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Abstrakt: 

Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak je prezentováno téma samoživitelství v denním 

tisku. Samoživitelství je důležitý sociální problém dneška, proto spatřuji tuto oblast jako 

důležitou pro výzkum. Média mají moc ovlivňovat naše myšlení a názory, zajímalo mě 

tedy, kdo má možnost se v médiích vyjádřit, jaké je rozložení jednotlivých informačních 

zdrojů, zda o samoživitelství hovoří laikové, sociologové/žky, psychologové/žky nebo 

zástupci/kyně různých organizací. Výzkum byl proveden prostřednictvím kvantitativní a 

kvalitativní obsahové analýzy. Diplomová práce poukazuje na rozdíly mezi tím, kdo se 

k tématu vyjadřuje a snaží se poukázat také na to, co v médiích o tématu samoživitelství 

zobrazováno není a co to pro nás znamená. 
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Abstract: 

The aim of the thesis was to investigate how single parents is presented in daily press. 

Single parents is an important today social problem so I find this as an important research 

field. The media have the power to influence our thoughts and opinions. I wonder who has 

the opportunity to comment in the media, what the distribution of individual information 

sources are and who talks about this (laymen, sociologist, psychologists or representatives 

of various organizations). The research was conducted through quantitative and qualitative 

content analysis. This thesis focuses on the differences between people who talks about 

single parents and also tries to point out how “single mother” is displayed by media and 

what it means for us. 
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1. ÚVOD 

Tématu samoživitelství bývá v denním tisku, a potažmo v politice věnována relativně 

malá pozornost. Často se o něm také hovoří pouze v souvislosti se ženami, proto bylo cílem 

mé diplomové práce ověřit, jak je samoživitelství konstruováno v denním tisku, který má do 

značné míry konstitutivní vliv na utváření veřejného mínění a zařazování společenských témat 

na politickou agendu.  

Zkoumání médií je podle mě nejen zajímavé, ale i užitečné, protože existuje množství 

teorií o tom, jaký a jak velký vliv mají média na své publikum. Působení médií jsme denně 

vystavováni a ne každý si dokáže udržet dostatečně kritický odstup od toho, co je nám médii 

sdělováno, reagovat na některá sdělení kriticky a nepovažovat je tedy za obecné pravdy. 

Média nám toho sdělují mnoho, a proto vidím jako důležité zamyslet se také nad tím, o čem 

nehovoří, respektive, co zatajují. 

Samoživitelství je důležitý sociální problém dneška, ale prakticky se o něm jako 

o problému v médiích nepíše. Nabízí se proto otázka, proč o něm média tolik nepíší, ale také, 

jak o něm píší, když už ho zmiňují? Je důležité si uvědomit, že média interpretují svět často 

stereotypně, proto jsem se na toto téma blíže zaměřila a pokusila se odpovědět na otázky: Jak 

často se o samoživitelství píše? Jak se o něm píše? Kdo v textech mluví a interpretuje?, atd.  

Jako další důležitý bod spatřuji potřebu uvědomit si, že o stejné věci mohou psát různí 

lidé zcela jinak. Každý se může zaměřit na jiný aspekt věci a tím ovlivnit to, jak bude věc 

v tisku prezentována. Tím, že se například dá prostor k vyjádření pouze jedné skupině 

odborníků, může dojít k situaci, kdy se o věci bude psát pouze z jednoho úhlu pohledu.  

V teoretické části jsem se zaměřila na téma samoživitelství, ale také další pojmy, které 

se samoživitelstvím souvisí, jako je rodina, rozvod, přidělování dětí do péče po rozvodu, atd. 

V další části jsem se zaměřila také na samotná média, jejich vývoj, typy a proces, 

prostřednictvím kterého působí na jednotlivce, co jim přinášení a jak je případně ovlivňují. 

Považuji za důležité tyto pojmy definovat, protože to, jak je budu definovat, ukáže, jak je 

chápu a jak s nimi budu pracovat.  

V empirické části představuji metody, které používám, zmiňuji jejich výhody 

a nevýhody. Vzhledem k zamýšlené povaze výzkumu jsem provedla analýzu již existujících 

materiálů, jedná se tedy o obsahovou analýzu článků. Vybrala jsem nebulvární tisk, jakým je 

deník Právo, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladou frontu Dnes a poté jsem zařadila 

ještě bulvární deník Blesk, protože je nejčtenějším bulvárním deníkem u nás.  
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

Zpracování teoretického rámce je podle Hendla velice obtížná a zároveň klíčová věc, 

protože teorie je podkladem pro další etapy výzkumu (Hendl, 2006: 24). V teoretické části se 

proto zaměřuji především na média a samoživitelství a následně další pojmy, které se k dané 

problematice pojí.  

Výzkumník/ce by také neměl/a zapomenou zjistit si, zda téma, které si vybral/a pro 

svůj výzkum, zkoumal/a už někdo předtím, co bylo k danému tématu vyzkoumáno a s jakými 

teoriemi se daný výzkum spojuje (Trampota, Vojtěchovská, 2010: 22). Zmiňuji tedy dvě 

diplomové práce, které se zabývaly tématy, spojenými se samoživitelstvím.  

 

2.1. Rodina 

Rodina má dnes zcela jinou podobu, než měla například v 16. až 18. století. V tomto 

období ještě neexistovalo označení rodiny, jaké známe dnes. Pro rodinné uspořádání té doby 

se hodí označení ,,famillia.“ Tento pojem označoval spíše ,,dům“, ,,hospodářství“ a zahrnoval 

manžele nebo domácnost muže a ženy a další příbuzné osoby, případně ale také osoby 

nepříbuzné jako je služebnictvo, pacholci, děvečky, podruzi (Horský, Seligová, 2000: 17). 

Rodina byla dříve spojována spíše s biologickým významem zachování rodu a byla chápána 

jako základní jednotka k udržení každé společnosti (Matoušek, 1997: 9-11). 

Každá společnost má svou vlastní představu o tom, co rodina znamená a kdo do ní 

patří (Matoušek, 1997: 21). Podle Pierra Bourdieu rodina:  

 

hraje zásadní roli v udržování sociálního řádu, v pokračování nejen biologickém, ale i sociálním, 

v uchovávání struktur sociálního prostoru a sociálních vztahů. Je to jedno z míst par excellence, kde se 

shromažďují všechny druhy kapitálu a kde se předávají dalším generacím. Svou jednotu si rodina 

uchovává právě předáváním a kvůli předávání, aby mohla předávat, protože je předávání schopná 

(Bourdieu, 1998: 99). 

 

 

 Podle Giddense je rodina skupinou osob, které jsou přímo spřízněné příbuzenskými 

vztahy a dospělí členové odpovídají za výchovu dětí (Giddens, 1999: 156). 
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V současné době se můžeme setkat s nukleární rodinou,
1
 která je dnes považována za 

normu a jakékoli jiné formy rodiny jako je rodina pouze s jedním rodičem nebo rodina 

homosexuálního páru, mohou být považovány za odklánějící se od normy (Renzetti, Curran, 

2003: 263).  

Panuje přesvědčení, že současná rodina je stále více společností individuí. Nejedná se 

o novou teorii, protože se s ní setkáváme již u sociologů 19. století, kterými byli například 

K. Marx, G. Simmel nebo F. Tönnis. Velký vliv na tuto tezi měl především É. Durkheim 

(Dudová, 2008: 18). Ač je rodina považována za společenství individuí, rodinný systém 

prošel velkými změnami v důsledku přechodu od tradiční společnosti ke společnosti moderní 

(Dudová, 2008).  

V souvislosti s dnešní rodinou se můžeme setkat se zastánci tradičního modelu rodiny, 

kteří často tvrdí, že je instituce rodiny ohrožena a mohla by se zhroutit. Proti nim se však staví 

odpůrci tradičních hodnot, kteří věří, že se rodina nehroutí, ale pouze se mění její podoba 

(Giddens, 1999: 181). Také podle Matouška není rodina neohrozitelná, jejími vnějšími 

hranicemi je možné vždy zvenku prostoupit a tím jí porušit (Matoušek, 1997: 33). Může se 

zdát, že rodina prochází krizí, mění se i vztahy jednotlivých členů rodiny, přesto zůstává stále 

důležitou institucí socializace člověka (de Singly, 1999: 7). 

V rámci studia rodiny je také zajímavé zaměřit se na to, kolik párů nežije v tzv. faktickém 

manželství, tedy není oddáno. Z  celkového počtu faktických manželství, kterých bylo v roce 

2011 celkem 234 346, představovalo 8, 8 % z nich nesezdaná soužití, tzv. kohabitace. 

Z celkového počtu úplných rodin kohabitace představovala 11, 2 %. Od roku 2001 tak došlo 

k vekému nárůstu kohabitací, a to o 3, 4 %. Podíl nesezdaných soužití na celkovém počtu úplných 

rodin se liší podle místa bydliště, ale také regionálně. Ovšem většinu nesezdaných párů tvoří ti, 

kteří nemají závislé děti (56,3 %). Celkově bezdětných bylo mezi ženami žijícími ve faktickém 

manželství 27,7 % (celkový podíl bezdětných žen v Česku je pak 21,7 %), přičemž do 29 let je 

tento podíl více než dvojnásobný. Zhruba další čtvrtině žen (27,7 %) v nesezdaných svazcích se 

během života narodilo jedno dítě, 31,8 % ženám dvě děti, 9,1 % tři a 2,8 % ženám čtyři nebo více 

dětí. V porovnání s vdanými ženami byl podíl bezdětných u nesezdaných žen ve všech věkových 

kategoriích vyšší. Pokud bychom ale porovnávali ženy svobodné a svobodné ženy v nesezdaném 

soužití, pak by byl podíl bezdětných u faktických manželství nižší.  

Více než polovinu faktických manželství tvořili lidé ve věku 25–39 let (52,1 % mužů 

a 53,7 % žen). Pokud bychom opět vztáhli osoby v nesezdaných soužitích k celkovému 

                                                 
1
 Nukleární rodina se skládá z manželů a jejich vlastních či adoptivních dětí žijících ve stejné domácnosti 

(Giddens, 1999: 156). 
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počtu obyvatel v daném věku, získali bychom obdobné výsledky. Nejvyšší podíl žen žijících 

v nesezdaném soužití je ve věku 25–29 let (12,9 %) a u mužů ve věku 30–34 let (10,8 %). Od 

těchto věkových intervalů pak podíl osob ve faktických manželstvích plynule klesá. Ženy do 

25 let, které tvoří úplnou rodinu, častěji žijí v nesezdaném než v sezdaném soužití. U mužů je 

obdobná situace pouze ve věku 20–24 let. 
2
 V tabulce č. 1 vidíme podíl nesezdaných manželství 

z úplných rodin. 

 

Tabulka č. 1 

Podíl nesezdaných manželství z úplných rodin 

 

Zdroj: ČSÚ, 2013 

 

2.1.1. Rodina z pohledu genderových studií 

Na rodinu je možné podívat se prizmatem genderu. Jak již bylo řečeno výše, rodina je 

základní sociální institucí, ve které jsou produkovány a reprodukovány vztahy mezi jejími 

členy, zpravidla mezi ženami a muži, ale známe i alternativní formy rodinných uspořádání. 

Rodina je prostorem výrazně genderově strukturovaným, je proto užitečné podívat se na to, 

jak funguje, jaké se v ní objevují stereotypy, jaké interpretace světa. Z tohoto pohledu lze 

odhalit ,,vžité“ pravdy a stereotypní jednání (Maříková, 1999: 11). Tento pohled mohu 

                                                 
2
 http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/c/A50041548C (navštíveno: 27. 12. 2013). 

http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/c/A50041548C
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uplatnit i při zkoumání fenoménu samoživitelství, protože je spjato s rodinou, s rolí muže 

a ženy ve společnosti (Renzetti, Curran, 2003: 20). 

Moderní společnost vnesla do vztahu muže a ženy nové typy nerovností. Do konce 

19. století byl za živitele rodiny považován muž. Od konce 19. století zasahuje do moderní 

rodiny stát a podílí se na některých věcech, které měla předtím na starosti pouze sama rodina. 

Napomáhá například rodině po finanční stránce a v některých rodinách už otec nemusí být 

výsadním živitelem (de Singly, 1999: 36-37). Tato skutečnost ovšem nemusí být dána 

výhradně tím, že rodině pomáhá stát, ale také tím, že stále více žen pracuje a jejich výdělky 

jsou pro rodinu přínosem. Muž je situován do sféry veřejné, ve které dostává zaplaceno za 

svou práci, nachází se ve sféře politického života, naopak ženě je přisouzeno místo ve sféře 

soukromé, sféře neplacené domácí práce, péče o děti. Relativním rozdělením společnosti na 

tyto dvě sféry, oddělením práva na mzdu a neplacenou práce v domácnosti, došlo k výrazné 

genderové segregaci (Maříková, 1999: 14).  

V rámci rodiny můžeme sledovat také dělbu práce podle pohlaví. Ve většině 

společností existuje dělba práce podle toho, zda se jedná o muže nebo ženu. Avšak to, co je 

považováno za mužskou práci a co za ženskou, se v jednotlivých společnostech diametrálně 

liší. Tato dělba ovšem má za následek, že dochází k ospravedlňování nerovností 

a diskriminaci na základě pohlaví. Ženy byly postupně ,,tlačeny“ do domácí sféry, kde se 

vychovávají děti, naopak muž byl situován do sféry veřejné, která je spojována s vyděláváním 

peněz. Se spojováním muže se sférou veřejnou a tedy sférou peněz jde v ruku v ruce i dělba 

moci mezi muži a ženami. Nejmocnějšími členy společnosti jsou obvykle ti, kdo ovládají 

největší část společenských prostředků, jako jsou právě peníze a majetek. Proto jsou s mocí 

spojováni ve většině společností především muži. Mocenská otázka ovšem bývá často 

opomíjena a v důsledku toho se přenáší stereotypní nahlížení na muže a ženy 

(Renzetti, Curran, 2003). 

 

2.1.2. Rodičovství 

Přechod k rodičovství je důležitým mezníkem pro každou rodinu. Tento přechod 

můžeme rozdělit do několika aspektů: 1) je to přechod, ke kterému dochází pod silným 

kulturním tlakem, kdy je tento tlak cílen více na ženu než na muže, protože status ženy je 

svázán se statusem mateřství, 2) je to přechod, ke kterému dochází i neplánovaně, protože dítě 

může být počato, aniž by to bylo zamýšleno, 3) je to přechod zlomový. Narození dítěte je pro 

rodiče zcela novou situací (Možný, 2008: 150-154).  
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Téma rodičovství je často spojováno se ženami. Někteří otcové se na péči o dítě 

podílejí ve stejné míře jako matka a jsou schopni převzít péči i u malého dítěte. Jsou ale také 

otcové, kteří péči o dítě považují za jednoznačně ženský úkol a preferují rozdělení rolí na otce 

jako živitele rodiny a matku jako pečovatelku o děti. Takoví muži se o děti začínají zajímat 

přibližně v době, kdy jsou dětem dva až tři roky a jsou relativně samostatné.  

Na péči o děti se nepodílejí matky a otcové ve stejné míře. Otcové se podstatně méně 

podílejí na základní péči o děti (např. koupání, přebalování, krmení). Většinu základní péče 

dětem poskytují matky a to i tehdy, kdy jsou zaměstnány na plný úvazek, navíc se mnohdy 

starají současně také o domácnost. Genderové rozdělení péče o děti má pro ženy a muže různé 

výhody i nevýhody. Ženy mají na jedné straně výhodu v tom, že si s dětmi mohou vytvořit 

velmi blízký vztah, což většinu matek těší. Zároveň však matky v důsledku takřka výlučné 

odpovědnosti za péči o děti do značné míry přicházejí o nezávislost. Domácí práce je možné 

na určitou dobu odložit, ale péče o malé dítě vyžaduje většinou nutné plnění ihned. Většina 

mužů z takového zatížení uniká, ale jako nevýhodu lze spatřovat, že s dětmi netráví tolik času, 

nevidí je vyrůstat a nemají s nimi mnohdy tak dobré citové vztahy 

(Renzetti, Curran, 2003: 233-236, Dudová, Hastrmanová, 2007: 29-32).  

