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1. ÚVOD 

Rovné příleţitosti ţen a muţů se stávají stále častěji předmětem veřejných diskusí. V poslední 

době bylo například opakovaně nadneseno téma nízkého zastoupení ţen v politice a podobně 

se začíná diskutovat i problém nízkého počtu muţů na rodičovské dovolené. Tyto otázky jsou 

pro mne zajímavé, protoţe se v nich implicitně projevuje jedno ze základních témat 

feministické teorie – rozlišování soukromého a veřejného prostoru z hlediska ţenské a 

muţské existence (Věšínová – Kalivodová, 1999). Zároveň je tato debata známkou toho, ţe 

jsme dnes svědky proměny vztahů mezi pohlavími, přičemţ je důleţité přemýšlet o tom, jaká 

je povaha těchto proměn. K tomu je nutné zasadit je do širšího kontextu, jehoţ součástí jsou 

jak historické, tak mediální souvislosti. Proto jsem se rozhodla, ţe všechny tyto aspekty 

spojím a výsledkem tohoto úsilí je předloţená bakalářská práce.  

 Spojování femininity a ţen se soukromou sférou a maskulinity a muţů se sférou 

veřejnou je hluboce zakořeněno v myslích běţné populace, coţ dokládají mnohé výzkumy 

veřejného mínění (například Role žen a mužů prováděné s ročním odstupem Centrem 

výzkumu veřejného mínění
1
). To samozřejmě není nic překvapivého, kdy uváţíme, ţe jiţ od 

nejútlejšího věku (a některé výzkumy dokonce dokládají, ţe jiţ během těhotenství) je na nás 

vyvíjen tlak, abychom se chovali v souladu s představami, které v dané společnosti o ţenách a 

muţích převládají a které zahrnují zmíněné asociace. V moderní společnosti hrají v tomto 

procesu důleţitou roli média, která pomáhají utvářet naší identitu a tedy i ponětí o tom, jak má 

vypadat správný „muţ“ a správná „ţena“. Mediální obrazy sice představují sociální konstrukt, 

který však laická veřejnost vnímá jako přirozený a předem daný. Lidé svým chováním tyto 

obrazy dále potvrzují, a tak se zdá, ţe jsou v „souladu s přírodou“, ačkoli se tak chovají proto, 

ţe jsou těmito obrazy ovlivněni (Bourdieu, 2000). Spolu s jinými genderovými konstrukcemi 

přijímáme jako přirozené také dělení na soukromou sféru jako ţenskou oblast a veřejnou sféru 

jako muţskou oblast.  

  Ţeny a muţi, kteří v jistém směru popírají tradiční genderové konstrukce pak musí 

vynakládat dvakrát takové úsilí, aby dokázali, ţe navzdory svému pohlaví jsou něčeho hodni - 

například jiţ zmiňované ţeny v politice a muţi na rodičovské dovolené. Otázka seberealizace 

je tedy těţší pro ty, kteří ji nenacházejí v rámci tradičních představ o ideálních „muţích“ a 

„ţenách“.  

 Právě tato perspektiva byla na začátku mé osobní motivace napsat tuto práci. 

S příchodem na vysokou školu, a zejména po absolvování přednášek Feministických teorií u 

                                                 
1
 Dostupné z http://www.cvvm.cas.cz/.  

http://www.cvvm.cas.cz/
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profesorky Havelkové, jsem si začala více všímat věcí kolem sebe z genderového hlediska. 

Prvním větším impulsem pro výběr tématu mé bakalářské práce byl výrok šéfa lékařské 

komory Milana Kubka, který prohlásil, ţe „s ohledem na rodinné povinnosti je pracovní 

nasazení ţen pochopitelně niţší neţ u muţů“, čímţ odůvodnil příčinu krize českého 

zdravotnictví (Čabanová, 2009). Feminizace zdravotnictví je podle něj hned za stárnutím 

lékařů druhou nejdůleţitější příčinou této krize. Ačkoli si tímto výrokem vyslouţil hojnou 

kritiku, předvídatelně nejčastěji od lékařek, někteří jeho kolegové se ho zastávali. Asi 

nejvýraznějším obhájcem byl profesor Pavel Pafko. Pafko v rozhovoru pro MF DNES nabídl 

obraz ţen a jejich charakteristik, který byl výmluvný svou paušalizací - mluvil  o nich, jako 

by se jednalo pouze o jednu jedinou: „ţeny jsou méně rozhodné“ či „ţeny jsou lepší 

v komunikaci“ atp. Zároveň muţům, stejně jako Kubek, automaticky přisoudil veřejnou sféru 

a ţenám naopak soukromou sféru (Jarošová, 2009).  

 Tyto dva příklady ukazují, jak hluboce zakořeněné jsou představy o spojení femininity 

se soukromou sférou a jakou roli v jejich šíření hrají média. Jak píše McQuail (2002: 21), 

média jsou „místem, kde jsou konstruovány, ukládány a nejviditelněji vyjadřovány změny 

v kultuře a hodnotách společnosti a skupin“, proto jsem se rozhodla prostřednictvím analýzy 

médií zkoumat, zda se představy o femininitě a maskulinitě ve vztahu ke sféře soukromé 

a veřejné nějak proměňují v čase. Pro svou práci jsem si vybrala specifický typ médií – 

„ţenské“ časopisy, neboť se mi naskytla příleţitost porovnat současné ţenské časopisy 

s ţenskými časopisy ze vzdálenější minulosti.  Na půdě u babičky jsem totiţ našla několik 

knih větších rozměrů a při bliţším zkoumání jsem zjistila, ţe se jedná o svázané výtisky 

ţenského časopisu List paní a dívek  z let 1924 – 1927.  

 Tato bakalářská práce se tedy bude věnovat proměnám konstrukcí soukromé a veřejné 

sféry ve dvou vybraných ţenských časopisech – v současném časopise Tina a 

prvorepublikovém časopise List paní a dívek. Jejím cílem je postihnout proměny konstrukcí 

soukromé a veřejné sféry v těchto dvou časopisech z genderové perspektivy. 

 Práce má dvě části – teoretickou a empirickou. V první části nastíním základním 

teoretické koncepty týkající se mého tématu – jedná se zejména o sociální konstrukce reality, 

mediální konstrukce reality a konstrukce genderu. V druhé části se pak věnuji samotné 

obsahové analýze.  
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

V této části představuji základní koncepty a teorie, se kterými dále pracuji v analytické části. 

Jedná se zejména o koncept sociální konstrukce reality aplikovaný na gender a média. Dále se 

zabývám historickými souvislostmi dělení na sféru veřejnou a soukromou, jejichţ vliv sahá aţ 

do současnosti. Dělení na sféru veřejnou a soukromou je taktéţ v centru pozornosti této 

teoretické části.  

 

2.1. Kultura, společnost, jedinec 

Jak se dočteme v kaţdé učebnici sociologie, bez kultury by nebylo společnosti a bez 

společnosti by nebylo kultury. Tyto dva pojmy se mnohdy pouţívají jako synonyma a oba 

patří k centrálním kategoriím společenských věd. Kultura kaţdé společnosti je tvořena 

navzájem spolu souvisejícími prvky – věděním a znalostmi, normami a hodnotami, 

materiálními statky a jazykem. Tyto prvky určují specifičnost jednotlivých kultur a vytvářejí 

tak rozdíly ve způsobu kaţdodenního ţivota. Zároveň nejsou neměnné a dané jednou pro 

vţdy, naopak je pro ně charakteristický neustálý vývoj (Petrusek, 1996; Giddens, 1999). 

 Dle teorie sociálního konstruktivismu je naše realita utvářena sociálně, ačkoli jí 

přisuzujeme nezávislou existenci. Děje se tak zejména proto, ţe sdílíme stejnou realitu s lidmi 

stejné kultury, takţe se nám tato realita jeví jako neproblematická aţ univerzální. Sdílenou 

realitu si potvrzujeme kaţdodenně – je obsaţena v myšlení, jednání i postojích lidí. Ustálený 

způsob jednání se pak nazývá instituce. Instituce řídí lidské jednání, jelikoţ stanovují vzorce 

jednání, které jsou upřednostňovány před jinými (Berger, Luckmann, 1999).  

 Sdílená realita je potvrzována mimo jiné v interakci s dalšími členy společnosti, jeţ je 

umoţňována v procesu komunikace. Důleţitou roli v tomto procesu hraje jazyk, coţ není 

pouze systém znaků, který slouţí k dorozumění, ale jsou v něm také obsaţeny hodnoty 

společnosti
2
. Jazyk tedy nejen popisuje sociální realitu, ale také ji spoluutváří. V moderní 

době nabyla komunikace nové podoby – masové komunikace - která se liší od tradiční 

komunikace tváří v tvář tím, ţe je jednosměrná, příjemci jsou anonymní a různorodí a přenos 

informací je hromadný, čili umoţňuje předat najednou informace velkému mnoţství lidí 

(McQuail, 2002). Tyto charakteristické rysy masmédií umoţňují nové formy jednání a 

                                                 
2
 Jedním příkladem za všechny je generické maskulinum, které zastupuje, aniţ by to bylo explicitně řečeno, i 

ţenskou část populace, čímţ ji zneviditelňuje. Například spojení „učitelé se zúčastnili“ vytváří dojem, ţe se 

zúčastnili pouze muţi, ačkoli to nemusí být pravda. Generické maskulinum je obzvlášť nebezpečné v inzerátech, 

které nabízejí zaměstnání, protoţe je primárně vyloučena ţenská část uchazečů, i kdyţ to nemusí být úmyslně 

(Pavlík, 2006; Valdrová, 2005). 
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interakce ve společnosti, a masmédia se tak spolupodílejí na utváření sociální reality. Tato 

nová forma interakce – Thompson (2004) ji nazývá zprostředkovanou kvaziinterakcí
3
 - 

probíhá odděleně v prostoru a v čase, protoţe mediální sdělení poskytují pouze časový rozměr 

– tedy z „tady a teď“ se stalo pouhé „teď“. Tím, ţe jsou mediální sdělení produkována 

v jednom společenském kontextu, ale přijímána v mnoha různých je interpretace těchto 

sdělení širší a svobodnější, ale zároveň obtíţnější a neurčitější (Thompson, 2004).  

 K přijímání kultury dochází během socializace. Socializace představuje „komplexní 

proces, v jehoţ průběhu se člověk jako biologický tvor stává prostřednictvím sociální 

interakce a komunikace s druhými sociální bytostí schopnou chovat se jako člen určité 

skupiny či společnosti“ (Petrusek, 1996: 1012). Společnost si v podstatě vychovává své členy 

k tomu, aby byli schopni ţít ve skupině a osvojit si v dané společnosti platná pravidla. Naše 

jednání je pak do určité míry předvídatelné, stejně jako chování ostatních, a tak jsou 

eliminována nedorozumění. Během socializace si neosvojujeme jen jazyk, vědění, znalosti, 

normy a hodnoty (tedy jednotlivé sloţky kultury), ale i vnímání sociální reality. 

Prostřednictvím osvojené sociální reality si budujeme vlastní identitu, včetně genderové.  

 

2.2. Mediální konstrukce reality 

Jak jiţ bylo zmíněno, média mají významný vliv na utváření sociální reality. Tím, ţe se 

podílejí na socializaci jednak formují a spoluutvářejí identitu jednotlivců, jednak pomáhají 

formovat podobu společnosti a vztahů v ní (Burton, 2000). Média jsou tedy důleţitým 

činitelem při socializaci a mají vliv na utváření našich zkušeností a hlavně našeho sebepojetí: 

„Média fungují jako prostředí a prostředník sebepoznání, sebeuvědomování a sebereflexe, 

včetně reflexe ‚ţenských‘ a ‚muţských‘ rolí“ (Osvaldová, 2004: 89). Thompson (2004) chápe 

funkci médií podobně - identitu pojímá jako symbolickou projekci, kterou si člověk aktivně 

buduje. Tento obraz sebe samého si pak dále formujeme prostřednictvím příběhů, které o sobě 

prezentujeme druhým. Materiál pro tyto příběhy čerpáme z dostupných symbolických 

materiálů, jejichţ zdrojem jsou v moderní společnosti velmi často, ne-li nejčastěji média.  

Tato skutečnost však podle Thompsona (2004) nemá jen pozitivní aspekty (širší 

spektrum dostupných symbolických materiálů, větší individuální svoboda při konstruování 

identity), ale můţe mít i řadu negativních dopadů na sebepojetí. Zde bych zmínila zejména to, 

                                                 
3
 Kromě jiţ zmíněné interakce tváří v tvář a zprostředkované kvaziinterakce Thompson (2004) ještě rozlišuje 

zprostředkovanou interakci, čímţ míní interakci, která je jako zprostředkovaná kvaziinterakce rozloţena v čase a 

prostoru, ale tak jako komunikace tváří v tvář je zaměřena na konkrétního jedince. Jedná se například o 

telefonování nebo komunikaci prostřednictvím dopisů (Thompson, 2004). 
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ţe nám média „vnucují“ jistá sdělení, která mohou mít ideologickou povahu (jako například 

pojetí maskulinity a feminity) a ţe čím více informací pojímáme z médií při budování 

identity, tím více jsme na médiích závislí. Média v současné době v podstatě disponují 

monopolem na produkci symbolických materiálů, které následně spoluutvářejí naši sociální 

realitu. Média jsou tedy dominantním zdrojem výkladu dění ve světě, ale protoţe sociální 

realitu zároveň nevyhnutelně konstruují, nemohou být její věrnou kopií a nemohou ji tedy 

„jen“ odráţet.  

Mediální analytici a analytičky poukazují na to, ţe média jsou činitelem, který realitu 

sám formuje a spoluutváří (např. Renzetti, Curran, 2003 či McCombs, 2009 aj.), a to, mimo 

jiné, metodami výběru a zpracování
4
. Dle Burtona (2001: 155) „všechny mediální výstupy 

vykazují při celkovém pohledu některé výrazné shodné charakteristiky blíţící se svou 

pravidelností vzorcům“. Těmito vzorci, které lze podle Burtona z mediálních produktů vyčíst, 

jsou: opakování, ţánry, stereotypy, osobnosti, realističnost a vyprávění. Jedná se tedy o určité 

způsoby zpracovávání informací, které média opakovaně pouţívají. Pro naše účely je důleţité 

zmínit zejména opakování a stereotypy. 

 Opakování určitých obsahů či způsobů zpracování vede velmi často k tomu, ţe jsou 

tyto obsahy následně publikem akceptovány. Zpravidla je opakován alespoň jeden 

z následujících prvků: kategorie mediálního produktu, obsahové rysy produktu a způsob 

zpracování obsahu. Přijetí a automatizace těchto prvků má dva důsledky: „Na jedné straně 

poselství v takovém sdělení nabídnuté můţe příjemce chápat jako normální, ,přirozené‘, na 

druhé straně se opakováním z daného jevu stává norma, která se postupem času zaţívá tak, ţe 

ji příjemce přestává vnímat a jeho pozornost můţe spíše přitáhnout její porušení“ (Burton, 

2001: 159). Média tedy sdělení opakují i proto, ţe jsou pak publikem úspěšně přijata. V době, 

kdy média soutěţí o pozornost publika je pak obchodně logičtější pouţít ta sdělení, která jiţ 

publikum přijalo (Burton, 2001). Opakované předkládání určitých typizovaných obrazů 

nazýváme stereotypizace a právě stereotypy tvoří základ sociální konstrukce reality (Burton, 

2001)
5
.  

 Vztah médií na jedné straně a historických, kulturních, ekonomických a politických 

struktur na straně druhé je vztahem vzájemným, tyto činitelé se ovlivňují a jsou navzájem 

ovlivňovány (Osvaldová, 2004). Média jsou nositeli velkého mnoţství různých typů sdělení, 

obrazů a myšlenek, které mají původ ve společnosti a prostřednictvím různých mediálních 

sdělení jsou „vraceny“ zpět do společnosti. Ukazuje se, ţe jejich působení vede spíše 

                                                 
4
 Tímto tvrzením tedy dále navazujeme na sociální konstruktivismus. 

5
 O konkrétních mediálních stereotypech se zmíníme později. 
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k zachování stautu quo a ţe se spíše přiklánějí k dominantním názorům. Média se tedy 

významně podílejí na udrţování konsensu a konformity členů společnosti. Menšinové názory 

jsou pak spíše marginalizovány a mají menší vliv (McQuail, 1999). Tuto tendenci můţeme 

například pozorovat, kdyţ se zaměříme na prezentování feminismu v českých médiích.  

 Česká média nepovaţují téma feminismu za důleţité, a proto je mu věnováno málo 

prostoru. Kdyţ uţ se o něm píše, je tato problematika často bagatelizována a ironizována a 

představitelé zesměšňováni. Podle Osvaldové má tento přístup svůj prapůvod v článcích 

Josefa Škvoreckého, které vyšly na počátku 90. let v časopisu Respekt pod souborným titulem 

Dobrodružství amerického feminismu
6
 a které karikovaly a zesměšňovaly feministické teorie. 

Díky autoritě, jakou má Škvorecký v české kulturní obci, tyto články předznamenaly 

negativní vnímání feminismu aţ do současnosti (Osvaldová, 2004). S názorem Osvaldové se 

samozřejmě dá polemizovat, protoţe feminismus je podobně karikován ve většině zemí, kde 

tento obraz nelze spojovat se Škvoreckým, nicméně mediální prezentace feminismu ukazuje, 

ţe média spíše podporují dominantní kulturu a té alternativní poskytují jen malý prostor, 

protoţe feminismus se všude řadí k alternativním společenským hnutím a tradicím myšlení. 

 Typy médií jsou rozmanité stejně jako jejich publikum. Kaţdému podle jeho naturelu 

vyhovuje něco jiného, tudíţ je velmi těţké určit, které médium má na publikum největší vliv 

(McQuail, 1999; McCombs, 2009). Nebudu se tedy zde zabývat jednotlivými druhy médií, ale 

přistoupím přímo ke konkrétnímu médiu, které je v centru mé pozornosti – tedy k ţenským 

časopisům.  

 

2.3. Ţenské časopisy 

Ţenské časopisy tvoří specifické médium – jak svým obsahem, tak svým publikem. Zaměřují 

se totiţ na „ţenské“ publikum, z čehoţ lze dovodit, ţe tomu přizpůsobují i svůj obsah. Dnes 

jiţ existuje velký počet studií, které dokládají, ţe témata v nich obsaţená se vztahují 

k oblastem povaţovaným za typicky ţenské (viz. např. Renzetti, Curran 2003; Lont, 1995). 

Mezi tato témata patří například móda, kosmetika, rodina, partnerské vztahy či domácnost, 

tedy témata spadající do soukromé sféry.  

 Obsah ţenských časopisů je stejně jako jiné typy médií úzce propojen s historickými, 

ekonomickými, kulturními a politickými strukturami v dané společnosti a v závislosti na 

jejich změnách se také proměňuje. Například ve 20. letech ţenské časopisy v USA více 

                                                 
6
 Je možný sex bez násilnění, Je možní mluvit se ženou bez pohlavního zneužívání, Je možné mluvit a psát bez 

diskriminace (Osvaldová, 2004). 
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obsahovaly prvek romantiky (Rhodes, 1995), u současných časopisů bylo zase zjištěno, ţe se 

zvýraznilo zaměření na sex (Renzetti, Curran, 2003).  

 Ţenské časopisy odráţejí historickou změnu, ale otázkou je, nakolik také tuto změnu 

pomáhají určovat (Wolf, 2000). Wolf (2000) dochází k závěru, ţe právě ţenské časopisy 

během více jak sto let své existence, kdy doprovázely ţeny na cestě k emancipaci, 

představovaly a představují jeden z nejsilnějších faktorů, který mění roli ţeny (podobně viz. 

Renzetti a Curran, 2003). Jejich význam je tedy značný, ale proč tomu tak je? Ţenské 

časopisy totiţ jednak vytvářejí dojem, ţe pokud se ţeny budou chovat, jednat a vypadat jako 

obraz ideální ţeny, který ţenské časopisy vytvářejí, pak budou šťastné, jednak představují 

jediné médium, které věnuje celý svůj obsah výhradně ţenám (Wolf, 2000; Rhodes, 1995).  

Podle těchto autorek je muţská masová kultura většinovou, dominantní kulturou
7
 (Wolf, 

2000; Renzetti, Curran, 2003). V dominantní masové kultuře se témata tradičně spojovaná se 

soukromou sférou (tedy témata jako péče o domácnost, vztahy v rodině, v určité míře také 

kosmetika a móda) vyskytují jen okrajově. A nejde jen o témata – výzkumy ukazují, ţe taktéţ 

zastoupení ţen v nich je nízké, ať uţ se jedná o hlavní aktéry příběhů, nebo novinářky, tedy 

tvůrce příběhů. Kdyţ uţ jsou ţeny v médiích prezentovány, tak jsou primárně popsány 

prostřednictvím vzhledu nebo statutu partnerky nebo matky (Bridge, 1995).  

 V souvislosti s prvním jmenovaným důvodem je třeba připomenout, ţe média jsou 

důleţitým spolučinitelem v průběhu socializace a tento výrok je právě tak platný pro ţenské 

časopisy. Socializace nekončí v dětství, ale probíhá celý náš ţivot, i kdyţ s různou intenzitou. 

Jestliţe to zjednodušíme, můţeme říct, ţe tak jako malé děti během první fáze socializace 

přijímají základní kulturní návyky, tak ţeny (ale i muţi) v sekundární fázi socializace 

přijímají obraz ideální ţeny/muţe z ţenských časopisů
8
. A mnoho muţů i ţen pak následně 

věří, ţe kdyţ budou či najdou tento ideál, tak také najdou štěstí (Rhodes, 1995).  

 Obraz ideální ţeny je často spojován s aspektem vzhledu, coţ spolu s radami a návody 

týkající se krásy ještě podtrhuje dojem, ţe krásu a potaţmo štěstí lze získat (Renzetti, Curran, 

2003). Protoţe kritéria krásy se proměňují a časopisy pro ţeny slouţí jako zdroj informací o 

těchto proměnách, můţe tento fakt také pomoci vysvětlit, proč jsou tyto časopisy pro ţeny 

tolik důleţité. Proměny kritérií krásy jsou ovlivňovány zejména inzerentkami a inzerenty a 

zadavateli a zadavatelkami reklam, na nichţ jsou ţenské časopisy závislé, i kdyţ je tato 

závislost většinou vzájemná. Tak jako vydavatelé a vydavatelky časopisů potřebují příjem 

                                                 
7
 Můţeme si povšimnout, ţe témata veřejné sféry, tedy ta, která jsou častěji spojována s muţi, jako ekonomika, 

politika či sport, tvoří základ mediální masové kultury. 
8
 Samozřejmě ne výlučně z ţenských časopisů, ale i z jiných médií. Dnes navíc známe i muţské časopisy typu 

Esquire či Maxim. 
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z těchto inzercí, tak i inzerentky a inzerenti potřebují prodávat své produkty. Zejména ţeny, 

které mnohdy časopisy chápou jako autoritu a chovají k nim důvěru, se mají stát 

nakupujícími.  

 Pocit důvěry a intimity, které ţenské časopisy vzbuzují, můţeme taktéţ označit za 

jeden z činitelů, který způsobuje, ţe jsou časopisy pro ţeny tak důleţité. Během více neţ 

padesáti let totiţ došlo k ustálení jejich obsahu a stylu, který navozuje pocit intimity, 

uvolněnosti a domáckosti (Wolf, 2000). Podobně Osvaldová (2004: 74): „…v časopisech pro 

ţeny převládá ich forma, subjektivní přístup, ţenské tvary sloves (měla, měly byste si přečíst) 

místo neutrálních (měli byste si přečíst). Texty jsou kontaktní, vyţadují ohlas, epistolární 

odezvu, autoři se přímo ke čtenářkám obracejí s oslovením.“ Tento styl má vzbuzovat mezi 

čtenářkami pocit důvěry a sounáleţitosti, které jsou ţenám jinak spíše odpírané. Aspekt 

vzhledu u ideálního obrazu ţeny totiţ způsobuje, ţe ţeny hledí na ostatní ţeny jako na 

konkurentky. Totiţ tím, ţe je ideál ţeny spojován s krásou, která je pomíjivá a nestálá, jsou 

ţeny nejen nuceny stále se hlídat, ale zároveň hlídat i druhé ţeny, aby náhodou nebyla některá 

z nich krásnější, a tím jim „neukradla“ šanci na štěstí (Wolf, 2000). Slovy Wolf (2000: 61): 

„Mýtus krásy nutí ţeny věřit, ţe kaţdá hraje jen za sebe“
9
. Ţenská solidarita se pak pro ţeny 

stává nedostatkovým zboţím, které je dostupné právě v ţenských časopisech. 

 Také je třeba upozornit na to, ţe do některých současných ţenských časopisů
10

 začaly 

pronikat feministické myšlenky, které tak mohou být zpřístupněny širším vrstvám. Ţenské 

časopisy nepředstavují dominantní mediální kulturu, tudíţ jejich opomíjení alternativních 

pohledů na svět by nemuselo být tak výrazné. Tento trend má však své meze – ţena má být 

hlavně krásná, aby upoutala pozornost muţů a zůstává tvůrkyní domova (Osvaldová, 2004). 

Výsledkem je jistá rozpolcenost některých ţenských časopisů (zvláště těch pro ţeny z vyšší 

střední třídy jako Cosmopolitan či Marianne), protoţe se pohybují někde mezi mýtem krásy a 

feminismem a tato rozpolcenost je pak předávána i jejich čtenářkám, popřípadě čtenářům 

(Wolf, 2000). 

 

2.4. Gender jako sociální konstrukt 

Součástí identity, kterou média spoluutvářejí, je genderová identita. Gender je taktéţ 

sociálním konstruktem. Sociální konstruktivismus ve vztahu k genderu tedy vyjadřuje 

                                                 
9
 Přeloţeno do češtiny ze slovenského originálu. 

10
 Jedná se zejména o licenční nebo také tzv. exkluzivní časopisy (Elle, Cosmopolitan apod.).  
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předpoklad, ţe ţenami a muţi se stáváme v průběhu socializace, ţe se jimi tedy nerodíme. 

V rámci kaţdé společnosti existuje genderový řád
11

, který ţenám a muţům vymezuje určité 

pozice ve společenské struktuře i „vhodné“ typy chování, jednání, myšlení atd. Tyto 

představy o „muţství“ a „ţenství“ jsou v rámci konkrétní společnosti přijímány jako obecně 

platné, dané a normální a zakládá se na nich přístup k osobám ţenského a muţského pohlaví, 

který vesměs vychází z tzv. genderových stereotypů
12

.  

Naopak pohlaví je často chápáno jako neměnná a univerzální kategorie (např. 

Petrusek, 1996), protoţe představuje, na rozdíl od genderu, biologickou charakteristiku. Jak 

však ukazuje mnoho autorů (např. Laqueur, 1992, či Schiebinger, 1989), uchopení 

biologických charakteristik je také kulturně a historicky specifické. Aţ do 18. stol. bylo totiţ 

na muţské a ţenské pohlaví nahlíţeno jako na dvě varianty jednoho modelu, přičemţ ţenské 

orgány byly chápány jako dovnitř obrácené kopie těch muţských (Laqueur, 1992). 

Schiebinger (1989) zase popisuje, jak byla v 18. století konceptualizována ţenská kostra ve 

shodě s tehdejší filozofií zdůrazňující mravní hodnotu mateřství a citovost ţen oproti 

rozumovosti muţů. V souladu s tímto přesvědčením byla u ţen zvýrazňována velikost 

pánevní oblasti a naopak podceňována velikost lebky. I v současné době jsou nadále spíše 

zdůrazňovány morfologické rozdíly mezi pohlavími a shody jsou naopak potlačovány.  

Pohlaví je tedy podobně jako gender sociální konstrukt, ačkoli je nutné vnímat rozdíl 

mezi těmito dvěma koncepty, protoţe pohlaví se váţe na určitou interpretaci materiálního 

těla, kdeţto gender nikoli a jde pouze o koncept vztahový. Zde je třeba ještě zdůraznit, ţe 

feministické paradigma nepopírá existenci našich biologických těl, ale upozorňuje na to, ţe 

míru vlivu biologie a společnosti je nemoţné vymezit a ţe naše těla nejsou něčím daným, 

neměnným (Bourdieu, 2000). 

Nyní jiţ přistupme k samotnému konceptu genderu: „Gender je kulturně – sociální 

konstrukt, který vyjadřuje představu, ţe lidské bytosti lze dělit na dvě skupiny – ţeny a muţe, 

jeţ jsou definovány protikladně a hierarchicky, přičemţ jim jsou přisuzovány odlišné 

charakteristiky, schopnosti a další sociální atributy, které v našem sociálním prostředí vesměs 

zvýhodňují muţe.“ (Pavlík, 2007: 7) Tato definice vystihuje základní charakteristiky genderu 

tak, jak je vidí feministická sociologie – gender je koncept sociálně vykonstruovaný, 

vztahový, binární a hierarchický.  

                                                 
11

 „Pohlavně-genderový řád je systém institucionalizovaných vlastností, způsobů chování a vzorců společenské 

interakce předepsaných členům společnosti na základě jejich pohlaví“ (Renzetti, Curran, 2003: 58). 
12

 „Genderové stereotypy jsou zjednodušující a paušalizující obecné popisy maskulinity a feminity“ (Renzetti, 

Curran, 2003: 527). 



11 

 

 Kromě toho je třeba také zdůraznit, ţe neexistuje nic jako přirozené „ţenské“ či 

„muţské“ vlastnosti (existují jen vlastnosti jednotlivců) a ani se nejedná o schéma, které by 

kopírovalo přírodu. Tyto konstrukce se o přírodu opírají pouze v tom smyslu, ţe reflektují 

převaţující lidský dimorfismus
13

. Koncepty „muţství“ a „ţenství“, tedy to, co znamená být 

ţenou a muţem v dané společnosti, jsou k sobě navzájem vztahovány a jsou koncipovány 

jako navzájem protikladné. „Ţenské“ vlastnosti a „muţské“ vlastnosti jsou sociální 

konstrukty, nikoli však neutrální, protoţe charakteristiky, schopnosti a ostatní atributy, které 

jsou spojovány s „muţstvím“ jsou hodnoceny výše.  

 Z hierarchického hlediska je pak ţena vţdy tou druhou, protoţe muţ představuje 

normu (Bourdieu, 2000; Mosse, 1996; Pavlík, 2006 a další). S tím se pojí pojem 

androcentrismus, který vyjadřuje „představu, ţe muţi jsou ţenám nadřazeni a ţe muţi a jejich 

proţívání světa představuje normu, jíţ jsou ţeny poměřovány“ (Renzetti, Curran, 2003: 526). 

Na to, jak jsou tyto genderové konstrukce předávány, aplikovány a vyuţívány v sociální 

realitě poukazuje například Pierre Bourdieu (2000).  

  

2.4.1. Nadvláda muţů (jako sociální konstrukt) 

Pierre Bourdieu ve své knize Nadvláda mužů (2000) ukazuje, jak je genderový řád, 

zvýhodňující muţe, utvářen a odhaluje nevědomé mechanismy, které způsobují trvalost 

muţské dominance nad ţenami a důsledky, které tyto mocenské vztahy mají pro obě pohlaví. 

Základem genderového řádu jsou podle něj určité genderové hodnoty, normy a významy (jako 

například definice „muţství“ a „ţenství“), coţ jsou ale sociální konstrukce. Protoţe jsou tyto 

sociální konstrukce všudypřítomné a nevědomé, povaţujeme je za přirozené a předem dané. 

To, ţe se však chováme určitým způsobem jako muţ nebo jako ţena je důsledek genderových 

schémat, které přijímáme během socializace.  

