice na základě aktuálních demografických trendů, a to především při natáčení pořadů 

s publikem ve studiu. Celkové vyznění účasti těchto osob musí působit jako zcela samozřejmé 

a obvyklé. 

  

http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kodex-ct/cl-21-komercni-casti-programu/
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Příloha č. 2 

Příklad analýzy epizody 

Název pořadu: Malá princezna 

Název epizody: Já chci náplast 

Datum vysílání: 12. 12. 2011 

Délka trvání: 10 min. 

Původ pořadu: Velká Británie 

Zdroj pořadu: Televizní vysílání 

Typ pořadu: animovaná pohádka, mluvené slovo 

Minoritní skupina: etnická menšina, 1 HP 

Počet situací: 1 

 

Popis děje: 

Na zahradě královského zámku pracuje zahradník na svých záhoncích. Když si potřebuje dojít 

pro motyku, jde kolem psa Hafíka, který se na začátku epizody vlastní vinou poranil a nyní 

má ovázanou nožku. Ptá se ho, jak se cítí (situace č. 1) a hladí ho po hlavě, potom jde zpět 

po své práci. 

 

Přepis rozhovoru: 

Zahradník (1): „Áá ... už se cítíš líp, Hafíku?“ (Kontext/obraz: Hladí psa na hlavě) 

Pes: Kýve hlavou a lísá se k němu. 

Zahradník (2): „Áá, hodný pejsek“. 

 

Popis situace č. 1: 

-postava nezastupující minoritní skupinu se necítí dobře 

-postava zastupující minoritní skupinu vyjadřuje o tuto postavu zájem a starost, věnuje jí čas, 

přesto že má práci 

 

Zástupce minority: 

– aktivní v interakci 

– starostlivý 

– zájem 

– sociální opora pro druhé 

– usměvavý 
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Zástupci majority 

– žádná interakce 

 

Celkové vyznění kontextu epizody: pozitivní 