Názory na to, do jaké míry se otcové podílejí na péči o domácnost, a pomáhají při 

výchově dětí, se liší. Na jednu stranu se v souvislosti s rozvojem tzv. man´s studies, jejichž 

vznik iniciovala druhá vlna feminismu, začíná pozornost více zaměřovat na fenomén 

otcovství a začíná se hovořit o fenoménu tzv. angažovaných, aktivních mužů-otců, kteří se 

zaměřují na rodinu, upravují svou práci s ohledem na její potřeby. Takoví otcové se často 

setkávají na pracovišti se sociálním nátlakem ze strany svých kolegů a nakonec 

i zaměstnavatele. Ocitají se tím v situaci podobné té, kterou často musí řešit ženy, kdy 

pociťují napětí mezi rolí zaměstnankyně a rolí rodičovskou (Maříková, 1999: 17). 

Ovšem vedle tématu tzv. nového otce lze hovořit také o nedostatečnosti otců a jejich 

absenci. Nepřítomnost otců v rodinách může být jedním z nejvýznamnějších sociálních 

problémů, který je základem pro další sociální problémy, ale například Hana Maříková (1999) 

uvádí, že absence otce nemusí být sama o sobě ,,škodlivá“. U rodiny, kde dítě vychovává 

pouze žena, bývá často jako největší problém viděno to, že dítě nemá vzor otce, ale v jeho 

okolí se zpravidla vyskytují jiní muži, kteří mohou fungovat jako vzor maskulinity. Otázkou 

také je, zda dítě pro svůj vývoj vůbec maskulinní vzor potřebuje.  

Existují i další aspekty, které se nutně nevážou pouze na rodiny, kde dítě vychovává 

matka. Některé aspekty se vyskytují i v rodinách, kde dítě vychovávají oba rodiče, ale 
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jeden z rodičů neplní svou funkci rodiče v míře, která by se od něho očekávala. 

Nepomáhá s péčí a výchovou dítěte, netráví s ním a s rodinou volný čas. Dalšími aspekty, 

které jsou negativní a objevují se i u rodin, kdy nedojde k rozvodu a rozpadu manželství, jsou 

různé hádky a konflikty, kterým děti přihlížejí a mají tak negativní vliv na jejich psychiku 

(Maříková, 1999: 21). 

 

2.1.3. Rozpad manželství 

Míra rozvodovosti v současné době mírně klesá. V roce 2012 bylo v České republice 

rozvedeno 26 402 manželství. Z celkového počtu rozvodů v roce 2012 se ze 72 % jednalo 

o první rozvod u obou manželů, u 11 % rozvedených manželů se jednalo o oboustranně 

opakovaný rozvod a v 17 % se jednalo o kombinaci, kdy se muž rozváděl poprvé a pro ženu 

to byl již další rozvod, nebo se muž rozváděl opakovaně a ze strany ženy se jednalo o první 

rozvod. Zastoupení mužů a žen, kteří se rozvádějí opakovaně, se od začátku 90 let 20. století 

o mnoho nezměnilo. Přibližně 80 % z celkového počtu rozvedených mužů i žen v roce 2012 

se rozvádělo poprvé a návrh na rozvod podala ve dvou třetinách případů žena. Tabulka č. 2 

uvádí roční počty rozvodů v období od roku 1959 do roku 2012 (ČSÚ, 2013). 

 

Tabulka č. 2 

Roční počet rozvodů v období od roku 1959 do roku 2012 

 

Zdroj: ČSÚ, 2010 
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Tabulka č. 3 poskytuje přehled o rozvodech s počty nezletilých dětí v časovém období 

od roku 2002 do roku 2010. Úroveň úhrnné rozvodovosti v roce 2010 dosáhla 50,0 %, 

a průměrná délka manželství při rozvodu činí 12,7 let. Od poloviny 90. let 20. století stoupá 

počet rozvodů manželů, jejichž děti již dosáhly plnoletosti a tato manželství bývala 

dlouhotrvající. Zároveň se v datech odráží nízká úroveň porodnosti, ke které dochází 

v posledních letech. V roce 2010 se rozvedlo 13 143 párů bez nezletilých dětí, což celkově 

činí 42,7 %. Ostatních rozvodů bylo 17 640 (57,3 %) a v těchto manželstvích bylo celkově 26 

483 dětí. Většina rozvádějících se manželů s dětmi (55,9 %) v době rozvodu vychovávala 

pouze jedno nezletilé dítě, 39,1 % dvě děti a 5,0 % tři či více nezletilých dětí (ČSÚ, 2010). 

 

Tabulka č. 3 

 

Rozvody podle počtu nezletilých dětí 2002 – 2010 

Druh rozvodu 
2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010 

Rozvody bez nezletilých dětí 
11 346 12 255 12 412 12 721 13 104 12 282 13 143 

Rozvody s nezletilými dětmi 
20 412 20 805 19 003 18 408 18 196 16 851 17 640 

v tom s 1 dítětem 
11 756 11 802 11 004 10 345 10 358 9 533 9 853 

s 2 dětmi 
7 667 7 993 7 085 7 189 6 989 6 538 6 903 

s 3 a více dětmi 
989 1 010 914 874 849 780 884 

Počet nezletilých dětí celkem 
30 260 31 008 28 117 27 546 27 034 25 094 26 483 

Podíl manželství s nezletilými 

dětmi (%) 
64,3 62,9 60,5 59,1 58,1 57,8 57,3 

Zdroj: ČSÚ 2013 

 

Statistika příčin rozvratu manželství stále častěji uvádí jako příčiny rozvodu obecné 

příčiny jako kategorie ,,rozdílných povah, názorů a zájmů“. Tyto obecné charakteristiky jsou 

uváděny častěji než konkrétně formulované příčiny na straně muže nebo ženy jako je 

neuvážený sňatek, nevěra, alkoholismus, nezájem o rodinu, odsouzení za trestný čin, 

zdravotní důvody, atd.). Rozdílnost povah, názorů a zájmů byla v roce 2012 příčinou rozvodu 

téměř třetiny mužů a žen. Z konkrétně formulovaných příčin rozvodu byla v roce 2012 na 

obou stranách manželské dvojice soudem nejčastěji identifikována nevěra, jako příčina 

rozvratu manželství. Na straně muže se jednalo o 981 případů, tj. 3,7 %, na straně ženy to 
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bylo u 762 případů, tj. u 2,9 % žen. Druhým nejčetnějším důvodem byl alkoholismus muže 

(1,9 %) či nezájem o rodinu ze strany ženy (1,1 %). Na straně muže soud nezjistil zavinění 

u necelých 2,2 %, na straně ženy v necelých 4,7 % případů. Oproti tomu v roce 1992 soud 

nezjistil zavinění u 21,1 % rozváděných žen a pouze u 6,3 % rozváděných mužů. Mezi 

konkrétními příčinami rozvratu manželství byla tehdy nejčastější nevěra, a to u mužů (4 224, 

tj. 14,8 % z celkového počtu rozvodů) i u žen (3 830, tj. 13,4 %) (ČSÚ, 2013). 

Většina společností, ale i každá společenská vrstva si stanovuje hranice toho, jaká 

jednání partnerů jsou v manželství přijatelná, která už přijatelná nejsou a kdy už jedinec může 

požádat o rozvodové řízení. Rozvod je u nás jedním z právních prostředků zániku manželství. 

Ke konci manželského soužití žijícího páru může dojít ukončením anebo dlouhodobým 

přerušením (dočasnému ukončení) soužití z důvodu opuštění rodiny jedním z partnerů. Může 

také dojít k tomu, že spolu manželé nadále bydlí, ale neexistuje mezi nimi emocionální pouto 

a podpora, příliš spolu nekomunikují, společně řeší pouze významné události a zůstávají 

v manželství především kvůli dětem. Jedná se o tzv. rodinu vyprázdněné skořápky. 

V manželství může dojít i k zániku některé z jeho hlavních funkcí pro fyzickou, emocionální 

anebo mentální patologii jednoho z partnerů nebo pro dlouhodobou nepřítomnost jednoho 

z partnerů z důvodů uvěznění, migrace, atd. (Možný, 2008: 206).  

Do roku 2010 míra rozvodovosti stoupala. Můžeme pouze stanovit různé hypotézy, proč se 

tomu tak dělo. Dříve byl sňatek uzavřen jako slib věrnosti před Bohem, ale dnes se již stal 

pouhou občanskou smlouvou. Také v důsledku průmyslové revoluce trh vyžadovat jedince, 

kteří jsou schopni se přizpůsobit potřebám trhu (Možný, 2008: 212-213). Příčiny vyšší 

rozvodovosti mohou také souviset se sociálními změnami. Většina lidí již dnes nemá potřebu 

nahromaděný majetek předávat dalším generacím a s rostoucí nezávislostí žen ztrácí manželství 

pro ženy význam pro zajištění si ekonomického statusu, nejsou totiž již tolik závislé na mužích 

a nejsou proto nuceny s nimi žít za každou cenu. Dnes také lidé mohou vytvořit fungující vztah, 

aniž by bylo nutné do manželství vstupovat (Renzetti, Curran, 2003: 165).  

Ovšem od roku 2010 začala míra rozvodovosti mírně klesat. Z celkového počtu 

rozvedených manželství v roce 2012 bylo 57,5 % s nezletilými dětmi, přičemž před 20 lety 

byl tento podíl 71,7 %. Na snížení zastoupení rozvedených manželství s nezletilými dětmi se 

podílelo rostoucí zastoupení rozvodů dlouhotrvajících manželství, kdy společné děti dosáhly 

zletilosti. Také se zde nepochybně odráží nízká úroveň plodnosti posledních let. Za poklesem 

podílu rozvedených dvojic s nezletilými dětmi na konci 90. let minulého století stál zřejmě 

také zákon č. 91/1998 Sb., který upravoval i podmínek pro rozvod manželství s nezletilými 
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dětmi. V roce 2012 připadalo na jednu rozvádějící se dvojici s nezletilými dětmi průměrně 

1,5 dítěte a tento průměr je dlouhodobě stabilní (ČSÚ, 2013). 

Rozvodem nebo rozchodem u jednotlivců dojde k novému uspořádání vztahů mezi 

blízkými a přáteli, někdy je jedinec nucen nalézt si nové bydlení, a pokud byly v manželství 

děti, bude mít rozvod dopad jak na rodiče, tak na samotné děti (Dudová, 2008: 26-27). 

Rozvod je totiž právním úkonem, který začíná rozpadem manželského vztahu dvou jedinců. 

Rozvod není pouze soukromou záležitostí dvou jedinců, ale vstupují do něj různé orgány, jako 

jsou sociální služby, soudci, soudní znalci, psychologové (Hastrmanová, 2007). 

Rozvedené matky a otcové se po rozvodu setkávají s odlišnými problémy, ať už 

emocionálními, ale především ekonomickými. Proto je potřeba vzít v úvahu, že děti jsou 

v 90 % svěřovány do péče matky, takže rozvod má větší ekonomický dopad právě na ženy. 

Ženy musí vystačit pouze se svým příjmem a případným výživným od otce, péče o děti je pro 

ně časově náročná a může být složitě skloubena se ženiným zaměstnáním. S dalším 

znevýhodněním se mohou ženy setkat na pracovním trhu, kde jsou za svou práci hůře 

finančně ohodnoceny a mohou čelit horizontální a vertikální segregaci 

(Renzetti, Curran, 2003: 239-240). 

Rozvedené matky mají situace o to těžší, že se ženy obecně potýkají s vysokou mírou 

nezaměstnanosti. Počet nezaměstnaných osob dosáhl v roce 2013 369,6 tis. (z toho 197,1 tis. 

žen), meziročně se celkový počet nezaměstnaných nepatrně zvýšil o 1,6 tis. osob. Vzestup 

nezaměstnanosti se projevil v ženské populaci (o 3,7 tis.), v mužské populaci naopak došlo 

k mírnému poklesu (o 2,1 tis.) (ČSÚ, 2013). V důsledku toho se ženy dostávají do finančních 

potíží a péče o děti je izoluje od okolního světa. To přispívá k tzv. feminizaci chudoby
3
. 

V České Republice se pod hranicí 1,5 násobku životního minima pohybuje přibližně polovina 

neúplných rodin rozvedených matek. Muži jsou na tom naopak po rozvodu finančně lépe. 

Přesto, že platí výživné na své děti, část příjmu jim zůstává pro vlastní potřeby a mohou se 

naplno věnovat svému zaměstnání, protože většinou nejsou omezováni péči o dítě. Jako 

nevýhodu lze uvést, že mužům může být mnohdy omezen jejich styk s dětmi a někdy může 

dojít k úplnému přerušení kontaktu dětí s otcem (Dudová, 2008: 28-29). 

 

 

 

                                                 
3
 Renzetti a Curran uvádějí, že pojmy jako feminizace chudoby jsou důležité pro pochopení důsledků 

genderových nerovností mezi manželi při rozvodu. Upozorňují však zároveň, že je nutné brát v úvahu rozdílné 

sociální postavení, jako je rasa, třída, v rámci kterých existují ekonomické rozdíly (Renzetti, Curran, 2003: 240). 
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2.2. Samoživitelství 

V 80. letech 20. století byl zaveden pojem ,,rodina s jedním rodičem“ nebo také 

neúplná rodina. Dnes už není toto označení spojováno s takovými negativními konotacemi 

jako dříve, ale odkazuje spíše k nějakému společenskému problému (de Singly, 1999: 38).  

Neúplné rodiny můžeme rozdělit na ty, kdy se žena do situace samoživitelky nedostala 

vlastním přičiněním. Jedná se o ženy, kterým zemřel manžel nebo je opustil. Okolí bývá 

k takovým ženám většinou tolerantní a soucítí s nimi, protože se do této situace nedostaly 

vlastní vinou. Další skupinou jsou osamělé matky, které se rozhodly raději vychovávat dítě 

samy, místo toho, aby žily v nefungujícím vztahu se svým manželem. Vůči této skupině žen 

panují postoje různé. Ačkoli dnes už není termín ,,svobodná matka“ spojován s negativními 

konotacemi, přesto část veřejnosti odsuzuje tyto ženy za to, že nebyly schopny udržet si 

manželství s ohledem na děti. Jiná část veřejnosti může vidět jako lepší řešení pro děti, když 

se nefungující pár rozejde nebo se manželé rozvedou. Podle jejich názoru je pro dítě lepší žít 

v neúplné rodině, než v rodině nefungující. Tento druh řešení konfliktů v partnerských 

vztazích je v dnešní době častý (Sobotková, 2001: 128 - 129). 

Samoživitelky, ať už se jedná o ženy, které manžel opustil, nebo se samy rozhodly 

z manželství vystoupit, se ovšem obecně setkávají s menší podporou od okolí a známých, než 

muži v obdobné situaci. Na rozdíl od mužů, ženy mnohdy zastávají nižší pracovní pozice, 

proto jsou oproti mužům častěji ochotnější obětovat svou pracovní pozici ve prospěch péče 

o dítě. S nižšími pracovními pozicemi souvisí také menší platové ohodnocení ženy a tím 

zbývá i méně peněz na péči o dítě. Pokud žena samoživitelka o práci přijde, může pro ni být 

složité si novou práci nalézt, zvláště pokud se jí nepodaří umístit dítě do školky a není nikdo 

z blízkých lidí, kdo by jí ho hlídal (Renzetti, Curran, 2003: 238).  

Jak uvádí Sobotková (2001), rozhodnutí pro život svobodné matky může být 

ovlivněno mnoha faktory, např. nezralostí ženy nebo strachem, aby do budoucna nezůstala 

zcela sama. Rozhodnutí stát se samoživitelkou může být dáno povahou dnešní doby, kdy lidé 

dbají na své individuální štěstí a vybudování a udržení vztahu dvou partnerů se zdá náročné. 

Pro některé svobodné ženy je potom narození dítěte určitou jistotou nového, nadějného 

blízkého vztahu (Sobotková, 2001). Sobotková hovoří o ,,rozhodnutí se“ k životu jako matka 

samoživitelka. Osobně bych se na tyto argumenty dívala kriticky, protože málokterá žena se 

podle mého názoru dobrovolně rozhodne, že chce dítě vychovávat sama, a je třeba odmítnout 

implicitně negativní hodnocení samoživitelek (jsou nezralé, bojí se, jsou individualistické, 

atd.). Ženy se většinou rozvádějí kvůli nefungujícímu vztahu a ne proto, aby mohly 
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vychovávat dítě samy bez partnera. Některé ženy naopak nenaleznou vhodného partnera, 

který by byl otcem jejich dětí, proto s dítětem žijí samy. Jako problematické vidím to, že 

Sobotková (2001) uvádí pouze negativní faktory samoživitelství, které působí tak, jako by 

přesouvaly vinu na ženy za to, že se staly samoživitelkami (Sobotková, 2001). Tvrzení 

Giddense (1999) je v rozporu s tvrzením Sobotkové. Giddens (1999) je toho názoru, že je 

potřeba se na kategorii rodičů samoživitelů dívat jako na kategorii vnitřně diferencovanou. 