 Jedná se o zacyklený proces – jistá genderová schémata jsou aplikována na biologické 

odlišnosti mezi pohlavími, autor hovoří o sociálním vnímání biologických těl. Následně 

měníme svá těla, aby byla v souladu s představami o feminitě a maskulinitě, coţ Bourdieu 

nazývá somatizace nadvlády. Tento sociálně vykonstruovaný rozdíl je pak pouţíván jako 

doklad rozdílnosti našich biologických těl a legitimizuje muţskou nadvládu. Bourdieu přesně 

říká: „…legitimizuje vztah nadvlády tím, ţe z něho činí součást logické přirozenosti, jeţ sama 

je přitom naturalizovanou sociální konstrukcí“ (2000: 24). Jinými slovy, tuto muţskou 

nadvládu legitimizují praktiky, které muţskou nadvládu plodí. Sociální realita ale nemůţe 

                                                 
13

 Který však není absolutní ani z hlediska genetiky (viz. Renzetti, Curran, 2003). 
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potvrzovat genderová schémata, protoţe sociální realita je důsledkem těchto schémat, nikoli 

příčinou.  

 Tuto bezvýchodnou situaci Bourdieu označuje jako symbolickou nadvládu. Jelikoţ 

neexistují jiná schémata neţ ta legitimizující muţskou nadvládu a ţenskou podřízenost, zdá se 

tato skutečnost přirozená a ţeny ji jako takovou přijímají, čímţ zároveň přijímají interpretace, 

které je systematicky znevýhodňují, schémata vlastního útlaku. Rozluštit schéma muţské 

nadvlády je velice obtíţné, jelikoţ sami myslíme v těchto schématech. Naše myšlení je 

androcentrickým viděním světa ovlivněno
14

.  

 Základní rozdíl biologických těl se nachází v reprodukci. Na tento fakt se však 

nabalují další významy, které s reprodukcí nemají nic společného. Můţeme se dočíst: 

„Odlišnosti mezi biologickými těly tak slouţí za objektivní základ rozlišování mezi pohlavími 

ve smyslu rodů konstruovaných jako dvě hierarchizované sociální esence“ (Bourdieu, 2000: 

24). Mohli jsme si povšimnout, ţe západní kultura ve svých představách o „muţství“ a 

„ţenství“ rozděluje charakteristiky protikladně. Tyto binární opozice představují vztah 

nadvlády a podřízenosti, a to proto, ţe se nejedná o pouhý popis „přirozených“ ţenských a 

muţských vlastností, ale o konstrukci zaloţenou na zdůrazňování odlišností a zakrývání 

podobností.  

 Kromě charakteristik, které západní kultura připisuje „ţenám“ a „muţům“ se vztahuje 

i k abstraktnějším kategoriím. I ty jsou přiřazeny k muţskému či ţenskému principu. Většinou 

se jedná o ty kategorie, které jsou společensky důleţité. Tabulka č. 1 zobrazuje některé z nich. 

Nelze si nevšimnout, ţe kategorie přiřazené k ţenám jsou v naší kultuře hodnoceny níţe, 

proto se i zde ukazuje mocenská sloţka genderu. Například kategorie soukromá je 

podceňována a její důleţitost zmenšována, kdeţto kategorie veřejná naopak. Povšimněme si i 

další výše uvedené charakteristiky genderu – vlastnosti spojované s „ţenstvím“ jsou přesným 

opakem k těm, které jsou spojovány s „muţstvím“.  

 

Tabulka č. 1 - Genderová typizace dle abstraktní symboliky (Šmausová, 2008, Hausen, 1981) 

„MUŢSKOST“ „ŢENSKOST“ 

výkon stav 

konání bytí 

emergence imanence 

racionalita emocionalita 

univerzalistická orientace partikulární orientace 

pokrokovost  tradice 

vzdělání náboţenství 

                                                 
14

 Příkladem rozkrývání schémat nadvlády a podřízenosti můţe být Vlastní pokoj od Virginie Woolf (2000).  
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asertivita submisivita 

získaný status připsaný status 

kultura příroda
15

 

veřejný ţivot soukromý ţivot/ domácnost 

  

 Muţská nadvláda proměňuje ţenu na objekt, na symbolický statek. Je to dáno 

povahou muţství – muţství je chápáno jako příslušnost ke skupině jiných muţů. Důleţitým 

atributem je tedy přijetí muţů. Muţ se musí vyznačovat muţstvím, coţ znamená absencí 

ţenství, tedy podřízeného prvku. Pozice ovládajícího s sebou tedy nese břímě velkého 

sociálního tlaku, a tím i stresu. Muţ musí neustále dokazovat, ţe je muţem, tzv. udrţet si tvář 

čili muţství. Ţeny jsou v tomto procesu pouze symbolickým nástrojem, prostředkem 

k navýšení symbolického kapitálu muţe, který má dělat dojem na jiné muţe. Bytí ţen je tedy 

bytí pro druhé, protoţe ţena je pouhý nástroj a prostředník. Jak si můţeme všimnout, většina 

„ţenských vlastností“ vychází z podřízenosti, „ţenskost“ nadbíhá potřebám muţů. Ţena by 

měla být vstřícná, milá, usměvavá, submisivní, přitaţlivá atd. Nejde ale pouze o charakterové 

vlastnosti, potřebám muţů se přizpůsobuje také ţenské tělo. Tělo zastupuje ţenu v její pozici 

symbolického kapitálu a důleţitou kvalitou ţenského těla je krása
16

. Z tohoto pohledu tedy 

ţena představuje symbol či prostředek a sama o sobě jakoby neměla hodnotu – tu získává aţ 

ve vztahu k druhým. 

 Androcentrické vidění světa má velmi stabilní základnu. Genderové konstrukce se 

vyskytují všude kolem nás, a jsou tedy součástí naší kaţdodenní reality. Nepřemýšlíme o 

nich, a tak se zdají být přirozené. Abychom tyto konstrukce rozkryli, musíme uvaţovat o 

sociálních strukturách a nahlíţet na ně jako na celek. Důleţitý vliv na reprodukci této 

nadvlády mají instituce, zejména rodina, škola, církev a stát. Bourdieu hovoří o „historickém 

procesu dehistorizace“, který má vysvětlit a rozkrýt ony nevědomé struktury muţské 

dominance. Při něm bychom měli vidět historii jako celek, nezkoumat pouze dílčí minulost, 

jako například vývoj vztahů mezi pohlavími, ale vţdy přihlíţet k stavu sociální reality a oněch 

důleţitých institucí.  

 Bourdieu tedy tvrdí, ţe vztahy mezi pohlavími se vyvíjejí a tímto vývojem jsou 

ovlivněny genderové konstrukce. Ty jsou pak odlišné v závislosti na vztazích mezi pohlavími. 

Důleţitými změnami, které v tomto směru proběhly a které ovlivnily tyto vztahy, respektive i 

genderové konstrukce, jsou přístup ţen ke vzdělání, zaměstnanost ţen na veřejnosti
17

 a 

                                                 
15

 Viz. Esej Má se žena k muži jako příroda ke kultuře? (Ortner, 1974). 
16

 Ke konceptu krásy se podrobněji vrátíme později.  
17

 Zde je myšlen prostor v protikladu k domácnosti. Ţeny byly samozřejmě zaměstnané, respektive pracovaly i 

předtím, ale v soukromé sféře.  
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proměna rodiny. Ač by se mohlo zdát, ţe ţeny dosáhly rovnocenného postavení, zůstávají 

nadále podřízenými. Proč tomu tak je, jsme jiţ vysvětlili. Mechanismus nadvlády dále 

přetrvává, je uchován v symbolech, institucích a v interakcích mezi lidmi. Jedním 

z „nástrojů“, které umoţňují uchovat tuto nadvládu je také dělení na veřejnou sféru jako 

muţskou doménu a soukromou sféru jako ţenskou doménu. Jestliţe toto dělení nadále 

přeţívá, můţeme se jen obtíţně propracovat k rovnosti pohlaví.  

 

2.5. Genderové stereotypy 

Genderové stereotypy představují další nástroj k uchování muţské nadvlády, protoţe, jak jiţ 

bylo uvedeno, přístup k ţenám a k muţům z nich velmi často vychází. Také jiţ bylo řečeno, 

ţe v kaţdé společnosti lze rozkrýt určitý opakující se vzorec představ o „muţství“ a „ţenství“. 

Ty jsou bytostnou součástí kaţdé kultury. Stereotypy jsou pak produktem společenského 

konstruování skutečnosti. Jsou často sdílené a předávané, protoţe jsou výsledkem určitého 

společenského konsensu v pohledu na svět (Burton, 2001).  

 Genderové stereotypy označují představy, které připisují ţenám a muţům rozdílné 

vlastnosti, a to na základě toho, ţe jsou právě muţi či ţeny. Jsou to popisy toho, jak by měl 

správně vypadat „maskulinní muţ“ a „femininní ţena“ (Renzetti, Curran, 2003). Genderové 

stereotypy jsou definovány genderovými konstrukcemi, přičemţ ty dominantní konstrukce 

jsou často chápané jako univerzálně platné, uvaţuje se o nich bipolárně, (tj., ţe „muţské a 

ţenské vlastnosti“ nemají nic společného, ba naopak jsou si dokonalým protikladem) a 

hierarchicky (vlastnosti spojované s muţstvím jsou ceněny výše).  

 Genderové stereotypy tedy představují obrazy a mínění o tom, jak by měl vypadat 

ideální „muţ“ a ideální „ţena“. Jak tedy vypadají tyto stereotypy v naší kultuře, tedy tyto 

ideály ţeny a ideály muţe? Ideál ţeny je spojován s pasivitou, citlivostí, submisivitou, 

zájmem o druhé. Ţena si můţe „vybrat“ ze dvou ideálů – mateřské hospodyňky či svůdné 

krasavice. Ta první umí dobře vařit, prát a starat se o děti i manţela, ta druhá je hlavně krásná, 

pak ale také velmi závislá a křehká. Je objektem muţského dobývání a pomoci všeho druhu. 

Tyto dva ideály jsou však často propojeny. Ideální maskulinita zase zahrnuje dominanci, 

agresivitu, nezávislost, ambicióznost, fyzickou sílu a inteligenci. Dokonalý muţ si se vším 

poradí a navíc si zachová chladnou hlavu (na rozdíl od ţeny). Na tomto místě bych ráda 

podotkla, ţe jedním z nejzákladnějších stereotypů je spojování ţen se soukromou sférou a 

muţů se sférou veřejnou. Stereotypní genderové charakteristiky toto dělení dále rozvíjejí a 

vycházejí mu vstříc. Tabulka č. 2 shrnuje základní genderové charakteristiky.  
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Tabulka č. 2 - Genderová stereotypizace „muţských“ a „ţenských“ vlastností 

(Šmausová, 2008, Hausen, 1981) 

 „MUŢ“  „ŢENA“ 

inteligentní citová 

racionální intuitivní 

myslící vnímavá 

nezávislý závislá 

průbojný přizpůsobivá 

individualista „sociální“ (schopnost vciťovat se do 

druhých) 

aktivní pasivní 

silný slabá 

statečný skromná 

bojovný mírumilovná 

 

2.5.1. Mediální stereotypizace 

Jak jsme jiţ uvedli v kapitole týkající se mediálních konstrukcí reality, stereotypy neexistují 

jen v našich hlavách, ale můţeme je pozorovat i v médiích (Renzetti, Curran, 2003; Burton, 

2001; Bourdieu, 2000; Oates-Indruchová, 1999 aj.). Media opakovaně předkládají určité 

mediální obrazy týkající se feminity či maskulinity, čímţ poskytují normativní obrazy toho, 

jak se z hlediska preferovaných konstrukcí „muţství“ či „ţenství“ chovat či nechovat. 

Výzkumy pak ukazují, ţe vlastnosti, které média přisuzují muţům a ţenám se z převáţné 

většiny shodují s vlastnostmi, které sami muţi a ţeny vnímají jako jim přirozené (Obraz, 

2003). Také je třeba zopakovat, ţe tyto obrazy mohou být zdrojem při utváření naší identity.  

 Mediální stereotypy obvykle spojují ţeny se soukromou sférou a muţe s veřejnou 

sférou. Mnoţství ţenských rolí je v porovnání s těmi muţskými v médiích značně omezené. 

Ţena si vystačí s rolí matky, milenky, manţelky, pečovatelky a spotřebitelky, tedy s rolemi, 

které se nějakým způsobem vztahují k soukromé sféře (Valdrová, 2001). V českých médiích 

je fixovaná zejména role matky (Oates-Indruchová, 1998). Dennodenně na nás ze všech stran 

hledí obraz upravené a usmívající se maminky, která úsměv neztrácí ani s domácími pracemi.  

 Femininita je také nerozlučně spjata s aspektem vzhledu. Jak jiţ víme od Bourdieua, 

ţena ve vztahu k muţům představuje hlavně symbolický statek, její bytí je bytí pro druhé. 

Vzhled je tedy důleţitou stránkou ţenství, proto o něj musí ţena neustále pečovat. 

 Na druhé straně, mnoţství muţských rolí, ve kterých se muţi v médiích objevují, je 

značně rozsáhlé, coţ je dáno tím, ţe muţ je stereotypně chápán hlavně jako profesionál a 

moţných zaměstnání je nepřeberné mnoţství. Jeho muţství se ale od rodiny neodvozuje, je to 
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jen jeho „vedlejší činnost“ a tak je často i prezentován – neschopný postarat se o děti a 

domácnost, protoţe mu to jaksi není přirozené (Valdrová, 2001). Můţeme se všimnout, ţe se 

v obecné rovině opět jedná o stereotypní dělení na soukromou sféru jako ţenskou oblast a 

veřejné sféru jako muţskou oblast. Tím se dostáváme k podrobnějšímu výkladu tohoto 

konceptu. 

 

2.6. Soukromá a veřejná sféra 

Jak jsem se jiţ zmínila, soukromá a veřejná sféra představují jedno ze základních dělení naší 

společnosti. Jako většina společensky důleţitých kategorií se vztahují k ţenskému a 

muţskému principu (Šmausová, 2002). Toto dělení je však mnohem sloţitější: „Pojmy 

veřejného a soukromého jsou zakotveny v husté síti příbuzných významů a náznaků a 

připoutány k dalším základním pojmům: k pojmům přirozenosti a kultury, muţského a 

ţenského, a – u kaţdé společnosti – jejího chápání významu a úlohy práce, jejího názoru na 

přirozenost, jejich pojetí činnosti, jejich idejí o autoritě, o lidském společenství, o rodině, 

jejího pojetí sexu, jejích přesvědčení o Bohu, o smrti atd.“ (Elshtain, 1999: 21). V uţším 

pojetí se veřejná sféra pojí s činnostmi vykonávanými na veřejnosti
18

 – nejčastěji placené 

zaměstnání a politika a soukromá sféra s činnostmi vykonávanými doma – tzv. péče o rodinný 

krb, tedy domácí práce a péče o všechny členy rodiny. Opět je třeba zdůraznit, ţe soukromá 

sféra je nejčastěji spojována s ţenou, kdeţto veřejná sféra s muţem. Jistě není náhoda, ţe 

charakteristiky stereotypně přisuzované ţenám se hodí do soukromé sféry a naopak ty muţské 

do veřejné sféry.  

  

2.6.1. Strukturálněfunkcionalistické paradigma 

Dělení na veřejnou a soukromou sféru je základem strukturálněfunkcionalistického 

paradigmatu
19

. Strukturální funkcionalisté pohlíţí na genderové rozdíly jako na přirozené 

jevy, které jsou odvozené z biologických daností. Muţi jsou silnější, ţeny zase rodí a kojí 

děti, a to je základ rozdílných genderových rolí – muţi jsou předurčení být ţiviteli a ochránci 

rodiny, ţeny pak k tomu být hlavně matkami. Tyto role jsou dle tohoto paradigmatu 

produktem přírody, historicky osvědčené a adaptačně účinné, a proto by se neměly měnit. Ve 

                                                 
18

 Samostatnou  kapitolou je vědecká činnost, kterou lze taktéţ zahrnout do veřejné sféry.  
19

 Paradigma je „model myšlení, který řídí vědcovu volbu relevantního výzkumného problému, metod vhodných 

pro jeho zkoumání a způsobu jeho vysvětlení“ (Renzetti, Curran, 2003: 22). 
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společnosti jsou tedy očekávány určité způsoby chování na základě pohlaví a dělení na 

veřejnou sféru jako doménu muţů a soukromou sféru jako doménu ţen je dle této teorie 

logickým vyústěním společenských vztahů (Renzetti, Curran, 2003).  

 Toto paradigma však má své kritiky. Za prvé je kritizováno funkcionalistické pojímání 

genderových rozdílů jako přirozených, protoţe to naznačuje, ţe se jedná o neměnné jevy, 

ačkoli se ukazuje, ţe gender jako sociální konstrukt je tvárný a proměňuje se. Další bod 

kritiky se vztahuje k historické osvědčenosti genderových rolí: pravdivost tohoto konceptu 

nelze příliš důsledně ověřit, protoţe jednak chování doloţit nelze, jednak mnoţství toho, co 

doloţit jde je oproti tomu, co nám uniká malé (Renzetti, Curran, 2003).  

 Funkcionalistický koncept genderových rolí má kromě zmíněných nedostatků jeden 

závaţný důsledek – totiţ chápání genderových rolí jako přirozených a neměnných můţe vést 

k ospravedlnění diskriminace a nerovnosti na základě pohlaví a zároveň implikuje, ţe 

„ţenské“ a „muţské“ role se navzájem funkčně doplňují, i kdyţ jejich povaha je rozdílná. 

Tyto implikace nevzbuzuje jen koncept genderových rolí, ale rolí vůbec (stejně tak 

sociologové a socioloţky nemluví o „rasových rolích“), proto byl některými feministickými 

sociology a socioloţkami odmítnut také koncept sociálních rolí. 

 V tomto ohledu bych ráda zmínila kritiku Ann Oakley (2000), ačkoli pouţívá koncept 

sociálních rolí a ačkoli některé její myšlenky se taktéţ staly předmětem kritiky. Tuto autorku 

uvádím zejména proto, ţe její poznámky můţeme vyloţit jako další kritiku strukturálního 

funkcionalismu, zejména ve vztahu dělby práce mezi pohlavími, potaţmo ve vztahu k dělení 

na soukromou a veřejnou sféru.  

 Dle Oakley (2000) spočívá dělba práce mezi pohlavími hlavně na argumentu 

biologického mateřství a ţenské biologické konstituci. Protoţe je ţena fyzicky slabá a rodí 

děti, její jediné patřičné místo je v domácnosti, kde se nemusí tolik namáhat. Jak však Oakley 

dokládá, v jiných společnostech není těhotenství ani kojení důvodem k tomu, aby se ţeny 

vzdávaly své předchozí činnosti. Existují i jiné způsoby péče. Problém naší společnosti vidí 

spíše v přeceňování sociálního mateřství a bagatelizování role otců.  

 Dále Ann Oakley pokračuje tím, ţe odkázání ţeny do domácnosti jako místa, kde se 

tolik „nenadře“ je nelogické, protoţe péče o děti (i domácnost) je fyzicky i psychicky náročná 

práce. Předpoklad fyzické slabosti ţen je vyvrácen podstatnými odchylkami v tělesné 

konstituci jak mezi muţi, tak mezi ţenami, které jsou ještě zdůrazňovány činnostmi 

povaţovanými za typicky muţské či ţenské. Ţenské tělo tedy nemusí vypadat v porovnání 

s tím muţským subtilněji jen proto, ţe je pro něj „přirozené“, ale prostě proto, ţe se ţena 

vyhýbá aktivitám, které jsou povaţované za muţské a které formují tělo určitým způsobem. 
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Jestliţe se například ţena věnuje kulturistice, její tělo v mnoha případech není odlišné od těla 

kulturisty. 

 

2.6.2. Modernizační proces v 18. a 19. století (kořeny veřejného muţe a soukromé ţeny) 

Abychom se mohli věnovat dělení na soukromou a veřejnou sféru v současnosti, je potřeba 

vysvětlit kořeny tohoto schématu. Proto uděláme na tomto místě poměrně dlouhou 

historickou odbočku. Bez ní by však výklad tohoto tématu nebyl úplný. Budeme-li se drţet 

Bourdieuho poţadavku na rozkrytí historických struktur, nebude stačit jen popsat vývoj 

vztahů mezi pohlavími, ale bude nutné dát také důraz na vliv významných institucí udrţující 

muţskou nadvládu, ale i na moţné schéma veřejný – soukromá
20

.  

 Na úvod lze konstatovat, ţe modernizace představuje soubor faktorů, které měly vliv 

na přechod od tradiční společnosti ke společnosti moderní. Mezi hlavní vlivy patřily 

generalizace trhu (převaha mechanismu trhu, který je zaloţen na jiných hodnotách, a to 

zejména racionalitě a individualitě, neţ tradiční společnost), industrializace (proces rozvoje 

průmyslu), urbanizace (proces koncentrace obyvatel a šíření a přejímání městské kultury), 

sekularizace („zesvětštění“) a demokratizace (procesy, při kterých vzniká nebo se znovu 

obnovuje demokracie). Tento přechod elementárně ovlivnil celou společnost, protoţe 

proměnil její základní struktury.  

 Zejména politika, ekonomika, práce a rodina se změnily velmi podstatně. V tradiční 

společnosti se za významnější neţ pohlaví povaţoval původ a stav, v rámci jednoho stavu ţili 

muţi i ţeny podobné ţivoty, ačkoli nelze mluvit o rovnosti pohlaví
21

. S moderní společností 

ale byla zrušena privilegia stavů a teoreticky nastala rovnost všech občanů před zákonem
22

. 

Rovnost všech občanů se ale týkala jen občanů, nikoli občanek – ţeny neměly politická a 

povětšinou ani ekonomická práva.  

 Další významný zvrat nastal ve sféře práce. Tradiční společnost byla zaloţena na 

samozásobitelském systému, do výroby se zapojovala celá rodina tak, aby byly pokryty 

všechny její potřeby, například i malé děti pracovaly nebo hlídaly mladší sourozence. 

V moderní společnosti došlo k profesionalizaci a ţenskou sféru činnosti představoval domov 

a s ním související péče o rodinu a domácnost. Ideální a preferovaný model v moderní 

                                                 
20

 V této kapitole čerpám zejména z přednášek Feministické teorie I. na Fakultě humanitních studií UK vedených 

profesorkou Hanou Havelkovou, dále pak z autorky Catherine Hall a Lynn Abramsové.  
21

 Můţeme odkazovat na Bourdieua, který tvrdí, ţe vztahy mezi pohlavími se vyvíjejí, avšak přetrvává 

dominance muţů. 
22

 Viz. Heslo Velké francouzské revoluce „svoboda, rovnost, bratrství“. 
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společnosti vypadal následovně - muţ odcházel pracovat mimo domov a domov přestal být 

místem produkce, jak tomu bylo dřív, ale stal se místem odpočinku a spotřeby. Představoval 

místo klidu a míru, oproti „nepřátelskému“ venku, kam muţ musel kaţdý den odcházet. Muţ 

se stal jediným ţivitelem, protoţe jen jeho práce byla placená, a tedy důleţitá. Byl povaţován 

za „pána rodiny“, za hlavního rozhodujícího činitele. Práce ţen byla povaţována za 

druhotnou, mnohdy neviditelnou, protoţe nepřinášela finanční ohodnocení. Pro přehlednost 

uvádím tabulku č. 3.  

 

Tabulka č. 3 - Dělba rolí s příchodem moderní společnosti (Havelková, 2007) 

OBLAST MUŢ ŢENA 

Politika občan bez politických práv 

Ekonomika právo na majetek bez práva na majetek 

Práce mimo domov/ produkce 

placená 

doma/ reprodukce 

neplacená 

Vzdělání ano pouze domácí, omezené 

Morálka povolen sexuální ţivot zdrţenlivost 

 

 Tento nový model rodinného uspořádání se nazývá měšťanská nebo také burţoazní 

rodina. Vláda v moderní společnosti přešla totiţ do rukou burţoazie, jiţ nevládla aristokracie 

jako v tradiční společnosti, jejíţ model rodiny byl odlišný. Zprvu se tento typ rodiny 

vztahoval pouze k střednímu stavu, později se však rozšířil i mezi aristokracii a dělnictvo
23

. 

S transformací si burţoazie přála utvořit novou společnost, postavenou na jiných hodnotách, 

neţ byla ta předchozí. Částečně tomu napomáhala zásadní přeměna společnosti a z ní 

plynoucí faktory, ale také byly vytvářeny nové ideologie, které tuto přeměnu podpíraly.  

 Velký vliv mělo osvícenství. V osvícenství je kladen důraz zejména na vlastní rozum a 

racionalitu. S oslabováním vlivu náboţenství se moci ujímá věda, jako představitelka čistě 

racionálního rozumu, která měla člověka osvobodit a navýšit jeho nezávislost na všemoţných 

institucích, které dosud způsobovaly jeho „nesvéprávnost“ (Kant, 1794). Ačkoliv vliv církve 

slábl, náboţenské představy o ţenách přeţily. Bylo to dáno také tím, ţe tyto představy nijak 

neodporovaly představám nově vznikající společnosti, protoţe církev byla patriarchální 

institucí.  

 S tímto novým rámcem se do popředí dostalo tělo jako cíl poznání a popisování, ale i 

jako nositel symbolických hodnot (Lenderová, 2009). Příroda, respektive tělo mělo 

legitimizovat společenské uspořádání a věda byla oporou novému politickému pořádku 

                                                 
23

 Pro niţší třídy bylo velmi obtíţné vyhovět tomuto modelu, protoţe si nemohly dovolit ţít pouze z jediného 

příjmu. Samotné ţeny měly ještě těţší pozici, protoţe pro ně existovala jen špatně placená práce, o jejich 

sociálním vyloučení a stigmatizaci kvůli práci nemluvě. 
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(Laqueur, 1992; Schiebinger, 1989). Zpolarizovaná pohlaví odpovídala modelu veřejné a 

soukromé sféry, takţe biologická charakteristika určovala osud jedince. Jinými slovy, na 

biologickou rozdílnost se nabalily jednotlivé charakteristiky tak, ţe pak tyto charakteristiky 

legitimizovaly společenské uspořádání, potaţmo dělení na sféru veřejnou a soukromou 

(Hausen, 1981).  

 „Ţenské“ a „muţské“ vlastnosti odpovídaly vlastnostem vhodným či potřebným do té 

či oné sféry. Tak například muţ je charakterizován jako racionální, nezávislý a průbojný, coţ 

jsou vhodné vlastnosti do veřejné sféry. V podstatě se opět jedná o to, co jiţ popsal Bourdieu 

v Nadvládě mužů (2000) – o somatizaci a symbolickou nadvládu. Kdyţ z domova přestalo být 

místo produkce, a tedy došlo k oddělení produkce a spotřeby, k přísnému oddělení veřejné a 

soukromé sféry, nastalo i přísné vydělování na soukromou sféru jako ţenskou oblast a 

veřejnou sféru jako muţskou oblast. Začaly se také šířit představy ideální ţeny, které měly 

odpovídat přírodě, přičemţ se častokrát hledaly všemoţné cesty, jak tyto představy „logicky“ 

odůvodnit. Velkým pomocníkem při tomto odůvodňování byla věda, která právě během této 

doby, jak jiţ bylo řečeno, získala velký vliv. Aplikujeme-li Bourdieuho – ideální ţena 

odpovídala těmto představám, protoţe ţeny tyto představy vstřebaly, a tím jakoby 

potvrzovaly jejich pravdivost. 

 V neposlední řadě není jistě nepodstatné, ţe tento nový společenský pořádek byl 

ukotven také v zákonodárství. Napoleonův kodex z roku 1804 byl sepsán muţi z řad 

burţoazie a tento zákoník deklaroval postavení muţe nad ţenou. Zákon se stal vzorem pro 

další země. Pro naše území vyšel Všeobecný občanský zákoník roku 1811, který mimo jiné 

ustavuje povinnost manţela ţivit manţelku, manţelce povoluje uţívat výsady z manţelova 

stavu (např. „paní učitelová“), muţ jako hlava rodiny spravuje majetek, zastupuje ţenu na 

úřadech, rozhoduje o výchově atd.
24

 

 Vrátíme-li se zpět k Bourdieuovi (2000), dle něj proběhly velmi důleţité změny, které 

ovlivnily vývoj vztahů mezi pohlavími. Bourdieu uvádí jako nejvýznamnější změny ţenské 

vzdělání
25

 a zaměstnání a s ním spojenou ekonomickou nezávislost a proměnu rodiny. 

S přístupem ţen na střední a vysoké školy se jim otevřely nové moţnosti, obzvlášť 

k zaměstnání, a tak i k lépe placené práci. Měšťanský model rodiny, dlouhou dobu 

převládající, byl doplněn o několik dalších, navíc s novými antikoncepčními technikami ţena 

                                                 
24

 Institut „hlavy rodiny“ platil v našem zákoníku aţ do roku 1948 (Maříková, 1998). 
25

 Nejstarší vyšší dívčí škola vznikla v Písku roku 1860, nejstarší dívčí gymnázium bylo otevřeno roku 1890 

v Praze a stalo se nejstarším dívčím gymnáziem v Rakousku- Uhersku. Od roku 1895 mohly dívky studovat i na 

Karlově univerzitě, i kdyţ jen jako hospitantky. Roku 1897 je jim jiţ povoleno studovat řádně na filozofické 

fakultě, od roku 1900 i na lékařské fakultě. Právnická fakulta byla ale ţenám otevřena aţ roku 1918 

(Lenderová, 1999). 
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získává větší reprodukční svobodu. Podstatný průlom také nastal s první světovou válkou (a 

zvláště pak s druhou světovou válkou), kdy ţeny začínaly ve větším mnoţství vstupovat do 

veřejné sféry, protoţe jejich práce bylo potřeba ve zbrojním průmyslu a protoţe si 

potřebovaly zajistit obţivu, minimálně ty svobodné (Abramsová, 2005). Neméně důleţitým 

momentem bylo ţenské volební právo, které na českém území ţeny získaly aţ roku 1920 

(Osvaldová, 2004). 

 Tím se dostáváme k meziválečnému období. Po první světové válce vzniká 

Československá republika (první republika) v čele s prezidentem Tomášem Garriguem 

Masarykem (TGM). S pronikáním vlivu USA do Evropy se zásadně proměnil ţivotní styl a 

hodnoty, a tak se formovala nová společnost – společnost hromadné spotřeby. Společnost 

hromadné spotřeby se projevovala rychlým rozvojem konfekčního odívání, průmyslové 

výroby, rozvojem obchodních domů, rozmachem biografů, rozvojem telekomunikace, ale i 

tiskových médií a rozhlasu (Fialová, 1998). Stejně tak se vytvářela nová republikánská etika, 

na kterou měl zásadní vliv TGM, zdůrazňující morálku, solidnost, toleranci, ale i rovnost 

pohlaví
26

. TGM se stavěl proti uzavření ţen do soukromé sféry: „Skutečně to směšné a 

škaredé lapání muţe, to nemoţné vychování k domácnosti, jakého se našim patricijským 

dcerkám posud dostává – trochu němčiny, frančiny, břinkání na klavír, šití a střádání výbavy 

– jak je to nepraktické a hloupé!“ (Masaryk in Malínská, 2005: 81).  

 Období první republiky bylo charakteristické na svou dobu vysokou mírou 

demokracie – Československá republika patřila mezi 18 zemí na světě, které formálně 

splňovaly podmínky moderní demokracie (Fialová, 1998). V ústavě nového státu bylo 

ukotveno, ţe výsady mezi pohlavími se neuznávají
27

 (Hendrychová, 1998). Demokratizace u 

nás nabyla také sociální povahy v podobě moţnosti rozvodu, volebního práva pro ţeny, 

ochrany práce ţen a dětí či zlepšením systému zdravotního pojištění (Fialová, 1998). Ţeny 

začaly pronikat i do povolání dříve vyhrazené muţům. Přesto všechno byly mzdy ţen niţší či 

byly v době krize propouštěny vdané zaměstnankyně, coţ poukazuje na to, ţe důsledná 

rovnoprávnost nebyla skutečností (Hendrychová, 1998).  

 Po druhé světové válce pokračovalo pronikání ţen do všech moţných zaměstnání. 

Tento trend pokračoval i po únoru roku 1948 - ţena byla povaţována za důleţitou pracovní 

sílu a podle komunistické ideologie byla rovna muţi. Ačkoli však ţeny měly přístup ke 

vzdělání a zaměstnání a stávaly se tak nezávislejšími a samostatnějšími, nadále se potýkaly se 

sociální diskriminací. Musely být schopny chodit nejen do zaměstnání, kde ohodnocení jejich 

                                                 
26

 „Ţena budiţ na roveň postavena muţi kulturně, právně i politicky“ (Masaryk in Malínská, 2005: 40). 
27

 Ačkoli nadále platí, jak jiţ bylo řečeno, institut hlavy rodiny. 
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práce bylo zpravidla niţší, ale navíc se stále musely starat o domácnost. Po únorovém 

převratu klesá společenská hodnota veřejné sféry a společenský ţivot se přenesl do soukromé 

sféry, která tak nabyla řadu nových funkcí (Vodochodský, 2008).  

 Na Západě a v Americe probíhal vývoj odlišně, zejména vlivem rozdílného 

politického uspořádání. Tak například v USA nastal po druhé světové válce návrat ţen ze 

středních vrstev do domácností a, ačkoli byly tyto ţeny často vzdělané, mnohdy i univerzitně, 

jejich uplatnění mimo domov bylo velmi omezené. Zjednodušeně řečeno, to, co bylo českým 

ţenám povinně přisouzeno, bylo americkým ţenám odmítnuto. I kdyţ českým ţenám nebyl 

veřejný prostor odepřen, vlastní seberealizaci viděly spíše v soukromé sféře, také kvůli tomu, 

ţe veřejný prostor byl poznamenán socialismem. Americké ţeny vnímaly veřejný prostor, 

který socialismem poznamenán nebyl a naopak byl charakterizován individualismem a 

občanskou demokracií, jako lákavý a jako místo pro seberealizaci. Z těchto důvodů se v 60. a 

70. letech vzedmula vlna feminismu, jehoţ důsledkem je proměna společenského vědomí 

v Americe (Věšínová – Kalivodová, 1995). 

 Situace u nás a na Západě a v Americe má tedy z tohoto hlediska svá specifika. Pro 

všechny ale platí, ţe měšťanský model rodiny ztratil svůj dosavadní vliv, protoţe byla 

narušena jeho provázanost, ačkoli k tomu vedly různé příčiny a různé okolnosti. Tato 

provázanost totiţ spočívala ve stanovení rolí na základě pohlaví, které bylo podpořeno 

příslušnou ideologií. Přesto se celý systém nezhroutil a přeţívá dál. Jak poznamenává 

Bourdieu (2000: 82): „Viditelné změny v podmínkách ve skutečnosti jen maskují, ţe 

vzájemné postavení muţů a ţen zůstává stejné.“ Podobně na jiném místě: „Veřejný prostor a 

pole moci (zvláště moci ekonomické, pole produkce) je dál v rukou muţů, zatímco ţenám 

zbývá převáţně prostor soukromý (domácnost, místo reprodukce) se svou pořád stejnou 

logikou ekonomie symbolických statků, nebo sociální sluţby (zvláště nemocniční), jeţ jsou 

jakýmsi jeho rozšířením, nebo také výchova a produkce symbolická (pole literární, umělecké, 

ţurnalistické apod.)“ (Bourdieu, 2000: 85).  

 

2.6.3. Soukromá a veřejná sféra v současnosti 

Tímto historickým diskurzem jsem se snaţila upozornit na to, ţe ačkoli formálně mají ţeny 

rovnoprávné postavení, mechanismy vztahů mezi pohlavími jsou daleko sloţitější. V této 

kapitole bych ráda poukázala na to, jaký je současný charakter dělení na sféru soukromou a 

veřejnou. Ještě neţ přistoupíme k jednotlivým sférám, povaţuji za relevantní krátce zmínit, 

jak česká společnost uvaţuje o tomto dělení.  
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  V českém veřejném mínění můţeme pozorovat tendence, které se přiklánějí 

k tradičnímu dělení na veřejnou sféru jako muţskou oblast a soukromou sféru jako ţenskou 

oblast. Toto dělení bylo v české společnosti zkoumáno několik let po sobě v rámci zpráv Role 

žen a mužů, které provádělo Centrum výzkumu veřejného mínění
28

. Činnosti v soukromé 

sféře, tedy vaření, úklid, péče o děti a nakupování jsou spíše přisuzovány ţenám
29

, naopak 

činnosti spojované s veřejnou sférou – budování kariéry, finanční zajišťování rodiny a 

zastávání společenských funkcí, respondenti a respondentky převáţně označují za muţskou 

doménu (Role, 2003; Role 2006; Role 2007; Role 2009). Podobně má česká veřejnost 

rozdílná měřítka pro vnímání úspěšnosti muţů a ţen – ţeny jsou převáţně vnímány jako 

úspěšné, pokud se jim podaří sladit rodinu a zaměstnání, muţi zase nejčastěji v případě, 

pokud dosáhnou významného postavení v zaměstnání (Role, 2006; Role 2007; Role 2009). 

Faktory, které mají vliv na odpověď respondentů a respondentek jsou věk (osoby starší 60 let 

odpovídají spíše v souladu s tradičním rozdělením rolí v rodině) a vzdělání (osoby 

vysokoškolsky vzdělané se spíše přiklánějí k dělení činností rovným dílem) (Role, 2006; Role 

2007; Role 2009). Jak vidíme, česká společnost je v tomto směru spíše konzervativní.  

 

2.6.3.1. Soukromá sféra – domácnost, rodičovství, manţelství 

Centrem soukromé sféry je nepochybně rodina. V současnosti se nejčastěji setkáváme 

s rodinou nukleární
30

 (jejíţ podíl ale stále klesá) či s rodinou s jedním rodičem – nejčastěji 

ţenou – samoţivitelkou, ale nadále narůstá různorodost v typech souţití (Renzetti, 

Curran, 2003). Zopakujme, ţe ţenám bylo a je tradičně přisuzováno místo v soukromé sféře. 

Obecně by se daly činnosti v domácnost popsat jedním slovem – péče
31

. Soukromou sféru 

totiţ v nejzákladnějším smyslu představuje péče o děti, péče o manţelství a péče o 

domácnost.   

 Péče o děti je ţeně přisuzována na základě její schopnosti porodit a kojit děti, coţ 

odpovídá představám výše zmíněného strukturálního funkcionalismu. Povaţuje se za 

přirozené, ţe ţena je ta, která bude o děti pečovat i po porodu. Vrátíme-li se k argumentům 

Ann Oakley (2000) vůči sociální dělbě rolí, je třeba upozornit, ţe v naší kultuře je oproti 

jiným kulturám přeceňováno sociální mateřství – tedy role matky jako jediné moţné osoby 

                                                 
28

 Dále jiţ jen CVVM. Dostupné z http://www.cvvm.cas.cz/.  
29

 Ţeny respondentky si ale častěji myslí, ţe by se tyto činnosti měly dělit rovným dílem, muţi respondenti se 

zase častěji domnívají, ţe tyto činnosti mají vykonávat „rozhodně ţeny“. 
30

 Nukleární rodinu  tvoří rodiče a děti. 
31

 S tím také souvisí stereotyp ţeny – pečovatelky, který je v naší kultuře hojně rozšířený. 

http://www.cvvm.cas.cz/
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v péči a výchově. Stejně tak můţeme zpětně odkázat na stereotypní dělení na „muţské“ a 

„ţenské“ charakteristiky – povšimněme si charakteristik, které jsou přisuzované ţenám. 

Citová, vnímavá, intuitivní, to jsou vlastnosti, které se hodí pro pečovatele či pečovatelky. 

Tyto charakteristiky ţenu také „předurčují“ k péči o vztahy všeho druhu, ale zejména ty 

partnerské.  

 Péče o domácnost nezahrnuje pouze vaření a úklid, ale i další činnosti důleţité pro 

chod domácnosti jako nákupy. Tím, ţe během modernizace došlo k oddělení výroby a 

spotřeby je kladen čím dál větší důraz na soukromou sféru jako místo spotřeby. Jelikoţ je 

ţeně určeno místo v domácnosti, jsou na ní kladeny nároky spotřebovávat. Role spotřebitelky 

je dále rozvíjena reklamou, která se v mnoha případech ve snaze prodat obrací právě na ţenu 

(Wolf, 2000). Stejně jako se rodina stala místem spotřeby, tak se stala i místem odpočinku a 

pohody. Ten, kdo má tuto pohodu vytvářet je ţena – má dekorovat a zútulňovat, aby se tam 

ostatní členové domácnosti cítili příjemně. Také je třeba podotknout, ţe činnosti, které se 

podílejí na chodu domácnosti a které jsou povaţovány za „ţenské“ (činnosti kaţdodenní) jsou 

oproti těm, které jsou označovány jako „muţské“ (činnosti občasné) početnější a časově 

náročnější (Renzetti, Curran, 2003). 

 Ačkoli jsou tedy ţenám nadále přisuzována témata spojovaná se soukromou sférou, 

soukromá sféra jako taková jiţ není povaţována výlučně za jejich doménu. Jinak řečeno, 

striktně oddělený model soukromé sféry jako domény ţen a veřejné sféry jako domény muţů 

přestal fungovat, a to zejména v době, kdy ţeny začaly masově pronikat do veřejné sféry do 

zaměstnání, a to i ţeny ze středních a vyšších vrstev, na které se tento model hlavně 

vztahoval. Ţena uţ nemůţe věnovat veškerý svůj čas rodině a domovu, kdyţ minimálně osm 

hodin jejího času pojme zaměstnání.  

 

2.6.3.2. Veřejná sféra – zaměstnání a politika 

Veřejnou sférou rozumím placené zaměstnání a politiku - jedná se o protipól sféry soukromé. 

Tato sféra je a byla pokládána za doménu muţů. Ačkoli je na pracovním trhu formálně 

deklarována rovnost, realita je jiná (Čermáková, 1999; Renzetti, Curran, 2003; Bourdieu, 

2000). Čermáková (1999) uvádí několik typů genderové nerovnosti na trhu práce: mzdovou 

nerovnost (nejčastěji 20–30 % ve prospěch ekonomicky aktivní muţské populace, v české 

společnosti nejnovější šetření uvádějí číslo 19,8 % v průměru, přičemţ nejvyšší platová 

nerovnost je u středoškoláků a středoškolaček bez maturity, a to 29,6 %) (Český, 2008), 

nerovnost pracovního úvazku (částečné pracovní úvazky, na které často pracují ţeny, 



25 

 

znamenají menší jistotu zaměstnání), nerovnost dalších příjmů (role ţen na pracovním trhu je 

silně ovlivňována stereotypy, které je znevýhodňují) a nerovnost v profesionálním postupu 

(ţeny při profesionálním postupu musejí překonávat více překáţek neţ muţi).  

 Dalším podstatným znakem pracovního trhu je segregace práce. Ţeny se neoprostily 

od své tradiční role, často spočívají ve sluţbě či péči o bliţní, tedy povolání jako je učitelka, 

vychovatelka, zdravotní sestřička apod. (Český, 2008; Bourdieu, 2000). Často také proto, ţe 

charakteristiky, které jsou pro tato povolání vhodná jsou přisuzované ţenám a povaţované za 

jim vrozené a přirozené (Pavlík, 2011). Pak se taky povaţuje za samozřejmé, ţe ţeny tato 

povolání vykonávají. Tato „ţenská“ povolání jsou většinou ohodnocena finančně hůře a jsou 

povaţována ze méně prestiţní neţ ta, která jsou povaţována za „muţská“ (např. technické 

obory) (Český, 2008; Renzetti, Curran, 2003; Pavlík, 2011). Rozdílné je i platové ohodnocení, 

jak jiţ bylo řečeno, přičemţ v povoláních, kde je dosahováno nejvyšších průměrných výdělků 

jsou rozdíly mezi platy ţen a muţů nejvyšší, naopak v oblastech, kde jsou platy nejniţší jsou i 

rozdíly nejniţší (Český, 2008). Taktéţ je důleţité upozornit na zastoupení muţů a ţen ve 

vedení – totiţ i v těch oblastech, kde jsou ţeny zastoupeny nejvíce nezastávají ţeny vedoucí 

pozice (Pavlík, 2011).  

Všechny výše zmíněné body dohromady tvoří celý systém, který v rámci zaměstnání 

(a potaţmo celé veřejné sféry) zvýhodňuje a upřednostňuje muţe a naopak znevýhodňuje 

ţeny. Stereotypní vnímání ţenské práce jako neplnohodnotné, muţská solidarita (která je 

naopak u ţen, jak jsem upozornila v kapitole týkající se ţenských časopisů, výjimečná), 

mínění, ţe pro ţeny je zaměstnání druhotné, spolu s dlouhou rodičovskou dovolenou 

dohromady zapříčiňují zvýhodnění muţů a znevýhodnění ţen ve veřejné sféře. 

Kromě zaměstnání do veřejné sféry patří oblast politiky, která je sice taktéţ 

zaměstnáním, ale v rámci soukromé a veřejné sféry má zvláštní postavení, proto tuto oblast 

vyděluji od politiky. Sféra politiky je ţenám nadále z velké části uzavřena, zastoupení ţen 

v politice není vysoké (Český, 2008): v současné době se nachází v Poslanecké sněmovně 

22 % ţen
32

, v Senátu 18,5 % a v krajských orgánech 17,6 % (Fórum 50 %)
33

. Petra Zářecká, 

autorka studie mapující účast ţen ve vrcholové politice, uvádí tři typy bariér vstupu ţen do 

politických funkcí: institucionální (volební systém, fungování politických stran), individuální 

(individuální postoje a názory) a společenské (hodnoty české veřejnosti či veřejný diskurs na 

téma zastoupení ţen v politice
34

) (Zářecká, 2007).  

                                                 
32

 Ačkoli se nadále jedná o menšinu, jedná se historicky nejvyšší číslo (Fórum 50 %). 
33

 Dostupné z http://padesatprocent.cz/cz/zeny-v-politice.  
34

 Jak jiţ bylo řečeno, názory české veřejnosti na rozdělení rolí v rodině jsou spíše konzervativní. 

http://padesatprocent.cz/cz/zeny-v-politice


26 

 

 Na tomto místě je také třeba upozornit, ţe většina ţen je zaměstnaná na plný pracovní 

úvazek, čímţ odebírá z muţe povinnost jediného ţivitele, avšak muţ část jejích povinností 

nepřebírá. Domácí práce, stejně jako základní péče o děti je stále povaţovaná za ţenskou 

doménu. Tím nastává asymetrie, hovoří se o tzv. dvojí pracovní zátěţi ţen, přičemţ ta druhá, 

v soukromé sféře, je neplacená. Ţeně je nadále přisuzován soukromý prostor, ale zároveň je 

ţenou zaměstnanou. Je tedy nucena zvládat obě role, ale ani jedné se nemůţe věnovat zcela. 

Také péče o děti není rozdělena ve stejné míře. Ačkoli se v poslední době otcové zapojují 

stále více, je to pořád matka, která většinou poskytuje dítěti základní péči (Renzetti, Curran, 

2003).  

 

2.6.3.3. Na pomezí soukromé a veřejné sféry – volný čas, krása a zdraví 

Na úvod bych ráda poznamenala, ţe přísně dělení na soukromou a veřejnou sféru je v řadě 

aspektů zavádějící. Kaţdý z nás se pohybuje v obou těchto sférách a obě tyto sféry se 

navzájem podporují a prolínají. Jak je uvedeno v Renzetti a Curran (2003: 215): „Rodiny ve 

svém kaţdodenním ţivotě tyto sféry neproţívají odděleně, nýbrţ ve vzájemné závislosti.“ Stejně 

tak existují aktivity, které nelze jednoznačně zařadit do jedné či do druhé sféry.  

 Kupříkladu trávení volného času je z hlediska dělení na soukromou a veřejnou sféru 

poměrně problematická kategorie. Povaha volného času je na pomezí soukromé a veřejné sféry a 

představuje spíše doplňující proměnnou k těmto dvěma kategoriím. Volný čas je totiţ závislý na 

mnoţství času tráveného v zaměstnání a kaţdodenními povinnostmi s rodinou a pracemi v 

domácnosti – volný čas je tvořen tím, co nám „zbude“ (Václavíková Helšusová, 2003). Je-li 

takto charakterizován volný čas, je zřejmé, ţe trávení volného času bude mezi ţenami a muţi 

různé. 

 U ţen je mnoţství volného času redukováno péčí o domácnost a rodinu, u muţů zase 

povinnostmi v zaměstnání. U ţen vyvstává otázka, kde je hranice mezi volným časem a 

domácími povinnostmi – je péče o děti a domácnost hobby nebo povinnost? Můţeme se 

setkat s tím, ţe je tato práce předkládána jako hobby. Další charakteristikou volného času ve 

vztahu k ţenám je, ţe se pro ţeny stává dostupným tím méně, čím vyšší postavení zastávají 

v zaměstnání, jelikoţ jsou na ně nadále kladeny povinnosti v domácnosti. Obecně můţeme 

říct, ţe pokud nezahrneme péči o domácnost a rodinu do kategorie volného času, dostává se 

ho ţenám méně neţ muţům. Muţi svůj volný čas orientují více na sebe, své koníčky a 

přátele, kdeţto ţeny spíše na rodinu (Václavíková Helšusová, 2003). 
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 Podobně spornou kategorií je krása a zdraví. Naváţeme zde na Bourdieho a jeho 

koncept ţenství představující symbolický nástroj. Podle Bourdieho představuje pro muţe 

ţenské tělo symbol, kterým poukazuje na svoji sociální pozici a prostřednictvím jehoţ 

navyšuje svůj sociální kapitál. Krása ţenského těla je důleţitou kvalitou, kterou se muţ 

reprezentuje. Tento koncept dále rozvíjí Naomi Wolf (2000), která upozorňuje na to, ţe ţena 

má v naší kultuře ztělesňovat krásu a muţ má zase touţit po krásné ţeně. Kritéria krásy se 

následně chopil i trh práce, a tak vytvořil způsob, jak zlegalizovat pracovní diskriminaci ţen. 

Krása tedy není důleţitá jen pro soukromou sféru
35

 (pro získání a udrţení partnera), ale také 

pro veřejnou sféru (pro získání a udrţení zaměstnání). Krása se tváří jako prostředek 

k dosaţení úspěchu jak v soukromé sféře, tak ve veřejné sféře (Wolf, 2000). 

 Povaţuji za relevantní zmínit se také o konceptu „mýtu
36

 krásy“, jehoţ autorkou je 

Naomi Wolf, podrobněji. Jednak proto, ţe jistě není náhodou, ţe vznikl přibliţně ve stejné 

době, jako vznikl koncept „veřejného muţe“ a „soukromé ţeny“, jednak proto, ţe vysvětluje 

mechanismy, které s tímto konceptem souvisí – zejména kult domácnosti a pronikání ţen do 

veřejné sféry. Mýtus krásy vznikl aţ po roce 1830, kdy se upevnil kult domácnosti. 

Představoval jeden z dalších výmyslů moderní doby, které měly ţeny udrţet v domácnosti.
37

 

S emancipací a pronikáním ţen do veřejné sféry byla většina těchto výmyslů překonána, ale 

mýtus krásy byl naopak zpřísněn a uplatňován na všechny ţeny. K rolím profesionální 

hospodyňky a zaměstnané profesionálky, které společnost vyţadovala, byla ještě navíc 

připočtena role profesionální krasavice. Ţeny musí být ţenské a profesionální, muţi jen 

profesionální. Jenţe profesionalita je pro ţeny poněkud schizofrenní, protoţe se stereotypně 

předpokládá, ţe krásná ţena nemůţe být inteligentní. Jinak řečeno: „Ţeny smějí mít rozum 

anebo tělo, ale ne obojí“ (Wolf, 2000: 70). Navíc fyzická atraktivita je nejistá a pomíjivá, 

ačkoli ve vztahu k zaměstnání důleţitá, takţe ţenské hodnocení sebe samých je nízké. Novou 

překáţkou pro ambiciózní ţeny se tedy stala krása, autorka dokonce hovoří o třetí
38

 pracovní 

zátěţi ţen – práce na kráse je stejně namáhající a časově náročná jako ty dvě předchozí 

(Wolf, 2000).  

                                                 
35

 V minulosti nebyla krása rozhodujícím poţadavkem ve vstupu do manţelství (Wolf, 2000). 
36

 Mýtus je promluva, která spojuje dva prvky, přičemţ dávají smysl aţ ve spojení. Cílem mýtu není jen 

označení, ale hlavně vysvětlení. Také aktivita burţoazní společnosti je v podstatě mytologická, protoţe 

deformuje skutečnost tím, ţe ruší její sloţitost. Tato deformovaná skutečnost má pak vzbuzovat zdání 

přirozenosti (Barthes, 2004). V tomto směru můţeme zpětně odkázat na kapitolu o modernizačním procesu – 

hledají se různé způsoby ospravedlnění soukromé a veřejné sféry, které mají mít punc přirozenosti.  
37

 Mezi další patří například sexuální necitlivost ţen či ţenská hysterie a hypochondrie (Wolf, 2000). Více se k 

tématu ţenské hysterie, vykonstruované a dodnes chápané jako specificky ţenské nemoci vyjadřuje Elaine 

Showalter (1987).  
38

 Práce placená v zaměstnání, neplacená v domácnosti a třetí na kráse.  
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 S mýtem krásy úzce souvisí současné pojetí zdraví, protoţe jsou dnes tyto pojmy často 

zaměňovány. Krásné znamená zdravé a zdravé znamená krásné
39

. Zdraví je totiţ pro krásu 

dobrou propagandou a ve jménu zdraví toho lidé více podstoupí. Problémem této definice 

však je, ţe přirozené ţenské vlastnosti jsou přetransformovány do kategorie nemoci. Stárnutí, 

stejně jako tuk jsou v naší společnosti povaţovány za nemoc a všechny ţeny jsou tedy 

potenciálně nemocné.  

 

2.6.3.4. Soukromá a veřejné sféra v muţských a ţenských časopisech 

Povaţuji za relevantní jen krátce se zmínit o rozdílném pojímání soukromé a veřejné sféry 

v muţských a ţenských časopisech
40

. Jak jiţ bylo řečeno, ţenské časopisy přizpůsobují obsah 

svému publiku a nejinak to platí pro muţské časopisy. Také platí, ţe jako ţenské časopisy 

vytvářejí obraz ideální ţeny, pak muţské časopisy vytvářejí obraz ideálního muţe. 

Prostřednictvím těchto obrazů, ale také prostřednictvím témat, která svým čtenářům a 

čtenářkám předkládají a v rámci kterých budují představy o tom, o co se mají ideální muţi a 

ţeny zajímat, jak mají vypadat, jak se mají chovat atd.  

 U muţských časopisů
41

 převládá zaměření na zábavu, volný čas, sport, nové 

technologie a sex, naopak tématům ze soukromé sféry je věnován jen minimální prostor. 

Jestliţe se objevuje téma vztahů, tak se většinou jedná o sex. Vztah jako takový není v těchto 

časopisech prezentován jako zásadní, často je mu nadřazena hodnota svobody. Jestliţe je 

zhodnocen vztah s partnerkou, poukazuje se na výhody zázemí, které ţena vytváří – zejména 

obstarávání domácnosti a vaření. Automaticky se tedy předpokládá, ţe je to právě ţena, která 

bude tyto činnosti vykonávat. Podobně jako vztah s ţenou mohou „ideálnímu muţi“ nabourat 

svobodu děti, takţe jsou vnímány spíše jako něco negativního. Úspěch v zaměstnání je 

automaticky předpokládán a výhody z něj plynoucí mají být pouţity zejména pro zábavu a 

volný čas (Tabery, 2005).  

 Můţeme konstatovat, ţe muţské časopisy budují obraz ideálního muţe jako 

bezstarostného, poţitkářského a do určité míry i sobeckého, s hlavním zaměřením na témata 

na pomezí soukromé a veřejné sféry, zejména na volný čas. Na druhou stranu je také třeba 

poznamenat, ţe muţské časopisy nemají na rozdíl do těch ţenských příliš velkou čtenářskou 

                                                 
39

 Tak například v internetové verzi časopisu Elle najdeme pod sekcí „krása“ jako jednu z podkategorií „zdraví a 

fitness“ – jakoby byla kategorie krása nadřazena kategorii zdraví. Dostupné z http://www.elle.cz/.  
40

 Hlavní zdroj literatury v této části tvoří kvalitativní analýza mediovaných textů, nesoucí název Reprezentace 

různých forem rodinného a pracovního života ve vybrané časopisecké produkci (Tabery, 2005).  
41

 Analýza se týkala čtyř muţských časopisů: Redhot, Maxim, Esquire, Playboy (Tabery, 2005).  

http://www.elle.cz/
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obec (coţ můţe být do určité míry způsobeno také tím, ţe počet muţských časopisů je niţší a 

ţe převáţná většina z nich představuje tzv. exkluzivní magazíny, jejichţ čtenost je i u 

ţenských časopisů niţší), a tak jejich vliv na obraz „muţe“ v médiích není tolik významný.  

 U ţenských časopisů
42

, jak jiţ bylo řečeno, se témata ze soukromé sféry vyskytují 

s velkou převahou. Vztahy, zejména s partnerem opačného pohlaví, jsou prezentovány jako 

velmi důleţité, bytí single je chápáno jako neţádoucí „mezistav“, neţ bude nalezen vhodný 

partner. Také témata spojená s dětmi jsou hojně zastoupena, zejména v přítomnosti s ţenou. 

Častou charakteristikou otce je absence – jeho role není příliš charakterizována. Témata 

z veřejné sféry jsou zastoupena a automaticky se předpokládá, ţe ţena je zaměstnaná na plný 

úvazek, přičemţ zejména u exkluzivních časopisů lze zaznamenat poměrně vysoký podíl 

článků týkající se kariéry (Tabery, 2005). I přes to, ţe do ţenských časopisů pronikají témata 

z veřejné sféry, nadále zůstávají témata ze soukromé sféry a témata na pomezí soukromé a 

veřejné sféry (hlavně v souvislosti se vzhledem a tělesnem) převaţující. Ideální obraz „ţeny“ 

se tedy skládá jednak z krásky, jednak z citlivé maminky a partnerky. 

                                                 
42

 Výzkum probíhal na exkluzivních ţenských časopisech (Cosmpolitan, Elle, Marianne, Harper’s Bazar) a na 

ostatních časopisech pro ţeny (Vlasta, Žena a život, Katka, Tina, Blesk pro ženy, Claudia, Svět ženy) (Tabery, 

2005).  
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2.7. Shrnutí 

V teoretické části jsem vysvětlila pojmy a koncepty, které jsou výchozí pro empirickou část. 

Zabývala jsem se zejména sociálním konstruktivismem, a to jak ve vztahu k médiím, tak ve 

vztahu k genderu. S konceptem sociálního konstruktivismu úzce souvisejí genderové 

stereotypy, které vypovídají o tom, jak v dané společnosti vypadá ideál „muţe“ a „ţeny“. 

Dělení na sféru soukromou a veřejnou ve spojení s ţenami a muţi patří mezi tyto stereotypy, 

ale význam tohoto dělení je mnohem hlubší. Bylo proto důleţité vysvětlit, jak toto dělení 

vzniklo a jak je s ním ve společnosti pracováno dnes.  

 Média byla definována jako dominantní zdroj symbolických informací, který je 

ovlivňován historickým kontextem doby. To znamená, ţe jestliţe se genderové konstrukce 

během určité doby proměnily, bude tato proměna v médiích patrná. Dle Bourdieuho ale nelze 

očekávat nějakou razantní proměnu, protoţe se nezměnil mechanismus této nerovnosti.  
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3. EMPIRICKÁ ČÁST 

Empirická část má dvě části – metodologickou a analytickou. V metodologické části 

předkládám metodologická východiska, v analytické části prezentuji výsledky samotné 

obsahové analýzy. 

 

3.1. Metodologická část 

V této části, jak jiţ bylo řečeno, představuji základní metodologická východiska – metodu a 

výzkumný soubor, který následně charakterizuji. 

 

3.1.1. Metoda obsahové analýzy 

Cílem výzkumu je odpovědět na otázku, jak se proměnily konstrukce soukromé a veřejné 

sféry ve vztahu k femininitě a maskulinitě během více jak osmdesáti let. K zodpovězení 

výzkumné otázky jsem zvolila metodu kvantitativní obsahové analýzy, k čemuţ mě vedou 

tyto důvody: 1. Obsahová analýza je povaţována za „objektivní“
43

 analýzu mediálních sdělení 

se širokým uplatněním. 2. Velmi často se uţívá pro analýzu mediálních obsahů a je vhodná 

pro analýzu a pochopení společenských změn (Disman, 2003). 3. Její výhodou je obvykle 

také její menší nákladnost oproti jiným technikám, jako je například terénní výzkum. 4. Její 

uţití je také vhodné pro moţnost zpracování velkého mnoţství textu a vyuţití statistických 

analýz. Výsledky pak lze přehledně znázornit v tabulkách i grafech (Schulz a kol., 2004).  

 Tato metoda má však i svá úskalí. Jelikoţ se jedná o výzkum kvantitativní, můţeme 

nalézt řešení jen pro ty problémy, které je moţné popsat v termínech vztahu mezi 

proměnnými (Disman, 2007). To jednoduše znamená, ţe jsme schopni pomocí této strategie 

odpovědět jen na určitou kategorii problémů. Jestliţe tomu výzkumný problém nevyhovuje, 

musí být přeformulován, coţ s sebou vţdy nese riziko chybné transformace.  

 Problémy také mohou nastat, pokud si špatně stanovíme systém kategorií. Existuje 

riziko, ţe badatel zavede vlastní významový systém, spíše neţ aby ho „odvozoval“ z obsahu. 

Ale i potom mohou nastat různé potíţe: „A i kdyţ se badatel takové situaci pečlivě vyhýbá, 

kaţdý takový systém kategorií je nutně selektivní a potenciálně deformovaný“ 

                                                 
43

 V tomto kontextu slovo „objektivní“ znamená, ţe při opakování studie se stejnými daty by měl kaţdý dojít ke 

stejným výsledkům. 



32 

 

(McQuail, 1999: 309). Obsahová analýza také předpokládá, ţe mediální obsah je zakódován 

podle stejného jazyka jako skutečnost, k níţ se vztahuje (McQuail, 1999). 

 Obvykle se při této technice postupuje následovně: nejprve se zvolí vzorek obsahu a 

vytvoří se relevantní rámec kategorií vnějších referentů (všech moţných proměnných, o 

kterých se v textu můţe hovořit), pak se zvolí „jednotka analýzy“ obsahu (např. slovo, věta, 

celý článek atd.), následně se pomocí počítání frekvencí zvolených kategorií proměnných, 

které zachycují relevantní témata, umísťuje obsah do připraveného rámce a nakonec  se 

vyjadřují výsledky podle frekvencí výskytu hledaných referencí (McQuail, 2002). Tento 

postup budu sledovat i já při své analýze. 

 

3.1.2. Definování výzkumného souboru 

Nejprve je tedy nutné zvolit základní soubor, coţ „je soubor, ke kterému se celý výzkum 

vztahuje a ze kterého je (v případě potřeby) vybrán vzorek pro analýzu“ (Schulz a kol., 

2004: 77). Můj výběr byl ovlivněn zejména tím, ţe jsem měla k dispozici prvorepublikový 

časopis List paní a dívek
44

 v rozsahu let 1924 - 1927. Jelikoţ mne zajímá, jakým způsobem se 

proměňovaly konstrukce veřejného a soukromého ve vztahu k feminitě a maskulinitě 

v ţenských časopisech, rozhodla jsem se, ţe druhý výzkumný soubor bude ze současné doby.  

 Aby bylo moţné časopisy porovnávat, bylo důleţité stanovit si několik kritérií výběru 

druhého časopisu. Těmito kritérii se stala periodicita, rozsah, obsah, struktura a velikost 

čtenářské obce. Hledala jsem tedy takový ţenský časopis, který by stejně jako LPD vycházel 

jednou týdně, měl podobný počet stran (k poměru velikosti formátu) a strukturu rubrik. 

V neposlední řadě se mělo jednat o takový ţenský časopis, který by patřil mezi jeden 

z nejčtenějších a orientoval se na co nejširší čtenářské ţenské publikum, tedy aby v něm byl 

prvek masovosti. Těmto kritériím nejvíce odpovídal současný ţenský časopis Tina. 