Přibližně  60 % osamělých rodičů žije osaměle v důsledku rozvodu, zbytek tvoří ovdovělé 

matky a pouze zlomek tvoří matky, které se rozhodnou být svobodnými matkami dobrovolně. 

Dobrovolně se pro svobodné mateřství rozhodne pouze zlomek žen a jedná se většinou 

o ženy, které mají dostatek prostředků, aby se mohly o dítě starat samy                          

(Giddens, 1999: 168 - 169). Rodiny, ve kterých se žena starala o dítě sama, byly dříve často 

spojovány s chudobou žen a kriminalitou mládeže, ovšem tyto tendence se nepotvrdily 

(Renzetti, Curran, 2003: 241). 

Mukti Jain Campion nepohlíží na samoživitelství tak negativně jako 

Sobotková (2001), ale považuje samoživitelky za průkopnice nového způsobu rodičovství, 

pomocí kterého se rodina stává otevřenější. Podle ní by společnost na svobodné matky neměla 

nahlížet negativně, ale měla by je ocenit za to, že daly dítěti život a starají se o něho 

(Campion, 1995).  

Je ovšem těžké přesně určit, do jaké kategorie svobodných matek kdo patří. Měli 

bychom rozlišovat, zda se jedná o velmi mladé svobodné matky, které přišly do jiného stavu 

většinou neplánovaně a jejich partneři byli převážně pouze krátkými známostmi nebo 

o matky, které se rozhodly mít dítě za svobodna a většinou až ve věku kolem třiceti let a po 

narození dítěte jejich vztah s partnerem selhal (Matoušek, 1997: 112-113).  

 

2.2.1. Porozvodová péče  

Jak bylo řečeno výše, ač míra rozvodovosti mírně klesá, stále přibývá svobodných 

matek i otců. Do roku 1998 byly děti svěřovány do výhradní péče matky. Mohlo se tak dít, 

protože jsou to právě matky, kdo o dítě pečuje. Ovšem jak již bylo řečeno, liší se názory na to, 

zda je pro dítě vhodnější rozvod, než dospívání v nefungujícím vztahu. Samozřejmě, že 

rozvod není pro dítě žádná selanka, protože rozvodem dojde k narušení nebo oslabení 

kontaktů mezi otcem jako jedním z rodičů a dítě tak může emocionálně strádat, ale v případě 

nefungujícího vztahu rodičů je to nezřídka jediná možnost (Dudová, 2008: 30).  
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Při zvažování situace svěření dítěte do výchovy rodičů se soud zaměřuje na určité 

faktory: 

 
Při rozhodování o svěření dítěte do výchovy rodičů soud sleduje především zájem dítěte s ohledem na 

jeho osobnost, zejména vlohy, schopnosti a vývojové možnosti, a se zřetelem na životní poměry rodičů. 

Dbá, aby bylo respektováno právo dítěte na péči obou rodičů a udržování pravidelného osobního styku 

s nimi a právo druhého rodiče, jemuž nebude dítě svěřeno, na pravidelnou informaci o dítěti. Soud 

přihlédne rovněž k citové orientaci a zázemí dítěte, výchovné schopnosti a odpovědnosti rodiče, 

stabilitě budoucího výchovného prostředí, ke schopnosti rodiče dohodnout se na výchově dítěte 

s druhým rodičem, k citovým vazbám dítěte na sourozence, prarodiče a další příbuzné a též 

k hmotnému zabezpečení ze strany rodiče včetně bytových poměrů (Zákon 94/1963, § 26). 

 

Pokud se otcové chtějí podílet na výchově svých dětí ve větší míře, mohou zažádat 

o svěření dítěte do výhradní péče. Soud však vyhoví pouze v případě, že je matka dítěte 

označena za osobu, která není vhodná pro péči o dítě. Jedná se o malá procenta případů, kdy 

je dítě do péče otci svěřeno. Další možností je zažádání o svěření do střídavé výchovy. Tato 

možnost byla umožněna až novelou zákona o rodině z roku 1998 (Dudová, 2008: 64). 

Střídavá péče ovšem také není neproblematickým uspořádáním a ne vždy je pro dítě výhodná. 

O problematice přidělování dětí do péče pojednává Kateřina Pospíšilová ve své 

diplomové práci (2006). Zjistila, že při určování, komu bude dítě svěřeno do péče, se soudci 

rozhodovali v rámci toho, že ženy považovaly za ,,přirozeně“ lépe vybavené pro péči o dítě. 

Muž byl naopak vnímán jako osoba s přirozenou autoritou, proto i krátkodobé působení na 

dítě se vyrovná matčinu dlouhodobému působení. V rozsudcích se také objevuje muž jako 

norma a právní jazyk pracuje pouze s generickým maskulinem (Pospíšilová, 2008).  

Podobný výzkum provedla ve své diplomové práci také Michala Trličíková, která 

shledala, že soudkyně reflektovaly nerovné pozice matek vůči otcům, což vycházelo z jejich 

odlišného ekonomického zajištění. Soudkyně předpokládaly, že matky budou vyživovací 

povinnost plnit a u otců naopak předpokládaly, že by se mohli placení výživného chtít 

vyhnout (Trličíková, 2008).  

 

2.3. Média 

Na úvod je třeba vyjasnit, že vycházím především z teorií Johna B.  Thompsona 

shrnutých v jeho knize Média a modernita, který k médiím uplatňuje přístup, jež označuje 

jako ,,kulturální.“ Tento přístup se zaměřuje jak na smysluplnost symbolických forem, tak na 

jejich zasazení do společenského kontextu (Thompson, 1995: 15).  
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Thompson především zdůrazňuje, že média jako jeden z hlavních vynálezů modernity 

zásadně změnily způsob, jakým se lidé vztahují k realitě i k sobě navzájem. Obecně lze říci, 

že se zabývají produkováním, uchováváním a distribucí symbolických materiálů, jež mají 

význam pro jednotlivce, kteří je produkují a přijímají. Zároveň Thompson upozorňuje, že se 

nemáme nechat pohltit pouze technickými rysy komunikačních médií, jakkoliv mohou být 

spektakulární. Jinými slovy se nám snaží říci, že rozvoj komunikačních médií je procesem 

přepracovávání symbolického charakteru společenského života. Mediálně zprostředkovaná 

komunikace je tedy zároveň společenským jevem, který je zasazen do kontextu a do 

společenských souvislostí, které lidé různě strukturují a tyto souvislosti mají zpětně vliv na 

probíhající komunikační procesy, neboť se zpětně podílejí na jejich strukturování 

(Thompson, 1995: 15).  

O médiích jako specifickém typu sociální komunikace hovoří také 

Jirák a Köpplová (2003). Zdůrazňují, že označení ,,média“ je odvozeno od slova 

,,médium“, které znamená prostředek, prostředníka, zprostředkující činitel. Toto označení 

můžeme najít především u oborů, které se věnují různým projevům mezilidské a sociální 

komunikace, kdy médium v tomto kontextu znamená to, co zprostředkovává někomu nějaké 

sdělení. Jedná se tedy o médium komunikační (Jirák, Köpplová, 2003: 16). Mediální 

komunikace obecně představuje významný zdroj zkušeností a poznatků pro stále zvětšující se 

okruh příjemců. Média vstupují do soukromého života jedince a vnášejí do něj veřejný 

rozměr, který sdílíme s ostatními (Jirák, Köpplová, 2003: 11). 

Média v sobě zahrnují technické a institucionální prostředky pro produkci a šíření 

symbolických sdělení, což úzce souvisí s další důležitou charakteristikou médií, kterou 

Thompson označuje jako komodifikaci symbolického sdělení. Komodifikací se rozumí 

zvláštní typ ,,zhodnocování“, prostřednictvím kterého můžeme něčemu připisovat určitou 

hodnotu. Objekty mohou získat i symbolickou hodnotu a to díky tomu, že si jich lidé do jisté 

míry váží, nebo jimi naopak pohrdají. Naproti tomu ,,ekonomické zhodnocení“ je proces, kdy 

je symbolickým sdělením přisuzována ekonomická hodnota, díky které mohou být tato 

sdělení směňována na trhu. Masová komunikace zahrnuje komodifikaci symbolického sdělení 

v tom smyslu, že projekty produkované mediálními institucemi jsou symbolickými sděleními, 

která se stávají předmětem ekonomického zhodnocování (Thompson, 1995: 27–28). V praxi 

například komodifikace tištěných médií znamená, že jsou závislá na schopnosti vyrábět 

a prodávat velké množství výtisků (Thompson, 1995: 29).  
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Dalším charakteristickým rysem médií je podle Thompsona to, že masová komunikace 

zavádí strukturovaný předěl mezi produkcí symbolických sdělení a jejich příjmem. Na straně 

výroby se jedná o to, že pracovníci, kteří se podílí na produkci mediálních sdělení, nemají 

dostatečnou zpětnou vazbu. Můžeme si to představit tak, že člověk vyrábějící například 

televizní inscenaci nevidí bezprostřední reakce publika, zatímco kdyby režíroval divadelní 

hru, může reakce publika v principu vidět. Z hlediska příjmu si příjemci mohou ze sdělení 

vzít, co chtějí, a výrobce u toho nebude přítomen. Z toho vyplývá jejich nerovné postavení, 

kdy se například příjemci nemohou zpravidla podílet na určování relevance společenských 

témat (Thompson, 1995: 30). Na druhé straně, se výrobci mediálních produktů mohou snadno 

minout se vkusem a preferencemi jejich imaginárního publika.  

Obecně se má za to, že podstatou fungování médií je zprostředkování, 

mediace.   Panují ovšem rozdílné představy o její povaze a při posuzování jakéhokoli procesu 

zprostředkování je podstatné, jak na tento proces nahlížíme a jak chápeme role a postavení 

médií. Zprostředkovat lze například jak sdělení pravdivá, tak smyšlená, zprostředkovat lze 

také jednání mezi dvěma stranami. Je také zřejmé, že média nejsou neutrálním zrcadlem, ale 

mají významný vliv na to, jak budou různé události, příběhy či zkušenosti zprostředkovány. 

Zprostředkování tak můžeme chápat spíše jako ,,sjednání či vyjednání“ 

(Jirák, Köpplová, 2003: 41-42). 

Podle Thompsona je přijímání mediálních produktů především rutinní činností 

každodenního života, kdy si například večer zapneme televizní zpravodajství nebo si 

přečteme knihu. Zároveň je však přijímání mediálních produktů také kvalifikovaným 

výkonem. Moderní člověk ve skutečnosti vládne řadou získaných interpretačních dovedností 

a schopností, které rozvíjí v procesu recepce. Tyto atributy si člověk osvojuje prostřednictvím 

procesů učení a postupně je využívá automaticky. Jedná se však o složitý výsledek sociálně 

podmíněného procesu osvojování. Přijímání mediálních produktů je zároveň hermeneutický 

proces, kdy jsou jedinci přijímající mediální produkty vtaženi do procesu interpretace, ve 

kterém těmto produktům dávají smysl. Přijímání mediálního produktu vyžaduje určitý stupeň 

pozornosti a interpretační aktivity na straně příjemce. Jedinec, který mediované sdělení 

přijímá, mu musí do jisté míry věnovat pozornost a tím se zapojí do procesu, ve kterém se 

snaží dát smysl symbolickému obsahu, které určitý produkt přináší (Thompson, 1995). 

Pokud se tedy na recepci mediálních produktů nahlíží jako na hermeneutický proces, 

vidíme, že se jedná o aktivní tvořivý proces, do kterého interpret vnáší určitý soubor 

očekávání, který využívá při příjmu symbolických sdělení. Některá očekávání jsou osobní, 
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jiná mají širší sociální a historickou povahu. Vidíme zde, že chápání mediovaného sdělení se 

může lišit od člověka k člověku, ale i od jednoho společensko-historického kontextu ke 

druhému. Význam sdělení nabízených v médiích tedy není trvale fixován, proto by bylo 

vhodné význam sdělení chápat jako komplexní jev, který se neustále přetváří samotným 

procesem recepce, interpretace a reinterpretace. To, jaký význam bude mít sdělení pro 

příjemce, závisí do jisté míry na rámci, který si jedinec s sebou do procesu recepce přinese 

(Thompson, 1995: 37-39).  

Důležité je také zmínit, že moderní komunikační média vytvořila nové formy 

zveřejňování informací, které se liší od předmoderních (např. vyvolávání zpráv na římském 

fóru). Informace jsou zveřejňovány například prostřednictvím tisku či elektronických médií. 

Události jsou zaznamenány a toto zaznamenání stačí k tomu, aby se událost stala veřejnou. 

Lidé poté již nemusí fyzicky do míst, kde se událost stala, ale mohou se ji dozvědět z médií. 

Tím se jedinci mohou dozvědět i o událostech z míst, kam se nikdy sami nedostali 

a nedostanou (Thompson, 1995: 104). Slovy Marshalla McLuhana (1991) – s nástupem 

modernity se svět stal globální vesnicí (McLuhan, 1991). Thompson (1995) o stejné věci 

hovoří jako o mediované světovosti (Thompson, 1995: 33). 

Studium médií a komunikace je interdisciplinární oblastí, ve které se střetávají 

perspektivy různých vědních oborů, jako je sociologie, psychologie, lingvistika, ale také 

praktická teorie žurnalistiky a obecně také filosofie, estetika, právní a filmová věda 

a ekonomie (Trampota, Vojtěchovská, 2010: 9-10). Ještě koncem dvacátých let sice rostla 

obliba kinematografie a rozhlasového vysílání a objevila se snaha o zkoumání médií a jejich 

účinků na společnost, přesto v té době panovalo pouze nízké povědomí veřejnosti 

o významech jednotlivých prvků mediální komunikace a o možnostech, jak je možné je 

zkoumat. Především v českém prostředí byla tato absence dána omezeným studiem 

komunikace a masových médií v období do roku 1989 (Trampota, Vojtěchovská, 2010: 7).  

 

2.3.1. Masová média  

Počátky moderních komunikačních médií bývají spojovány s rozvojem technických 

možností produkce velkého množství výtisků se stejným sdělením a v relativně krátké a často 

pravidelné periodě (periodický tisk, promítání filmů, vysílání televizních programů). Nástup 

masových médií se tak klade do začátku 19. století, kdy je spojován s rozvojem 

tzv. masového tisku nebo až na začátek 20. století v souvislosti s rozvojem kinematografie. 

Záleží vždy, o které zemi nebo kultuře autoři/rky uvažují (Jirák, Köpplová, 2009: 58).  
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Dnes se tedy v souvislosti s médii hovoří o tzv. masových médiích, která se zpravidla 

definují takto: 

 

periodický tisk (čili především noviny a časopisy určené široké veřejnosti) a rozhlasové a televizní 

vysílání, ale stále častěji také veřejně dostupná sdělení na internetu, ať již mají povahu výstupu výrobní 

organizace (např. zpravodajské portály), akumulace uživatelských příspěvků (servery typu You Tube), 

individuálních počinů (např. autorské blogy), popř. kontaktních sebeprezentačních nástěnek (Facebook) 

(Jirák, Köpplová, 2009: 21). 

 

Masová média jsou (potencionálně) dostupná neomezenému počtu lidí. Poskytují 

informace s cílem příjemce sdělení informovat nebo je poučit a zároveň mohou být zdrojem 

zábavy (Jirák, Köpplová, 2009). O médiích jako zdroji zábavy a nástroji trávení volného času 

hovoří také Kunczik (1994), který zároveň zmiňuje další přínosy médií, kterými může být 

podněcování představivosti nebo získávání informací o prostředí, ve kterém jedinec žije. Pro 

jedince může mít konzumace mediálních obsahů vliv na růst jeho sebevědomí, protože 

mediální obsahy mohou zdůrazňovat význam jeho role (např. u žen v domácnosti), dále 

posilují dominantní hodnoty a normy, poskytují aktuální témata k diskusím, umožňují zbavení 

se vnitřního psychického nebo sociálního napětí u jedinců, kteří nemají možnost osobního 

kontaktu s ostatními lidmi (např. důchodci), a mediální sdělení jim tento styk plně nahrazuje 

(Kunczik, 1995: 160). 

Považuji za důležité pojem ,,masová“ média nejen definovat, ale blíže se nad ním 

zamyslet, protože se dnes hojně objevuje, ale málokdy je problematizován. Thompson 

upozorňuje, že pojem ,,masová komunikace“ je nešťastným označením a označení ,,masová“ 

je zavádějící. Toto označení totiž vyvolává představu obrovského množství lidí, kteří jsou 

konzumenty určitého média. V některých případech tomu tak být může, ale ve většině případů 

se dnes jedná o relativně malá a specializovaná publika. Pojem ,,masový“ by tedy neměl být 

chápán jako ukazatel množství, ale chápat bychom ho měli spíše jako označení toho, že 

mediální produkty jsou v principu dostupné velkému množství rozdílných příjemců 

(Thompson, 1995: 26).  

Problémem, který s sebou označení ,,masová“ nese, jsou představy recipientů 

mediálních sdělení jako pasivních, nerozlišených jedinců. Tyto představy jsou spojeny 

s negativními pohledy na moderní život, kdy předpokládají homogenní kulturu, která pasivně 

sdělení přijímá a přijímá ho pouze z toho důvodu, aby se pobavila a trávila sledováním nebo 
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četbou médií volný čas. Podle této teorie neklade takové přijímání mediálních produktů na 

své publikum žádné nároky na jejich kritické schopnosti (Thompson, 1995: 26).  

Podobné teorie masových médií vycházely z teorií o psychologii mas. Věřilo se, že 

existuje jedno všemocné médium, které dokáže ovlivnit všechny své recipienty. Masy podle 

této teorie podléhaly sugesci
4
 a nechají sebou manipulovat. Právě proto, že jsou v nich lidé 

koncipováni jako masy, tyto teorie dobře korespondovaly s teoriemi o zásadním vlivu na 

publikum (Kunczik, 1995: 19). 

Ovšem Raymond Williams odmítá rovnici, kdy je na populární masovou kulturu 

nahlíženo jako na novou komerční kulturu, kdy označení ,,masa“ se stalo novým pojmem pro 

stádo, tedy jiné, neznámé, spodinu (Williams, 1997: 12). Williams je toho názoru, že běžné 

lidi není možné označit jako masy, protože masy jako takové podle něj neexistují. Jedná se 

pouze o způsoby, jak na lidi nahlížet. V důsledku industrializace máme tendence udělat z lidí, 

které neznáme, masu ,,těch druhých“. Bylo to přitom právě zdokonalení komunikačních 

kanálů, které vedlo k nahlížení na publikum jako na neznámou masu (Williams, 1997). 

 

2.3.2. Média a moc 

Jako důležitý pojem v rámci studia médií vidím pojem moci, konkrétně moci 

definovat sociální realitu. V souvislosti s médii Thompson vidí moc jako schopnost médií 

pomocí prostředků produkce a přenosu symbolických sdělení zasahovat do vývoje událostí, 

ovlivňovat jednání lidí a dokonce také vytvářet určité události. Média a ti, kteří je spravují, 

tak mohou mít nějaký účinek a mohou tak ovládat jednotlivce, i celou společnost 

(Thompson, 1995: 20). Existují některé instituce, které během svého dějinného vývoje získaly 

při shromažďování informačních a komunikačních prostředků velmi významné postavení. 

Jedná se především o instituce náboženské a vzdělávací. Ty ovlivňují způsoby produkce 

a šíření informačních a symbolických obsahů ve společnosti (Thompson, 1995: 20). 

Například podle Althussera (1971) média zprostředkovávají a posilují představu 

o ,,správném“ rozdělení moci a tím nenásilně přispívají k hegemonii, tedy k nadřazenému 

postavení určité třídy nebo skupiny, která je tzv. u moci. Stát tak může jako nadřazený činitel 

podle Althussera působit na občany a může tak činit prostřednictvím školství nebo masovým 

médií (Jirák, Köpplová, 2003: 42). Normativní rovina klasifikace mediálních produktů se 

                                                 
4
 Toto teorie byla spojována s velmi negativními konotacemi a označuje se jako ,,zákon psychické jednoty 

masy“. Podle této teorie lze lidmi libovolně manipulovat. Vychází z modelu instinktivně zakořeněném v lidech, 

tedy v obyčejné nápodobě a jednostranného procesu ,,podnět – reakce“. Později se začaly brát v úvahu 

individuální rozdílnosti ve struktuře lidské osobnosti jako například různé stupně motivace, pozornosti a vnímání 

a v důsledku toho se začalo na jednosměrný model ,,podnět – reakce“ pohlížet kriticky (Kunczik, 1995: 19-20).  
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odráží také v důležitosti jednotlivých sdělení. Věrohodná a spolehlivá média jsou označována 

za ,,seriózní“ a jsou v protikladu k ,,bulvárním“ médiím (Jirák, Köpplová, 2009: 257). Média 

tedy mají významný vliv na utváření kulturního symbolického prostředí a na formování 

sociálního života. Ať už se jedná o vlastníky nebo zaměstnance médií, ti jsou schopni 

využívat své pozice k prosazování vlivu jak na jednotlivce, tak na společnost. Vliv, který 

média mají, se dá dát do paralely s výkonem moci (Jirák, Köpplová, 2007: 71). Na tento 

argument navazuje Thompson, který pojednává o několika typech moci a v souvislosti s médii 

blíže specifikuje pojem symbolické moci.  

Thompson vidí jako důležité zaměřit se na symbolickou moc, která je pro něj 

výsledkem reprodukování, šíření a přijímání smysluplných symbolických sdělení. S výkonem 

tohoto druhu moci souvisí symbolická činnost, která je jedním ze základních rysů 

společenského života. Lidé se v rámci symbolických sdělení vyjadřují, komunikují mezi 

sebou a interpretují vyjádření ostatních. Při těchto činnostech se spoléhají na prostředky, které 

Thompson nazývá ,,informační a komunikační prostředky“. Patří mezi mě technická zařízení 

a přenos sdělení, schopnosti nezbytné pro produkci a přenos informací a symbolického 

obsahu
5
 a akumulované uznání a prestiž, která je přiznávána určitým výrobcům symbolických 

obsahů nebo určitým institucím. Když jedinci produkují symbolická sdělení, čerpají z výše 

zmíněných zdrojů a vyvíjejí činnosti, kterými mohou zasahovat do chodu událostí. 

Symbolická jednání tak mohou například vyvolat odezvu a tím ostatní navést k tomu, aby 

reagovali určitým způsobem nebo dali určitému typu jednání přednost před jiným 

(Thompson, 1995: 20). 

V této souvislosti lze také zmínit hypotézu zrcadlení (reflection hypothesis), která je 

založena na přesvědčení, že média zrcadlí chování, vztahy, hodnoty a normy převládající 

nebo dominující v určité společnosti. Na tuto teorii je ovšem potřeba dívat se kriticky, protože 

média nezrcadlí skutečnost, nýbrž konstruují sociální realitu. Nevyhnutelně si z ní vybírají jen 

některé aspekty a ty prezentují konkrétními způsoby, které nikdy nenabídnou zrcadlový odraz 

reality. Je pravdou, že média musí z velké části prezentovat to, co si adresáti přejí a co je 

zajímá, ale přesto existuje určitý prostor prezentovat to, co si přejí samotné mediální instituce 

(Renzetti, Curran, 2003: 182).  

Pokud tuto problematiku vztáhneme na příklad mediálního zpodobňování mužů a žen, 

není překvapením, že mnohá zpodobnění žen jsou negativní, sexistická a zkreslují realitu 

                                                 
5
Bourdieu tento výčet nazývá ,,kulturním kapitálem. Jedná se o dlouhodobé rozpoložení mysli a těla, tedy 

tzv. individuální kultura. ,,Výše“ kulturního kapitálu závisí na naší socializaci, ke které došlo především v rodině 

a v rámci různých vzdělávacích institucí (Bourdieu, 2000: 127). 
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současných genderových vztahů. Dobrým příkladem je reklama, která často ženy zobrazuje 

jako sexuální symboly a předkládá obraz, jak by měla vypadat ,,ideální žena“. Obsahové 

analýzy genderových rolí, které uskutečnili Courtney a Lockeretz (1971) například ukazují, 

jak jsou ženy zobrazovány nejčastěji ve sféře domácnosti, jsou prezentovány jako ty, které 

potřebují mužskou ochranu, častou jsou zobrazovány v podřízeném postavení 

(Shields, 1997: 4). Lidé tyto předkládané představy zpravidla nekriticky přijímají a posiluje se 

tak stereotypní nahlížení na ženy (Renzetti, Curran, 2003: 183).  

Tento aspekt, který popisují Renzetti a Curran, vidím jako stěžejní východisko pro 

mou diplomovou práci. Právě to, jaký je nám překládán obraz samoživitelství, ovlivňuje, jak 

lidé na samoživitelky a samoživitele nahlíží. Mnoho lidí sdělení nekriticky přijímá, a pokud je 

na tuto problematiku nabídnut pouze jeden úhel pohledu, většina lidí ho přijme a již 

nevyhledává další zdroje informací.  

Média ovšem zdaleka nejsou neutrálním zdrojem informací. Je důležité si uvědomit, 

že nám předkládají pouze to, co někdo v médiích považuje za důležité. Také ne každý může 

své články publikovat, ne každému je dovoleno se vyjádřit k určité situaci a jeho výpověď 

následně zveřejnit například v novinách nebo televizní reportáži.  

 Moc médií lze spatřovat také v tom, kdy si někteří diváci plánují své aktivity 

v závislosti na vysílání televizních pořadů. Tato tendence v současné době částečně mizí 

v důsledku nástupu internetu a možnosti sledování pořadů v televizním archivu, přesto mnoho 

lidí odkládá některé aktivity až po skončení jejich oblíbeného pořadu nebo cítí potřebu 

shlédnout pořad v archivu ihned, jakmile mají čas. Média ovšem publikum ovlivňují také tím, 

že se podstatným způsobem podílejí na utváření kulturního symbolického prostředí a na 

formování sociálního života (Jirák, Köpplová, 2009: 155). Snaha o zjišťování si informací, ale 

i kontrola toho, co je zveřejňováno, je spojena s výkonem moci od středověku až do 

současnosti (Trampota, 2006: 9). 

 

2.4. Vliv médií  

Zájem odborné i laické veřejnosti o fungování médií, snahy politiků proniknout do 

médií, snahy zákonodárců o regulaci mediální komunikace, to vše je založeno na přesvědčení, 

že média mají významný dopad na jednotlivce i na společnost
6
 a ovlivňují jak chování lidí, 

                                                 
6
 Při zkoumání vlivu médií je potřeba brát v úvahu, že se jedná spíše o předpokládané vlivy médií. Působení 

médií na jednotlivce i společnost je na jednu stranu zřejmé, nelze ho popřít, je dokonce podloženo řadou 

empirických zjištění, přesto je výklad tohoto vlivu obtížný. Jeden mediální obsah se může podílet na odlišném 

rozpoložení jedince (Jirák, Köpplová, 2009: 322). 
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tak jejich názory. V důsledku toho panuje představa, že prostřednictvím médií lze lidi 

vzdělávat, pomáhat v politickém rozhodování, ovlivňovat životní styl, ale také vyvolávat 

napětí a navádět ke společensky nežádoucímu chování, ohrožovat stabilitu společnosti, 

podporovat nebo naopak tlumit společenské změny (Jirák, Köpplová, 2009: 321). 

O tom, jak masová média ovlivňují myšlení lidí, hovoří například Kunczik (1995), 

který je přesvědčen, že média ovlivňují publikum tím, jaké události zveřejňují. Obsah médií 

má pak vliv na veřejné mínění. Tím, že jsou některé události zmiňovány právě 

prostřednictvím médií, stávají se prestižními a působí jako skutečnost, ač se o skutečnost 

jednat nemusí (Kunczik, 1995: 236 – 237). Kunczik (1995) dále uvádí, že účinky masových 

médií nelze zkoumat izolovaně od kontextu společnosti a mnohdy je složité určit, zda sdělení 

slouží pouze pro zábavu nebo jako hlubší sdělení, snažící se příjemce informovat nebo poučit 

(Kunczik, 1995: 160-161). 

 Postupy vědeckého dokazování a dokládání představ o působení médií se spojují do 

dvou překrývajících se oblastí. První tvoří sociální teorie. Tento směr si všímá rolí a působení 

médií ve společnosti. Oblast jejich zájmu se týká nejčastěji celospolečenské a makrosociální 

úrovně, bývají zobecňující a deduktivně uvažují o možném vlivu médií na různé aspekty 

života společnosti od kulturní produkce po mechanismy rozdělování moci. Druhou oblast lze 

označit také za sociální teorie, ale vyznačuje se tím, že je tvořena studiemi, které pátrají po 

povaze konkrétního působení médií. Zaměřují se na pozorování působení sledovaného 

aspektu mediální komunikace, na postoje a chování uživatelů médií jako občanů, například na 

jejich volební chování, na vliv reklamy na spotřebitele nebo je zajímají oblasti jako je nárůst 

agresivity u lidí (Jirák, Köpplová, 2009: 324-325). 

 Můžeme také rozlišovat, zda média působí na mikroúrovni, kdy ovlivňují jednotlivce, 

kdy ho mohou utvrzovat v jeho postojích, vyvolávat změny jeho názorů, emocí, poznání či 

chování nebo na úrovni celé společnosti, kdy mají především podíl na společenských 

změnách jako je vliv na stabilitu či rizika uspořádání společnosti a na působení na 

společenské instituce (Jirák, Köpplová, 2009: 355-356). 

Sociální teorie si ve vztahu k médiím kladou otázku, v jaké míře se média podílejí na 

podobě společnosti a jak napomáhají při ovlivňování sociálních procesů. Na základě toho, jak 

se jednotlivé směry k této otázce stavějí, můžeme rozlišit, zda vnímají podíl médií na podobě 

společnosti spíše kriticky, jako projev sociální nerovnosti, nebo spíše deterministicky, jako 

faktor určující společnost a hodnotí média jako součást sociálního a kulturního prostředí, 

s nímž lidé nakládají podle vlastních potřeb (Jirák, Köpplová, 2009: 338). Tradice 
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tzv. kritické teorie tvrdí, že média jsou tzv. kulturním průmyslem a mají v dnešní společnosti 

velkou moc, kterou mohou používat k manipulování s lidmi. Není to dáno povahou 

samotných médií, ale povahou společnosti, která se podílela na jejich vzniku. Řadíme sem 

zástupce frankfurtské školy (Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, Herbert 

Marcuse, Erich Fromm a Jürgen Habermas). Ti všichni formují přesvědčení, že masová média 

se v kapitalistických společnostech stávají součástí ,,kulturního průmyslu“, který do jisté míry 

rozrušuje například koncept ,,čistého umění“ (Jirák, Köpplová, 2009: 338). 

Do kritických teorií spadá také koncept hegemonie a kritická politická ekonomie 

(Murdock, Golding). Můžeme sem zařadit americké lingvisty jako jsou Noam Chomský 

a Edward Herman (Jirák, Köpplová, 2009: 338). Všichni tito autoři hovoří 

o tzv. modelu propagandy, který spočívá v názoru, že média pomáhají udržet stabilitu 

kapitalistické společnosti. Upozorňují na nerovnoměrné rozložení svobody projevu 

v demokratických společnostech. Tvrdí, že demokratické společnosti mají velký podíl na tom, 

jaké informace se dostanou na veřejnost a to má vliv i na politické dění 

(Jirák, Köpplová, 2009: 339). Dalším významným kritikem vlivu médií na společnost je 

francouzský sociolog Pierre Bourdieu, který upozorňuje na to, jak média ovlivňují politickou 

komunikaci:  

 

Politická nebezpečí, související s běžným užíváním televize, vyplývají z faktu, že obraz má jednu 

zvláštnost – může vyvolat něco, čemu literární kritici říkají dojem skutečnosti – může ukázat 

a přesvědčit o tom, co ukazuje. Tato evokační síla má mobilizační účinky. Může dát vzniknout 

myšlenkám nebo představám, ale i skupinám lidí (Bourdieu, 2002: 17). 

 

Na druhé straně stojí sociální teorie, které vliv médií vnímají jako pro společnost 

určující. Podle těchto teorií média určují uspořádání společnosti a mají tendenci společnost 

směrovat určitým směrem. K tomuto typu sociálních teoretiků můžeme zařadit autory jako 

jsou Harold Innis, Marshall McLuhan, Jean Baudillard (Jirák, Köpplová, 2009: 340-341).  