 Výzkum tedy probíhal na dvou ţenských časopisech – prvorepublikovém časopisu 

LPD a současném časopisu Tina. Základní soubor u prvního jsem jiţ zmínila, u časopisu Tina 

představoval základní soubor 26 čísel, které vyšly v půlročním intervalu. Abych si vytvořila 

stejný rozsah základního souboru u obou časopisů, musela jsem ze základního souboru LPD 

také vybrat 26 čísel v půlročním rozmezí. Následně jsem zvolila roky 1925 a 1926, protoţe 

právě v tomto období začal časopis vykazovat jednotnou formu – jako ustálené rubriky, 

rozloţení rubrik atp. Také jsem se snaţila, abych vystihla i stejné měsíce. Konečným 

základním vzorkem bylo pro LPD období 4. 11. 1925 – 28. 4. 1926, pro Tinu období 3.11. 

                                                 
44

 Dále budu uţívat zkratku LPD. 
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2010 – 27.4. 2011. U obou periodik jsem dále vyloučila všechna vánoční a velikonoční 

vydání, jelikoţ ta jsou většinou svým obsahem neobvyklá. Poté bylo prostým náhodným 

výběrem vybráno
45

 8 čísel z kaţdého titulu.  

 

3.1.3. Charakteristika výzkumného souboru 

Na tomto místě bych se ráda zastavila u krátké charakteristiky jednotlivých časopisů, které 

jsou předmětem výzkumu. 

 

3.1.3.1. List paní a dívek 

Ţenské časopisy u nás začaly vznikat jiţ v 19. století
46

, ale aţ v polovině 20. let minulého 

století se stávaly kulturním fenoménem masového rozsahu (Šámal, 2005). Přelomovými jsou 

léta 1924 a 1925, kdy začíná vycházet LPD a Hvězda československých paní a dívek, které si 

tím, ţe reagují na zájmy a potřeby adresátek velmi brzy získávají velké mnoţství čtenářek 

(Šámal, 2005). Jednalo se o tedy o jeden z nejrozšířenějších ţenských listů v meziválečném 

období. LPD začal vycházet roku 1924 v nakladatelství Rodina. Později vznikla i zvláštní 

vydání Praţanka, Moravanka a Slovenka (Mocná, 1996). Teprve ke konci roku 1925 můţeme 

sledovat jednotnou strukturu časopisu. Do té doby vykazoval určité nepravidelnosti, jako 

například počet stran, rozmístění rubrik a povahu rubrik vůbec. LPD vycházel jednou týdně, a 

to ve středu. 

 Na konci roku 1925 má LPD 20 stran, včetně titulní i zadní strany. Formát je o něco 

větší neţ ten, který je běţný u současných časopisů - obsah plochy jedné strany je zhruba 900 

cm
2
. Titulní strana většinou odkazuje k ročnímu období či nějaké události. Jestliţe se 

například blíţí Mikuláš, na titulní straně se objeví maminka s dítětem a před nimi leţí na stole 

ovoce a figurka Mikuláše. Přirozeně ne vţdy se taková událost najde, i vzhledem k tomu, ţe 

časopis vycházel kaţdý týden. Na titulní straně pak také můţeme nalézt mileneckou dvojici 

na louce s podtitulem „V jarním květu“ či matku v objetí s dítětem s nápisem „Mateřská 

láska“ atp. Také není výjimkou, ţe se na přední straně objevují filmové hvězdy.  

 Druhá a třetí strana je většinou tématicky různorodá – objevují se zde delší články 

týkající se výchovy dětí, manţelství, péče o domácnost, ale i veřejného dění. Tyto články jsou 

často doplněny menšími obrázky, které dokreslují téma článku. Čtvrtá a pátá stránka je 

                                                 
45

 Jednotlivé výtisky jsem očíslovala a tato číslo jsem následně vloţila do generátoru náhodných čísel. Dostupné 

z http://www.generatorcisel.zaridi.to/.  
46

 Jednalo se o časopis Ţenské listy (Osvaldová, 2004). 

http://www.generatorcisel.zaridi.to/
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věnována módě, která je provázána jedním tématem – například večerní móda, vycházková 

móda, móda na doma atp.  

 Na čtvrté straně povětšinou převaţuje obrazový materiál týkající se ručních prací. 

Najdeme zde návody na vyšívání, pletení i šití, nejčastěji směřující k dekoraci obydlí, někdy 

také k výzdobě vlastního či dětského oděvu. 

 Následujících několik stran pokrývají dva romány na pokračování. Uprostřed kaţdé 

strany se nachází větší či menší obrázek, který ve většině případů nijak nesouvisí s textem 

románu. Romány na pokračování nalezneme na straně sedm aţ deset. 

 Zbylá část časopisu je tématicky velmi nesourodá, plná drobné inzerce, reklamních 

upoutávek a obrázků. Přesto nalezneme některé stále se opakující rubriky, i kdyţ jim nenáleţí 

určitá konkrétní stránka. Mezi tyto rubriky patří „Dopisy, jeţ nás došly“, „Hygiena a 

kosmetika“, „Moderní kosmetika“, „Lékařská hlídka“, „Útulný domov“, „Co vařit“ či „Jídelní 

lístek“. Půl strany s názvem „List našich dětí“ je pravidelně věnováno dětem. Na poslední 

straně se většinou ještě jednou opakuje módní obrázkový materiál. 

 

3.1.3.2. Tina 

Časopis Tina vydává vydavatelství Bauer Media, které je největším časopiseckým 

vydavatelstvím v ČR. Vydavatelství má ústřední sídlo v Německu a nejedná se tedy o českou 

společnost. V tomto směru je nutné zmínit, ţe v současné době obecně existuje jen malé 

mnoţství časopisů, které by byly českého původu. Týdeník Tina patří mezi nejčtenější ţenské 

časopisy – nejaktuálnější výzkumy ukazují, ţe se jedná o osmý nejčtenější (s 309 000 čtenáři) 

a čtvrtý nejprodávanější (s 87 000 prodanými výtisky) časopis v kategorii časopisy pro ţeny
47

. 

Vezmeme-li v úvahu pouze ty časopisy, které by vyhovovaly stanoveným kritériím, jedná se o 

druhý nejčtenější a první nejprodávanější časopis v České republice. Strukturu čtenářské obce 

tvoří nejčastěji ţeny
48

. 

 Tina, stejně jako LPD, vychází jednou týdně ve středu. Oproti LPD je svým formátem 

menší – jedna strana pokrývá plochu asi 630 cm
2
, ale počtem stran je naopak delší – v kaţdém 

časopise najdeme i s titulní a zadní stranou 52 stran. Titulní stranu vţdy tvoří větší fotografie 

neznámé modelky a upoutávky na příspěvky uvnitř čísla. Část první dvoustrany je věnovaná 

reklamě, ta druhá obsahu, kde také najdeme seznam rubrik. Rubriky, které Tina obsahuje, 

                                                 
47

 Viz projekt zabývající se čteností a prodejností tisku. Dostupné z 

http://www.median.cz/?lang=cs&page=1&sub=8.  
48

 Ţenská část tvoří 84 %, 16 % čtenářů tedy tvoří muţi, coţ není úplně zanedbatelné číslo (Uhde, 2005). 

Dostupné z http://www.soc.cas.cz/info/cz/25019/Medialni-analyza.html.  

http://www.median.cz/?lang=cs&page=1&sub=8
http://www.soc.cas.cz/info/cz/25019/Medialni-analyza.html
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jsou následující: „Soutěţe“, „Móda a kosmetika“, „Reportáţe a příběhy“, „Zdravý ţivotní 

styl“, „Velký rádce na celý týden“, „Kuchyně“, „Psychologie“, „Květiny a bydlení“, 

„Cestování“ a „Zábava“.  

 Hned po obsahu následuje dvoustrana pojmenovaná „Zajímavosti“, která tématicky 

spadá do rubriky „Zábava“. Tato dvoustrana popisuje různé zajímavosti z veřejného dění, 

hlavně ale z kultury. Jedná se o velmi krátké články, zastoupené dvěma aţ čtyřmi větami a 

doplněné malou fotografií. Nejčastěji se jedná o sdělení týkající se premiéry filmu, natáčení 

nového filmu s určitým hercem či herečkou nebo upoutávky na knihu. Uprostřed této 

dvoustrany se většinou nachází velká a nic neříkající fotografie – například kuře ve vodě 

s nápisem „plavání je fajn“. Do rubriky „Zábava“ ještě spadá strana zahrnující horoskop a 

poslední strana věnující se oblékání známých osobností, v převáţné většině se jedná o ţeny. 

 Není překvapením, ţe v rubrice „Móda a kosmetika“ najdeme příspěvky týkající se 

módy a kosmetiky. Móda je prezentována na neznámých modelkách a většinou se týká 

nějakého módního trendu – například variace na černou a bílou. Kosmetická část je 

pojmenovaná jako „poradna“, ale najdeme zde vţdy jen jednu radu čtenářům či čtenářkám a 

zbytek tvoří novinky mezi kosmetickými přípravky. Další oddíl věnovaný kosmetice se 

zaměřuje na jednu část těla (například „pleť jako ze sametu“ nebo „ruce jako v bavlnce“) a 

radí, jak o ni pečovat. 

 V rubrice „Reportáţe a příběhy“ se objevují dva typy článků. Jedním z nich jsou 

romance, které bych přirovnala k románům na pokračování v LPD. Romance jsou ale 

mnohem kratší a jednodušší, aţ prostoduché. Druhý typ příspěvku v této rubrice představuje 

„Téma ze ţivota“. Povětšinou je mu věnována celá dvoustrana a nejčastěji se týká 

partnerských vztahů (například článek, který řeší, zda odpustit, či neodpustit nevěru). Tomuto 

zaměření se blíţí také rubrika „Psychologie“. 

 V další rubrice, v rubrice „Zdravý ţivotní styl“, se objevují články, které se spíše neţ 

ţivotního stylu týkají krásy a v menší míře zdraví. V kaţdém čísle je jedna dvoustrana 

věnovaná příběhu o hubnutí. Najdeme zde i jiné články s radami, jak zhubnout či jak cvičit, 

aby „jste se cítila o pár let mladší“. Druhý typ článků je zaměřen spíše na krásu a péči o tělo. 

 Rubriky „Velký rádce na celý týden“, „Kuchyně“ a „Květiny a bydlení“ představují 

nejčastěji zaměření na domácnost. Najdeme zde tedy recepty a rady ohledně vaření obecně, 

rady, jak vyčistit například skvrnu od rtěnky nebo jak si vyzdobit obydlí.  V neposlední řadě je 

v kaţdém čísle obsaţena rubrika „Cestování“, která popisuje nějaké zajímavé místo. Více neţ 

z textu se skládá z obrazového materiálu. 
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3.1.4. Průběh analýzy 

Po definování výzkumného souboru jsem si následovně vytvořila kódovací knihu a zvolila 

jednotku analýzy. Jednotkou analýzy je v mém případě „příspěvek“, který si definuji jako 

graficky ucelenou jednotku či samostatný obrazový příspěvek. Příspěvek tedy můţe nabývat 

dvojí podoby – článku či obrázku. Abych odlišila rozsah, který je danému příspěvku věnován, 

zavedla jsem ještě rozdělení na krátký a dlouhý článek a malý a velký obrázek.  

 Kódovací knihu jsem vytvořila na základě prostudované literatury a na základě 

bliţšího seznámení s oběma časopisy. Bylo důleţité vytvořit takové kategorie, které by měly 

vypovídací hodnotu ve vztahu k dělení na soukromou a veřejnou sféru a zároveň byly 

aplikovatelné na oba časopisy. Poté jsem provedla zkušební kódování na jednom vydání od 

kaţdého časopisu a kódovací knihu následně poupravila. Základními kategoriemi, které jsem 

zkoumala, byla témata a ţenské a muţské role, přičemţ u kaţdé z těchto kategorií jsem 

zjišťovala i další informace. Analýzu jsem provedla na všech výtiscích, které k ní byly 

vybrány, avšak u časopisu Tina byly vyřazeny případné přílohy, přičemţ se většinou jednalo o 

seznam receptů na celý týden. Celkem jsem analyzovala 16 čísel a 568 stran.  

 Hlavním indikátorem byla frekvence výskytu a kontext. Do analýzy jsem zahrnovala 

také titulní stranu, ale nijak jsem ji neodlišovala od zbytku obsahu. V rámci titulní strany jsem 

zahrnovala pouze fotografii. Titulní strana LPD se totiţ skládá jen z obrázku či fotografie 

s krátkým titulkem. Oproti tomu v Tině se na titulní straně kromě hlavního obrázku nacházejí 

upoutávky na čtení uvnitř. Tyto krátké texty a obrázky jsem nezahrnovala, protoţe bych je 

pak započítávala dvakrát – jednou na titulní straně, jednou uvnitř. Podobně je tomu u obsahu 

v Tině, který pouze shrnuje, co najdeme v časopise, a proto jsem jej taktéţ nezahrnovala. Dále 

jsem do analýzy nezahrnovala kříţovky, horoskopy a soutěţe. Jinak jsem zahrnovala vše, 

včetně reklamy, kterou jsem nijak neodlišovala od ostatních příspěvků. 

Samotnou analýzu jsem prováděla pro jednotlivé základní kategorie zvlášť, stejně tak 

jsem oddělovala časopisy. Na kaţdé stránce jsem si očíslovala příspěvky a do připravených 

tabulek jsem pak vepisovala zkratky jednotlivých kategorií, které jsem poté následně 

souhrnně sečetla. Výsledky jsou prezentovány v analytické části.         

 

3.2. Analytická část 

V této části bakalářské práce představuji výsledky komparativní obsahové analýzy časopisu 

LPD a Tina. Výsledky jsou prezentovány nejčastěji ve formě tabulek, ale také ve formě grafů. 
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Hned na úvod podrobněji představím proměnné, se kterými jsem pracovala a které jsem jiţ 

naznačila v metodologické části, abych poté přistoupila k samotné analýze.  

 

3.2.1. Kódovací kniha 

Kódovací kniha
49

 obsahuje všechny proměnné, které jsem zkoumala. Tyto proměnné jsou 

dvojího typu – identifikační a analytické. Identifikační proměnné slouţí, jak jiţ z názvu 

vyplývá, k identifikaci a k případnému zpětnému dohledání (Schulz a kol., 2004). Protoţe 

jsem se k jednotlivým proměnným byla nucena několikrát vracet, bylo nutné od sebe tyto 

proměnné důkladně odlišit. Kromě názvu časopisu (LPD a Tina), roku (1925/1926 a 

2010/2011), ve kterém časopis vyšel a čísla v daném roce jsem jako další identifikační 

proměnné zvolila stranu a číslo příspěvku. Všechny příspěvky jsem totiţ ještě před samotnou 

analýzou očíslovala. Dále jsem u kaţdého příspěvku, jak jiţ bylo řečeno v metodologické 

části, určovala, zda jde o textový příspěvek, čili článek či obrazový příspěvek, které jsem 

následně ještě dělila na dlouhý/krátký článek a malý/velký obrázek.  

 Druhým typem proměnných jsou analytické proměnné, které by měly slouţit 

k zodpovězení zadaného tématu či otázek (Schulz a kol., 2004). Hlavní otázkou mého 

výzkumu je, jak se proměnily konstrukce soukromé a veřejné sféry ve vztahu k femininitě a 

maskulinitě během více neţ osmdesáti let. Základními analytickými proměnnými, se kterými 

jsem pracovala, jsou témata, které časopisy svým čtenářkám a čtenářům předkládají a ţenské 

a muţské role, které tyto časopisy prezentují. Vycházím z toho, ţe média jsou významným 

činitelem při socializaci a spoluutvářejí naše sebepojetí, jehoţ součástí je i povědomí o 

„muţských“ a „ţenských“ rolích. Média tedy spoluutvářejí náš pohled na svět prostřednictvím 

témat, které nám předkládají a prostřednictvím rolí, které často prezentují jako normativní 

(viz. teoretická část). Jak témata, tak ţenské a muţské role jsem konstruovala tak, aby byly 

lehce dělitelné na sféru soukromou a veřejnou. 

 

3.2.2. Téma 

Tato část analýzy rozebírá témata, která lze u časopisů v jednotlivých příspěvcích 

identifikovat. Základní okruhy témat (péče o domácnost
50

, děti
51

, vztahy
52

, kariéra
53

, veřejné 

                                                 
49

 Kódovací kniha je součástí příloh. 
50

 Péčí o domácnost rozumím veškeré práce spojené s domovem a domácností, jeho chodem a údrţbou. 
51

 Tuto proměnnou si definuji jako péči o děti, řadím sem veškerá témata spojené s činnostmi a úkony týkající se 

dětí. 
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dění
54

, volný čas
55

, krása
56

 a zdraví
57

) dále dělím na podkategorie, aby bylo moţné zjistit, jak 

se proměnila struktura těchto témat. Nepůjde tedy jen o to zjistit zastoupení základních témat, 

jako například téma péče o domácnost, ale také o to, z jakých témat jsou základní témata 

sloţena a jak se tato skladba proměnila. Nejprve jsem u kaţdého příspěvku okódovala 

všechna témata, která bylo moţné dohledat (ale maximálně pět témat) a následně jsem 

určovala jedno hlavní téma. Proměnná hlavní téma má za cíl zjistit, jaká témata jsou 

prezentována jako hlavní oproti veškerým tématům. Dále jsem v rámci této základní 

proměnné zjišťovala, jaká témata jsou spojována s ţenami, muţi či oběma.  

 Ještě před samotnou analýzou je důleţité vysvětlit, ţe jsem témata dělila do třech 

základních skupin – soukromá, veřejná a na pomezí soukromé a veřejné, protoţe toto dělení 

pak lépe poukazuje na proměnu sféry soukromé a veřejné, respektive na proměnu témat, která 

jsou s těmito sférami spojována. Do skupiny „soukromá“ jsem zařazovala téma péče o 

domácnost, děti a vztahy, do skupiny „veřejná“ řadím téma veřejného dění a kariéry a do 

skupiny „na pomezí soukromé a veřejné sféry“ počítám téma volného času, krásy a zdraví. 

 V rámci následující diskuse bych se nejprve ráda zabývala všemi tématy, poté bych 

přešla k hlavním tématům. Dále budu pokračovat s rozloţením jednotlivých základních témat 

a nakonec ukáţi, jak jsou jednotlivá témata spojována s ţenami, muţi či oběma. 

 V případě Tiny se mnou stanovená témata objevila celkem v 2114 případech, v LPD 

ve 1377 případech. Tento nepoměr je dán zejména menším rozsahem LPD – celkový obsah 

jednoho čísla tvoří u LPD 1,8 m
2
, kdeţto u Tiny je to 3,3 m

2
, coţ je téměř dvakrát víc, a proto 

je vhodné vţdy převézt absolutní výsledná čísla na procenta.  

 Jiţ první pohled na tabulku č. 4 odhaluje, ţe v rozloţení základních témat panuje mezi 

oběma časopisy aţ překvapivá shoda. Nejpočetněji je reprezentováno téma péče o domácnost, 

stejně tak druhé nejpočetnější téma – krása – vykazuje podobné zastoupení. U obou časopisů 

je také patrné, ţe téma kariéra tvoří ze všech příspěvků nejmenší podíl. Podstatnější rozdíl lze 

pozorovat u tématu volného času, ve kterém se časopisy liší o 8 %. Nabízí se vysvětlení, ţe 

v české společnosti se ve 20. letech teprve rozvíjela hromadná spotřeba a trávení volného 

času, jak zmiňuji v teoretické části, ještě nebyl přikládán takový význam.  

                                                                                                                                                         
52

 Proměnnou vztahy vymezuji jako vztahové záleţitosti v rodině, ale i širším okolí.  
53

 Zařazuji sem sdělení týkající se povolání, kariérního růstu, dění na pracovišti, ale i dalšího vzdělání netýkající 

se oblasti soukromé sféry. 
54

 Zahrnuje témata s problematikou veřejného ţivota a událostmi na veřejnosti. 
55

 Jedná se o volnočasové aktivity a koníčky jako např. literatura, televize, ale i sport a cestování, míním tím 

aktivity, které člověk dělá pro pobavení. 
56

 Řadím sem témata spojená s péčí o pleť, vlasy a tělo za účelem zkrášlování. 
57

 Řadím sem sdělení týkající se zdraví. 
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Tabulka č. 4: Rozloţení všech témat 

 Tina LPD 

počet procenta počet procenta 

Péče o domácnost 739 28 404 29 

Děti 96 12 195 14 

Vztahy 83 4 66 5 

Kariéra 45 2 37 3 

Veřejné dění 89 4 75 5 

Volný čas 254 12 51 4 

Krása 508 24 401 29 

Zdraví 246 11 107 8 

Jiné 32 2 39 3 

Nelze určit 22 1 2 0 

CELKEM 2114 100 1377 100 

 

Z tabulky je téţ zřejmé, ţe u obou časopisů jsou ve výrazné převaze témata typicky 

spojovaná se soukromou sférou – jako péče o domácnost, děti a vztahy (44 %, resp. 48 %) – 

oproti těm, která jsou spojovaná s veřejnou sférou – jako kariéra a veřejné dění (6 %, resp. 

8 %). Z tohoto úhlu pohledu lze konstatovat, ţe femininita je nadále spojována spíše se 

soukromou sférou a tato konstrukce je velmi stálá v čase, coţ by pro Bourdieuho (2000) 

nebylo ţádné překvapení. 

Dále bych ráda pojednala rozvrţení všech témat podle typu příspěvku, protoţe toto 

rozdělení nám ukáţe nejen celkovou frekvenci daných témat, ale také kolik prostoru je jim 

věnováno. Přesný údaj nebyl součástí mé analýzy, ale tím, ţe jsem rozdělovala příspěvky 

podle rozsahu do dvou (velký/malý), respektive čtyř (obrázek/článek) kategorií, můţeme 

zjistit alespoň přibliţnou plochu, kterou jednotlivé časopis věnovaly určitým tématům. 

Největší plochu počítám tak, ţe sečtu hodnoty pro dlouhý článek a velký obrázek, coţ 

samozřejmě nejsou přesné údaje, ale přinejmenším přibliţně zachycují tyto tendence. 

Předchozí tabulku (č. 4) tedy ještě rozšíříme o údaje týkající se typu příspěvku. Výsledkem 

této snahy je tabulka č. 5.  

Z tabulky č. 5 je tedy moţné vyčíst, ţe nejvíce plochy je v časopise Tina věnováno 

péči o domácnost, kdeţto v LPD tématu děti, ačkoli velmi těsně s druhým tématem v pořadí – 

s péčí o domácnost. Jestliţe budeme za důleţitého ukazatele významnosti témat pokládat 

mnoţství plochy, kterou časopisy věnují daným tématům, musíme konstatovat, ţe u současné 

Tiny u všech témat vzrostla důleţitost tématu zdraví na úkor tématu děti a volný čas, přičemţ 

téma krása je i při těchto kritérií nadále druhé nejrozsáhlejší. U prvorepublikové LPD se toto 

rozloţení projevilo zejména v poklesu tématu krása a nárůstu tématu děti. Co se týče strategie, 

kterou časopisy volí v tom, jak referovat o daných tématech – v Tině referují nejčastěji ve 
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formě krátkého článku o tématu krása, dlouhým článkem, malým obrázkem a velkým 

obrázkem o tématu péče o domácnost, v LPD nejčastěji taktéţ volí krátký i dlouhý článek, 

jestliţe pojednávají o tématu péče o domácnost, malý obrázek a velký obrázek zase nejčastěji 

prezentuje téma krása.  

 

Tabulka č. 5 : Rozloţení všech témat podle typu příspěvků 

 Tina LPD 

počet procenta počet procenta 

Péče o domácnost 739 28 404 29 

Krátký článek 193 26 265 66 

Dlouhý článek 122 16 36 9 

Malý obrázek 279 38 77 19 

Velký obrázek 145 20 26 6 

Děti 96 12 195 14 

Krátký článek 34 36 79 41 

Dlouhý článek 24 25 28 14 

Malý obrázek 31 32 52 27 

Velký obrázek 7 7 36 18 

Vztahy 83 4 66 5 

Krátký článek 44 53 42 63 

Dlouhý článek 29 35 6 9 

Malý obrázek 8 10 15 23 

Velký obrázek 2 2 3 5 

Kariéra 45 2 37 3 

Krátký článek 26 58 33 89 

Dlouhý článek 4 9 4 11 

Malý obrázek 15 33 0 0 

Velký obrázek 0 0 0 0 

Veřejné dění 89 4 75 5 

Krátký článek 45 51 46 62 

Dlouhý článek 1 1 3 4 

Malý obrázek 40 45 13 17 

Velký obrázek 3 3 13 17 

Volný čas 254 12 51 4 

Krátký článek 74 29 29 57 

Dlouhý článek 22 9 3 6 

Malý obrázek 139 55 18 35 

Velký obrázek 19 7 1 2 

Krása 508 24 401 29 

Krátký článek 212 42 177 44 

Dlouhý článek 29 6 22 5 

Malý obrázek 216 42 139 35 

Velký obrázek 51 10 63 16 

Zdraví 246 11 107 8 

Krátký článek 115 47 83 77 

Dlouhý článek 27 11 18 17 

Malý obrázek 83 34 5 5 

Velký obrázek 21 8 1 1 

Jiné 32 2 39 3 

Krátký článek 11 34 20 51 

Dlouhý článek 0 0 2 5 

Malý obrázek 5 16 13 34 

Velký obrázek 16 50 4 10 
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Nelze určit 22 1 2 0 

Krátký článek 3 14 0 0 

Dlouhý článek 2 9 0 0 

Malý obrázek 2 9 2 100 

Velký obrázek 15 68 0 0 

 

Procentuální zastoupení témat se poněkud změní, jestliţe do analýzy zahrneme pouze 

hlavní témata v kaţdém příspěvku (viz. tabulka č. 6). Mnoţství témat se u obou časopisů po 

započtení jen hlavních témat nijak výrazně nezměnilo, coţ by mohlo vypovídat o tom, ţe 

příspěvky jsou převáţně zaměřené na jediné téma, ţe jsou tedy obsahově úzce specializované. 

Ačkoli tedy pokles počtu témat není nijak zásadní (o 283 témat u časopisu Tina a o 77 u 

LPD), poměrně výrazně se proměnil podíl jednotlivých témat, jak lze vidět v tabulce č. 6.   

 Nejmarkantněji se tento pokles promítl do tématu děti u časopisu Tina. Zdá se, ţe téma 

děti je v něm z velké části prezentováno jako vedlejší. Poměrně vysoké zastoupení u všech 

témat ale dokládá, ţe ačkoli téma děti není hlavní, nadále je povaţováno za důleţité a je na ně 

brán ohled. Tak například: jestliţe se řeší problematika cestování a trávení dovolené, jeden 

z „podbodů“ je věnován cestování s dětmi. Moţným vysvětlením procentuálního rozdílu u 

tématu děti mezi časopisem Tina a LPD je fakt, ţe v současné době existuje hned několik 

časopisů, které se výhradně zabývají dětmi a rodičovstvím
58

, kdeţto ve dvacátých letech 

musela být tato problematika zahrnuta do ţenských časopisů, coţ by zvětšilo poměr tohoto 

tématu v LPD.  

 Nárůst v počtu témat u Tiny zaznamenala také kategorie péče o domácnost – 

procentuálně vyjádřeno vzrostla o 10 %, započteme-li pouze hlavní témata. To poukazuje na 

velký důraz, který tento časopis domácnosti přikládá. V hlavních tématech tvoří tato kategorie 

celých 38 %, tedy o 7 % více neţ u LPD. 

Ostatní kategorie zůstávají, co se procentuálního zastoupení týče, zhruba shodné. Opět 

můţeme poznamenat, ţe se nijak výrazně nezměnil poměr zastoupení témat tradičně 

spojovaných se soukromou sférou (v případě současné Tiny můţeme zaznamenat dokonce 

nárůst u tématu péče o domácnost). Celkově výrazně převládají témata obecně spojovaná se 

soukromou sférou (u Tiny 45 % a u LPD 48 %) a témata na pomezí soukromé a veřejné sféry 

(u Tiny 49 % a u LPD 44 %) oproti tématům spojovaných s veřejnou sférou (u Tiny 6 % a u 

LPD 8 %). Je zřejmé, ţe v rámci sfér soukromá a veřejná jsou časopisy téměř totoţné. Pro 

větší ilustraci přikládám grafy č. 1 a č. 2.  

                                                 
58

 Například časopis Maminka nebo Betynka. 
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Tabulka č. 6: Rozloţení hlavních témat 

 TINA 

 

LPD 

 

 celkový počet procenta celkový počet procenta 

Péče o domácnost 710 

 

38 401 31 

Děti 59 3 169 13 

Vztahy 66 4 55 4 

Kariéra 37 2 33 3 

Veřejné dění 66 4 66 5 

Volný čas 160 9 36 3 

Krása 474 26 399 30 

Zdraví 206 11 100 8 

Jiné 32 2 39 3 

Nelze určit 22 1 2 0 

CELKEM 1831 100 1300 100 

   

Graf č. 1: Struktura soukromé a veřejné sféry – Tina 

soukromá

sféra

veřejné sféra

na pomezí

soukromé a

veřejné sféry

soukromá

sféra

veřejné sféra

na pomezí

soukromé a

veřejné sféry

 

Graf č. 2: Struktura soukromé a veřejné sféry – LPD 

 

Další kategorií, kterou bych ráda pojednala je rozvrţení hlavních témat podle typu 

příspěvků. Jinak řečeno, jaké je rozloţení obrazových a textových příspěvků podle 

jednotlivých témat. Podobně jako u analýzy všech témat můţeme i zde zjistit, kolik prostoru 

věnuje Tina a LPD jednotlivým tématům a jaký typ příspěvku převládá. Výsledky z tohoto 

šetření prezentuji v tabulce č. 7.  

 Současný časopis Tina má poměrně vyváţené rozloţení textových a obrazových 

příspěvků a nejčastěji informuje ve formě krátkého článku a malého obrázku, naopak nejméně 

početnou kategorií je velký obrázek. Dlouhé články, v poměru k ostatním příspěvkům v rámci 

jedné kategorie, jsou nejčastěji věnovány tématice vztahů, dětí, kariéry a péči o domácnost. 

V přepočtu na absolutní čísla informuje Tina ve formě malého článku nejčastěji o kráse, 

v dlouhém článku o péči o domácnost, stejně tak malý i velký obrázek nejčastěji zobrazuje 

toto téma. Tématika péče o domácnost je obecně nejpočetnějším tématem, takţe to není tolik 
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překvapivé. Přibliţně největší plocha
59

 je věnovaná péči o domácnost, následně kráse a 

zdraví, naopak nejmenší plocha je věnována veřejnému dění, po kterém následuje téma 

kariéry. Z tohoto pohledu se tedy dále zmenšuje význam „veřejných“ témat, a tím i spojení 

femininity s veřejnou sférou. 

  

Tabulka č. 7: Rozloţení hlavních témat podle typu příspěvků 

 TINA 

 

LPD 

 

 celkový počet procenta celkový počet procenta 

Péče o domácnost 710 38 401 31 

Krátký článek 185 26 262 65 

Dlouhý článek 117 16 36 9 

Malý obrázek 268 38 77 19 

Velký obrázek 140 20 26 7 

Děti 59 3 169 13 

Krátký článek 21 36 65 38 

Dlouhý článek 12 20 23 14 

Malý obrázek 22 37 47 28 

Velký obrázek 4 7 34 20 

Vztahy 66 4 55 4 

Krátký článek 36 55 33 60 

Dlouhý článek 26 39 6 11 

Malý obrázek 3 5 13 24 

Velký obrázek 1 1 3 5 

Kariéra 37 2 33 3 

Krátký článek 20 54 30 91 

Dlouhý článek 7 19 0 0 

Malý obrázek 10 27 3 9 

Velký obrázek 0 0 0 0 

Veřejné dění 66 4 66 5 

Krátký článek 31 47 40 61 

Dlouhý článek 1 2 3 4 

Malý obrázek 31 47 11 17 

Velký obrázek 3 4 12 18 

Volný čas 160 9 36 3 

Krátký článek 40 25 21 58 

Dlouhý článek 17 11 3 8 

Malý obrázek 89 55 11 31 

Velký obrázek 14 9 1 3 

Krása 474 26 399 30 

Krátký článek 195 41 176 44 

Dlouhý článek 22 5 21 5 

Malý obrázek 206 43 139 35 

Velký obrázek 51 11 63 16 

Zdraví 206 11 100 8 

Krátký článek 96 46 87 87 

Dlouhý článek 22 11 8 8 

Malý obrázek 72 35 4 4 

Velký obrázek 16 8 1 1 

 

                                                 
59

 Vypočteno součtem hodnot pro dlouhý článek a velký obrázek. Jsem si vědoma toho, ţe se nejedná o přesná 

čísla, proto uvádím „přibliţně“. 