Třetí skupinu sociálních teorií tvoří interpretativní přístupy, které se k vlivu médií na 

společnost vyjadřují ambivalentně. Nejsou vysloveně kritické, ale vnímají média jako kulturní 

prostředí svého druhu a vliv médií na společnost vidí jako relativně malý. Jako klíčové vidí 

tato teorie publikum, které je aktivním aktérem (Morley 1993, Fiske 1987, Ang 1985, 1991) 

(Jirák, Köpplová, 2009: 341). 

Například mediální zpravodajství můžeme považovat za sociální instituci, která se 

kromě své funkce informovat snaží také o udržování kontinuity existence společnosti, 
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vytváření společenského konsenzu a plnění funkce korelace, což znamená, že zpravodajství 

dává události do souvislostí. Velký vliv má zpravodajství také na utváření společenských 

identit, na definování toho, kdo jsme ,,my“ a kdo jsou ,,oni“. Kromě poskytování informací 

tedy média obsahují také základní hodnoty sdílené s ostatními členy společnosti. Jsou 

reprezentací
7
 toho, kdo a co je ve společnosti důležité, říkají nám, co je z hlediska sociálního 

sytému normativně správné a co už je porušením tohoto normativního rámce. Zpravodajství je 

tak kontinuálním resocializačním činitelem (Trampota, 2006: 10).  

V sedmdesátých letech 20. století se v mediálních studiích začala prosazovat 

perspektiva, která pohlíží na zpravodajství jako na prvek sociálního konstruktivismu. Tato 

teorie je spojována s Wilfriedem Schulzem a Gay Tuchman. Tito autoři tvrdí, že zpravodajství 

vybírá určitá témata, různě je řadí a popisují pomocí různých označení a konstruují tak realitu. 

Jsou zastáncem teorie, že zprávy nejsou nikdy pouze popisem toho, co se skutečně děje, ale 

jde o konstrukci, která má velký vliv na to, co je ve zprávě zobrazeno (Trampota, 2006: 11).  

 

2.4.1. Vývoj představ o vlivu médií 

Dnes již existuje mnoho představ o tom, na co vše mají média vliv. Zájem odborníků 

je založen na předpokladu, že média působí na jednotlivce i společnost, na jejich vnímání, 

chování a například i politické nebo třeba i nákupní preference. Právě proto panuje snaha 

jejich vliv rozklíčovat. Můžeme sem řadit úsilí zákonodárců o regulaci mediální komunikace, 

snahy politiků o proniknutí do médií, různé reklamní kampaně, inzeráty nebo boj občanských 

aktivit proti nějakým negativním jevům ve společnosti. Ovšem představy o vlivu médií tvoří 

dnes docela úctyhodnou, ale dosti nepřehlednou a vnitřně málo soudržnou oblast 

(Jirák, Köpplová, 2009: 321). 

Snahy o kontrolu médií jsou spojeny s dějinami myšlení o médiích a jejich vztahu ke 

společnosti. Čím více byl připisován význam mediální komunikaci, tím více rostly také snahy 

politických, ekonomických a mediálních elit dostat jejich průběh pod kontrolu, minimalizovat 

hrozby, které mohou média přinést a využít je ve svůj prospěch. Od vynálezu knihtisku 

v polovině 15. století už je možné spatřovat úvahy o účinku médií na své uživatele 

(Jirák, Köpplová, 2009: 362-363 ).  

V posuzování možného působení médií se uvažuje o čtyřech etapách vývoje těchto 

představ. Počátek první etapy se datuje do prvního desetiletí 20. století a sahá do třicátých let. 

                                                 
7
 Média využívají znakové kódy a ty se podílí na reprezentaci. Je to právě jazyk, který je základním znakovým 

kódem (Trampota, 2006: 100). 
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Tato etapa, které se také říká teorie magické střely
8
, není podložena systematickým 

výzkumem a přisuzuje médiím bezmeznou moc, která má stejný vliv na všechny jejich 

uživatele. Společnost je viděna jako tzv. kolektivní organismus, na který působí moc médií. 

Médiím je tak přikládána moc utvářet postoje a mínění, měnit životní návyky a ovlivňovat 

chování lidí.  

Druhá etapa (dvoustupňový model komunikace
9
) je datována od třicátých let 

20. století přibližně do šedesátých let. V tomto období se již rozvíjí empirické výzkumy 

a výzkumné metody, které zjišťují postupnou komplikovanost představ o vlivu médií a reakcí 

publika. Na společnost již není pohlíženo jako na množinu izolovaných a pasivních jedinců. 

Vliv médií je již spatřován jako omezený, nikoliv absolutní. 

Třetí etapa je datována do sedmdesátých let 20. století. Můžeme do ní zahrnout autory 

jako je Donald L. Shaw nebo Maxwell E. McCombs, kteří v roce 1972 nabídli první studii 

,,nastolování agendy“. Tato etapa se vyznačuje návratem k představě o spíše mocných 

médiích, ale mění se pohled na publikum, na které se již začíná postupně pohlížet jako na 

aktivní aktéry mediálního sdělení. V rámci této etapy už se badatelé nezaměřují pouze na vliv 

médií na společnost, ale již se aktivně zabývají i samotnými jednotlivci (Kalvas, 2009: 13). 

Čtvrtá etapa je spojována především se jménem Stuarta Halla, který hovoří o teorii 

kódování a dekódování, kdy médiím na jednu stranu připisuje moc ovlivňovat jedince a 

společnost, ale na druhé straně má však publikum možnost se nabízenému sdělení vzepřít, 

odmítnout ho a rezignovat na něj (více v kapitole ,,Publikum“)                

(Jirák, Köpplová, 2009: 375-381). Do této etapy lze zahrnout také George Grebnera (1960), 

který hovoří o tzv. kultivační teorii. Tato teorie nám říká, že televize je zodpovědná za 

,,diváckou kultivaci“ konceptů sociální reality. Grebner tvrdí, že masová média kultivují 

postoje a hodnoty, které jsou v kultuře již přítomné. Média tyto hodnoty předávají mezi 

jednotlivé členy kultury. Grebner ozlišuje tzv. těžké diváky a tzv. lehké diváky. Podle této 

teorie diváci, kteří sledují televizi častěji, budou pravděpodobně více ovlivněni vysíláním než 

ti, kteří televizi sledují méně často. Výzkum teorie kultivace se tedy dívá na masová média 

jako na socializační činitel a zkoumá, zda televizní diváci věří, že je televize překladem 

reality, čím více ji sledují.
10

 

                                                 
8
http://www.utwente.nl/cw/theorieenoverzicht/Theory%20Clusters/Mass%20Media/Hypodermic_Needle_Theor

y/ (navštíveno 20. 12. 2013). 
9
 http://www.utwente.nl/cw/theorieenoverzicht/Theory%20Clusters/Mass%20Media/Two_Step_Flow_Theory-

1/index.html  (navštíveno, 20. 12. 2013). 
10

   http://www.utwente.nl/cw/theorieenoverzicht/Levels%20of%20theories/macro/Cultivation%20Theory/ 

(navštíveno: 21. 12. 2013). 

http://www.utwente.nl/cw/theorieenoverzicht/Theory%20Clusters/Mass%20Media/Hypodermic_Needle_Theory/
http://www.utwente.nl/cw/theorieenoverzicht/Theory%20Clusters/Mass%20Media/Hypodermic_Needle_Theory/
http://www.utwente.nl/cw/theorieenoverzicht/Theory%20Clusters/Mass%20Media/Two_Step_Flow_Theory-1/index.html
http://www.utwente.nl/cw/theorieenoverzicht/Theory%20Clusters/Mass%20Media/Two_Step_Flow_Theory-1/index.html
http://www.utwente.nl/cw/theorieenoverzicht/Levels%20of%20theories/macro/Cultivation%20Theory/
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2.4.2. Vliv médií na sebepojetí jedince 

Média jsou podobně jako umění, literatura nebo humanitní vědy prostředím 

a prostředníkem sebepoznání, sebeuvědomění a sebereflexe společnosti i jejích jednotlivých 

členů. Moderní společnost považuje svou kulturu, normy a zvyklosti za své vlastní výtvory a 

podílí se na jejich proměnách. Média v tomto aktivním sebeutváření plní úlohu metainstituce, 

protože zprostředkovávají vědecké a umělecké poznání. Zprostředkovány skrze mediální 

sdělení jsou i dominantní konstrukce maskulinity a femininity a představy, jaké by měly být 

vztahy mezi muži a ženami (Havelková, 1997).  

Důležitý je také jazyk, prostřednictvím kterého k nám média promlouvají. Jazyk 

a média nejsou pouze činiteli, kteří by odráželi hodnoty a normy naší kultury, ale naši kulturu 

zároveň vytvářejí a formují. Prostřednictví jazyka a médií dochází k socializaci jedince a to 

genderovaně. V médiích se často objevuje symbolické přehlížení, trivializování nebo 

ponižování určitých skupin a je proto potřeba konstatovat, že těmito přehlíženými skupinami 

byly v historii především ženy. Jsou to právě noviny, časopisy, televizní nebo rozhlasové 

vysílání, které často produkují stereotypy a ty mohou mít negativní vliv na chování mužů 

a žen a také na jejich sebepojetí (Renzetti, Curran, 2003: 208). 

Sebepojetí Thompson chápe následně: 

 

Chápání sebe sama je tu spíš jakási symbolická projekce, kterou si člověk sám aktivně buduje. Tuto 

projekci si vytváří ze symbolických materiálů, které má k dispozici a které spřádá do koherentního 

výkladu sebe sama, do narace sebe sama, do příběhu vlastní identity. Je to příběh, který většina lidí 

v průběhu času mění a upravuje – jak se seznamuje s novými symbolickými materiály 

(Thompson, 1995: 169).  

 

 

Na úrovni jedince mohou mít média vliv na změny nebo utvrzení se v postojích, 

emocích, poznání nebo celkově chování člověka. Je dobré brát v úvahu, že teorií o působení 

na jedince obecně, tak působení na jeho sebepojetí, je mnoho a ne všechny lze označit za 

vědecky podložené. Mnohdy se jedná spíše o domněnky, které ani nelze vědecky podložit. 

Změny v postojích člověka, stejně jako například emocionální vliv na jedince a jeho 

sebepojetí, jsou procesy podmíněné celou řadou vzájemně se ovlivňujících faktorů. Je proto 

těžké určit, na kolik se na tomto procesu podílejí právě 

média       (Jirák, Köpplová, 2009: 355-358). 

Přesto můžeme tvrdit, že rozvoj komunikačních médií má na sebepojetí velký vliv. 

Dříve lidé sháněli podklady pro utváření sebepojetí prostřednictvím komunikace, při které 
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museli být fyzicky přítomni s ostatními lidmi. Dnes není pro komunikaci fyzická přítomnost 

druhých nutná, lidé spolu mohou komunikovat a přijímat mediální sdělení i jinými způsoby 

(tisk, televize, internet, atd.). Tyto materiály mají na sebepojetí jedince velký vliv a ten může 

být i negativní (Thompson, 1995: 170).   

Negativní vliv médií na utváření sebepojetí můžeme vidět na příkladu mediovaného 

vnucování ideologických sdělení. Rozvoj médií s sebou přinesl možnost šířit ideologická 

sdělení na velké vzdálenosti a zasazovat je do konkrétních prostředí, což souvisí s výše 

zmíněným strukturovaným předělem mezi jejich produkcí a konzumací. Symbolická sdělení 

mohou být ideologická například v tom, že prezentují různá stereotypní nahlížení. Pokud chce 

jedinec tato ideologická sdělení odhalit, musí brát v úvahu, jak prezentované sdělení zapadá 

do jeho každodenního života. Thompson tvrdí, že ideologie udržuje vztahy nadvlády.  

Symbolická sdělení nejsou primárně ideologická, ale pokud slouží k ustavování 

asymetrických mocenských vztahů, ideologická jsou. Ideologická sdělení tak slouží 

k utvrzování mocenských vztahů, ale někdy mohou naopak sloužit k jejich podrývání 

(Thompson, 1995: 172).  

Další negativum vlivu médií na naše sebepojetí Thompson označuje jako dvojnásobný 

charakter mediované závislosti. Znamená to, že mediální produkty jsou dostupné a obohacují 

naši reflexivní povahu sebepojetí, zároveň je však tato reflexivní povaha čím dál více závislá 

na systémech, nad kterými jedinec nemá skoro žádnou moc a kontrolu. Prostřednictvím 

sebepojetí si lidé budují představu o své vlastní identitě. S nástupem moderních společností 

jsou lidé nuceni stále více spoléhat sami na sebe a představu o sobě si budují prostřednictvím 

symbolických a materiálních zdrojů. Vstup do různých institucí jako je například vzdělávací 

systém nebo trh práce je ovlivněn systémy a řízen procesy, které většina jedinců nemůže příliš 

ovlivnit, ale tyto procesy mají velký vliv na to, jak se jedinci vnímají. Toto je paradox 

20. století. Důraz je kladen na reflexivní přístup k sebepojetí, ale jedinec se realizuje 

v podmínkách, které ho uvrhají do stále zřetelnější závislosti na společenských systémech, 

nad kterými nemá skoro žádnou vládu (Thompson, 1995: 172-173).  

Naše sebepojetí může být pohlcováno novým způsobem, který média vytvořila a tím 

je proces kvaziinterakce. Každý den jsme do tohoto procesu zapojeni. Mediované symbolické 

materiály slouží jako pestrý zdroj informací, plus každý z nás informace získává také 

fyzickou komunikací s ostatními lidmi. Přesto máme tendenci na mediální symbolická sdělení 

spoléhat. Namísto toho, aby lidé nad sděleními uvažovali a reflektovali pouze část, jejich 
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sebepojetí je procesem zprostředkované kvaziinterakce pohlcováno a dochází k potlačení 

reflexe (Thomson, 1995: 175 – 176).  

 

2.5. Přístup do zpráv 

Média konstruují specifický obraz sociální reality tím, jací aktéři dostanou možnost 

vstupovat se svou interpretací události do obsahů zpráv. Mohou do nich vstoupit buď jako 

informační zdroje, nebo jako osoby, o kterých je psáno. Stejně jako je pečlivě vybíráno, 

o kterých událostech se bude hovořit nebo psát, tak se rozhoduje také o tom, komu bude 

umožněno se v médiích vyjádřit. Touto problematikou se zabývá sociologie zdrojů (sociology 

of sources) (Trampota, 2006: 78). Zaměřit se na to, kdo má možnost promlouvat v mediálních 

sděleních a jak to ovlivňuje mediální konstrukci samoživitelství, spatřuji jako jeden z cílů mé 

diplomové práce. Tato oblast je důležitá, protože kdo má přístup do zpráv, ten může ovlivnit 

konečnou podobu zpravodajství
11

 (Trampota, 2006: 78-79). 

Novináři většinou využívají pouze osvědčených zdrojů a dávají tak prostor k vyjádření 

pouze omezenému počtu lidí
12

. Zprávy se pak soustředí spíše na lidi veřejně známé 

a dominují zdroje s vyšším sociálním statusem, zdroje disponující mocí. Hovoří se tak ve 

prospěch úřadů, odborníků a zástupců velkých společností
13

. Neznámí lidé se zpravidla 

objevují ve zprávách pouze jako lidé například porušující zákon nebo jako oběti. Tyto 

disproporce existují nejen v závislosti na sociálním postavení, ale také v závislosti na tom, zda 

se jedná o muže nebo ženu (Trampota, 2006: 80). 

Na nerovnocenné zařazování informačních zdrojů do zpravodajství poukázal také 

Stuart Hall konceptem primárních definujících: 

 

Jedinci v mocenských pozicích nebo pozicích s vysokým statusem, kteří nabízejí názory na 

kontroverzní témata, se svými definicemi uspějí, protože jsou vnímání jako ti, kteří mají přístup 

k přesnějším a odbornějším informacím než většina populace. Výsledkem takto strukturované 

preference je, že se tito mluvčí stávají takzvanými primárními definujícími témat (Hall et al., 1978: 58). 

                                                 
11

 Autoři, kteří vidí interakci se zdroji jako důležitou, zdůrazňují dva základní modely sloužící k interpretaci 

aktivity shromažďování zpráv. Jedná se o model konfliktu, který vidí vztah mezi novináři a informačními zdroji 

jako boj o prosazení se se svou interpretací události a model výměny jej vidí jako interakci novinářů a zdrojů, 

kdy se obě strany snaží o to, vyhovět si navzájem, pouze tehdy může být směna prospěšná pro obě strany 

(Trampota, 2006: 79). 
12

První empirický výzkum zpravodajských zdrojů (Reportéři a úředníci: Organizace a politika utváření zpráv) 

byl uskutečněn v roce 1973 a shledal, že více než polovinu informačních zdrojů ze zkoumaného deníku New 

York Times a Washington Post tvořili američtí vládní úředníci. Tuto tendenci potvrdily i další studie jako 

například Brownová a kol. (1987). Podle těchto závěrů novináři často využívají pouze omezeného počtu již 

osvědčených zdrojů (Trampota, 2006: 79-80). 
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Takto zvýhodněné hlasy
14

 disponují vysokou důvěryhodností a mohou tak tvarovat 

agendu (Hall, 1978). Snadnější přístup do médií mají také institucionální zdroje, oproti laikům 

(Trampota, 2006: 84).  

Roli v tom, co bude v médiích zobrazeno, má také konkurenční boj mezi jednotlivými 

médii. Při studiu médií se často zkoumá předpojatost a tendence médií snažit se prezentovat 

skutečnost jako jednu pravdu a z pozice jednoho člověka. Objevuje se také snaha zkreslovat 

realitu, negativní zobrazování menšin, nesprávná interpretace role žen ve společnosti nebo 

preferování určité politické strany. Některé sklony k předpojatému zobrazování skutečnosti 

ale mohou být i neuvědomělé. Stejně tak může být neuvědomělé přehlížení některých věcí 

nebo situací. Takovými neuvědomělými projevy však může dojít k upevňování 

nerovnoměrného rozložení moci, etnocentrismu, maskulinnímu nahlížení na svět, atd. Jako 

příklad nesprávné interpretace bych poukázala na stereotypní zobrazování žen v podřadných 

pozicích, kdy prostřednictvím takového zobrazení žen se utvrzují genderové stereotypy 

(Jirák, Köpplová, 2009). 

 

2.5.1. Publikum 

Publikum můžeme chápat jako produkt sociálního kontextu, kdy takovým kontextem 

může být sdílení kulturních zájmů či informačních potřeb, ale také ho můžeme chápat jako 

produkt masových médií, která jej formují k obrazu svému (Reiffová, 2004: 200-201). 

Koncept publika tedy prošel historickým vývojem a vlastní vývojovou dynamikou, která 

souvisela se vznikem a proměnami veřejnosti. Publikum ale můžeme chápat také jako zboží, 

které má svoji tržní hodnotu a se kterým lze obchodovat (Jirák, Köpplová, 2009: 185). Dnes 

je publikum chápáno jako důležitý politický, sociální a kulturní koncept, se kterým pracují 

i politické elity, sociální teoretici a výrobci zboží. Poznání publika má i společenský význam, 

protože poznatky o publiku a chování uživatelů mohou zpětně sloužit pro sebepoznání 

jednotlivce a slouží při formulování zásad mediální politiky a regulace médií 

(Jirák, Köpplová, 2009: 189).  

Publikum není statickou kategorií, ale proměňuje se podle podmínek, ve kterých se 

nalézá. Liší se i koncepčně, tedy v souvislosti s tím, ke kterým teoretickým a metodologickým 

východiskům se hlásí jednotlivý autoři (Jirák, Köpplová, 2009: 218).  

                                                 
14

 Zdroje informací, které mají možnost dostat se přímo do zpravodajského obsahu, se označují jako tzv. hlasy 

s přístupem (Trampota, 2006: 80). 
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Historicky se v rámci mediální teorie nejprve pracovalo s konceptem pasivního 

publika (začátek 20. století), protože první teoretici médií měli za to, že média mají na 

publikum velký a přímý vliv, že přímo určují, co si lidé myslí. Již ve 20. letech 20. století 

však přišli Lazersfeld s Katzem s konceptem zprostředkovaného a spíše malého vlivu médií 

na publikum, které je ovlivňováno především prostřednictvím tzv. názorových vůdců (opinion 

makers). Od šedesátých let 20. století se pak pod vlivem lingvistického obratu začíná 

pozornost obracet na mikrorovinu individuálního uživatele a jeho aktivní nakládání 

s mediálními obsahy. V praxi se ukazuje, že představy o pasivním publiku již nejsou 

obhajitelné (Jirák, Köpplová, 2009: 223).  

Zaostření pozornosti na aktivní publikum přinesl rozvoj kulturálních studií, která 

média viděla jako jednu z částí populární kultury (Jirák, Köpplová, 2009: 227). Předchozí 

výzkumy masové komunikace totiž nahlížely na komunikační proces jako lineární           

proces – podavatel/sdělení/příjemce (Hall, 1998: 90-91). Hall však tento lineární přenosový 

model odmítl, stejně jako myšlenku fixních významů symbolických sdělení. Pro Halla 

nekončí sdělení příjemcem, ale pokračuje utvářením sdělení. V jeho pojetí jsou sdělení 

polysématická a obsahují tedy více významů. To, jak je posluchači nebo diváci přijímají 

(dekódují), je ovlivněno kulturou, ve které žijí, ale i kontextem, ve kterém se jedinec zrovna 

nachází. Různí lidé mohou stejné sdělení chápat odlišným způsobem, což nemusí být 

ovlivněno pouze odlišnou kulturou, ve které žijí, ale i takovými věcmi jako je zkušenost, 

současné rozpoložení mysli nebo momentální nálada. Na tomto příkladu vidíme, že významy 

nejsou pouze přenášeny, ale jsou příjemci produkovány                                                                    

(Hall, 1998: 100-103, Thompson, 1995). 

V tomto bodě Hall spatřuje aktivní složku diváctva, přičemž rozlišuje tři čtenářské 

pozice. Lidé mohou číst v rámci dominantního (hegemonického) čtení, kdy plně sdílí 

a přijímají kódy, které jim jsou prezentovány, reprodukují tak ,,preferované čtení“ 

(Hall, 1998: 92-93). Druhým typem je vyjednávané čtení, kdy čtenář/ka sdílí textové kódy 

pouze částečně. V obecné rovině příjemce přijímá preferované čtení, ale v některých chvílích 

mu odporuje a přizpůsobuje si chápání textu tak, aby vyhovovalo jeho/její zkušenosti nebo 

kontextu, ve kterém se pohybuje. Může dojít také k opozičnímu čtení, kdy se čtenář/ka plně 

vzepře dominantnímu kódu. Preferovanému čtení sice rozumí, ale odmítne předkládané 

textové kódy a může si vytvořit své vlastní čtení, které lze označit jako čtení alternativní 

(Hall, 1998: 100-103). Jak je patrné, výše zmíněný Thompson se inspiroval právě tímto 

aktivním přístupem k publiku. 
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2.5.2.  Reprezentace, gender a stereotypy v médiích 

Média mají sklon znázorňovat některé aktéry zpravodajských sdělení ustáleným 

způsobem a tím vytváří mediální reprezentace. Tyto reprezentace se mohou značně lišit od 

skutečnosti, a proto je důležité se na ně blíže zaměřit. Může se jednat například o zprávy, kdy 

určití lidé často vystupují v určitých situacích. Například politik pojednává o obecných 

problémech společnosti, policista vysvětluje příčiny nehody, žena v domácnosti je svědkem 

nějakého neštěstí. Toto všechno jsou postavy, které jsou ve zpravodajství opakovaně 

prezentovány v určitých situacích, za určitých okolností rámují vyznění jejich mentální 

reprezentace (Trampota, 2006: 91). 

Reprezentace tak konstruuje vztahy a identity lidí, ,,předělává“ skutečné události, 

vytrhává je z kontextu a zasazuje je do kontextu nového, zkresluje výpovědi, řadí jednotlivé 

výpovědi tak, aby bylo sdělení zajímavější, atd. (Trampota, 2006: 92). 

S pojmem reprezentace úzce souvisí pojem stereotyp. Jedná se o zjednodušenou 

reprezentaci, která deformuje původní předlohu, protože je zjednodušením, ale také 

zjednodušené rysy přehání. Nemusí se jednat o úmysl, ale stereotypní zobrazování může být 

dáno nutností rychle a stručně charakterizovat aktéry příběhu nebo článku. Setkáme se tak 

například s televizními záběry například na ženy, které přihlíží neštěstí a to může evokovat 

myšlenku, že ženy jsou spíše pasivními přihlížejícími, než samotnými aktérkami neštěstí 

(Trampota, 2006: 93). Renzetti a Curran (2003) stereotyp definují jako označení pro 

zjednodušující souhrnný popis určité společenské skupiny. Toto označení může být pozitivní 

i negativní. Genderové stereotypy jsou tedy zjednodušující popisy toho, jak má vypadat 

„maskulinní muž" či „femininní žena". Tyto předpisy, jak by se měl chovat muž a jak by se 

měla chovat žena, jsou zakotveny ve společenských institucích, v politickém systému, 

náboženství, vzdělávacím systému a v samotné rodině, která tyto stereotypy také může 

produkovat. Genderové stereotypy jsou univerzálně platné, protože panuje společensky 

uznávané přesvědčení, že charakteristiky, které tvoří genderový stereotyp, sdílejí všichni 

příslušníci daného pohlaví. Přesto se ale muži i ženy těmto stereotypním představám 

vymykají. Jedinec, který se těmto představám vymyká, může být v krajním případě označen 

za deviantního nebo abnormálního a podle toho k němu může být přistupováno 

(Renzetti, Curran, 2003: 20-21).  

Reprezentace a stereotypy se v praxi mohou projevovat tak, že jsou v médiích mnohdy 

prezentovány informace, jako kdyby byly určeny pouze mužům. Události, které se týkají žen, 

jsou prezentovány jako méně důležité a vyskytují se na místě ,,nezpravodajských“ rubrik 
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(Renzetti, Curran, 2003: 183-184). Není překvapením, že je to právě zpravodajství, které bývá 

označováno za mužský žánr, což souvisí i s nerovnoměrným zastoupením mužů a žen 

v redakcích, nerovnoměrným zastoupením žen jako informačních zdrojů, spojováním žen 

s tzv. lehčími tématy, atd. Tato reprezentace žen potom utvrzuje stereotypní nahlížení na ženu 

jako na osobu zaměřenou na soukromou sféru a muže zaměřeného na sféru veřejnou. Ženy 

jsou mnohdy zobrazovány jako ženy v domácnosti, vystupují častěji v pasivních událostech 

(Trampota, 2006: 95). 

Média ovšem nereprezentují pouze gender, ale také určité sociální třídy, etnika, lidi 

různé sexuální orientace. To se může projevit například tím, jak média hovoří 

o představitelích určitých skupin nebo minorit. Opakování určitých zpráv negativní povahy 

tak vede ke stereotypnímu obrazu dané skupiny, viz. mediální diskurz o Rómech. Vytyčují se 

hranice ,,my“ a ,,oni“ a média spojují s negativními konotacemi to, co se odklání od 

společenské normy (Trampota, 2006: 97-98). Média jsou tak nedílnou součástí genderové 

socializace (Bem, 1993).  

 

2.6. Shrnutí teoretické části 

V teoretické části jsem pojednala o tématech, vztahujících se k médiím a tématu 

samoživitelství. Dokázala jsem si tak udělat představu, jak jsou tato témata vzájemně 

propojena a jak se mohou lišit teorie, které se jimi zabývají. Jsem si vědoma toho, že o tématu 

samoživitelství bylo napsáno již mnoho diplomových prací, přesto jsem se snažila, aby má 

práce přinesla něco nového. Ne každý si uvědomuje, nakolik jsme médii ovlivňováni a mnoho 

lidí považuje napsané věci za samozřejmé a pravdivé. Chci proto upozornit na potřebu 

nepřijímat mediální sdělení jako obecné pravdy a vyhledávat si i další zdroje informací. 
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3. EMPIRICKÁ ČÁST  

V empirické části pojednávám o metodách, které jsem využila ve svém výzkumu, 

konkrétně kvalitativní a kvantitativní obsahové analýze. Zaměřuji se na výhody i nevýhody 

zvolených metod a vycházím z několika níže zmíněných autorů. Výzkum také zasazuji do 

obecnějšího rámce, kdy přiblížím paradigma, v rámci kterého jsem pracovala a tím vymezuji 

i mou pozici ve výzkumu.  

 

3.1. Metodologie 

Metodologie se v sociálním výzkumu zabývá procedurami k vytvoření platného 

a autoritativního vědění. Zahrnuje předpoklady o povaze přírody a sociální reality (jak a zda 

vůbec mohou být propojeny naše koncepty, zkušenosti a realita) a úvahy nad tím, jakou 

autoritu si výsledné poznání může nárokovat. Dále je metodologie spojena s odpovědností za 

politické a etické důsledky tvorby poznání (Ramazanoglu, Holland, 2004:  9-11). 

Metodologie v sociálním výzkumu zahrnuje i pravidla jak přistupovat k výzkumu. 

Každá metodologie spojuje konkrétní ontologii (například přesvědčení, že gender je spíše 

sociální než vrozený) a epistemologii (soubor postupů pro určení, co lze považovat za 

poznání) v poskytování pravidel, která specifikují jak produkovat platné poznání sociální 

reality (například skutečná povaha konkrétních genderových vztahů) 

(Ramazanglu, Holland, 2004: 11). Různí badatelé/ky mohu mít v rámci ontologie rozdílné 

smýšlení o povaze reality a objektech svých výzkumů, mohou vycházet z různých 

teoretických východisek. Stejně tak i v rámci epistemologie využívají různých pravidel pro to, 

co představuje legitimní poznání a jaká kritéria toto poznání ustavuje 

(Ramazanoglu, Holland, 2004: 11-12). 

Feministická metodologie je jedním z přístupů k problémům produkování 

ospravedlnitelných znalostí genderových vztahů. Vědecká metoda se snaží nalézt souvislosti 

mezi vědeckými teoriemi a zkušeností. Tedy co nám říkají naše smysly a výzkumy a jak to 

souvisí se skutečností. V západním myšlení ale panuje rozkol, zda může sociální realita 

existovat nezávisle na lidských představách, zda mohou zkušenosti existovat nezávisle na 

představách nebo jazyce. Toto vyžaduje další úvahy o tom, kdo vytváří vědění, zda znalosti 

produkuje jedinec nebo znalosti přijímáme jako součást společenství. Feministické badatelky 

si pokládají otázku, co vůbec znamená ,,racionalita“. Feministky tedy vidí tvorby znalostí 

především jako politický proces, který má etické důsledky (Ramazanoglu, Holland, 2004: 10). 
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Feministický přístup k metodologii znamená volbu mezi různými strategiemi pro 

určení vztahu mezi myšlenkami, zkušenostmi a realitou. Nutnost volby tedy vedla 

k metodologickému sporu a rozrůzněnosti uvnitř feministické tradice myšlení 

(Ramazanoglu, Holland, 2004: 2).  

V hodnocení feministického výzkumu panují určité neshody, přesto je feministický 

výzkum charakteristický konkrétními teoretickými, etickými a politickými postoji. 

Feministické myšlení a výzkum se opírá o zkušenosti genderového sociálního života 

a zároveň bere v úvahu teorie moci a etické otázky zkoumání sociálního života lidí. 

Feministický výzkum se vyznačuje především tím, že si je vědom odlišností, spravedlnosti 

a moci (Ramazanoglu, Holland, 2004: 2-3). 

Problémem je, že poznání genderových vztahů například mezi muži a ženami, různými 

národnosti, věkovými skupinami atd. nelze prohlásit za obecně platné a zevšeobecnit je. 

Feministky proto musí najít způsoby, jak zajistit, aby bylo toto poznání považováno za 

hodnotné a uvěřitelné (Ramazanoglu, Holland, 2004: 2). Feministická metodologie a obecně 

feministické výzkumy však bývají kritizovány, jak ze strany mainstreamové vědy, tak ze 

strany ostatních feministických badatelek. Na jedné straně je feministický výzkum pod 

velkým tlakem vědeckého společenství a je nucen ospravedlňovat své vědění z hlediska 

rozumovosti, pravidel metod, validity i z  politických předsudků. Na druhé straně je 

obviňován také z toho, že nebere v úvahu další faktory jako je rasismus, nacionalismus, 

heterosexismus, které ovlivňují životy žen a komplikují vztahy mezi ženami. Tato kritika se 

pojí s tvrzeními, že patriarchální síla, sexualita nebo reprodukce jsou klíčovým mechanismem 

v útisku žen. Další směr kritiky přichází ze strany poststrukturalismu, který nevěří, že je 

jakákoliv metodologie schopná vytvořit vědění, které je schopné popsat aktuální skutečnosti 

(Ramazanoglu, Holland, 2004: 3-4). 