44 

 

Jiné 32 2 39 3 

Krátký článek 11 34 20 51 

Dlouhý článek 0 0 2 5 

Malý obrázek 5 16 13 34 

Velký obrázek 16 50 4 10 

Nelze určit 22 1 2 0 

Krátký článek 3 14 0 0 

Dlouhý článek 2 9 0 0 

Malý obrázek 2 9 0 100 

Velký obrázek 15 68 2 0 

 

Prvorepublikový LPD častěji sahá k textovému příspěvku, a to hlavně ke krátkému 

článku, coţ zřejmě souvisí s rostoucím významem vizuální sloţky komunikace v současné 

společnosti. V éře televize a internetu význam psaného slova relativně klesá. V absolutních 

číslech je krátkým a dlouhým článkem nejčastěji zastoupeno téma péče o domácnost, malým 

a velkým obrázkem zase téma krása. Podobně jako u Tiny není náhodou, ţe obě tyto kategorie  

– péče o domácnost a krása – jsou tématicky nejvíce zastoupené. Přibliţně největší plocha
60

 je 

u LPD věnována tématu krásy, které je následováno péčí o domácnost, nejmenší plocha je 

zase věnována kariéře. Na druhou stranu ale, přepočteno tímto způsobem, nabývá na významu 

téma veřejného dění, kterému je v LPD věnována čtvrtá nejrozsáhlejší plocha.  

Nyní přistoupím ke struktuře jednotlivých základních témat, která nám s větší 

přesností odhalí, jaké změny nastaly v konstrukci femininity ve vztahu k soukromé a veřejné 

sféře. V tuto chvíli se zdá, ţe v tématickém rozloţení časopisů nenastaly v rámci tohoto dělení 

nijak zásadní změny, ačkoli je dělí více neţ osmdesát let.  

 

3.2.2.1. Témata - soukromá sféra 

Tabulka č. 8 mapuje sloţení tématu péče o domácnost, které jsem rozdělila do následujících 

podtémat: vaření
61

, úklid
62

, dekorace
63

, opravy
64

, nákupy
65

, finance
66

 a právní rady
67

. Můţeme 

                                                 
60

 Vypočteno součtem hodnot pro dlouhý článek a velký obrázek. 
61

 Do této kategorie zahrnuji příspěvky týkající se vaření a zpracovávání surovin pro konzumaci jako recepty, 

jiné návody a rady. 
62

 Pod úklid spadají příspěvky, které odkazují k čištění a mytí, jsou to činnosti, které udrţují čistotu či ji 

obnovují, kromě úklidu domácnosti (jako utírání prachu, mytí oken či vytírání) sem patří také praní, mytí nádobí 

atp. 
63

 Dekorace představuje kategorii, do které řadím úkony vedoucí ke zkrášlování, zvelebování či zdobení obydlí a 

jeho okolí, patří sem také některé ruční práce, protoţe za určující povaţuji cíl, se kterým je výrobek vyráběn. 
64

 Jedná se o činnosti a rady vedoucí k nápravě a znovuobnovení věcí v domácnosti, které přestaly fungovat. 
65

 Do této kategorie zařazuji všechny příspěvky, podněcují k nákupu výrobků výhradně určených do domácnosti, 

mohou sem spadat i potraviny a jiné výrobky pro konzumaci, coţ je skupina blízká podkategorii „vaření“, kam 

jsou ale řazeny pouze návody a rady, jak potraviny zpracovat. Dále sem zařazuji širokou škálu předmětů od 

pomocníků do domácnosti aţ po čistící prostředky, často je u těchto příspěvků uvedena také cena daného 

produktu. 
66

 Do této kategorie počítám příspěvky, které se věnují financím – jak s nimi nakládat, co dělat v určitých 

situacích atp. Jako příklad mohu uvézt článek, který se věnuje finanční tísni v době nemoci. 
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si povšimnout, ţe u obou časopisů zabírají největší část jen tři podtémata, ale tato podtémata 

jsou pro Tinu a LPD odlišná (viz. tabulka č. 8).  

V Tině je jednoznačně nejpočetnější kategorií vaření, následované téměř shodně 

zastoupenými tématy týkající se dekorace a nákupů. V Tině se objevují recepty a rady týkající 

se vaření dvojího typu – jak něco uvařit/upéct/usmaţit atp., aby si rodina a kuchař/ kuchařka 

pochutnali a recepty na nízkokalorická jídla. Do určité míry tedy podtéma vaření můţe 

souviset s krásou, která je v obou časopisech velmi silně zastoupeno, a proto se i zde ukazuje 

jeho významnost. Tento druhý typ příspěvků v LPD nenajdeme, takţe se nabízí vysvětlení, ţe 

o to je tato kategorie niţší. Naopak niţší hodnoty u Tiny a výrazně vyšší hodnoty u LPD 

můţeme zaznamenat u tématu úklid. Úklid byl ve dvacátých letech nejspíš časově náročnější 

a byl mu přikládán větší důraz, neţ je tomu dnes.  

 

Tabulka č. 8: Péče o domácnost 

 TINA LPD 

Hlavní témata Všechna témata Hlavní témata Všechna témata 

počet % počet % počet % počet % 

Vaření 305 43 323 44 113 28 113 28 

Úklid 39 6 41 5 104 26 104 26 

Dekorace 167 24 170 23 118 30 120 30 

Opravy 2 0 2 0 4 1 4 1 

Nákupy 166 23 168 23 46 12 46 11 

Finance 17 2 20 3 10 2 10 2 

Právní rady 14 2 15 2 6 1 7 2 

CELKEM 710 100 739 100 401 100 404 100 

 

Jen na okraj bych ráda podotkla, jak komicky působí, kdyţ se v Tině na jednu stranu 

dočtete, jak zhubnout pomocí zdravých a lehkých jídel, ale hned na druhé straně naleznete 

recept na moučníky, kterým dle Tiny „nelze odolat“. Asi nemusím dodávat, ţe se rozhodně 

nejedná o jejich dietní verzi. I v tomto směru (kromě toho, co uvádí Wolf (2000) ohledně 

feminismu a současných časopisů) je tedy současný časopis poněkud rozpolcený.  

U obou časopisů dosáhlo podtéma dekorace vysokých hodnot. To poukazuje na fakt, 

ţe ţeny, kterým je časopis určen, jsou nadále povaţovány za tvůrkyně pohody a útulného 

domova. Ačkoli to nebylo obsahem analýzy, všimla jsem si, ţe u obou časopisů tyto 

příspěvky velmi často směřují do kategorie „udělej si sám“. U LPD bylo nejčastěji 

argumentováno nedostupností poţadovaného výrobku, u současné Tiny často finanční 

stránkou a potěšením ze samotné výroby. To naznačuje, ţe v LPD ţena vyrábí především 

z nutnosti a v Tině, kromě finanční úlevy pro rodinu, pro potěšení. Zdá se, ţe to, co bylo 

                                                                                                                                                         
67

 obsahují odborné rady týkající se domácnosti, například nájemní smlouvy, práv vlastníků či pravidel pro 

vytápění. 
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v LPD ţenám přisuzováno kvůli „potřebě“, je v současné Tině ţenám přisuzováno jako 

koníček. 

Z tabulky č. 8 také vyplývá, ţe časopisy se výrazně liší u podtématu nákupy a úklid. 

Podtéma nákupy odkazuje ke spotřebě a k roli spotřebitelky. S oddělením výroby a spotřeby 

je za centrum spotřeby povaţována soukromá sféra. Můţeme si všimnout, ţe početní 

zastoupení u tohoto podtématu vzrostlo o více jak dvojnásobek. Zdá se tedy, ţe současná Tina 

klade důraz na spotřebu, prvorepubliková LPD naopak spíše na úklid, přičemţ hodnoty u 

tohoto podtématu mají u Tiny klesající tendenci.  

 Další věc, kterou bych ráda u tématu péče o domácnost probrala je rozloţení tohoto 

tématu podle typu příspěvků. Opět tím můţeme přibliţně zjistit, kolik prostoru je jednotlivým 

podtématům věnováno. Rozloţení tématu péče o domácnost podle typu příspěvků je 

předmětem tabulky č. 9. 

 

Tabulka č. 9: Péče o domácnost podle typu příspěvků 

 TINA LPD 

Hlavní témata Všechna témata Hlavní témata Všechna témata 

počet % počet % počet % počet % 

Vaření 305 43 323 44 113 28 113 28 

Krátký 

článek 

55 18 61 19 87 77 87 77 

Dlouhý 

článek 

83 27 85 26 14 12 14 12 

Malý 

obrázek 

104 34 111 34 9 8 9 8 

Velký 

obrázek 

63 21 66 21 3 3 3 3 

Úklid 39 6 41 5 104 26 104 26 

Krátký 

článek 

9 23 9 22 73 70 73 70 

Dlouhý 

článek 

16 41 17 41 6 6 6 6 

Malý 

obrázek 

14 36 15 37 19 18 19 18 

Velký 

obrázek 

0 0 0 0 6 12 6 12 

Dekorace 167 24 170 23 118 30 120 30 

Krátký 

článek 

16 10 16 9 55 47 57 47 

Dlouhý 

článek 

0 0 0 0  13 11 13 11 

Malý 

obrázek 

83 50 85 50 37 31 37 31 

Velký 

obrázek 

68 40 69 41 13 11 13 11 

Opravy 2 0 2 0 4 1 4 1 
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Krátký 

článek 

1 50 1 50 4 100 4 100 

Dlouhý 

článek 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Malý 

obrázek 

1 50 1 50 0 0 0 0 

Velký 

obrázek 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Nákupy 166 23 168 23 46 12 46 11 

Krátký 

článek 

85 51 87 52 29 63 29 63 

Dlouhý 

článek 

13 8 13 8 2 4 2 4 

Malý 

obrázek 

57 34 57 34 11 24 11 24 

Velký 

obrázek 

11 7 11 6 4 9 4 9 

Finance 17 2 20 3 10 2 10 2 

Krátký 

článek 

9 54 11 55 8 80 8 80 

Dlouhý 

článek 

4 23 5 25 1 10 1 10 

Malý 

obrázek 

4 23 4 20 1 10 1 10 

Velký 

obrázek 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Právní rady 14 2 15 2 6 1 7 2 

Krátký 

článek 

8 57 9 60 6 100 7 100 

Dlouhý 

článek 

1 7 1 7 0 0 0 0 

Malý 

obrázek 

5 36 5 33 0 0 0 0 

Velký 

obrázek 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Z tabulky č. 9 můţeme vyčíst, ţe ani při přihlédnutí k mnoţství plochy
68

 se důleţitost 

jednotlivých podtémat nezmění – u Tiny jsou nadále nevýznamnějšími podkategoriemi téma 

vaření, dekorace a nákupy, u LPD zase dekorace, vaření a úklid. Při bliţším zkoumání ale 

odhalíme, ţe takto přepočteno se poměrně výrazně promění u Tiny důleţitost tématu dekorace 

na úkor nákupů – nákupy zabírají menší plochu ve srovnání s hodnotami pro frekvenci 

výskytu – to znamená, ţe jim není věnováno tolik prostoru, jak by se mohlo zdát, vezmeme-li 

v úvahu pouze absolutní čísla. U LPD jsou také poměrně odlišné hodnoty pro rozsah plochy a 

četnost výskytu – absolutní čísla pro frekvenci výskytu pro první tři jsou velmi podobná, ale 

rozsah plochy uţ vykazuje větší rozestupy – přibliţně měřeno plochou je výrazně v převaze 

podkategorie dekorace.  

                                                 
68

 Přepočítáno jako součet hodnot pro dlouhý článek a velký obrázek.  



48 

 

V další tabulce č. 10 prezentuji výsledky týkající se struktury tématu děti. Téma děti 

dále dělím do následujících podkategorií: odívání
69

, materiální obstarávání
70

, emocionální 

péče
71

, péče v době nemoci
72

, zábava a hra
73

, výchova
74

, vzdělání
75

, těhotenství a porod
76

 a 

jako poslední – podkategorie „obecně“, která zahrnuje ty příspěvky, u nichţ nebylo moţné 

přesné téma identifikovat nebo se jednalo o jiné téma, ale vztahovalo se k tématu děti. 

 

Tabulka č. 10: Děti 

 TINA LPD 

Hlavní témata Všechna témata Hlavní témata Všechna témata 

počet % počet % počet % počet % 

Odívání 1 2 4 4 51 30 56 28 

Materiální 

obstarávání 

14 24 24 25 26 15 33 17 

Emocionální 

péče 

1 2 3 3 9 6 10 5 

Péče v době 

nemoci 

6 10 7 7 5 3 5 3 

Zábava a hra 18 30 33 35 66 39 67 34 

Výchova 3 5 4 4 3 2 5 3 

Vzdělání 5 8 5 5 0 0 0 0 

Těhotenství a 

porod 

4 7 9 10 4 2 14 7 

Obecně 7 12 7 7 5 3 5 3 

CELKEM 59 100 96 100 169 100 195 100 

 

 V rámci těchto hodnot můţeme nejmarkantnější rozdíl zpozorovat u tématu odívání, 

které u LPD představuje jednu z nejpočetnějších kategorií, coţ jiţ neplatí pro Tinu. Moţným 

vysvětlení je opět současná profilace jednotlivých tištěných časopisů, kdy současné vyloţeně 

ţenské časopisy neobsahují dětskou módu, kdeţto za první republiky byly ţenské časopisy 

jedním z významných zdrojů dětské módy. Dalším moţným faktorem je dostupnost (nejen) 

dětského oděvu. Jak jsem se zmiňovala v teoretické části, konfekční odívání a průmyslová 

výroba byly během první republiky teprve na počátku, takţe bylo mnohdy jednodušší a 

přístupnější si oděv sám ušít. Další podstatnější rozdíl lze na první pohled zaznamenat u 

podkategorie materiální obstarávání, které je u Tiny vyšší o 11 % v rámci hlavních témat a o 8 

% v rámci všech témat.  

                                                 
69

 Odívání zahrnuje dětskou módu a oblékání. 
70

 Materiální obstarávání souvisí se základní materiální péčí o děti, spadá sem tedy zejména strava a koupání. 
71

 Emocionální péče se týká nemateriální péče a patří sem emocionální podpora a citová péče. 
72

 Péče v době nemoci je spojena s péčí o děti v době nemoci či péčí o jejich zdraví obecně. 
73

 Zábava a hra se vztahuje k dětským hrám nebo zábavě dětí, často úzce souvisí s volnočasovými aktivitami, 

jestliţe se ale odehrávají v přítomnosti dětí, řadím je do této podkategorie. 
74

 Výchova zahrnuje sankce a rady k dětem, které směřují k vychování dítěte jako člena společnosti. 
75

 Vzdělání souvisí se školními aktivitami a směřují ke vzdělání dítěte a jeho zařazení na pracovním trhu.  
76

 Těhotenství a porod řeší problematiku porodů a těhotenství. 
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 Jestliţe se podíváme na podtémata blíţe a sečteme první čtyři témata, která povaţuji 

za základní a kaţdodenní péči, která je nejčastěji přisuzována ţenám, zjistíme, ţe v LPD tato 

témata tvoří více jak polovinu (54 % u hlavních témat, 53 % u všech témat), kdeţto v Tině je 

toto číslo menší (38 % pro hlavní témata a 39 % u všech témat). Tento údaj hovoří o tom, ţe 

v současné Tině poklesl důraz na kaţdodenní péči a zaměřuje se na jiné aspekty péče, jako 

například vzdělání.  

 Zajímavý se zdá údaj o tématu zábava a hra, protoţe ta tvoří u obou časopisů téměř 

vţdy třetinu. Jiţ u prvorepublikového časopisu LPD se tedy setkáváme s tím, ţe hra a zábava 

byly povaţovány za důleţitou součást dětství a toto povědomí přetrvává i v současné Tině. Co 

je naopak u LPD téměř zanedbatelným, jsou témata výchovy a vzdělání, protoţe celkově tvoří 

pouhé 3 %. Můţeme se jen ptát, zda se jedná dozvuk z dob modernizace, kdy byla ţenám tato 

sféra převáţně zapovězena, protoţe ţena byla povaţována spíše za citovou, kdeţto muţ za 

racionálního, a tak ke vzdělání lépe připraveného. Tyto dvě kategorie v současné Tině 

narůstají, přesto je jejich celkový podíl stále spíše nízký (13 % u hlavních témat a 9 % u všech 

témat). Celkově tedy můţeme říct, ţe u tématu děti klesá podíl témat tradičně spojovaných 

s ţenami (první čtyři podtémata, která povaţuji za základní a kaţdodenní péči) a přesouvá se 

spíše do oblastí tradičně spojovaných s muţi (vzdělání, zábava a hra a výchova).  

Dále bych se ráda zabývala kategorií děti podle typu příspěvků, čímţ odhalíme rozsah 

plochy, která je jednotlivým podtématům věnována. Tyto údaje nalezneme v tabulce č. 11. I 

při přepočtu na mnoţství plochy se příliš nezmění pořadí těchto podtémat – v případě Tiny je 

největší plocha věnována tématu zábava a hra, materiální obstarávání a těhotenství a porod, 

v případě LPD je největší část plochy věnována tématu zábava a hra, odívání a materiální 

obstarávání. 

 

Tabulka č. 11: Děti podle typu příspěvků 

 TINA LPD 

Hlavní témata Všechna témata Hlavní témata Všechna témata 

počet % počet % počet % počet % 

Odívání 1 2 4 4 51 30 56 28 

Krátký článek 0 0 0 0 21 41 23 41 

Dlouhý článek 0 0 0 0 6 12 6 11 

Malý obrázek 1 100 3 75 7 14 10 18 

Velký obrázek 0 0 1 25 17 33 17 30 

Materiální 

obstarávání 

14 24 24 25 26 15 33 17 

Krátký článek 4 29 8 33 13 50 17 52 

Dlouhý článek 3 21 6 25 2 8 4 12 

Malý obrázek 5 36 8 33 8 31 8 24 

Velký obrázek 2 14 2 9 3 11 4 12 

Emocionální 1 2 3 3 9 6 10 5 
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péče 

Krátký článek 0 0 2 67 7 78 7 70 

Dlouhý článek 1 100 1 33 1 11 2 20 

Malý obrázek 0 0 0 0 1 11 1 10 

Velký obrázek 0 0 0 0 0 0 0 0 

Péče v době 

nemoci 

6 10 7 7 5 3 5 3 

Krátký článek 2 33 3 43 1 20 1 20 

Dlouhý článek 3 50 3 43 3 60 3 60 

Malý obrázek 1 17 1 14 1 20 1 20 

Velký obrázek 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zábava a hra 18 30 33 35 66 39 67 34 

Krátký článek 4 22 9 27 14 21 14 21 

Dlouhý článek 3 17 8 24 8 12 9 13 

Malý obrázek 9 50 12 36 29 44 29 43 

Velký obrázek 2 11 4 13 15 23 15 23 

Výchova 3 5 4 4 3 2 5 3 

Krátký článek 3 100 3 75 1 33 2 40 

Dlouhý článek 0 0 1 25 2 67 2 40 

Malý obrázek 0 0 0 0 0 0 1 20 

Velký obrázek 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vzdělání 5 8 5 5 0 0 0 0 

Krátký článek 3 60 3 60 0 0 0 0 

Dlouhý článek 0 0 0 0 0 0 0 0 

Malý obrázek 2 40 2 40 0 0 0 0 

Velký obrázek 0 0 0 0 0 0 0 0 

Těhotenství a 

porod 

4 7 9 10 4 2 14 7 

Krátký článek 2 50 3 33 3 75 11 79 

Dlouhý článek 1 25 4 44 1 25 2 14 

Malý obrázek 1 25 2 23 0 0 1 7 

Velký obrázek 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obecně 7 12 7 7 5 3 5 3 

Krátký článek 3 43 3 43 4 80 4 80 

Dlouhý článek 1 14 1 14 0 0 0 0 

Malý obrázek 3 43 3 43 1 20 1 20 

Velký obrázek 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Nyní se přesuňme k tématu vztahy. Tabulka č. 12 prezentuje, jaké typy vztahů jsou 

v rámci tématu vztahy předkládány. Prvotně jsem si stanovila tři typy vztahů – partnerské
77

, 

kamarádské/ přátelské
78

 a v širší rodině
79

. Do poslední kategorie „obecně“ řadím ta témata, 

která se vztahy sice souvisí, ale buď nelze určit, o jaký typ vztahu se jedná, nebo se nehodí ani 

do jedné výše popsané kategorie.  

 Partnerské vztahy mají u obou časopisů celkem jasnou převahu, ačkoli jsou partnerské 

vztahy v Tině zastoupeny v menší míře (o 8 % pro hlavní témata a o 11 % pro všechna 

témata) neţ v LPD. Také je moţné pozorovat, ţe tento rozdíl u partnerských vztahů se 

                                                 
77

 Zabývají partnerskými vztahy, nemusí se jednat jen o osoby opačného pohlaví, určující je typ poměru. 
78

 Můţe se jednat jak osoby stejného, tak o osoby opačného pohlaví, ale nesmí být mezi nimi milenecký poměr, 

nejčastěji se jedná o vztah dvou kamarádek. 
79

 Okruh relevantních vztahů je rozšířen na další příbuzné – například prarodiče. 
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přesouvá do kamarádských/ přátelských vztahů. Časopis Tina, oproti LPD, klade větší důraz 

na kamarádské/ přátelské vztahy. Tato tendence by mohla souviset s přítomností ţenské 

solidarity v současných časopisech pro ţeny, jak to popisuje Wolf (2000).  

 Dále bych v rámci kategorie vztahy ještě pojednala rozdělení jednotlivých podtémat 

podle typu příspěvků, coţ vizualizuje tabulka č. 13. Z tabulky je moţné vyčíst, ţe nejvíce 

prostoru je u obou časopisů věnováno partnerským vztahům. Současná Tina jim ale věnuje 

více prostoru, protoţe o nich referuje zejména prostřednictvím dlouhých článků. Tento fakt by  

se ale mohl vyrovnat s mnoţstvím krátkých článků v LPD. Časopisy tedy volí jiné strategie – 

současná Tina můţe jít v dlouhém článku více do hloubky a zaměří se na nějaké konkrétní 

téma, které podrobněji rozvede (například ţárlivost), LPD zase o partnerských vztazích 

informuje častěji, ale formou krátkého článku. Ostatním typům vztahů je věnován jen 

minimální prostor, zejména přihlédneme-li k dlouhým článkům. 

  

Tabulka č. 12: Vztahy 

 TINA LPD 

Hlavní témata Všechna témata Hlavní témata Všechna témata 

počet % počet % počet % počet % 

Partnerské 52 79 63 76 48 87 56 85 

Kamarádské/ 

přátelské 

6 9 9 11 4 7 4 6 

V širší 

rodině 

4 6 7 8 2 4 5 8 

Obecně 4 6 4 5 1 2 1 1 

CELKEM 66 100 83 100 55 100 66 100 

 

Tabulka č. 13: Vztahy podle typu příspěvků 

 TINA LPD 

Hlavní témata Všechna témata Hlavní témata Všechna témata 

počet % počet % počet % počet % 

Partnerské 52 79 63 76 48 87 56 85 

Krátký článek 27 52 34 54 28 59 34 61 

Dlouhý článek 24 46 25 40 4 8 4 7 

Malý obrázek 1 2 4 6 13 27 15 27 

Velký obrázek 0 0 0 0 3 6 3 5 

Kamarádské/ 

přátelské 

6 9 9 11 4 7 4 6 

Krátký článek 2 33 3 34 3 75 3 75 

Dlouhý článek 1 17 2 22 1 25 1 25 

Malý obrázek 2 33 2 22 0 0 0 2 

Velký obrázek 1 17 2 22 0 0 0 2 

V širší rodině 4 6 7 8 2 4 5 8 

Krátký článek 4 100 4 57 2 100 4 80 

Dlouhý článek 0 0 1 14 0 0 1 10 

Malý obrázek 0 0 2 29 0 0 0 0 

Velký obrázek 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obecně 4 6 4 5 1 2 1 1 
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Krátký článek 3 75 3 3 1 100 1 100 

Dlouhý článek 1 25 1 1 0 0 0 0 

Malý obrázek 0 0 0 0 0 0 0 0 

Velký obrázek 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tímto uzavíráme soubor všech témat spojovaných se soukromou sférou, proto bych 

ráda ještě ve formě grafu zrekapitulovala a zároveň vizualizovala strukturu těchto témat pro 

kaţdý časopis zvlášť.  Výsledky je moţné vidět na grafu č. 3 a grafu č. 4. Z grafů č. 3 a 4 je 

patrné, ţe v současné Tině je kladen většinový důraz na péči o domácnost, kdeţto 

v prvorepublikové LPD, ačkoli je péče o domácnost taktéţ převládající, je poměr témat o 

něco vyváţenější, s větším podílem tématu děti. 

 

Grafy č. 3 a č. 4: Struktura „soukromých“ témat v Tině a v LPD 

Tina - péče o

domácnost

Tina - děti

Tina - vztahy

LPD - péče o

domácnost

LPD - děti

LPD - vztahy

 

  

3.2.2.2. Témata – veřejná sféra 

Nyní můţeme přistoupit k souboru veřejných témat – kariéře a veřejnému dění. Prvním z nich 

bude kariéra, kterou zobrazuji v tabulce č. 14. Téma kariéra dále dělím do následujících 

podtémat: další vzdělání
80

, kancelář
81

, dění na pracovišti
82

, skloubení zaměstnání a rodiny
83

 a 

inspirace
84

.  

V rámci tématu kariéra dosahují u Tiny nejvyšších hodnot podtémata další vzdělání a 

kancelář, kdeţto u LPD zahrnuje největší mnoţství podtéma inspirace a daleko za ním téma 

další vzdělání. Oba časopisy tedy přikládají význam rozdílným tématům, ačkoli se aspoň 

částečně shodnou u podkategorie další vzdělání.  

  

                                                 
80

 Souvisí se znalostmi a vzděláním, které není spojeno se soukromou sférou, můţeme se zařadit sdělení 

zabývající se například právy v pracovním poměru či radami, jak podat řádnou výpověď.  
81

 Obsahuje rady a návody, jak si nejoptimálněji zařídit kancelář, aby se dosáhlo co největších pracovních 

výkonů.  
82

 Řeší dění a vztahy na pracovišti.  
83

 Zabývá se tím, jak optimálně propojit povinnosti spojené s rodinou a zaměstnáním.  
84

 Poukazuje na jiné způsoby realizace v rámci zaměstnání, jedná se například o příběh ze ţivota o někom, kdo 

se rozhodl začít jinak a jinde, ale zahrnuji sem také nabídky k pracovním příleţitostem atp. 
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Tabulka č. 14: Kariéra 
 TINA LPD 

Hlavní témata Všechna témata Hlavní témata Všechna témata 

počet % počet % počet % počet % 

Další 

vzdělání 

16 43 18 40 6 18 7 19 

Kancelář 16 43 20 45 0 0 0 0 

Dění na 

pracovišti 

3 8 5 11 0 0 0 0 

Skloubení 

zaměstnání 

a rodiny 

1 3 1 2 1 3 1 3 

Inspirace 1 3 1 2 26 79 29 78 

CELKEM 37 100 45 100 33 100 37 100 

 

Do kategorie inspirace jsem zařazovala příběhy o různých pracovních příleţitostech, 

ale zejména inzeráty týkající se nabídky práce. Jak je vidět, ty se vyskytovaly nejčastěji u 

LPD, čímţ tvoří kostru tématu kariéry u LPD. Ačkoli nebylo součástí mé analýzy zjišťovat 

povahu těchto nabídek, v rámci pouhého pozorování mohu říct, ţe se nejčastěji jednalo o 

domácí práce typu našívání knoflíků, coţ by se dalo označit za práci přisuzovanou ţenám, i 

kdyţ tyto inzeráty tučným písmem hlásily, ţe je tato práce vhodná pro všechny. Charakter 

této práce tedy do určité míry zkresluje výsledky tohoto „veřejného“ tématu a ve skutečnosti 

by byl podíl kariéry v rámci všech témat u LPD ještě niţší, neţ je uvedeno v tabulce č. 14.  

 Podíváme-li se blíţe také na Tinu a její nejpočetnější podkategorii v rámci kariéry, 

kterou je kancelář, uvidíme, ţe i tyto údaje jsou poněkud zavádějící. Kategorie kancelář tvoří 

u hlavních témat 43 % a u všech témat 45 %, coţ ji tedy činí ze všech kategorií nejsilnější. 

Tuto kategorii tvoří příspěvky, které se týkají uspořádání a dekorace místa pracoviště. Ačkoli 

se jedná o veřejný prostor, je v něm ţeně přisuzována stejná funkce jako ve sféře soukromé – 

úprava a zkrášlování. Tato kategorie se u LPD nevyskytuje vůbec. Jedinou kategorií, která tak 

„neklame“ je další vzdělání, kam jsem zařazovala všechno vzdělání směřované mimo 

soukromou sféru.  

 Kromě frekvence výskytu bych ráda u tématu kariéra také pojednala strukturu 

jednotlivých podtémat podle typu příspěvků, coţ prezentuje tabulka č. 15. Dlouhé články se 

při referování o tématu kariéra vyskytují u obou časopisů jen výjimečně, coţ svědčí o tom, ţe 

ani jeden z časopisů nepovaţuje toto téma za příliš významné, minimálně ne na tolik, aby mu 

bylo věnováno více prostoru. Ačkoli se v Tině vyskytoval jeden dlouhý článek na téma, jak 

skloubit zaměstnání a rodinu jedná se o malé číslo. Při referování o tématu kariéra volí oba 

časopisy krátká články, které nemohou jít příliš do hloubky, a tak jsou spíše povrchní. 
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Tabulka č. 15: Kariéra podle typu příspěvků 

 TINA LPD 

Hlavní témata Všechna témata Hlavní témata Všechna témata 

počet % počet % počet % počet % 

Další 

vzdělání 

16 43 18 40 6 18 7 19 

Krátký článek 9 56 11 61 6 100 7 100 

Dlouhý 

článek 

2 13 2 11 0 0 0 0 

Malý obrázek 5 31 5 28 0 0 0 0 

Velký 

obrázek 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kancelář 16 43 20 45 0 0 0 0 

Krátký článek 7 44 9 45 0 0 0 0 

Dlouhý 

článek 

1 6 1 5 0 0 0 0 

Malý obrázek 8 50 10 50 0 0 0 0 

Velký 

obrázek 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Dění na 

pracovišti 

3 8 5 11 0 0 0 0 

Krátký článek 3 100 5 100 0 0 0 0 

Dlouhý 

článek 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Malý obrázek 0 0 0 0 0 0 0 0 

Velký 

obrázek 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Skloubení 

zaměstnání a 

rodiny 

1 3 1 2 1 3 1 3 

Krátký článek 0 0 0 0 1 100 1 100 

Dlouhý 

článek 

1 100 1 100 0 0 0 0 

Malý obrázek 0 0 0 0 0 0 0 0 

Velký 

obrázek 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Inspirace 1 3 1 2 26 79 29 78 

Krátký článek 1 100 1 100 23 88 25 86 

Dlouhý 

článek 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Malý obrázek 0 0 0 0 3 12 4 14 

Velký 

obrázek 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Druhým veřejným tématem je veřejné dění, jehoţ struktura je zobrazena v následující 

tabulce č. 16. Do tématu veřejného dění spadá podkategorie politika
85

, ekonomika
86

, sociální 

problematika
87

, kultura
88

 a sport
89

.   