Pokud feministky chtějí například vyvrátit existující poznání o podřízenosti žen, musí 

tak učinit pomocí již existujících vědeckých metod nebo pro ospravedlnění svého poznání 

nabídnout jiná kritéria. Feministická metodologie vždy zahrnuje teorie moci a zároveň 

poukazuje na to, že moc k tvorbě autoritativního poznání není přístupná pro všechny. 

Feministky se proto ptají, kdo má moc a jak je moc zakomponována do procesu produkce 

poznání (Ramazanoglu, Holland, 2004: 13).   

Feministická metodologie se vyznačuje také tím, že badatelky/lé nesou morální 

odpovědnost za použité praktiky. Je potřeba reflektovat, zda je jejich poznání oprávněné. 
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Neexistuje totiž žádný nezaujatý způsob zpracování poznání o genderových životech napříč 

odlišnými situacemi nebo sociálními skutečnostmi (Ramazanoglu, Holland, 2004: 14). 

 

3.1.1. Reflexe výzkumné pozice 

Pokud si chce badatel/ka stát za svými názory, musí si před započetím jakéhokoli 

výzkumu vyjasnit, v jakém bude pracovat paradigmatu. Guba a Lincoln (1994) přitom 

definují paradigma jako systém přesvědčení nebo světonázor, který ovlivňuje badatele/ku jak 

při výběru samotné metody, tak i v otázkách ontologických a epistemologických 

(Guba, Lincoln, 1994: 105). Paradigma je soubor předpokladů, jakými přistupujeme 

k problému (ať se jedná o text nebo jakýkoli jiný artefakt, který je předmětem výzkumu). To, 

v jakém paradigmatu pracujeme, určuje i to, jak se výzkumník/ce vztahuje ke světu, jaké pro 

výzkum zvolí metody a jak je bude následně interpretovat. Práce v různých paradigmatech se 

liší v tom, jak pohlížíme na realitu a na to, co může být poznáno, jak odlišíme hodnotné 

poznání od nehodnotného (Guba, Lincoln, 1994).  

Podle Guby a Lincolna (1994) by se můj výzkum řadil do tzv. kritické teorie. Kritická 

teorie nahlíží na realitu jako na konstruovanou, kdy různé konstrukce nejsou stejně dobré 

a naše poznání odráží to, co víme o světě. Každý má například představy o rodině, ale 

u jednotlivých lidí se mohou tyto představy lišit. Na druhé straně představy o rodině jsou 

v konkrétním socio-historickém kontextu v hlavních obrysech sdílené většinou společnosti. 

Struktury (jako je rodina) jsou sice sociálně konstruované, ale ke každému jedinci se chovají 

jako ,,objektivní“, ve smyslu, že je nemůže libovolně měnit. Často v nich jedinec žije, aniž by 

věděl, jak je jeho chování strukturované. Naším úkolem je tyto struktury poznávat, snažit se je 

případně měnit, pokud doznáme, že přispívají k sociálním nerovnostem, a tím zlepšovat život 

náš i život ostatních lidí. Realita není neměnná, ale je ovlivňována sociálními, kulturními, 

ekonomickými a politickými faktory.  

Cílem práce v tomto paradigmatu je tedy snaha o poznání sociální reality, které se 

vyznačuje úsilím o změnu současné situace. Konkrétně se jedná o to, že realita je tvořena 

konstrukcemi, které nás ovlivňují, a my se na druhou stranu podílíme na jejich reprodukci. 

Takové konstrukce s sebou mohou nést znevýhodnění pro některé lidi. Právě proto je cílem 

kritické teorie tyto nerovnosti odhalovat a snažit se o jejich změnu                   

(Guba, Lincoln, 1994: 110-111). 

Na epistemologické úrovni vychází kritická teorie z přesvědčení, že výzkum je vždy 

ovlivněn badatelem/kou, která ho uskutečňuje. Do výzkumu vstupují badatelovy/činy 
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hodnoty, proto je vědění prostřednictvím těchto hodnot zprostředkováno a zároveň je na 

těchto hodnotách závislé (Guba, Lincoln, 1994: 110-111). Zároveň jakákoliv interakce 

s výzkumnými subjekty, nevyhnutelně ovlivňuje jak zkoumající, tak zkoumané. 

Moje diplomová práce vychází z feministické tradice myšlení a řadím ji proto mezi 

výzkum feministický. Z této intelektuální tradice vychází také Reihnarz, která odmítá 

představu jedné feministické výzkumné metody, ale vychází z přesvědčení, že feministické 

badatelky používají tradiční výzkumné metody, ale pracují s nimi odlišným způsobem 

(Reihnarz, 1992).  

Reflexi výzkumné pozice je potřeba udělat nejen před započetím práce, ale soustředit 

se na ni i během samotného výzkumu. V průběhu kvalitativního zkoumání nevznikají pouze 

výzkumné otázky, ale také nové hypotézy a rozhodnutí, jak by bylo možné náš stávající 

projekt modifikovat, případně pozměnit výzkumný plán a metodu získávání dat 

(Hendl, 2005: 50). V mém výzkumu jsem například několikrát doplňovala teoretickou část 

práce, protože během analýzy dokumentů se objevovala nová témata, která bylo vhodné 

teoreticky ukotvit nebo zjistit, zda o daném tématu psal nějaký autor/ka už v minulosti, 

případně k jakým došel závěrům. Teoretická část se tak rozrůstala o nová témata, které jsem 

zahrnula pro snadnější pochopení celé problematiky samoživitelství v denním tisku.  

Pro psaní diplomové práce jsem zvolila genderově korektní vyjadřování
15

 

tzv. (politicky) korektní či vyvážené vyjadřování, jehož používáním předejdeme 

znevýhodňování mužů nebo žen, chlapců nebo dívek 

(Valdrová, Knotková Čapková, Paclíková, 2010: 9). Samotný jazyk je odrazem jak 

společenských, tak individuálních postojů. Prostřednictvím jazyka se nejen vyjadřujeme, ale 

také si jeho prostřednictvím tvoříme svůj postoj ke společenství, ve kterém žijeme, ke 

vztahům, které prožíváme a také jím vyjadřujeme postoj třeba k mocenským tlakům, 

k diskriminaci, k různým idejím svobody a spravedlnosti
16

 

(Valdrová, Knotková, Čapková, Paclíková, 2010: 5). Různí lidé nebo skupiny lidí si osvojují 

určitá označení věcí a tato označení mohou být nezamýšlená, a mohou připisovat věcem, 

lidem nebo událostem ,,obecnou platnost“. Může tak docházet ke stereotypizování některých 

skupin lidí a tím je vytvářen například obraz hysterických žen, homosexuálů jako nemocných 

                                                 
15

První výzkumy genderové vyváženosti vyjadřování u nás uskutečnila lingvistka Valdrová v roce 1998. Zjistila, 

že mužské názvy profesí a funkcí vyvolávají představu muže – čím vyšší je status dané profese nebo pozice, tím 

více jej dotazované osoby spojovaly s obrazem muže: potřebujeme-li radu právníka, podvědomě hledáme v 

telefonním seznamu mužská jména. To má neblahé důsledky pro image odbornic na pracovním trhu 

(Valdrová, Knotková-Čapková, Paclíková, 2010: 25) 
16

 Genderově korektní vyjadřování tak tvoří alternativu ke stávajícímu způsobu vyjadřování a je inspirováno 

zásadami  rovnosti a důstojnosti žen a mužů (Valdrová, Knotková-Čapková, Paclíková, 2010: 33) 



 

42 

 

lidí, atd. V důsledku těchto označení dochází k rozlišování ,,my“ a ,,oni“ a také toto 

vyjadřování posiluje společenské nerovnosti, rozdělení společnosti na silné a slabé 

(Valdrová, Knotková Čapková, Paclíková, 2010: 7). 

 

3.1.2. Výzkumná strategie 

Výzkumné strategie můžeme dělit na kvantitativní a kvalitativní. Stejné dělení platí 

i pro výzkumy médií. Kvantitativní přístup v sociálních vědách je inspirován metodami 

z přírodních věd. Data získáváme měřením, poté se analyzují statistickými metodami 

a následně jsou interpretována a můžeme ověřit pravdivost našich předchozích představ, které 

jsme měli o sledovaných proměnných (Hendl, 2005: 45). Kvantitativní výzkum charakterizují 

tři základní oblasti: náhodný výběr velkého vzorku, měření proměnných a statistická analýza 

(Morrow, 1994: 204-205).  

Kvantitativní metody se zaměřují především na otázku Kolik? a jsou založeny na 

měření proměnných, zkoumají frekvenci výskytu jednotlivých proměnných nebo jejich 

kategorií. Umožňují komparativní výzkumy různých mediálních krajin, a výhodou je také to, 

že můžeme provézt výzkum na oblasti, které někdo zkoumal před námi a my tak můžeme 

s odstupem času mapovat vývojové trendy (Trampota, Vojtěchovská, 2010: 16-17). 

Výhodami kvantitativního výzkumu je také to, že získaná data lze zobecňovat na celou 

populaci, číselná data jsou pro lidi dobře srozumitelná a výsledky jsou relativně nezávislé na 

výzkumníkovi/ci. Podle Reinharz (1992), jsou kvantitativní metody stále hojněji využívány 

ženskými hnutími a feministkami. Výsledky těchto výzkumů mohou napomoci dosažení cílů, 

které si badatelé/ky předem stanovili a pomoci zjednat nápravu určitého problému. Mohou 

ukázat, že je určitý problém rozsáhlejší, než se dosud myslelo. Poskytují informace 

o problémech, o kterých se zdálo, že se týkají pouze malého počtu lidí. Statistické výsledky 

například o sexuálním obtěžování na pracovištích nebo školách mohou povzbudit různé 

organizace, aby této problematice věnovaly více pozornosti. Statistická data nám tedy 

umožňují vidět, jak je problém prostoupen napříč různými vrstvami společnosti a mohou 

nabídnout cestu řešení (Reihharz, 1992: 79–80). 

Za negativum kvantitativních metod lze považovat to, že soustředění se na určitý 

fenomén, může zapříčinit přehlédnutí jiného fenoménu. Také teorie, které výzkumník 

používá, nemusí vždy odpovídat lokálním zvláštnostem (Hendl, 2005: 46). Obecně je pak 

problematické zodpovídat za použití kvantitativních metod otázky ,,Proč?“ a ,,Jak?“ 
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Kvalitativní metody jsou někdy považovány za pouhé doplnění tradičních 

kvantitativních výzkumů, ale jiní je chápou jako protipól nebo výzkumnou pozici, která je ve 

vztahu k jednotné vědě, postavené na základech věd přírodních (Hendl, 2005: 49). 

Kvalitativní výzkum je považován za pružný druh výzkumu, protože výzkumné otázky, které 

si výzkumník/ce před začátkem výzkumu stanovil/a, může v průběhu výzkumu modifikovat. 

Výzkumník/ce se neomezuje pouze na stanovený cíl, ale v průběhu výzkumu mohou vyvstat 

nové otázky, objevit se další respondentky/ti a výzkumník/ce je zahrne do svého výzkumu 

(Hendl, 2005: 50). Výhodami kvalitativního výzkumu je zkoumání fenoménu v přirozeném 

prostředí a prostřednictvím tohoto výzkumu můžeme studovat procesy, lze také dobře 

reagovat na místní situace a podmínky. Za nevýhody bývá někdy považováno, že jsou 

výsledky mnohdy ovlivněny osobou výzkumníka/ce a jeho/jejími osobními preferencemi 

(Hendl, 2005: 52). Kvalitativní metody výzkumu se obecně ptají po otázkách ,,Jak? a ,,Proč?“ 

(Trampota, Vojtěchovská, 2010: 18). 

Je také třeba zmínit, že dělení na kvantitativní a kvalitativní metody má i své kritiky. 

Například Morrow (1994) tvrdí, že dělení na kvalitativní a kvantitativní zamlžuje podstatnější 

dělení týkající se metodologického přístupu ke zkoumání společnosti a sociálních vztahů 

(Morrow, 1994: 199-215). Naopak Letherby nevidí v dichotomii kvalitativní versus 

kvantitativní problém, pouze říká, že by feministky neměly používat pojmu metoda, ale mělo 

by se užívat označení metody (Letherby, 2003). Také podle Hendla není potřeba vidět oba 

přístupy jako protikladné. Naopak podle něj je vhodné tyto metody kombinovat, protože 

každá přispívá něčím jiným. Uvádí také, že většina výzkumníků v rámci jednoho výzkumu 

stále častěji kombinuje obě metody. Mluvíme pak o používání smíšeného plánu výzkumu 

nebo o smíšené výzkumné strategii (Hendl, 2005: 45, Trampota, Vojtěchovská, 2010: 19-20).  

 

3.1.3. Technika sběru dat 

Pro můj výzkum jsem zvolila obsahovou analýzu dokumentů, která podle Hendla tvoří 

základní techniku sběru dat (Hendl, 2006: 132). Analýza dokumentů se využívá při 

výzkumech, kdy chceme zkoumat osobní nebo skupinové postoje, ideje, hodnoty a to vědomé 

i nevědomé. Dokumenty mohou představovat napsané nebo zaznamenané texty (knihy 

deníky, novinové články, obrazy, plakáty) (Hendl, 2005: 132). Podle Dismana (2008) se 

obsahová analýza může zabývat jak obsahem sdělení, tak jeho formou, autorem nebo 

adresátem takového sdělení (Disman, 2008: 168).  
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 Reinharz (1992) v podobné souvislosti hovoří o kulturních artefaktech. Může se 

jednat o veškeré artefakty produkované lidskou činností jako například dětské knihy, 

pohádky, texty, ale i módu, výtvarné umění, novinové články, atd. (Reinharz, 1992: 146). 

Jako kulturní artefakty lze zkoumat například texty produkované ženami, o ženách a pro ženy, 

artefakty produkované muži, o mužích nebo pro muže a samozřejmě kombinace všech 

(Reinharz, 1992: 146-147). V rámci feministického výzkumu dominuje výzkum psaných 

záznamů (deníky, vědecké časopisy), vyprávění a vizuální texty (filmy, reklamy, pohlednice), 

materiální kultura (různé technologie, hudba). Studováním těchto a podobných materiálů, 

zkoumají feministické badatelky všudypřítomnou patriarchální a mysogynní kulturu. Lze však 

nalézt i takové artefakty, které stojí v protikladu k dominantní kultuře (Reinharz, 1992: 147). 

Reinharz považuje metodu kvalitativní analýzy za vhodnou právě pro studium mediálních 

článků, protože ty často obsahují stereotypní uvažování, utvrzují patriarchát, obsahují 

rasismus, ageismus (Reinharz, 1992: 150). Díky obsahové analýze můžeme zkoumat nejen to, 

co existuje, ale můžeme se také zaměřit na ty artefakty, které chybí. Tento druh analýzy se 

snaží objevovat souvislosti mezi existujícími artefakty a těmi, které chybí a mezi mocenskými 

vztahy ve společnosti. Díky tomu dáváme vznik novým skutečnostem, které mohou napomoci 

při vysvětlení současných genderových a mocenských vztahů (Reinharz, 1992: 163).  

V mém konkrétním případě jsem vyhledala v databázi denního tisku Anopress
17

 

články o samoživitelství. Používala jsem klíčových slov: samoživitel, samoživitelka, 

samoživit, osamělá matka, osamělý otec. Původně jsem chtěla analyzovat pouze články 

v rámci jednoho roku, ale vzhledem k tomu, že článků o samoživitelství se v médiích příliš 

neobjevovalo, zvolila jsem časové období tří let, tedy roky: 2010, 2011 a 2012. Celkem jsem 

nalezla 151 článků, ve kterých se některé z klíčových slov objevovalo. Pro samotnou 

kvalitativní analýzu jsem vybrala 59 článků. Ve vybraných článcích byly zastoupeny články, 

kdy o samoživitelství hovoří třetí strana a také články, ve kterých byl dán prostor samotným 

samoživitelům/kám a jejich výpovědím.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

Anopress IT, a.s. působí v ČR od roku 1997 jako dodavatel profesionálního monitoringu médií. Od roku 2011 

je členem nadnárodní středoevropské monitorovací společnosti NEWTON Media. 
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3.1.4. Použitá metoda 

V první části projektu jsem provedla kvantitativní obsahovou analýzu, kdy mě 

zajímala četnost výskytu článků o samoživitelství a různých jejich kvaltifikovatelných 

aspektů. 