                                                 
85

 Pokrývá politickou tématiku. 
86

 Ekonomika se týká ekonomického dění. 
87

 Souvisí se společenskou problematikou, nejčastěji je spojována s tématy znevýhodňovaných skupin, dětí a 

seniorů a patří sem také zdravotní problematika. 
88

 Jedná se o dění v oblasti umělecké lidské činnosti, zejména filmu, divadla, televize, literatury, hudby atp.  
89

 Zahrnuje dění ze sportu, zpravidla se jedná o pohybové aktivity vykonávané podle určitých pravidel. 
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Tabulka č. 16: Veřejné dění 

 TINA LPD 

Hlavní téma Všechna témata Hlavní téma Všechna témata 

počet % počet % počet % počet % 

Politika 2 3 2 2 8 12 8 11 

Ekonomika 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sociální 

problematika 

2 3 5 6 36 55 42 56 

Kultura 62 94 81 91 22 33 25 33 

Sport 0 0 1 1 0 0 0 0 

CELKEM 66 100 89 100 66 100 75 100 

 

Obdobě jako u předchozího tématu se ukazuje, ţe při bliţším zkoumání je povaha 

těchto podkategorií jiná, neţ se můţe na první pohled zdát. Jednoznačně nejpočetnější 

tématiku představuje u Tiny kultura. Kulturu bychom mohli zařadit do sféry symbolické 

produkce, která dle Bourdieuho (2000) spadá do sféry v současnosti spíše přisuzované ţenám 

stejně jako sociální problematika. Z tohoto úhlu pohledu je sice ţenám přisuzována veřejná 

sféra, ale jen její určitý segment, který je s ţenami tradičně spojován. Jedná se o podobné 

tendence, která jsem popsala v teoretické části u segregace práce, kdy jsou ţenám přisuzována 

zejména povolání zaloţená na sluţbě, a tak se slučují s ideálem ţeny pečovatelky.  

Sociální problematika taktéţ patří mezi témata, která bychom mohli řadit k těm, jeţ 

jsou přisuzována ţenám. V rámci tohoto podtématu ale existují mezi časopisy poměrně 

zásadní rozdíly – zatímco u LPD jsou zastoupeny hojně (55 % u hlavních témat a 56 % u 

všech témat), u Tiny se s nimi setkáme jen minimálně (3 % u hlavních témat a 6 % u všech 

témat). Tento fakt by mohl souviset s důrazem na „sociálno“ během první republiky obecně, 

mimo jiné také vlivem autority TGM. První republika byla v tomto období velmi mladá a 

vyznačovala se jistou dávkou budovatelského nadšení a optimistickou vírou v budoucnost a 

sounáleţitost (Fialová, 1998). To by do určité míry mohlo vysvětlit i větší podíl témat 

týkajících se politiky v prvorepublikové LPD.  

Obecně ta témata, která jsou obvykle spojována s muţi – ekonomika, politika a sport - 

nejsou zastoupena buď vůbec (jako je tomu u ekonomiky a v podstatě také u sportu u obou 

časopisů), nebo velmi málo (jako politika, v současné Tině tvoří dokonce menší podíl neţ u 

LPD). Větší důraz na politiku v LPD lze vysvětlit tím, ţe téma rovnoprávnosti ţen a muţů 

bylo v této době ve veřejném diskurzu podstatně častější a představitelky ţenského hnutí 

(Františka Plamínková či Milada Horáková) hrály prominentnější roli. 

Dále bych jako u kaţdého tématu ráda pojednala rozloţení podle typu příspěvků, které 

lze vyčíst z tabulky č. 17. Oba časopisy referují o veřejném dění jen útrţkovitě, nejčastěji ve 

formě krátkého článku a malého obrázku. Přihlédneme-li tedy k mnoţství plochy, které 
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časopisy tomuto tématu věnují, jedná se o téma okrajové. To naznačuje, ţe jak z hlediska 

frekvence výskytu, tedy jak často se toto téma vyskytuje, tak plochy, kterou zabírá nepovaţují 

oba časopisy toto téma za příliš významné.  

 

Tabulka č. 17: Veřejné dění podle typu příspěvků 

 TINA LPD 

Hlavní téma Všechna témata Hlavní téma Všechna témata 

počet % počet % počet % počet % 

Politika 2 3 2 2 8 12 8 11 

Krátký článek 1 50 1 50 6 76 6 76 

Dlouhý článek 0 0 0 0 1 12 1 12 

Malý obrázek 1 50 1 50 1 12 1 12 

Velký obrázek 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ekonomika 0 0 0 0 0 0 0 0 

Krátký článek 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dlouhý článek 0 0 0 0 0 0 0 0 

Malý obrázek 0 0 0 0 0 0 0 0 

Velký obrázek 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sociální 

problematika 

2 3 5 6 36 55 42 56 

Krátký článek 1 50 3 60 27 75 31 74 

Dlouhý článek 0 0 0 0 2 6 2 5 

Malý obrázek 1 50 2 40 6 16 8 19 

Velký obrázek 0 0 0 0 1 3 1 2 

Kultura 62 94 81 91 22 33 25 33 

Krátký článek 29 47 40 49 7 32 9 36 

Dlouhý článek 1 2 1 1 0 0 0 0 

Malý obrázek 29 47 37 46 4 18 4 16 

Velký obrázek 3 4 3 4 11 50 12 48 

Sport 0 0 1 1 0 0 0 0 

Krátký článek 0 0 1 100 0 0 0 0 

Dlouhý článek 0 0 0 0 0 0 0 0 

Malý obrázek 0 0 0 0 0 0 0 0 

Velký obrázek 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Na tomto místě tedy končí i analýza veřejných témat a stejně jako u předchozích 

soukromých témat bych si dovolila shrnutí ve formě grafů č. 5 a č. 6. Na těchto grafech 

můţeme vidět, ţe poměr veřejných témat je takřka identický. K výrazným proměnám 

konstrukcí veřejné sféry tedy nedošlo, ačkoli při bliţším pohledu na vnitřní strukturu jsme 

změny objevili. 
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Grafy č. 5 a č. 6: Struktura veřejných témat v Tině a LPD 

Tina - kariéra

Tina - veřejné

dění

LPD - kariéra

LPD - veřejné

dění

 
 

3.2.2.3. Témata na pomezí 

Po soukromých a veřejných tématech ještě zbývají témata, která jsou svou povahou na 

pomezí tohoto dělení – jedná se tedy o téma volného času, krásy a zdraví. Nejprve se blíţe 

podíváme na volný čas, který se skládá z následujících podtémat: kultura
90

, cestování
91

, 

sport
92

, technika
93

 a domácí mazlíčci
94

. Výsledky této analýzy jsou obsahem tabulky č. 18. 

 Jiţ první pohled na tabulku č. 18 odhalí významné rozdíly mezi časopisy Tina a LPD. 

U LPD se objevily pouze dvě kategorie, a to kultura (s podstatnou převahou 92 % u hlavních 

témat a 90 % u všech témat) a sport (který u hlavních témat představoval 8 % a všech témat 

10 %). U současné Tiny je rozloţení jednotlivých témat vyváţenější a nejpočetnější kategorii 

tvoří téma cestování. V současné Tině tedy došlo k rozrůznění činností ve volném čase, jinak 

řečeno – formy trávení volného času jsou pestřejší, coţ by mohlo souviset s větší dostupností 

volného času v současnosti. Mohli bychom se také přiklonit k názoru, ţe v současné době je 

ţenám poskytováno více prostoru pro individuální rozvoj mimo soukromou sféru.  

 

Tabulka č. 18: Volný čas 
 TINA LPD 

Hlavní téma Všechna témata Hlavní téma Všechna témata 

počet % počet % počet % počet % 

Kultura 41 26 84 33 33 92 46 90 

Cestování 75 47 85 34 0 0 0 0 

Sport 24 15 48 19 3 8 5 10 

Technika 2 1 18 7 0 0 0 0 

                                                 
90

 Kultura se týká činností spojených zejména s filmem, divadlem, televizí, literaturou, hudbou atp., úzce se 

dotýká oblasti veřejného dění, přičemţ tyto dvě kategorie rozlišuji na základě kontextu příspěvku – jestliţe 

například příspěvek vybízí k přečtení nějaké knihy, řadím tento příspěvek do kategorie volného času, ale jestliţe 

je hlavním sdělením příspěvku to, ţe vyjde nějaká kniha, řadím tento příspěvek do veřejného dění. 
91

 Souvisí s cestováním za rekreací a poznáváním nových míst. 
92

 Postihuje aktivity ve volném čase, nejčastěji pohybového rázu. 
93

 Označuje problematiku spojenou s uţívání různých technických nástrojů pouţívaných nejčastěji při 

volnočasových aktivitách, jedná se například o příspěvky zabývající se správným uţíváním fotoaparátu.  
94

 Zahrnují příspěvky týkající se domácích mazlíčků, tj. zvířata nejčastěji chovaná v obydlí či v okolí obydlí, 

které jedinci pomáhají vyplňovat volný čas. 
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Domácí 

mazlíčci 

18 11 19 7 0 0 0 0 

CELKEM 160 100 254 100 36 100 51 100 

 

 Při bliţší analýze volného času zjistíme, ţe některá podtémata v něm obsaţená mají 

spíše povahu veřejnou a některá naopak povahu spíše soukromou. Cestování jako činnost 

jednoznačně odkazuje k veřejné sféře, naopak domácí mazlíčky bychom spíše zařadili do 

sféry soukromé. Zbylá podtémata mohou zastupovat jak sféru veřejnou, tak sféru soukromou. 

Tato podtémata jsem také dále roztřiďovala podle osy soukromý/veřejný, přičemţ jsem 

pouţila zejména prostorové kritérium a dále jsem se soustředila na kontext. Tak jsem 

například roztřídila podtéma sport podle toho, zda se odehrává v soukromí, tedy doma 

(přičemţ zahrnuji také zahradu), nebo na veřejnosti, chápanou v protikladu k privátní sféře. 

Přitom nebylo aţ tak důleţité, zda daný sport probíhá v uzavřeném nebo otevřeném prostoru. 

Podobně jsem postupovala u podkategorie kultura a technika – kupříkladu čtení jsem 

zařazovala do soukromé sféry (ačkoli mi je jasné, ţe číst knihu lze i na veřejnosti) a naopak 

kino a divadlo do veřejné sféry atp. Díky tomuto rozlišení jsem pak mohla téma volného času 

rozdělit podle osy soukromý/veřejný, coţ zobrazuji v tabulce č. 19.  

Jestliţe sečteme podíl témat spojovaných se soukromou sférou a podíl témat 

spojovaných s veřejnou sférou, vyjde nám podíl veřejné a soukromé sféry u volného času. 

Výsledky prezentuji v tabulce č. 20, kde je moţné vidět, ţe témata spojovaná s veřejnou 

sférou u obou časopisů převládají, ačkoli je tento podíl o něco vyšší u Tiny. Závěrem tedy 

můţeme konstatovat, ţe volnému času je v obou časopisech přisuzována spíše veřejná sféra. 

Na druhou stranu, v kontextu všech témat nabývá volný čas spíše niţších hodnot.  

Kromě toho bych také ráda poukázala na rozloţení jednotlivých kategorií podle typu 

příspěvků. Výsledky jsou zobrazeny v tabulce č. 21. Oba časopisy preferují o volném čase 

referovat prostřednictvím krátkých článků či obrázků. Výjimku tvoří pouze cestování 

v případě Tiny a v menší míře i kultura u LPD, coţ jsou podtémata, která byla nejčastěji 

prezentována ve formě dlouhého článku. Obecně si také můţeme všimnout poměrně 

vysokého zastoupení obrázků, coţ je ale vzhledem k povaze těchto témat logické (například 

cestování je bohatě doplněno obrázky dané destinace a kultura zase obrázky jejích 

představitelů). 

 

Tabulka č. 19: Volný čas podle soukromé a veřejné sféry 

 TINA LPD 

Hlavní téma Všechna témata Hlavní téma Všechna témata 

počet % počet % počet % počet % 
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Kultura 41 26 84 33 33 92 46 90 

soukromá 

sféra 

13 8 31 12 11 31 19 37 

veřejná 

sféra 

28 18 53 21 22 61 27 53 

Cestování 75 47 85 34 0 0 0 0 

veřejná 

sféra 

75 47 85 34 0 0 0 0 

Sport 24 15 48 19 3 8 5 10 

soukromá 

sféra 

11 7 14 6 0 0 0 0 

veřejná 

sféra  

13 8 34 13 3 8 5 10 

Technika 2 1 18 7 0 0 0 0 

veřejná 

sféra 

0 0 13 5 0 0 0 0 

soukromá 

sféra 

2 1 5 2 0 0 0 0 

Domácí 

mazlíčci 

18 11 19 7 0 0 0 0 

soukromá 

sféra 

18 11 19 7 0 0 0 0 

 

Tabulka č. 20: Rozdělení volného času na sféru soukromou a veřejnou  
VOLNÝ ČAS 

 TINA LPD 

Hlavní témata Všechna témata Hlavní témata Všechna témata 

SOUKROMÁ 

SFÉRA 

27 % 27 % 31 % 37 % 

VEŘEJNÁ SFÉRA 73 % 73 % 69 % 63 % 

 

Tabulka č. 21: Volný čas podle typu příspěvků 

 TINA LPD 

Hlavní téma Všechna témata Hlavní téma Všechna témata 

počet % počet % počet % počet % 

Kultura 41 26 84 33 33 92 46 90 

Krátký 

článek 

21 51 40 48 21 64 29 63 

Dlouhý 

článek 

2 5 3 3 3 9 3 7 

Malý 

obrázek 

18 44 40 48 8 24 13 28 

Velký 

obrázek 

0 0 1 1 1 3 1 2 

Cestování 75 47 85 34 0 0 0 0 

Krátký 

článek 

2 3 8 9 0 0 0 0 

Dlouhý 

článek 

8 11 9 11 0 0 0 0 

Malý 

obrázek 

54 72 55 65 0 0 0 0 

Velký 

obrázek 

11 14 13 15 0 0 0 0 

Sport 24 15 48 19 3 8 5 10 
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Krátký 

článek 

8 33 14 29 0 0 0 0 

Dlouhý 

článek 

0 0 2 4 0 0 0 0 

Malý 

obrázek 

13 54 27 56 3 100 5 100 

Velký 

obrázek 

3 13 5 11 0 0 0 0 

Technika 2 1 18 7 0 0 0 0 

Krátký 

článek 

1 50 9 50 0 0 0 0 

Dlouhý 

článek 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Malý 

obrázek 

1 50 9 50 0 0 0 0 

Velký 

obrázek 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Domácí 

mazlíčci 

18 11 19 7 0 0 0 0 

Krátký 

článek 

1 6 2 10 0 0 0 0 

Dlouhý 

článek 

7 39 7 37 0 0 0 0 

Malý 

obrázek 

10 55 10 53 0 0 0 0 

Velký 

obrázek 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Další téma, které chápu jako hraniční ve vztahu ke sférám veřejné a soukromé je téma 

krásy. Toto základní téma, jehoţ strukturu prezentuji v tabulce č. 22, dále dělím na následující 

podtémata: móda
95

, hubnutí
96

, kosmetika
97

 a stárnutí
98

. Během analýzy jsem pro větší 

strukturovanost přidala poslední podtéma - stárnutí, protoţe zachycuje specifický aspekt 

krásy. Podle Wolf (2000) mají totiţ současné ţenské časopisy tendenci cenzurovat zobrazení 

ţen staršího věku a informace o tom, jak dosáhnout omlazení jsou součástí této politiky. Podle 

této logiky by mělo být toto téma prominentnější v současné Tině neţ v LPD. 

Z tabulky č. 22 je patrné, ţe u LPD je téma krása sloţeno zejména ze dvou podtémat – 

módy a kosmetiky. Hlavní podtémata (v rámci kategorie krása) se u LPD a Tiny téměř vůbec 

neliší do všech témat, coţ ukazuje, jak velký význam jim oba časopisy přikládají. Jinými 

slovy, protoţe jsem v rámci kaţdého příspěvku kódovala všechna témata (ale maximálně pět) 

a poté jedno hlavní téma, u většiny příspěvků bylo téma krásy hlavní. Naváţeme-li dále na 

Wolf (2000), můţeme potvrdit její tezi o stále přísnějším kritériu krásy. Zatímco je v LPD 

přikládán důraz hlavně módě a kosmetice, v Tině navíc nabývá na důleţitosti také 

                                                 
95

 Pokrývá témata související s odíváním, často sleduje „módní trendy“. 
96

 Zahrnuje příspěvky o ztrácení tělesné hmotnosti za účelem zkrášlení, obsahově se překrývá se zdravím, které 

můţe taktéţ obsahovat hubnutí, ale za jiným účelem. 
97

 Zahrnuji péči o tělo, vlasy, pleť za účelem zkrášlení. 
98

 Jedná se o obdobnou kategorii jako „kosmetika“, ale s tím rozdílem, ţe je kladen důraz zejména na omlazení.  
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podkategorie hubnutí a stárnutí. Nabízí se tedy vysvětlení, ţe LPD se věnuje tomu, jak se 

krásně obléci a starat o tělo, kdeţto v Tině jiţ toto nestačí a ţeně je podsouváno, ţe by se měla 

také starat o to, aby vypadala mladší a byla štíhlejší.  

I u tématu krásy bych dále ráda rozvedla hlavní dělení o strukturu podtémat podle typu 

příspěvků. Tuto analýzu prezentuji v tabulce č. 23, ze které je patrné, ţe nejvíce plochy
99

 je 

jak v Tině, tak v LPD věnováno podtématu móda, coţ je v případě Tiny poněkud překvapivé, 

protoţe z pohledu frekvence výskytu byla tato kategorie aţ na druhém místě. Tento pokles byl 

ale způsoben zejména mnoţstvím velkých obrázků, které Tina módě věnovala. Oba časopisy 

o kosmetice referují nejčastěji ve formě krátkého článku a obrázku, na druhou stranu je ale 

četnost mnohem vyšší, takţe v konečném souhrnu by byla plocha věnována tomuto tématu u 

obou časopisů větší. Domnívám se tedy, ţe plocha věnovaná módě a kosmetice je u Tiny i 

LPD přibliţně stejná. 

 

Tabulka č. 22: Krása 

 TINA LPD 

Hlavní témata Všechna témata Hlavní témata Všechna témata 

počet % počet % počet % počet % 

Móda 177 37 181 35 201 50 202 50 

Hubnutí 38 8 45 9 7 2 7 2 

Kosmetika 240 51 253 50 189 47 190 47 

Stárnutí 19 4 29 6 2 1 2 2 

CELKEM 474 100 508 100 399 100 401 100 

 

Tabulka č. 23: Krása podle typu příspěvků 

 TINA LPD 

Hlavní témata Všechna témata Hlavní témata Všechna témata 

počet % počet % počet % počet % 

Móda 177 37 181 35 201 50 202 50 

Krátký 

článek 

72 41 74 41 29 14 30 14 

Dlouhý 

článek 

0 0 0 0 11 6 11 6 

Malý obrázek 73 41 75 41 107 53 107 53 

Velký 

obrázek 

32 18 32 18 54 27 54 27 

Hubnutí 38 8 45 9 7 2 7 2 

Krátký 

článek 

6 16 9 20 4 57 4 57 

Dlouhý 

článek 

9 24 11 25 0 0 0 0 

Malý obrázek 13 34 15 33 3 43 3 43 

Velký 

obrázek 

10 26 10 22 0 0 0 0 

Kosmetika 240 51 253 50 189 47 190 47 

                                                 
99

 Počítáno jako součet hodnot pro dlouhý článek a velký obrázek.  
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Krátký 

článek 

108 45 116 46 142 75 142 75 

Dlouhý 

článek 

11 5 13 5 9 5 10 5 

Malý obrázek 112 47 115 45 29 15 29 15 

Velký 

obrázek 

9 3 9 4 9 5 9 5 

Stárnutí 19 4 29 6 2 1 2 2 

Krátký 

článek 

9 47 13 45 2 100 2 100 

Dlouhý 

článek 

2 11 5 17 0 0 0 0 

Malý obrázek 8 42 11 38 0 0 0 0 

Velký 

obrázek 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Posledním ze základních témat je téma zdraví. Zdraví jsem strukturovala pouze do 

dvou podkategorií, a to na fyzické
100

 a psychické
101

 zdraví. K tomu jsem ještě přidala jednu 

kategorii „obecně“, která zahrnuje ty příspěvky, u nichţ nebylo moţné téma určit, ale ke 

zdraví se tématicky vztahovaly. Výsledky zobrazuji v tabulce č. 24. 

 

Tabulka č. 24: Zdraví 

 TINA LPD 

Hlavní témata Všechna témata Hlavní témata Hlavní témata 

počet % počet % počet % počet % 

Fyzické 

zdraví 

139 68 162 66 94 94 100 93 

Psychické 

zdraví 

49 24 66 27 6 6 7 7 

Obecně 18 8 18 7 0 0 0 0 

CELKEM 206 100 246 100 100 100 107 100 

      

 V tomto případě je důleţité zmínit, ţe do podkategorie psychické zdraví jsem 

zahrnovala příspěvky, které se týkaly duševního zdraví a pohody, psychologie, sebepoznání a 

ţivotního stylu obecně. Tato kategorie je tedy o něco širší, neţ by mohl vypovídat její název. I 

přes to je vidět, ţe fyzické zdraví u obou časopisů převaţuje (94 % u hlavních témat a 93 % u 

všech témat v LPD a 68 % u hlavních témat a 66 % u všech témat v Tině). LPD se tedy 

věnuje primárně fyzickému zdraví, coţ moţná souvisí s tím, ţe představy o zdravém ţivotním 

stylu se teprve formovaly (podobně se mohla dobová média stavět k volnému času jako prvku 

ţivotního stylu). Současná Tina věnuje psychickému zdraví více prostoru, ačkoli je podíl 

psychického zdraví nadále menšinový. To zřejmě souvisí s tím, ţe v současné době jiţ není 

                                                 
100

 Zabývá se tělesným zdravím. 
101

 Zabývá se duševním zdravím. 
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psychické zdraví povaţováno za cosi tabuizovaného, ale také s tím, ţe je ţenám podsouvána 

péče o duševní zdraví, jak její vlastní, tak jejích blízkých. 

 Také jsem se zmínila, ţe v současné době dle Wolf (2000) můţeme v médiích 

pozorovat tendenci pouţívat zdraví a krásu jako synonyma. Tento sklon ještě 

v prvorepublikovém časopise není patrný a zdraví je jednoduše zdraví. Nejčastěji najdeme 

příspěvek o zdraví pod rubrikou „Lékařská hlídka“, která se v kaţdém čísle věnuje jiné 

nemoci. V Tině naopak často příspěvky o zdraví přesahují téma zdraví a vztahují se k tématu 

krásy, coţ činí tyto dvě témata od sebe těţko oddělitelná. Tak například se v jednom 

příspěvku o bylinkách dočteme, ţe tlumí bolesti a zároveň rozjasňují pleť. Skoro se zdá, ţe 

v kaţdém příspěvku, který se primárně věnuje zdraví, musí redaktorky a redaktoři alespoň 

zmínit aspekt krásy. Nabízí se tedy otázka, zda je navýšení u této tématiky u Tiny oproti LPD 

způsobeno právě slučováním kategorií zdraví a krásy. 

 Podobně jako u předchozích témat i zde budu pojednávat rozdělení daných 

podkategorií podle typu příspěvků. Výsledky jsou k vidění v tabulce č. 25. Hodnoty v této 

tabulce nasvědčují, ţe v rámci rozsahu plochy
102

 je v Tině, ve srovnání s pouhou frekvencí 

výskytu, věnováno psychickému zdraví více prostoru. Na toto téma najdeme v Tině poměrně 

vysoký počet dlouhých článků – tudíţ z tohoto pohledu stoupá významnost psychického 

zdraví v současné Tině na úkor fyzického, ačkoli to nadále převaţuje. V LPD je psychickému 

zdraví věnován jen minimální prostor a nejčastěji o něm bylo pojednáváno ve formě krátkého 

článku. 

 

Tabulka č. 25: Zdraví podle typu příspěvků 

 TINA LPD 

Hlavní témata Všechna témata Hlavní témata Hlavní témata 

počet % počet % počet % počet % 

Fyzické 

zdraví 

139 68 162 66 94 94 100 93 

Krátký 

článek 

68 49 79 49 72 77 77 77 

Dlouhý 

článek 

13 9 15 9 18 19 18 18 

Malý 

obrázek 

49 35 57 35 3 3 4 4 

Velký 

obrázek 

9 7 11 7 1 1 1 1 

Psychické 

zdraví 

49 24 66 27 6 6 7 7 

                                                 
102

 Spočítáno jako součet hodnot pro dlouhý článek a velký obrázek. 
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Krátký 

článek 

22 45 30 45 5 83 6 83 

Dlouhý 

článek 

6 12 9 14 0 0 0 0 

Malý 

obrázek 

18 37 21 32 1 17 1 17 

Velký 

obrázek 

3 6 6 9 0 0 0 0 

Obecně 18 8 18 7 0 0 0 0 

Krátký 

článek 

6 33 6 33 0 0 0 0 

Dlouhý 

článek 

3 17 3 17 0 0 0 0 

Malý 

obrázek 

5 28 5 28 0 0 0 0 

Velký 

obrázek 

4 22 4 22 0 0 0 0 

  

 Poslední kategorií, kterou bych ráda v rámci této diskuse zmínila, je strategie, které 

časopisy volí při prezentování témat. Mám tím na mysli, jaká témata jsou nejčastěji spojována 

se ţenami, muţi, oběma či zůstávají neutrální. Do kategorie neutrální zařazuji témata, u nichţ 

nelze vyčíst, ke komu se obrací, nebo, u obrazových příspěvků, nezobrazují ţádné postavy. 

Také se jedná o příspěvky, které jednoduše referují o určitém tématu bez vztahu k pohlaví – 

například recept na jídlo a rady, jak vyčistit určitý typ skvrny. Výsledky z této analýzy shrnuji 

v následujících grafech č. 7 a č. 8.  

 

Grafy č. 7 a č. 8: Přítomnost ţen/muţů/obou u jednotlivých témat 

děti

vztahy

kariéra

krása
zdraví

jiné

nelze určit
péče o domácnost

veřejné dění

volný čas

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Tina - neutrální Tina - žena Tina - muž Tina - oba
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péče o domácnost

děti
vztahy

kariéra

krása

zdraví

jiné

nelze určit

veřejné dění

volný čas

0%

20%

40%

60%

80%
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LPD - neutrální LPD - žena LPD - muž LPD - oba

 

Z grafů č. 7 a č. 8 je zřejmé, ţe oba časopisy prezentují jednotlivá témata nejčastěji 

buď neutrálně, nebo ve spojení s ţenou, případně ţenami. Stejně tak přítomnost muţů je u 

obou časopisů spíše okrajová, ačkoli v současné Tině muţská přítomnost poměrně razantně 

vzrostla. U obou časopisů se také shoduje vysoký podíl ţenské přítomnosti u tématu krásy a 

zdraví (jak v Tině, tak v LPD se, co se zdraví týče, jedná o hodnoty pohybující se kolem 80 

%). Podobné rozloţení můţeme pozorovat také u tématiky volného času, ačkoli v případě 

Tiny můţeme pozorovat tendenci referovat o tomto tématu spíše neutrálně. Oba časopisy 

nicméně spojují témata volného času s ţenami okrajově v porovnání s ostatními tématy, kde 

ţenská přítomnost převaţuje. Můţeme se tedy ptát, zda oba časopisy vnímají volný čas ţen 

jako okrajovou záleţitost, ale stejně tak je moţné, ţe těmito časopisy není volný čas viděn 

jako samostatná kategorie a spíše pojímají volný čas jako čas s rodinou, jak jsem se 

zmiňovala v teoretické části.  

 Odlišné hodnoty pro Tinu a LPD však najdeme u témat péče o domácnost, děti a 

veřejné dění. Současná Tina referuje o domácnosti nejčastěji neutrálně, kdeţto LPD ve 

spojení s ţenou. Tento posun by mohl vypovídat o tom, ţe jiţ péče o domácnost není 

povaţována za vyloţeně ţenskou práci. Na druhou stranu se tato teze jeví jako problematická, 

přihlédneme-li k tomu, jaký prostor současná Tina věnuje tématu péče o domácnost. 

Vezmeme-li totiţ v úvahu, ţe časopis Tina je určen primárně ţenám a počítá se s tím, ţe ho 

budou číst zejména ţeny, pak je zřejmé, komu je obsah určen.  

Opačné hodnoty zase můţeme pozorovat u tématu děti, protoţe prvorepubliková LPD 

o této tématice informuje spíše neutrálně, kdeţto současná Tina preferuje spojení se ţenami, 

čímţ odkazuje na důleţitost ţen ve vztahu k dětem. Poměrně výrazné rozdíly můţeme také 

vypozorovat u veřejného dění, které LPD nejčastěji spojuje se ţenami. Ač by se tedy mohlo 
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zdát, ţe je jedno z veřejných témat v LPD nejčastěji spojováno se ţenami, musíme 

přihlédnout k předchozí podrobné struktuře tohoto tématu. Pak zjistíme, ţe v rámci veřejného 

dění se nejčastěji objevuje sociální problematika a kultura, coţ jsou tedy témata často 

spojovaná se soukromou sférou a ţenami.  

 

3.2.2.4. Dílčí shrnutí 

V rámci obecného dělení na soukromou a veřejnou sféru ve vztahu k femininitě a maskulinitě 

neproběhly u současné Tiny v porovnání s LPD ţádné výrazné změny. U obou časopisů se 

vyskytuje vysoký podíl témat spojovaných se soukromou sférou a témat na pomezí soukromé 

a veřejné sféry a naopak nízký podíl témat nejčastěji spojovaných s veřejnou sférou. Na 

druhou stranu se u současné Tiny změnil důraz na témata související s osobním růstem a 

individuálním vyţitím (zejména témata volného času).  

  Také je důleţité upozornit na několik významných aspektů, které byly v rámci analýzy 

struktury témat zjištěny. U skupiny soukromá sféra se jedná o niţší podíl témat týkajících se 

dětí a naopak vyšší podíl témat souvisejících s péčí o domácnost u současné Tiny. Ve skupině 

veřejná sféra se u obou základních témat – kariéry a veřejného dění – při bliţší analýze 

ukázalo, ţe povaha těchto témat v převáţné většině odkazuje k ţenám. Toto zjištění platí pro 

oba časopisy, takţe ani v této oblasti nepozorujeme změny. Nicméně určité změny můţeme 

pozorovat při bliţším zkoumání jednotlivých podkategorií. Výraznější odchylku při srovnání 

hodnot pro oba časopisy představuje jiţ zmiňovaný volný čas, který řadím do skupiny na 

pomezí soukromé a veřejné sféry a jehoţ hodnoty vzrostly u současného časopisu Tina.  

 

3.2.3. Ţenské role 

Tato část práce se soustředí na role, které jsou ţenám v Tině a LPD přisuzovány a na to, co 

nám mohou říci o konstruování femininity ve vztahu k soukromé sféře a k veřejné sféře. 

Kromě všech základních rolí (u kaţdého příspěvku jsem vţdy kódovala maximálně pět 

ţenských rolí), kterými jsou matka
103

, ţena starající se o domácnost
104

, manţelka/partnerka
105

, 

aktivistka
106

, profesionálka
107

, ţena věnující se volnočasovým aktivitám
108

, kráska/sexuální 

                                                 
103

 Tradiční role ţeny ve vztahu ke svým dětem, za matku je povaţována jiţ těhotná ţena. 
104

 Ţena pečující o domácnost, vykonávající tedy činnosti s domácností spojené.  
105

 Odkazuje k roli ţeny ve vztahu k muţi, ať uţ manţelovi nebo partnerovi. 
106

 Ţena zasahující se a zajímající se o veřejné dění, ale tato činnost není její hlavní činností, v případě, ţe se 

jedná o hlavní zaměstnání, je nutné překvalifikovat na „profesionálku“, jedná se například o studentku věnující 

se ekologické problematice. 
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objekt
109

, ţena pečující o svou krásu
110

 a ţena pečující o své zdraví
111

, jsem zjišťovala hlavní 

ţenské role. Snaţila jsem se zachovat dimenzi soukromé a veřejné sféry, tudíţ jsou i ţenské 

role, podobně jako témata, konstruované tak, aby měly nějakou vypovídací hodnotu k těmto 

sférám. Jednotlivé ţenské role jsem si tedy dále rozdělila do třech skupin – soukromé (matka, 

ţena starající se o domácnost, manţelka/partnerka), veřejné (profesionálka, aktivistka) a na 

pomezí soukromé a veřejné (ţena věnující se volnočasovým aktivitám, kráska/sexuální 

objekt, ţena pečující o svou krásu a ţena pečující o své zdraví). V rámci soukromé a veřejné 

sféry jsem vybrala vţdy jednu roli, která nejtypičtěji vystihuji tyto sféry a dále ji rozvedla. U 

soukromé sféry se jedná o roli matky, kterou jsem rozvinula o typy činností, které vykonává, 

u veřejné sféry jsem vybrala roli profesionálky, kde jsem zkoumala, jaký typ práce vykonává, 

respektive v jaké oblasti pracuje. 

 V následující diskusi se budu nejprve zabývat výsledky analýzy pro všechny ţenské 

role, následně se budu věnovat jen hlavním ţenským rolím a pak představím podrobněji roli 

matky a profesionálky. 

 Ţeny se v rámci všech ţenských rolí v Tině objevily celkem v 647 případech a v LPD 

v 501 případech. Z tabulky č. 26 je patrné, ţe v časopise Tina byly ţeny nejčastěji 

prezentovány v roli profesionálky (34 %), která je spojena s veřejnou sférou, zatímco 

v časopise LPD v roli krásky/sexuálního objektu (19 %), která můţe být spojena s oběma 

sférami. U obou časopisů je podle mne překvapující nízké zastoupení rolí spojených se 

soukromou sférou a vysoké zastoupení rolí ze skupiny na pomezí soukromé a veřejné sféry.  

LPD dělí významnost ţenských rolí mezi soukromou sféru a mezi role na pomezí 

týkající se vzhledu a zdraví, přičemţ veřejná sféra je zastoupena spíše menšinově. Naopak 

současná Tina přisuzuje ţenám role ve všech sférách téměř rovnoměrně, ačkoli s niţším 

podílem soukromé sféry. Můţeme tedy konstatovat, ţe se u současného časopisu Tina sníţilo 

zastoupení ţenských rolí  spojených se soukromou sférou, zejména ve prospěch rolí ve 

veřejné sféře. Pro větší přehlednost přikládám grafy č. 9 a č. 10, které zachycují rozloţení 

všech ţenských rolí v rámci sféry soukromé a veřejné. 

                                                                                                                                                         
107

 Ţena prezentující se prostřednictvím zaměstnání, ţena zaměstnaná, budující kariéru. 
108

 Ţena uţívající svůj volný čas bez ohledu na to, zda doma nebo venku, např. ţena sportující. 
109

 Ţena krásná, bez jiného zjevného účelu neţ být krásná, tato kategorie se do určité míry překrývá s rolí 

profesionálky, které mnohdy taktéţ nabývají výše uvedené definice, tyto dvě role od sebe rozlišuji na základě 

„veřejného jména“, coţ znamená, ţe ţeny, u kterých je uvedeno jejich jméno povaţuji za profesionálky.  
110

 Ţena dbající o svůj vzhled za účelem zkrášlení, např. ţena aplikující si make-up atp. 
111

 Ţena, která dbá o své zdraví, například prostřednictvím zdravé ţivotosprávy. 
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Tabulka č. 26: Všechny ţenské role 

Všechny ţenské 

role 

TINA LPD 

počet procent počet procent 

Matka 50 8 56 11 

Ţena starající se o 

domácnost 

25 4 54 11 

Manţelka/ 

partnerka 

66 10 72 14 

Aktivistka  3 0 5 1 

Profesionálka 224 34 51 10 

Ţena věnující se 

volnočasovým 

aktivitám 

78 12 36 7 

Kráska/ sexuální 

objekt 

88 14 97 19 

Ţena pečující o 

svou krásu 

71 11 78 16 

Ţena pečující o své 

zdraví 

31 5 44 9 

Jiná  11 2 8 2 

Nelze určit 0 0 0 0 

CELKEM 647 100 501 100 

 

Grafy č. 9 a č. 10: Rozloţení všech ţenských rolí podle sfér 

Tina -

soukromá

sféra

Tina - veřejná

sféra

Tina - na

pomezí

soukromé a

veřejné sféry

Výseč 4

LPD -

soukromá

sféra

LPD - veřejná

sféra

LPD - na

pomezí

soukromé a

veřejné sféry

 
 

 

Tabulka č. 27: Všechny ţenské role podle typu příspěvků 

Všechny ţenské 

role 

TINA LPD 

počet procent počet procent 

Matka 50 8 56 11 

Krátký článek 5 10 27 48 

Dlouhý článek 13 26 19 34 

Malý obrázek 25 50 6 11 

Velký obrázek 7 14 4 7 

Ţena starající se o 

domácnost 

25 4 54 11 

Krátký článek 2 8 17 32 

Dlouhý článek 0 0 24 44 

Malý obrázek 17 68 9 17 

Velký obrázek 6 24 4 7 
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Manţelka/ 

partnerka 

66 10 72 14 

Krátký článek 15 23 23 32 

Dlouhý článek 16 24 32 44 

Malý obrázek 19 29 7 10 

Velký obrázek 16 24 10 14 

Aktivistka  3 0 5 1 

Krátký článek 0 0 2 40 

Dlouhý článek 3 100 2 40 

Malý obrázek 0 0 1 20 

Velký obrázek 0 0 0 0 

Profesionálka 224 34 51 10 

Krátký článek 73 33 24 47 

Dlouhý článek 10 4 7 14 

Malý obrázek 136 61 17 33 

Velký obrázek 5 2 3 6 

Ţena věnující se 

volnočasovým 

aktivitám 

78 12 36 7 

Krátký článek 5 7 9 25 

Dlouhý článek 1 1 0 0 

Malý obrázek 71 91 19 53 

Velký obrázek 1 1 8 22 

Kráska/ sexuální 

objekt 

88 14 97 19 

Krátký článek 0 0 5 5 

Dlouhý článek 0 0 0 0 

Malý obrázek 42 48 64 66 

Velký obrázek 46 52 28 29 

Ţena pečující o 

svou krásu 

71 11 78 16 

Krátký článek 0 0 36 46 

Dlouhý článek 10 14 10 13 

Malý obrázek 42 59 28 36 

Velký obrázek 19 27 4 5 

Ţena pečující o své 

zdraví 

31 5 44 9 

Krátký článek 4 13 32 72 

Dlouhý článek 4 13 6 14 

Malý obrázek 16 52 6 14 

Velký obrázek 7 22 0 0 

Jiná  11 2 8 2 

Krátký článek 1 9 7 88 

Dlouhý článek 0 0 0 0 

Malý obrázek 7 64 0 0 

Velký obrázek 3 27 1 12 

Nelze určit 0 0 0 0 

Krátký článek 0 0 0 0 

Dlouhý článek 0 0 0 0 

Malý obrázek 0 0 0 0 

Velký obrázek 0 0 0 0 

  

Také bych ráda diskutovala rozloţení všech ţenských rolí podle typu příspěvků tak, 

jak jsem to diskutovala i v předchozí části u témat. Zachycení struktury příspěvků pro 

jednotlivé ţenské role nám ukáţe, kolik je určitým ţenským rolí přibliţně věnováno prostoru. 



70 

 

Jestliţe sečteme hodnoty pro dlouhý článek a velký obrázek pro kaţdou roli, vyjde nám 

alespoň přibliţná hodnota pokrytí plochy. Tyto tendence zachycuje tabulka č. 27. 

Takto vypočteno je u Tiny ţenskou rolí, které je věnováno nejvíce prostoru 

kráska/sexuální objekt (coţ je způsobeno mnoţstvím velký obrázků), hned po ní následuje 

role manţelky/partnerky, ţeny pečující o svou krásu a matky. Srovnáme-li tyto výsledky 

s předchozími údaji (viz. tabulka č. 26), dojdeme k odlišným hodnotám – role profesionálky 

jiţ není tak častá, naopak narůstá významnost rolí spojovaných se soukromou sférou (role 

matky a manţelky/partnerky) či rolí na pomezí soukromé a veřejné sféry, ale zejména 

s důrazem na krásu a tělesno, které jsou taktéţ tradičně spojovány s ţenami (kráska/sexuální 

objekt a ţena pečující o svou krásu). 

K podobný výsledkům dojdeme i pro LPD – při přepočtu na plochu, kterou LPD 

věnuje jednotlivým rolím, je nejrozsáhlejší ţenskou rolí manţelka/partnerka, na stejné úrovni 

ţena starající se o domácnost a kráska/sexuální objekt, následované rolí matky. Můţeme si 

povšimnout, ţe opět spíše převládají role spojované se soukromou sférou nebo krásou a 

tělesnem. 

Můţeme tedy vidět, ţe pouhá frekvence výskytu není úplně přesná. Podíváme-li se na 

to, jaká ţenská role je nejčastěji prezentována v dlouhém článku, vyjdou nám u obou časopisů 

role spojované se soukromou sféru – u Tiny hlavně role manţelky/partnerky a u LPD také 

role manţelky/partnerky a dále ţeny starající se o domácnost. Prostřednictvím dlouhých 

článků mohou jít časopisy více do hloubky a zabývat se podrobněji různými aspekty. Jestliţe 

časopisy volí dlouhý článek při referování o rolích spojovaných se soukromou sférou, zdá se, 

ţe těmto rolím přikládají důleţitost. V tomto směru tedy volí oba časopisy podobné strategie. 

 Dále bych se ráda věnovala hlavním ţenským rolím, protoţe při srovnání se všemi 

ţenskými rolemi se ukáţí ty role, kterým přikládají časopisy větší důleţitost. Hlavní ţenské 

role zobrazuje tabulka č. 28. Hlavní ţenské role byly v Tině identifikovány v 571 případech a 

v 410 případech u LPD. Jestliţe srovnáme procentuální hodnoty pro jednotlivé hlavní ţenské 

role s těmi, které zastupují všechny ţenské role, zjistíme, ţe se tendence odhalené v předchozí 

části (zejména tabulka č. 26) ještě více prohloubí. Těmito tendencemi mám na mysli orientaci 

na veřejnou sféru v případě Tiny a orientaci na vzhled a tělesno v případě LPD v rámci 

skupiny na pomezí soukromé a veřejné sféry.  

 U hlavních rolí patří totiţ v Tině profesionálce celých 37 %, naopak role v soukromé 

sféře dále poklesly. Mírný nárůst je moţné zaznamenat také u skupiny na pomezí soukromé a 

veřejné sféry. Tato skupiny taktéţ vzrostla u LPD a ještě více se oddělila role 
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krásky/sexuálního objektu s 22 % ve vedoucí pozici. Rozloţení hlavních ţenských rolí 

v rámci sfér je předmětem dalších grafů č. 11 a č. 12. 

 

Tabulka č. 28: Hlavní ţenské role  

 TINA LPD 

počet procent počet procent 

Matka 31 6 37 9 

Ţena starající se o 

domácnost 

19 3 40 10 

Manţelka/ 

partnerka 

46 8 62 15 

Aktivistka 1 0 4 1 

Profesionálka 212 37 44 11 

Ţena věnující se 

volnočasovým 

aktivitám 

74 13 16 4 

Kráska/ sexuální 

objekt 

87 15 91 22 

Ţena pečující o 

svou krásu 

67 12 74 18 

Ţena pečující o své 

zdraví 

26 5 41 10 

Jiná 8 1 1 0 

Nelze určit 0 0 0 0 

CELKEM 571 100 410 100 

 

Grafy č. 11 a č. 12: Hlavní ţenské role podle sfér 

Tina -

soukromá

sféra

Tina - veřejná

sféra

Tina - na

pomezí

soukromé a

veřejné sféry

LPD -

soukromá

sféra

LPD - veřejná

sféra

LPD - na

pomezí

soukromé a

veřejné sféry

 

 

Tabulka č. 29: Hlavní ţenské role podle typu příspěvků 

 TINA LPD 

počet procent počet procent 

Matka 31 6 37 9 

Krátký článek 1 3 16 43 

Dlouhý článek 8 26 14 38 

Malý obrázek 18 58 3 8 

Velký obrázek 4 13 4 11 
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Ţena starající se o 

domácnost 

19 3 40 10 

Krátký článek 1 5 12 30 

Dlouhý článek 0 0 16 40 

Malý obrázek 12 63 8 20 

Velký obrázek 6 32 4 10 

Manţelka/ 

partnerka 

46 8 62 15 

Krátký článek 7 16 15 24 

Dlouhý článek 13 28 30 48 

Malý obrázek 13 28 7 12 

Velký obrázek 13 28 10 16 

Aktivistka 1 0 4 1 

Krátký článek 0 0 1 25 

Dlouhý článek 1 100 2 50 

Malý obrázek 0 0 1 25 

Velký obrázek 0 0 0 0 

Profesionálka 212 37 44 11 

Krátký článek 67 32 20 45 

Dlouhý článek 5 2 4 9 

Malý obrázek 135 64 17 39 

Velký obrázek 5 2 3 7 

Ţena věnující se 

volnočasovým 

aktivitám 

74 13 16 4 

Krátký článek 3 4 4 25 

Dlouhý článek 1 1 0 0 

Malý obrázek 69 94 8 50 

Velký obrázek 1 1 4 25 

Kráska/ sexuální 

objekt 

87 15 91 22 

Krátký článek 0 0 0 0 

Dlouhý článek 0 0 0 0 

Malý obrázek 41 47 63 69 

Velký obrázek 46 53 28 31 

Ţena pečující o 

svou krásu 

67 12 74 18 

Krátký článek 0 0 34 45 

Dlouhý článek 6 9 10 14 

Malý obrázek 42 63 28 38 

Velký obrázek 19 28 2 3 

Ţena pečující o své 

zdraví 

26 5 41 10 

Krátký článek 2 8 29 72 

Dlouhý článek 1 4 6 14 

Malý obrázek 16 61 6 14 

Velký obrázek 7 27 0 0 

Jiná 8 1 1 0 

Krátký článek 1 13 1 100 

Dlouhý článek 0 0 0 0 

Malý obrázek 5 62 0 0 

Velký obrázek 2 25 0 0 

Nelze určit 0 0 0 0 

Krátký článek 0 0 0 0 

Dlouhý článek 0 0 0 0 

Malý obrázek 0 0 0 0 

Velký obrázek 0 0 0 0 
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 Jako u předchozích částí bych se nyní ráda zmínila o rozloţení hlavních rolí podle 

typu příspěvků, coţ je předmětem tabulky č. 29. Z této tabulky vyplývá, ţe nejvíce prostoru je 

v Tině věnováno krásce/sexuálnímu objektu, poté ţeně pečující o svou krásu a dále 

manţelce/partnerce
112

.V LPD je nejvíce prostoru věnováno manţelce/partnerce, poté ţeně 

pečující o svou krásu a ţeně starající se o domácnost
113

. Jestliţe se tedy na ţenské role 

podíváme také z tohoto hlediska, pořadí jejich důleţitosti se promění.  

 Podobně jako u všech ţenských rolí se zdůraznilo zaměření na role spojované se 

soukromou sférou a role na pomezí soukromé a veřejné sféry s odkazem na krásu a tělesno. Je 

tedy zřejmé, ţe ačkoli se současná Tina v absolutních číslech častěji věnuje ţenským rolím ve 

veřejné sféře, zejména roli profesionálky, tak více prostoru věnuje rolím spojovaných se 

soukromou sférou a na pomezí soukromé a veřejné sféry. Přihlédneme-li opět k nejvyšším 

hodnotám pro dlouhý článek, nejčastěji je v Tině pouţíván k referování o roli 

manţelky/partnerky a poté matky. Na druhou stranu je také důleţité neopomíjet vysoký počet 

krátkých či malých příspěvků o profesionálce, protoţe to jistě není zanedbatelné mnoţství. U 

LPD se při přepočtu na plochu, kterou tento časopis věnuje daným rolím ještě zdůraznila 

orientace na soukromou sféru, kdy nejvyšší počet dlouhých článků je věnován hlavně prvním 

třem rolím, které jednoznačně odkazují k soukromé sféře. 

 Po obecném srovnání se podíváme blíţe na jednotlivé ţenské role. V rámci soukromé 

sféry můţeme u Tiny oproti LPD zaznamenat poměrně citelný pokles u všech rolí, ale 

nejmarkantnější je zejména u ţeny starající se o domácnost (v rámci hlavních i všech rolí 

pokles o 7 %). Tento pokles je o to zajímavější, vezmeme-li v úvahu nárůst procentuálního 

zastoupení témat spojených s domácností v současné Tině. Zdá se, ţe současný časopis o 

tématech týkající se péče o domácnost sice informuje, ale zobrazení ţen jako hospodyněk se 

vyhýbá. V rámci soukromé sféry u Tiny také pokleslo zastoupení role matky, ačkoli ne nějak 

výrazně (jak u hlavních, tak všech rolí o 3 %). Tento fakt odporuje konstatování Libory Oates 

– Indruchové (1998) o tom, ţe role matky je v mediích silně zafixovaná, protoţe v celkovém 

kontextu všech ţenských rolí ve zkoumaných časopisech není nijak výrazná.  

Matka jako tradiční ţenská role spojována se soukromou sférou si však zaslouţí bliţší 

analýzu. Roli matky jsem dále analyzovala podle činností, které jsou s ní spojované. 

Následující tabulka č. 30 shrnuje toto šetření.  

 Typy činností jsem převzala z předchozího tématického dělení u kategorie „děti“, 

pouze jsem podtéma odívání zahrnula do materiální péče. Tyto dvě kategorie se ale od sebe 

                                                 
112

 Měřeno součtem počtu dlouhých příspěvku a velkých obrázků. 
113

 Měřeno součtem počtu dlouhých příspěvku a velkých obrázků. 



74 

 

v některých bodech liší, protoţe zatímco příspěvek můţe o nějakém tématu pojednávat 

neutrálně, v tomto případě jsem sledovala pouze roli matky.  

 U obou časopisů je matka nejčastěji spojována s materiální péčí, coţ je činnost 

tradičně přisuzovaná ţenám, stejně jako emocionální péče, která je u obou časopisů 

zastoupena téměř shodně. Činnosti přisuzované matce jsou ale v současné Tině vyváţenější 

neţ v LPD, jejíţ zaměření na činnosti tradičně přisuzované ţenám je z tabulky č. 30 patrné. 

V Tině dostávají prostor i jiné činnosti, především zábava a hra.  

 

Tabulka č. 30: Matka podle činnosti 

 TINA LPD 

Hlavní role Všechny role Hlavní role Všechny role 

počet procent počet procent počet procent počet procent 

Materiální 

péče 

9 29 9 18 20 54 21 38 

Emocionální 

péče 

4 13 5 10 5 14 5 9 

Péče v době 

nemoci 

0 0 0 0 3 8 3 5 

Zábava a hra 6 19 6 12 1 3 1 2 

Výchova 3 10 4 8 3 8 3 5 

Vzdělání 1 3 1 2 0 0 0 0 

Jiná 1 3 0 0 2 5 0 0 

Nelze určit 7 23 25 50 3 8 23 41 

CELKEM 31 100 50 100 37 100 56 100 

 

 Jak jsem jiţ na začátku avizovala, kromě role matky jsem se blíţe zaměřila také na roli 

profesionálky. Z předchozích analýz ţenských rolí bychom mohli dojít k závěru, ţe současný 

časopis Tina dává přednost zobrazení ţenských rolí ve veřejné sféře a role profesionálky je 

s přehledem zastoupena nejvýrazněji (34 % všech hlavních rolí ve srovnání s 10 % v LPD). 

Na druhou stranu ale je v Tině více prostoru, respektive dlouhých článků, věnováno rolím 

spojovaných se soukromou sférou, zejména roli manţelky/partnerky a matky. Jinou věcí však 

je, s jakými zaměstnáními jsou ţeny nejčastěji spojovány. Jak jsem zmiňovala v teoretické 

části, pracovní trh má duální charakter a ţeny často nacházíme v oblastech, které jsou jim 

tradičně přisuzovány. Proto je důleţité rozlišit povahu profesionality. Výsledky jsou 

prezentovány v tabulce č. 31. 

 Nejčastější sférou zaměstnání je u obou časopisů kultura, umění a tvůrčí práce. 

Typickým povoláním je v obou časopisech herečka/zpěvačka a ve větší míře v Tině také 

modelka. Všechna tato povolání odkazují ke vzhledu jako důleţitému aspektu tohoto 

zaměstnání, který je stereotypně spojován s femininitou a spolu s dalšími „tradičními“ 

ţenskými profesními sférami jako je zdravotnictví a sociální péče, vzdělání a školství a 

administrativa tvoří více neţ polovinu všech profesních rolí u obou časopisů (u Tiny 55 % pro 
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hlavní ţenské role a dokonce 79 % pro všechny role, u LPD 80 % pro hlavní role a 71 % pro 

všechny ţenské role). Za zmínku stojí skutečnost, ţe v LPD je 30 % profesních rolí spojeno 

s péčí pro hlavní ţenské role, o něco méně pro všechny role ţen (vzdělání a školství a 

zdravotnictví a sociální péče). V případě Tiny je to jen 8 %, coţ ukazuje, ţe se obraz 

zaměstnané ţeny přeci jen za posledních osmdesát let v něčem změnil a péče v něm nehraje 

tak významnou roli.  

 

Tabulka č. 31: Profesionálka podle sféry působení 

 TINA LPD 

Hlavní role Všechny role Hlavní role Všechny role 

počet procent počet procent počet procent počet procent 

Administrativa 2 1 2 1 3 7 3 6 

Ekonomika, 

bankovnictví, 

management 

10 5 10 5 0 0 0 0 

Politika 1 0 0 0 0 0 0 0 

Kultura, umění, 

tvůrčí práce 

97 46 119 53 19 43 22 43 

Právo 7 3 7 3 1 2 1 2 

Prodej a obchod 3 1 3 1 2 4 2 4 

Stavebnictví, 

strojírenství, 

technika 

0 0 0 0 1 2 1 2 

Věda a výzkum 1 0 1 0 0 0 0 0 

Výroba a 

průmysl 

0 0 0 0 5 12 5 10 

Vzdělání a 

školství 

2 1 2 1 4 10 4 8 

Zdravotnictví a 

sociální péče 

14 7 17 8 9 20 9 17 

Jiné 12 6 0 0 0 0 0 0 

Nelze určit 63 30 63 28 0 0 4 8 

CELKEM 212 100 224 100 44 100 51 100 

  

Na druhé straně 12 % (pro hlavní role, o něco méně – 10 % pro všechny ţenské role) 

povolání ţen je v LPD v oblasti výroby a průmyslu, kterou lze povaţovat za spíše maskulinní 

doménu, zatímco v Tině tento sektor vůbec nefiguruje. Naopak je zde zastoupena ekonomika, 

bankovnictví a management, ale pouze 5 % pro hlavní ţenské role. Tyto rozdíly mohou 

vyplývat z proměny struktury ekonomiky v České republice, kde klesá důleţitost průmyslu a 

roste význam bankovnictví a sluţeb. Je však zřejmé, ţe ţenám, přestoţe jsou prezentované 

jako profesionálky, jsou v obou časopisech přisuzována povolání obvykle povaţovaná za 

ţenská.  

 U kategorie zdravotnictví a sociální péče jsem také zkoumala pozici, kterou daná ţena 

v této oblasti zastává. Zejména ve zdravotnictví je totiţ třeba rozlišit, zda se jedná o řídící 

pozici (jako lékaři), respektive vyšší personál nebo pomocnou pozici (jako zdravotní 
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sestra/bratr), respektive pomocný personál, abychom rozlišili mocenskou strukturu. Z tabulky 

č. 32, která prezentuje výsledky tohoto šetření, můţeme vyčíst, ţe v obou časopisech je 

profesionálce z oblasti zdravotnictví či sociální péče přisuzována spíše vedoucí pozice, 

přičemţ dokonce ve větší míře v prvorepublikovém časopise LPD.  

 

Tabulka č. 32: Zdravotnice/ sociální pracovnice podle pozice 

 TINA LPD 

Hlavní role Všechny role Hlavní role Všechny role 

počet procent počet procent počet procent počet procent 

Vyšší 

personál 

8 57 9 53 6 67 6 67 

Pomocný 

personál 

6 43 7 41 3 33 3 33 

Nelze určit 0 0 1 6 0 0 0 0 

CELKEM 14 100 17 100 9 100 9 100 

 

3.2.3.1. Dílčí shrnutí 

Na úrovni ţenských rolí jiţ můţeme zaznamenat určité proměny v rámci sféry soukromé a 

veřejné. Tato proměna se týká zejména posunu veřejné sféry na úkor soukromé sféry 

v časopisu Tina v porovnání s časopisem LPD. LPD nadále zůstává věrný prezentaci ţen 

převáţně v soukromé sféře, coţ platí v ještě větší míře o rolích, které definuji jako na pomezí 

soukromé a veřejné sféry.  

Posun k veřejné sféře u Tiny je na druhou stranu třeba brát s rezervou, protoţe při 

bliţším prozkoumání role profesionálky zjistíme, ţe jsou ţeny nadále prezentované zejména 

v povoláních, která jsou tradičně přisuzovaná ţenám, ačkoli u současné Tiny o něco méně 

často. Naopak jistý posun můţeme sledovat v soukromé sféře u role matky, protoţe 

v současné Tině v případě matky klesá podíl činností tradičně spojovaných s ţenami. Přesto 

jsou ale tyto činnosti nadále v převaze. Jestliţe ale vezmeme v potaz roli prostoru, který 

jednotlivé časopisy věnují daným rolím, současná Tina se opět vrací ke zdůrazňování rolí 

tradičně spojovaných se soukromou sférou, zejména vezmeme-li v úvahu počet dlouhých 

článků. 

 

3.2.4. Muţské role 

Podobně jako byly v předchozí části v centru pozornosti ţenské role, v této části se budu 

soustředit na muţské role. Muţské role jsou analogické k těm ţenským – muţské role tedy 
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rozděluji na otce
114

, muţe starajícího se o domácnost
115

, manţela/partnera
116

, aktivistu
117

, 

profesionála
118

, muţe věnujícího se volnočasovým aktivitám
119

, krasavce/sexuální objekt
120

, 

muţe pečujícího o svou krásu
121

 a muţe pečujícího o své zdraví
122

. Obdobně jako u ţenských 

rolí i zde rozděluji jednotlivé muţské role do třech skupin – soukromé (otec, muţ starající se o 

domácnost a manţel/partner), veřejné (profesionál a aktivista) a na pomezí soukromé a 

veřejné sféry (muţ věnující se volnočasovým aktivitám, krasavec/sexuální objekt, muţ 

pečující o svou krásu a muţ pečující o své zdraví). Taktéţ jsem dále rozvedla roli otce jako 

klasického zástupce soukromé sféry a roli profesionála jako klasického zástupce veřejné 

sféry. Nejprve přistoupíme k analýze všech muţských rolí, poté se budeme věnovat pouze 

hlavním rolím a dále se budu podrobněji zabývat rolí otce a profesionála.  

 V tabulce č. 33 jsou zachyceny výsledky analýzy pro všechny muţské role. Celkem 

byli muţi identifikováni ve stanovených muţských rolí v Tině ve 180 případech a v LPD ve 

135 případech. Srovnáme-li tyto výsledky s výsledky pro ţenské role, zjistíme, ţe muţům je 

v těchto časopisech věnováno daleko méně prostoru (180 oproti 648 ţenských rolí u Tiny a 

135 oproti 501 u LPD) – v obou časopisech se objevují ţeny téměř čtyřikrát častěji neţ muţi.  

 Budeme-li pokračovat ve srovnání muţských rolí s ţenskými rolemi, odhalíme další 

zajímavosti. Následující tabulka č. 34 srovnává hodnoty pro všechny ţenské role a pro 

všechny muţské role. Můţeme si povšimnout, ţe zatímco skupina na pomezí soukromé a 

veřejné sféry, a zejména role odkazující k tělesnosti a vzhledu, je u ţenských rolí u obou 

časopisů zastoupena poměrně významně, u muţských rolí je spíše okrajovou záleţitostí. Jinak 

řečeno, muţům není ani v jednom časopise přisuzován aspekt vzhledu a v tomto směru nebyl 

zaznamenán ţádný vývoj.  

 Dále je moţné poznamenat, ţe v současné Tině je poměr zastoupení 

profesionála/profesionálky vyváţený, u LPD ale silně převaţuje role profesionála nad 

profesionálkou. Můţeme tedy konstatovat, ţe současný časopis o muţských a ţenských rolí 

pojednává v rámci veřejné sféry ve stejné míře a výrazně neupřednostňuje muţe ve veřejné 

                                                 
114

 Muţ pečující či starající se o své potomky. 
115

 Muţ pečující o domácnost, vykonávající tedy činnosti s domácností spojené. 
116

 Muţ prezentován ve vztahu k ţeně, zdůrazňována role manţela či partnera. 
117

 Muţ zasazující se o veřejné dění, aktivní v různých oblastech společenského ţivota, přičemţ tato činnost není 

jeho povoláním, podobně jako u ţenských rolí platí, ţe v případě, kdy se jedná o zaměstnání, je daná role 

překvalifikována na roli profesionála.  
118

 Muţ prezentovaný v souvislosti s kariérou, povoláním nebo zaměstnáním. 
119

 Muţ věnující se svým koníčkům či zábavě ve volném čase. 
120

 Muţ nápadně krásný, nemající jinou úlohu, i zde platí, ţe „bezejmenní muţi“ budou řazeni do této kategorie.  
121

 Muţ zabývající se svou krásou. 
122

 Muţ, který dbá o své zdraví, a to jak fyzické, tak psychické. 
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sféře. Podíváme-li se na hodnoty muţských rolí pro skupinu v soukromé sféře, můţeme 

vyčíst, ţe u obou časopisů role manţela/partnera dokonce vysoce převyšuje roli 

manţelky/partnerky, ale v případě LPD je tento nepoměr výrazně větší. Je moţné, ţe oba 

ţenské časopisy se svým zaměřením na soukromou sféru také jednoduše upřednostňují 

muţské role v soukromé sféře. Tím se ale na druhou stranu nevysvětluje, proč nejsou i ostatní 

muţské role v soukromé sféře vyšší. Zůstává tedy otázkou, v čem je zvláštní postavení 

manţela/partnera v rámci soukromé sféry u obou časopisů.  

 

Tabulka č. 33: Všechny muţské role 

 TINA LPD 

počet procent počet procent 

Otec 16 9 10 7 

Muţ starající se o 

domácnost 

6 3 2 2 

Manţel/ partner 69 38 68 50 

Aktivista 0 0 0 0 

Profesionál 68 38 45 34 

Muţ věnující se 

volnočasovým 

aktivitám 

15 8 10 7 

Krasavec/ sexuální 

objekt 

1 1 0 0 

Muţ pečující o 

svou krásu 

0 0 0 0 

Muţ pečující o své 

zdraví 

5 3 0 0 

Jiné 0 0 0 0 

Nelze určit 0 0 0 0 

CELKEM 180 100 135 100 

 

Tabulka č. 34: Všechny ţenské a muţské role 

 TINA LPD 

počet procent počet procent 

Matka//otec 50//16 8//9 56//10 11//7 

Ţena starající se o 

domácnost// Muţ … 

25//6 4//3 54//2 11//2 

Manţelka/partnerka// 

Manţel… 

66//69 10//38 72//68 14//50 

Aktivistka// aktivista 3//0 0//0 5//0 1//0 

Profesionálka// 

profesionál 

224//68 34//38 51//45 10//34 

Ţena věnující se 

volnočasovým 

aktivitám// muţ… 

78//15 12//8 36//10 7//7 

Kráska/ sexuální objekt// 

krasavec… 

88//1 14//1 97//0 19//0 

Ţena pečující o svou 

krásu/ Muţ… 

71//0 11//0 78//0 16//0 

Ţena pečující o své 

zdraví// Muţ… 

31//5 5//3 44//0 9//0 

Jiné 11//0 2//0 8//0 2//0 

Nelze určit 0// 0//0 0//0 0//0 
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Dále bych v rámci všech muţských rolí pojednala jejich rozloţení podle typu 

příspěvků, a tak, stejně jako u ţenských rolí a témat, mohla dojít k tomu, kolik prostoru jim 

časopisy věnují, coţ je předmětem tabulky č. 35. Takto zjistíme, ţe největší mnoţství 

dlouhých článků je u obou časopisů shodně věnováno roli manţela/partnera, přičemţ u obou 

s výraznou převahou nad ostatními muţskými rolemi. Taktéţ se oba časopisy shodnou na 

„druhém místě“, které náleţí profesionálovi.  

Můţeme si tedy všimnout, ţe při prostorovém měřítku také ubývá na významu role 

profesionála, a to zejména v současném časopise Tina. Oba časopisy se v dlouhých článcích 

věnují hlavně roli manţela/partnera, který jim umoţňuje vykreslit tuto roli podrobněji, coţ by 

mohlo vypovídat o vysoké významnosti, které tyto časopisy roli manţela/partnera přikládají. 

Z tohoto pohledu se tedy ještě zmenšuje podíl muţských rolí spojovaných s veřejnou sférou, 

podobně jako tomu bylo u ţenských rolí.  

Nyní se vraťme zpět k absolutním hodnotám pro muţské role. Z tabulky č. 35 je 

patrné, ţe se časopisy v prezentování muţských rolí poměrně shodují, alespoň rámcově – u 

obou jsou dvě nejfrekventovanější role manţel/partner a profesionál, přičemţ i ostatní role 

jsou zastoupeny podobně. Rozdělíme-li jednotlivé role do skupin podle jednotlivých sfér, 

ukáţe se, ţe struktura tohoto sloţení je sice podobná, ale v prvorepublikové LPD převaţuje 

hlavně soukromá sféra. Následující grafy č. 13 a 14 zachycují tyto tendence. Muţské role se 

zdají být jednostranně zaměřené a jednotvárné, ţe tedy u obou výrazně převládají jen dvě 

silné muţské role a ty ostatní mají jen okrajový význam, coţ je v rozporu s častým názorem, 

ţe muţ zastává v médiích rozličné role.  

 

Tabulka č. 35: Všechny muţské role podle typu příspěvků 

 TINA LPD 

počet procent počet procent 

Otec 16 9 10 7 

Krátký článek 3 19 5 50 

Dlouhý článek 3 19 3 30 

Malý obrázek 9 56 2 20 

Velký obrázek 1 6 0 0 

Muţ starající se o 

domácnost 

6 3 2 2 

Krátký článek 0 0 2 100 

Dlouhý článek 3 50 0 0 

Malý obrázek 1 17 0 0 

Velký obrázek 2 33 0 0 

Manţel/ partner 69 38 68 50 
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Krátký článek 24 35 22 32 

Dlouhý článek 31 45 34 50 

Malý obrázek 14 20 4 6 

Velký obrázek 0 0 8 12 

Aktivista 0 0 0 0 

Krátký článek 0 0 0 0 

Dlouhý článek 0 0 0 0 

Malý obrázek 0 0 0 0 

Velký obrázek 0 0 0 0 

Profesionál 68 38 45 34 

Krátký článek 20 29 15 34 

Dlouhý článek 7 10 9 20 

Malý obrázek 35 52 20 44 

Velký obrázek 6 9 1 2 

Muţ věnující se 

volnočasovým 

aktivitám 

15 8 10 7 

Krátký článek 2 13 0 0 

Dlouhý článek 1 7 4 40 

Malý obrázek 9 60 6 60 

Velký obrázek 3 20 0 0 

Krasavec/ sexuální 

objekt 

1 1 0 0 

Krátký článek 0 0 0 0 

Dlouhý článek 0 0 0 0 

Malý obrázek 1 100 0 0 

Velký obrázek 0 0 0 0 

Muţ pečující o 

svou krásu 

0 0 0 0 

Krátký článek 0 0 0 0 

Dlouhý článek 0 0 0 0 

Malý obrázek 0 0 0 0 

Velký obrázek 0 0 0 0 

Muţ pečující o své 

zdraví 

5 3 0 0 

Krátký článek 1 20 0 0 

Dlouhý článek 0 0 0 0 

Malý obrázek 4 80 0 0 

Velký obrázek 0 0 0 0 

Jiné 0 0 0 0 

Krátký článek 0 0 0 0 

Dlouhý článek 0 0 0 0 

Malý obrázek 0 0 0 0 

Velký obrázek 0 0 0 0 

Nelze určit 0 0 0 0 

Krátký článek 0 0 0 0 

Dlouhý článek 0 0 0 0 

Malý obrázek 0 0 0 0 

Velký obrázek 0 0 0 0 
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Grafy č. 13 a č. 14: Rozloţení všech muţských rolí v rámci sféry soukromá a veřejná 

Tina -

soukromá

sféra

Tina - veřejná

sféra

Tina - na

pomezí

soukromé a

veřejné sféry

LPD -

soukromá

sféra

LPD - veřejná

sféra

LPD - na

pomezí

soukromé a

veřejné sféry

  

Nyní se podíváme na hlavní muţské role. Srovnáním všech muţských rolí a hlavních 

muţských rolí zjistíme, jakou důleţitost přisuzuje Tina a LPD jednotlivým rolím. Výsledky 

pro hlavní muţské role jsou zobrazeny v následující tabulce č. 36.  

 Při srovnání všech muţských rolí a hlavních muţských rolí zjistíme, ţe se procentuální 

zastoupení v rámci časopisu Tina nijak výrazně nezměnilo (maximálně o 2 %), ale u LPD 

proběhl výraznější nárůst u role manţela (o 6 %) a pokles u role otce (taktéţ o 6 %). Na muţe 

tedy bylo nahlíţeno zejména jako na manţela/partnera a role otce s tímto obrazem příliš 

nekorespondovala. Tyto výraznější změny tedy nastaly v rámci skupiny soukromá, ačkoli 

v celkovém kontextu dělení na skupiny soukromá, veřejná a na pomezí není tato změna znát, 

jak dokládají následující grafy č. 15 a č. 16. 

 U obou časopisů můţeme i u hlavních muţských rolí zaznamenat dvě vedoucí role – 

manţela/partnera a profesionála, přičemţ ostatní muţské role představují menšinu. Odlišnosti 

pro hlavní muţské role v rámci jednotlivých rolí najdeme u role otce, který u LPD představuje 

pouhé 3 %, kdeţto u Tiny 9 %. To znamená, ţe prvorepublikový časopis upřednostňoval 

v rámci soukromé sféry roli manţela/partnera před otcem, coţ jiţ současný časopis nedělá a 

muţe prezentuje také jako otce, ve srovnání s LPD na úkor profesionála (ačkoli jeho pozice je 

i tak silná). Opět se setkáváme se tím, ţe muţské role nejsou konfrontovány s aspektem 

vzhledu ani v jednom z časopisů.  

 V neposlední řadě bych také ráda pojednala o rozloţení jednotlivých muţských rolí 

v rámci typu příspěvků. Výsledky této analýzy jsou zobrazeny v tabulce č. 37, ze které je 

patrné, ţe v Tině i v LPD je přibliţně největší prostor
123

 věnován roli manţela/partnera, dále 

pak roli profesionála a muţi věnujícímu se volnočasovým aktivitám. Jako vůdčí se ale u obou 

časopisů shodně vyděluje role manţela/partnera, tedy role spojovaná se soukromou sférou. 

Výsledky se tedy poměrně shodují s výsledky pro všechny muţské role. 

                                                 
123

 Prostor je počítán jako součet hodnot pro dlouhý článek a velký obrázek.  
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Tabulka č. 36: Hlavní muţské role 

 
 TINA LPD 

počet procent počet procent 

Otec 15 9 4 3 

Muţ starající se o 

domácnost 

4 2 2 2 

Manţel/ partner 69 40 65 56 

Aktivista 0 0 0 0 

Profesionál 65 38 38 32 

Muţ věnující se 

volnočasovým 

aktivitám 

13 7 8 7 

Krasavec/ sexuální 

objekt 

1 1 0 0 

Muţ pečující o 

svou krásu 

0 0 0 0 

Muţ pečující o své 

zdraví 

5 3 0 0 

Jiná 0 0 0 0 

Nelze určit 0 0 0 0 

CELKEM 172 100 117 100 

 

Grafy č. 15 a č. 16: Rozloţení hlavních muţských rolí v rámci sféry soukromá a veřejná 

Tina -

soukromá

sféra

Tina - veřejná

sféra

Tina - na

pomezí

soukromé a

veřejné sféry

LPD -

soukromá

sféra

LPD - veřejná

sféra

LPD - na

pomezí

soukromé a

veřejné sféry

 

 

Tabulka č. 37: Hlavní muţské role podle typu příspěvků 

  TINA LPD 

počet procent počet procent 

Otec 15 9 4 3 

Krátký článek 3 20 1 25 

Dlouhý článek 2 13 2 50 

Malý obrázek 9 60 1 25 

Velký obrázek 1 7 0 0 

Muţ starající se o 

domácnost 

4 2 2 2 

Krátký článek 0 0 2 100 

Dlouhý článek 1 25 0 0 

Malý obrázek 1 25 0 0 

Velký obrázek 2 50 0 0 

Manţel/ partner 69 40 65 56 
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Krátký článek 24 35 22 34 

Dlouhý článek 31 45 31 48 

Malý obrázek 14 20 4 6 

Velký obrázek 0 0 8 12 

Aktivista 0 0 0 0 

Krátký článek 0 0 0 0 

Dlouhý článek 0 0 0 0 

Malý obrázek 0 0 0 0 

Velký obrázek 0 0 0 0 

Profesionál 65 38 38 32 

Krátký článek 19 29 12 32 

Dlouhý článek 6 9 9 24 

Malý obrázek 34 52 16 42 

Velký obrázek 6 9 1 3 

Muţ věnující se 

volnočasovým 

aktivitám 

13 7 8 7 

Krátký článek 2 15 0 0 

Dlouhý článek 1 8 4 50 

Malý obrázek 7 54 4 50 

Velký obrázek 3 23 0 0 

Krasavec/ sexuální 

objekt 

1 1 0 0 

Krátký článek 0 0 0 0 

Dlouhý článek 0 0 0 0 

Malý obrázek 1 100 0 0 

Velký obrázek 0 0 0 0 

Muţ pečující o 

svou krásu 

0 0 0 0 

Krátký článek 0 0 0 0 

Dlouhý článek 0 0 0 0 

Malý obrázek 0 0 0 0 

Velký obrázek 0 0 0 0 

Muţ pečující o své 

zdraví 

5 3 0 0 

Krátký článek 1 20 0 0 

Dlouhý článek 0 0 0 0 

Malý obrázek 4 80 0 0 

Velký obrázek 0 0 0 0 

Jiná 0 0 0 0 

Krátký článek 0 0 0 0 

Dlouhý článek 0 0 0 0 

Malý obrázek 0 0 0 0 

Velký obrázek 0 0 0 0 

Nelze určit 0 0 0 0 

Krátký článek 0 0 0 0 

Dlouhý článek 0 0 0 0 

Malý obrázek 0 0 0 0 

Velký obrázek 0 0 0 0 

 

Nyní bych se ráda podrobněji věnovala roli otce a profesionála. Podrobnější analýzu 

jim věnuji kvůli tomu, ţe jsou typickými zástupci soukromé a veřejné sféry. V rámci těchto 

rolí také existují činnosti a oblasti, které jsou přisuzované ţenám či muţům, a to navzdory 

tomu, ţe popírají dělení na soukromou sféru jako sféru tradičně přisuzovanou ţenám a 
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veřejnou sféru tradičně přisuzovanou muţům. Začněme rolí otce. Výsledky zobrazuji 

v tabulce č. 38. 

  

Tabulka č. 38: Otec podle činnosti 

 TINA LPD 

Hlavní role Všechny role Hlavní role Všechny role 

počet procent počet procent počet procent počet procent 

Materiální 

péče 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Emocionální 

péče 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Péče v době 

nemoci 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Zábava a hra 5 38 6 38 0 0 0 0 

Výchova 0 0 0 0 2 50 2 20 

Vzdělání 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jiná 2 12 2 12 0 0 0 0 

Nelze určit 8 50 8 50 2 50 8 80 

CELKEM 15 100 16 100 4 100 10 100 

  

Hned na úvod je třeba poznamenat, ţe se shodně u obou časopisů objevila kategorie 

„nelze určit“ v polovině případů. Tento údaj poukazuje na to, ţe role otce je v obou 

časopisech prezentována jako neurčitá a nejasná, tedy ţe jsou sice prezentováni v přítomnosti 

dětí, ale jen jako doprovodný prvek. Typickým příkladem je obrázek, jak maminka krmí malé 

dítě a otec jen sedí vedle a jak se říká, hledí si svého. To můţe vytvářet dojem, ţe role otců 

není časopisy stále definována, otec je prostě jen přítomen a v tomto směru nenastala ţádná 

proměna. Na tomto místě také mohu odkázat k teoretické části, kdy jiţ byla z předchozích 

výzkumů zjištěna tato nejasná role otců v časopisech pro ţeny, případně jejich úplná absence 

(Tabery, 2005). 

 Protoţe není role otce nijak výrazně početně zastoupena (u Tiny 16 případů a u LPD 

pouhé 4), nemají zbylé výsledky příliš silnou vypovídací hodnotu. Jestliţe bychom 

konstatovali, ţe výchova tvoří v LPD 50 % ze všech případů, je nutné také dodat, ţe 

přepočteno na číselné hodnoty se jedná pouze o dva případy a podobně je tomu tak u Tiny. 

Odhlédneme-li od této stránky věci, pak současná Tina prezentuje otce jen při hře a zábavě, 

kdeţto LPD při „zodpovědnější“ výchově. Obě tyto činnosti jsou spíše přisuzovány muţům, 

ačkoli jsem v předchozí části týkající se ţenských rolí a zejména činností spojovaných s rolí 

matky ukázala, ţe i tyto činnosti jsou v ţenských časopisech spojovány s ţenami, hlavně 

v případě současné Tiny a v absolutních číslech dokonce častěji neţ s muţi.  

 Dále bych se ráda věnovala roli profesionála. Výsledky jsou zobrazeny v tabulce č. 39, 

ze které je patrné, ţe nejfrekventovanější kategorií je u profesionála v Tině oblast kultury, 
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umění a tvůrčí práce (s 59 % pro všechny role a se 60 % pro hlavní role), kdeţto v LPD 

zdravotnictví a sociální péče (se 45 % pro všechny role a se 42 % pro hlavní role). Toto 

zjištění je poněkud překvapivé, protoţe právě tyto oblasti jsou často pojímány jako typické 

ţenské a tyto dvě kategorie jsou nejčastější i u profesionálky. U Tiny dokonce profesionál 

v oblasti kultury, umění a tvůrčí činnosti převyšuje profesionálky v té samé oblasti o 14 % pro 

hlavní role. Typický zástupce profesionála v této oblasti je jako u profesionálek herec/zpěvák, 

případně tanečník, který má mnohdy společné znaky s rolí krasavce/sexuálního objektu, u 

kterého je významný aspekt vzhledu. Tento typ profese tedy nese společné rysy se 

zobrazováním ţen v časopisech.  

 Kromě oblasti kultury, umění a tvůrčí činnosti jsou muţi nejčastěji spojováni se 

zdravotnictvím a sociální péčí. Stejně jako u ţenské role profesionálky jsem i u profesionála 

zkoumala, jakou pozici v této sféře zastává. Z tabulky č. 40 je patrné, ţe jsou s převahou 

zastoupeny řídící pozice, ačkoli s poklesem u současné Tiny. To tedy znamená, ţe oba 

časopisy prezentují zdravotníka/sociálního pracovníka ve vedoucí pozici častěji neţ 

zdravotnici/sociální pracovnici. Současná Tina ale zobrazuje ţeny v tomto ţenském povolání 

jako pomocný personál téměř v polovině případů, coţ je více neţ 10 % nárůst jak pro všechny 

role, tak pro hlavní role oproti LPD. Co se týče muţských rolí naopak klesá jejich zastoupení 

ve vedoucí pozici, respektive vyšším personálu u současné Tiny oproti LPD. V Tině tedy jak 

pro ţeny, tak pro muţe pokleslo jejich zobrazování v roli vyššího personálu. 

  U role profesionála se také vyskytly oblasti činností, které se u profesionálky téměř 

vůbec neobjevily. Jedná se zejména o stavebnictví, strojírenství, techniku, vědu a výzkum a  

výrobu a průmysl, coţ jsou oblasti tradičně spojované s muţi. Celkově se hodnoty pro tyto 

oblasti pohybují kolem 11 % u Tiny a 20 % u LPD a jsou tedy výrazně vyšší neţ stejné 

hodnoty pro profesionálku (kolem 1 % pro Tinu, ale asi 12 % pro LPD). Poměrně vysoké 

zastoupení „muţských“ povolání u ţen v LPD by bylo opět moţné vysvětlit povahou tehdejší 

ekonomiky, kdy stále ještě převaţovala oblast průmyslu a zemědělství (Fialová, 1998). 

 

Tabulka č. 39: Profesionál podle sféry působení 

 TINA LPD 

Hlavní role Všechny role Hlavní role Všechny role 

počet procent počet procent počet procent počet procent 

Administrativa 4 6 4 5 0 0 0 0 

Ekonomika, 

bankovnictví, 

management 

3 5 3 4 0 0 0 0 

Politika 0 0 0 0 1 3 1 2 

Kultura, umění, 

tvůrčí práce 

39 60 40 59 9 24 11 25 
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Právo 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prodej a obchod 2 3 2 3 2 5 2 4 

Stavebnictví, 

strojírenství, 

technika 

1 2 1 2 2 5 2 4 

Věda a výzkum 1 2 1 2 0 0 0 0 

Výroba a 

průmysl 

5 7 5 7 5 13 5 11 

Vzdělání a 

školství 

2 3 2 3 3 8 3 7 

Zdravotnictví a 

sociální péče 

8 12 9 13 16 42 20 45 

Jiné 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nelze určit 0 0 1 2 0 0 1 2 

CELKEM 65 100 68 100 38 100 45 100 

 

Tabulka č. 40: Zdravotník/ sociální pracovník podle pozice 

 TINA LPD 

Hlavní role Všechny role Hlavní role Všechny role 

počet procent počet procent počet procent počet procent 

Vyšší 

personál 

6 75 7 78 16 100 20 100 

Pomocný 

personál 

2 25 2 22 0 0 0 0 

Nelze určit 0 0 0 0 0 0 0 0 

CELKEM 8 100 9 100 16 100 20 100 

  

3.2.4.1. Dílčí shrnutí 

Muţům je obecně v obou časopisech věnováno málo prostoru a jejich role jsou jednotvárné – 

nejčastěji se jedná o roli manţela/partnera a roli profesionála. Co se týče sfér soukromé a 

veřejné, k výrazným proměnám nedošlo. Překvapující je vysoký podíl muţských rolí ve 

veřejné sféře (ačkoli o něco menší v současné Tině) stejně jako sféra působení profesionála. 

Ten se nejčastěji zabývá činností v oblasti kultury, umění a tvůrčích prací a v oblasti 

zdravotnictví a sociální problematiky, kde nejčastěji zastává řídící funkci. 
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4. ZÁVĚR 

Sféry soukromá a veřejná představují jedno ze základních dělení naší společnosti. Zároveň 

toto rozlišování odkazuje k ţenské a muţské existenci, a dokonce bychom o tomto rozlišování 

mohli říct, ţe bylo od dob francouzské revoluce základním principem vztahů mezi pohlavími, 

coţ z něj dělá jedno z nejvýznamnějších schémat vůbec (Abramsová, 2005). Vezmeme-li 

navíc v úvahu sociální konstruování genderu, je zřejmé, ţe koncept sféry soukromé a veřejné 

se promítá do představ o „ţenách“ a „muţích“ a potaţmo i do našich identit. A právě proto je 

důleţité postihnout změny, které v tomto směru nastaly, protoţe to nejsou jen změny 

v abstraktních představách, ale i změny týkající se konkrétních jednotlivců. Média nejen ţe 

tyto představy pomáhají utvářet, ale také je z nich lze vyčíst, coţ z nich dělá materiál vhodný 

ke zkoumání. 

 Bakalářskou práci jsem strukturovala do dvou základních částí – teoretické a 

empirické. V první části, teoretické, jsem se snaţila podloţit empirickou část relevantními 

koncepty a teoriemi. Neopominula jsem ani historické souvislosti schématu soukromá a 

veřejná, protoţe jeho kořeny nejsou tak hluboké, jak by se mohlo zdát, a tedy ani tak 

přirozené a samozřejmé. Empirická část pak předkládá výsledky komparativní obsahové 

analýzy, jejímţ cílem bylo zjistit, jak se pozměnily konstrukce soukromé a veřejné sféry ve 

vztahu k femininitě a maskulinitě během více jak osmdesáti let. 

 Výsledky ukazují, ţe tématické zaměření zkoumaných časopisů se nijak výrazně 

neproměnilo. Oba se soustředí zejména na témata tradičně spojovaná se soukromou sférou a 

na témata na pomezí soukromé a veřejné sféry, hlavně ta s odkazem k tělesnosti a kráse. 

Z tohoto pohledu je tedy feminita nadále spojována zejména s rodinným krbem a vzhledem. 

Dílčí rozdíly můţeme pozorovat ve struktuře jednotlivých témat, kdy je například současná 

Tina orientovaná spíše na nákupy a spotřebu, kdeţto prvorepubliková LPD na úklid. Taktéţ 

můţeme u současné Tiny pozorovat nárůst témat odkazujících k individuálnímu rozvoji.  

 V rámci analýzy jsem zjistila, ţe se ale změnila povaha prezentovaných ţenských rolí.  

V porovnání s LPD současná Tina zobrazuje ţeny více ve veřejné sféře. Na první pohled se 

tedy zdá, ţe časopis Tina pojednává o ţenách vyváţeně v rámci soukromé a veřejné sféry 

v porovnání s prvorepublikovým LPD, který nadále upřednostňuje soukromou sféru a hlavně 

role odkazující ke vzhledu. Ačkoli v Tině najdeme vysoké zastoupení ţen v roli 

profesionálek, převaţují u nich zaměstnání, která jsou tradičně spojovaná s ţenami. 

Vezmeme-li navíc v potaz kritérium rozsahu prezentace, význam profesionálky u Tiny dále 

klesá.  
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 Pokud jde o muţské role, jsou změny v porovnání s ţenskými rolemi ještě menší. 

V obou časopisech jsou zastoupeni zejména rolí manţela/partnera a profesionála, přičemţ 

v současné Tině je v porovnání s LPD kladen větší důraz na profesionála. Na druhou stranu je 

zastoupení muţských rolí v soukromé sféře velmi silné, dokonce silnější neţ u ţenských rolí, 

coţ je v rozporu s tradičním dělením na soukromou sféru jako doménu ţen a veřejnou sféru 

jako doménu muţů.  

Na základě výsledků tedy můţeme shrnout, oba časopisy vycházejí vstříc dělení na 

soukromou sféru a veřejnou sféru zejména tématickým zaměřením, které je také velmi stálé 

v čase. Podobnou stagnaci můţeme nalézt u muţských rolí, na nichţ není patrná výrazná 

proměna. Naopak ţenské role se proměnily nejvíce, v Tině jsou rozmanitější a více se 

soustředí na veřejnou sféru a zejména na role spadající do skupiny na pomezí.  
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PŘÍLOHY 

 

KÓDOVACÍ KNIHA 

NÁZEV VÝZKUMU: Proměny konstrukcí soukromé a veřejné sféry v současném 

časopisu Tina a v prvorepublikového časopisu List paní a dívek 

METODA: Komparativní kvantitativní obsahová analýza současného časopisu Tina a 

prvorepublikového časopisu List paní a dívek 

 

IDENTIFIKAČNÍ PROMĚNNÉ: 

1. časopis: 1. List paní a dívek 

  2. Tina  

2. rok 

3. číslo 

4. strana 

5. číslo příspěvku 

6. typ příspěvku:   1. článek:  1. krátký 

      2. dlouhý 

    2. obrázek: 1. malý 

      2. velký 

 

ANALYTICKÉ PROMĚNNÉ: 

1. Téma:   

1. PÉČE O DOMÁCNOST:  

0. obecně 

1. vaření 

2. úklid 

3. dekorace 

4. opravy 

5. nákupy 

6. finance 

7. právní rady 
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2. DĚTI:  

 0. obecně 

1. odívání 

2. materiální obstarávání 

3. emocionální péče 

4. péče v době nemoci 

5. zábava a hra 

6. výchova 

7. vzdělávání 

8. těhotenství a porod 

3. VZTAHY: 

 0. obecně 

1. partnerské 

2. kamarádské/přátelské 

3. v širší rodině 

4. KARIÉRA 

 0. obecně 

1. další vzdělání 

2. kancelář 

3. dění na pracovišti 

4. skloubení kariéry a rodiny 

5. inspirace 

5. VEŘEJNÉ DĚNÍ 

 0. obecně 

1. politika 

2. ekonomika 

3. sociální problematika 

4. kultura 

5. sport 

6. VOLNÝ ČAS:  

 0. obecně 

1. kultura 

2. cestování 

3. sport 
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4. technika 

5. domácí mazlíčci 

7. KRÁSA: 

 0. obecně 

1. móda 

2. hubnutí 

3. kosmetika 

4. stárnutí 

8. ZDRAVÍ: 

 0. obecně 

1. fyzické zdraví 

2. psychické zdraví 

9. JINÉ 

10. NELZE URČIT 

 

2. Hlavní téma 

1. PÉČE O DOMÁCNOST:  

 0. obecně 

1. vaření 

2. úklid 

3. dekorace 

4. opravy 

5. nákupy 

6. finance 

7. právní rady 

2. DĚTI:  

 0. obecně 

1. odívání 

2. materiální obstarávání 

3. emocionální péče 

4. péče v době nemoci 

5. zábava a hra 

6. výchova 

7. vzdělávání 
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8. těhotenství a porod 

3. VZTAHY: 

 0. obecně 

1. partnerské 

2. kamarádské/přátelské 

3. v širší rodině 

4. KARIÉRA 

 0. obecně 

1. další vzdělání 

2. kancelář 

3. dění na pracovišti 

4. skloubení kariéry a rodiny 

5. inspirace 

5. VEŘEJNÉ DĚNÍ 

 0. obecně 

1. politika 

2. ekonomika 

3. sociální problematika 

4. kultura 

5. sport 

6. VOLNÝ ČAS:  

 0. obecně 

1. kultura 

2. cestování 

3. sport 

4. technika 

5. domácí mazlíčci 

7. KRÁSA: 

 0. obecně 

1. móda 

2. hubnutí 

3. kosmetika 

4. stárnutí 

8. ZDRAVÍ: 
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 0. obecně 

1. fyzické zdraví 

2. psychické zdraví 

9. JINÉ 

10. NELZE URČIT 

 

3. Téma – přítomnost 

1. péče o domácnost:  

0. neutrální 

1. ţena:  

2. muţ:   

3. oba:   

2. děti:  

  0. neutrální 

  1. ţena 

  2. muţ 

  3. oba 

3. vztahy:  

  0. neutrální 

  1. ţena 

  2. muţ 

  3. oba 

4. kariéra:  

  0. neutrální 

  1. ţena 

  2. muţ 

  3. oba 

6. veřejné dění:  

  0. neutrální 

  1. ţena 

  2. muţ 

  3. oba 

7. volný čas:  

  0. neutrální 
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  1. ţena 

  2. muţ 

  3. oba 

8. krása:  

  0. neutrální 

  1. ţena 

  2. muţ 

  3. oba 

9. zdraví:  

  0. neutrální 

1. ţena 

  2. muţ 

  3. oba 

 

4. Všechny ţenské role 

1. matka:  

1. materiální obstarávání 

   2. emocionální péče 

   3. péče v době nemoci 

   4. zábava a hra 

   5. výchova 

   6. vzdělání 

 7. jiná 

8. nelze určit 

2. ţena starající se o domácnost 

3. manţelka/partnerka 

4. aktivistka 

5. profesionálka:  

1. administrativa 

   2. ekonomika, bankovnictví, management 

   3. politika 

   4. informační technologie 

   5. kultura, umění a tvůrčí práce 

   6. právo 
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   7. prodej a obchod 

8. stavebnictví, strojírenství, technika 

   9. věda a výzkum 

   10. výroba a průmysl 

   11. vzdělávání a školství 

   12. zdravotnictví a sociální péče: 

     1. pomocný personál 

     2. vyšší personál 

     3. nelze určit 

   13. jiný 

   14. nelze určit 

6. ţena věnující se volnočasovým aktivitám 

7. kráska/sexuální objekt 

8. ţena pečující o svou krásu 

9. ţena pečující o své zdraví 

10. jiná 

11. nelze určit 

 

5. Hlavní role ţeny: 

1. matka:  

1. materiální obstarávání 

   2. emocionální péče 

   3. péče v době nemoci 

   4. zábava a hra 

   5. výchova 

   6. vzdělání 

 7. jiná 

8. nelze určit 

2. ţena starající se o domácnost 

3. manţelka/partnerka 

4. aktivistka 

5. profesionálka:  

1. administrativa 

   2. ekonomika, bankovnictví, management 
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   3. politika 

   4. informační technologie 

   5. kultura, umění a tvůrčí práce 

   6. právo 

   7. prodej a obchod 

8. stavebnictví, strojírenství, technika 

   9. věda a výzkum 

   10. výroba a průmysl 

   11. vzdělávání a školství 

   12. zdravotnictví a sociální péče: 

     1. pomocný personál 

     2. vyšší personál 

     3. nelze určit 

   13. jiný 

   14. nelze určit 

6. ţena věnující se volnočasovým aktivitám 

7. kráska/sexuální objekt 

8. ţena pečující o svou krásu 

9. ţena pečující o své zdraví 

10. jiná 

11. nelze určit 

 

6. Všechny muţské role 

1. otec:  

1. materiální obstarávání 

  2. emocionální péče 

  3. péče v době nemoci 

  4. zábava a hra 

  5. výchova 

  6. vzdělání 

7. jiná 

8. nelze určit 

2. muţ pečující o domácnost 

3. manţel/partner 
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4. aktivista 

5. profesionál:  

1. administrativa 

   2. ekonomika, bankovnictví, management 

   3. politika 

   4. informační technologie 

   5. kultura, umění a tvůrčí práce 

   6. právo 

   7. prodej a obchod 

8. stavebnictví, strojírenství, technika 

   9. věda a výzkum 

   10. výroba a průmysl 

   11. vzdělávání a školství 

   12. zdravotnictví a sociální péče: 

     1. niţší personál 

     2. vyšší personál 

     3. nelze určit 

   13. jiný 

   14. nelze určit  

6. muţ věnující se volnočasovým aktivitám 

7. krasavec/sexuální objekt 

8. muţ pečující o svou krásu 

9. muţ pečující o své zdraví 

10 jiná 

11. nelze určit 

 

7. Hlavní role muţe 

1. otec:  

1. materiální obstarávání 

  2. emocionální péče 

  3. péče v době nemoci 

  4. zábava a hra 

  5. výchova 

  6. vzdělání 
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7. jiná 

8. nelze určit 

2. muţ pečující o domácnost 

3. manţel/partner 

4. aktivista 

5. profesionál:  

1. administrativa 

   2. ekonomika, bankovnictví, management 

   3. politika 

   4. informační technologie 

   5. kultura, umění a tvůrčí práce 

   6. právo 

   7. prodej a obchod 

8. stavebnictví, strojírenství, technika 

   9. věda a výzkum 

   10. výroba a průmysl 

   11. vzdělávání a školství 

   12. zdravotnictví a sociální péče: 

     1. niţší personál 

     2. vyšší personál 

     3. nelze určit 

   13. jiný 

   14. nelze určit  

6. muţ věnující se volnočasovým aktivitám 

7. krasavec/sexuální objekt 

8. muţ pečující o svou krásu 

9. muţ pečující o své zdraví 

10 jiná 

11. nelze určit 

 

 

 

 