Kvantitativní obsahovou analýzu můžeme vhodně využít i na výzkum médií. Výhodou 

zkoumání dokumentů je jejich rozmanitost a především možnost získat velké vzorky 

informací a data navíc nejsou zkreslena, jak se tomu může stát při sběru dat prostřednictvím 

rozhovorů nebo dotazníkových šetření. Subjektivita výzkumníka/ce hraje při výběru 

dokumentů roli, už ovšem neovlivňuje to, jaké informace jsou obsaženy v samotných 

dokumentech. Jedná se tedy o nereaktivní způsob sběru dat (Hendl, 2005 : 132). V tom 

případě mě zajímalo, jakými tématy se média zabývají a jaký jim věnují prostor 

Prostřednictvím této analýzy můžeme popsat proměnu mediálních obsahů v určitém časovém 

období a umožní nám také snadné srovnání různých typů médií a médií různých mediálních 

krajin (Trampova, Vojtěchovská, 2010: 99). Jedná se o vysoce strukturovaný a selektivní 

proces. Tento postup vychází ze sociálněvědních metod měření a kvantifikace a při jeho 

využití se mediované obsahy zkoumají s ohledem na několik vybraných znaků. Tato metoda 

se vyznačuje vysokou mírou strukturovanosti a tím i vysokou mírou ověřitelnosti. Každý krok 

podléhá explicitně formulovaným pravidlům. Výhodou metody je možnost zpracovat velké 

množství dat a výsledky lze přehledně znázornit v číselných hodnotách. V souvislosti 

s výzkumem médií je výsledkem této analýzy kvantitativní popis mediovaných obsahů 

(Scherer a kol., 2004: 29-31). Podle Schulze a kol. (2004) nám obsahová analýza médií 

umožní například zkoumat pozornost, jakou média věnují politickým stranám, jak často se 

hlavní kandidáti objevují v médiích a zda v pozitivním nebo negativním duchu 

(Schulz a kol., 2004 :15).      

Kvantitativní obsahová analýza tedy vyžaduje definování kategorií dostatečně přesně 

ještě před začátkem naší analýzy, což nám zaručí, abychom všechna data kódovali 

srovnatelným způsobem (Hendl, 2005: 359). Nevýhodou však může být převedení 

kvalitativních dat do kvantitativní podoby, kdy může dojít ke zjednodušení problému 

a opomenutí kontextu (Hendl, 2005: 360). 

V druhé části výzkumu jsem uskutečnila kvalitativní obsahovou analýzu, při které 

jsem využila prvky analýzy diskurzivní, ale nebudu se přímo zabývat významy jednotlivých 

slov. 
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V rámci kvalitativní obsahové analýzy se intepretace dat tvoří v rámci celého výzkum, 

nemusíme ji nutně dělat až na konci naší práce. Naše závěry zarámují náš hlavní přístup 

k výzkumu, na úrovni teorie, ontologie a epistemologie a zároveň budou těžit z etické otázky 

našeho výzkumu (Ramazanoglu, Holland, 2004: 159).   

 

3.1.5. Výběr vzorku 

 Nejprve je potřeba vybrat jednotky, které připadají v úvahu pro analýzu. Předně 

rozhodneme, jaká média budeme rozebírat, jaké budeme analyzovat obsahy, za jaké časové 

období a specifikujeme si mediované obsahové jednotky (Sherer a kol., 2004: 35). Před 

započetím samotného výzkumu je také potřeba si určit, jakým způsobem budeme 

shromažďovat data a jak je poté zpracovávat. Velikost vzorku je potřeba následně upravit tak, 

aby bylo v silách výzkumníka/ce s daty dále pracovat. Data, která chceme zpracovávat, je 

potřeba nějak zformovat, kdy jedním typem takového zformování je redukce populace na 

vzorek (Disman, 2008: 25-26, Hend, 2006: 37). Populace je soubor jednotek, o kterém 

předpokládáme, že jsou v něm platné naše závěry a vzorkem je skupina jednotek, které 

skutečně pozorujeme (Disman, 2008: 93). Hendl (2006) říká, že populace je množinou všech 

teoreticky možných objektů (například jedinců) v uvažované problémové situaci
18

 

(Hendl, 2006: 37). 

 Ve své diplomové práci jsem uskutečnila vyčerpávající výběr vzorku, kdy jsem vzorek 

svého zkoumání určila podle kritérií, které jsem si předem stanovila a následně jsem vybrala 

všechny články splňující tato kritéria (Disman, 2008: 169). 

Obsahovou analýzu jsem uskutečnila na čtyřech nebulvárních denících (Mladá Fronta 

Dnes, Lidové noviny, Hospodářské noviny, Právo). Vybrala jsme je, protože se jedná 

o největší celostátní deníky vycházející pravidelně a ve velkém nákladu. Mladá Fronta Dnes 

je dokonce jedním z nejprodávanějších a nejčtenějších deníků u nás. Zařadila jsem navíc 

i deník Blesk jako příklad  bulvárního deníku, protože jde o nejčtenější bulvární deník 

v České Republice.  

Původně jsem zamýšlela zaměřit se na menší počet deníků, případně pouze na jeden, 

ale byla jsem nucena zvolit více deníků, protože se o tématu samoživitelství příliš nepíše. 

                                                 
18

 Ovšem ne vždy si lze populaci takto snadno určit a představit. Někdy může mít populace hypotetický význam, 

můžeme například zkoumat vývoj nezaměstnanosti. Nezaměstnanost v takovém případě můžeme popsat 

pozorovanou řadou čísel, která je jedinečná a generovaná sice náhodným mechanismem, ale ten dovoluje 

opakování za stejných podmínek. Můžeme tak hovořit o populaci jednotlivých hodnot nezaměstnanosti nebo o 

populaci křivek nezaměstnanosti (Hendl: 2006: 37). 
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Abych nashromáždila určité množství článků, musela jsem postupně počet deníků rozšířit, 

stejně tak jako sledované období. 

 

Mladá Fronta Dnes  

Mladá fronta Dnes, ve zkratce také nazývána MF Dnes je jedním z nejprodávanějších 

a nejčtenějších deníků v České republice. Vydavatelství Mladé Fronty bylo založeno již 

v roce 1945 a noviny začaly oficiálně vycházet na podzim roku 1990. Průměrně je během 

jednoho dne prodáno přes 300 000 výtisků a mezi nejčastější čtenáře patří lidé s maturitou 

nebo vysokoškolským vzděláním a příjmy nad 16 000 Kč měsíčního příjmu
19

.  

 Mladá fronta Dnes přináší podrobné informace z regionů a její redakci tvoří jedna 

centrální redakce v Praze a 14 redakcích umístěních v jednotlivých regionech. Šéfredaktorem 

novin byl až do listopadu 2013 Robert Čásenský. 

 

Hospodářské noviny 

Hospodářské noviny vycházející 5x týdně a zaměřují se především na politiku 

a ekonomii. O vydávání Hospodářských novin se stará vydavatelství Economia, které spadá 

pod skupinu Handelsblatt. Jako šéfredaktor novin působí již od roku 2005 Petr Šimůnek. 

Hospodářské noviny si drží vysokou oblibu u podnikatelů a ekonomicky smýšlejících lidí se 

zájmem o politiku. O oblíbenosti tohoto deníku svědčí i jeho vysoká denní prodejnost, která 

v roce 2006 činila 62 000 kusů. 

 

Lidové noviny 

Lidové noviny byly založeny v roce 1893 v Brně a na tvorbě článků se podílelo velké 

množství jak českých, tak i slovenských autorů. Avšak v průběhu druhé světové války noviny 

přestaly vycházet a po komunistickém převratu byla redakce nucena v roce 1952 tisk 

a distribuci deníku ukončit. Jeho vydávání bylo obnoveno po více než 30 letech a to v roce 

1987 ilegálně a od roku 1989 byl jejich prodej obnoven oficiálně.  

Dnes vyházejí Lidové noviny 6x týdně a to od pondělí do soboty
20

. Průměrně se denně 

vydá 60 000 výtisků. Zaměřují se především na politiku, byznys a kulturu. Hlavními čtenáři 

                                                 
19

 http://deniky.net/mlada-fronta-dnes.html ( navštíveno 28.4.2013). 
20

 http://deniky.net/lidove-noviny.html (navštíveno 28.4.2013) 

http://deniky.net/mlada-fronta-dnes.html
http://deniky.net/lidove-noviny.html
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jsou vzdělaní lidé, vyhledávající zdroje informací z oblasti vysokých a středních škol, 

akademických kruhů a vědy.
21

 

 

Právo  

Právo je levicově orientovaný deník, vydávaný od roku 1990. Šéfredaktorem deníku 

Právo je momentálně Zdeněk Porybný, který je označován za nejdéle působícího šéfredaktora 

českých tištěných médií. Pravidelné vydávání jejich výtisků zajišťuje vydavatelství Borgis. 

Vzhledem k většinovému vlastnictví akcií šéfredaktorem panem Porybným je Právo 

považováno za jediný deník v čistě českém vlastnictví a jeho náklad je 260 000 výtisků 

denně.
22

 

 

Blesk 

Blesk patří mezi nejoblíbenější bulvární deníky v České republice. Vydává se od roku 

1992, kdy u nás začal vycházet jako obdoba švýcarského deníku Blick. Momentálně se 

o vydávání deníku stará společnost Ringier ČR a.s., pod kterou spadá větší množství novin 

a časopisů určených pro české čtenáře. Jedná se o bulvární deník s množstvím fotografií 

a informací ze života politiků, herců, celebrit a sportovců. 

Na stránkách deníku nalezneme také aktuální zpravodajství a zajímavosti nejen 

z domova, ale z celého světa. Blesk vychází každý den a to více než v 7 regionálních 

mutacích. Denně se vytiskne průměrně 300 000 výtisků.
23

 

 

3.1.6. Analýza a interpretace dat   

 Pro můj výzkum jsem zvolila kvantitativní obsahovou analýzu dokumentů (více 

v kapitole ,,Použitá metoda“), která podle Hendla tvoří základní techniku sběru dat (Hendl, 

2006: 132).  

Ta v zásadě představuje organizaci dat a jejich popis užitím různých grafů, 

numerických souhrnů a dalších matematických prostředků (Hendl, 2006: 17). Na základě 

statistického usuzování usilujeme o získání závěrů o širším univerzu jevu (Hendl, 2006: 18).  

Shromážděná data můžeme různým způsobem kódovat, kdy kód znamená 

jednoznačný předpis, jak přiřazovat vhodné symboly určitým hodnotám proměnných 

                                                 
21

http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all\cs_produkty-a-sluzby_lidove-noviny.htm&menu=  

(navštíveno 29.11.2013) 
22

 http://deniky.net/pravo.html (navštíveno 23. 11. 2012).  
23

 http://deniky.net/blesk.html (navštíveno 28.4.2013) 

http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all/cs_produkty-a-sluzby_lidove-noviny.htm&menu
http://deniky.net/pravo.html
http://deniky.net/blesk.html


 

49 

 

(Hendl, 2006:76). Kódovat můžeme prostřednictvím různých počítačových programů jako je 

například Atlas.ti. Já jsem zvolila kódování takové, kdy jsem si jednotlivé odstavce, věty nebo 

slova třídila do kategorií a opatřovala je kódy. Tyto kategorie jsem vkládala pod jednotlivé 

záložky v programu Excel. U každého kódu, ať to byla celá věta nebo jen slovní spojení, jsem 

si zaznamenala, ze kterého článku je vyňata, abych později při dalším třídění kódů mohla 

úsek znovu vyhledat v článku a podívat se na celkový kontext. Kdykoliv jsem potřebovala 

zobrazit všechny úseky textu v rámci jednoho kódu, byla mi k dispozici příslušná záložka, ve 

které byla všechna příslušná témata.  

Rozhodla jsem se využít otevřeného a axiálního kódování jednotlivých článků. 

Prostřednictvím otevřeného kódování výzkumník/ce nachází témata v textu a přiřazuje jim 

označení (Hendl, 2005: 247). V praxi toto kódování probíhalo následovně. Nejprve jsem si 

všechny články přečetla, abych měla představu o tom, jaká témata se v nich objevují. 

K některým obecným tématům jsem rovnou přiřadila kód, ale většinu jsem okódovala až při 

dalším čtení, kdy už jsem věděla, jaká přibližně témata články zmiňují. 

Druhým typem bylo axiální kódování. V průběhu tohoto kódování výzkuník/ce 

uvažují nad příčinami a důsledky, podmínkami a procesy a tvoří tak tzv. osy, které propojují 

jednotlivé kategorie, které spolu souvisejí (Hendl, 2005: 248). V tuto chvíli jsem měla 

všechny články okódované a začala jsem hledat kódy, které byly ve vzájemném vztahu. 

Takové kódy jsem sloučila do stejné kategorie. Například pod kód ,,finanční situace“ jsem 

zařadila všechny zmínky a penězích, chudobě, exekucích, atd., které byly předtím opatřeny 

vlastními kódy. Abych si byla jistá, že určité oblasti spolu opravdu souvisí, stále jsem se 

vracela k článkům, znovu je pročítala a brala v úvahu kontext, nikoli pouze například jednu 

větu. V tom mi vyhovoval můj způsob kódování, protože jsem se mohla každý úsek textu, 

nebo slovo vždy zpětně dohledat v článku.  

Přesto, že jsem začala u otevřeného kódování a pokračovala v axiálním, v průběhu 

postupu práce jsem se opět vracela i k otevřenému kódování. Opakovaným čtením článků se 

objevovala další témata, která bylo potřeba zaznamenat. V důsledku nových témat se objevily 

i nové oblasti, které bylo potřeba ukotvit v rámci teoretické části. Takže i teoretická část se 

měnila a narůstala podle toho, jaká nová důležitá témata vycházela v průběhu analýzy. 

Interpretace dat je složitým procesem, ve kterém je nutné uplatnit reflexivitu 

výzkuníka/ce. Neexistuje žádný oficiální návod, jak se získanými daty pracovat, proto je 

potřeba dát si pozor na to, jaká závěrečná usnesení budou vyřčena. Snažila jsem se proto číst 

články opakovaně, abych po přečtení celé problematiky dokázala některé věci přehodnotit 
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a lépe najít souvislosti mezi jednotlivými tématy. Pokud jsem si nebyla jistá, zda si 

určitou informaci z článku vykládám správně nebo zda nejsem zatížena svou pozicí studentky 

genderu, požádala jsem v tom případě nezávislou osobu z mé rodiny, jestli by mi mohla 

sdělit, jak článek působí na ni. Díky tomu jsem se snažila eliminovat mou případnou 

předpojatost. 

Chci zdůraznit, že má interpretace se týká pouze dat, která jsem získala ze 

sledovaných deníků. Komentuji tedy to, jak se píše v daných médiích, nikoli, jaký je obecný 

pohled na samoživitelství. V rámci kvalitativní části výzkumu uvažuji nad obecnými 

souvislostmi, řeším, co můžeme vyvodit z toho, co je v článcích napsáno, ale také co pro nás 

znamená to, o čem se v médiích nehovoří. Snažím se vždy vycházet pouze z informací, které 

se objevovaly v mnou analyzovaných článcích a vyvarovat se příliš subjektivním a obecným 

závěrům.   

 

3.1.7. Etické a politické otázky  

Při svém výzkumu analyzuji články z novin, proto neřeším etické otázky, které jsou 

relevantní, pokud bych činila například rozhovory nebo použila jakoukoli jinou metodu, která 

informace čerpá přímo od lidí (Ramazanoglu, Holand, 2004: 14).  

Feministická metodologie však s sebou nese také mravní zodpovědnost 

výzkumníka/ce za jeho/její výzkum a produkování poznání. V této souvislosti jsou důležité 

koncepty jako tolerance či úcta k odlišnostem. Výzkumník/ce si může tato pravidla předem 

stanovit, ovšem někdy může být těžké se jich držet, protože neexistuje žádný předepsaný 

způsob jak produkovat platné znalosti o životech lidí napříč různými národnostmi, rasami, 

pohlavími, atd. Neexistuje ani návod, jak hodnotit různé popisy sociální reality. Feministické 

badatelky a feminističtí badatelé tak mohou zaujmout různé etické a politické pozice 

(Ramazanoglu, Holland, 2004: 14). Stejně tak různí badatelé/ky mohou stejná data 

interpretovat zcela odlišně a vnášet do nich své zkušenosti a postoje 

(Ramazanoglu, Holland, 2004: 160).  

Při práci je potřeba dát si pozor na osobní zkušenost
24

, kterou Straus a Gorbinová 

(1999) označují za jeden ze zdrojů teoretické citlivosti. Pokud jsme si nějakým problémem 

nebo situací sami prošli, neměli bychom předpokládat, že ostatní lidé mají stejnou zkušenost 

                                                 
24

 Dalším zdrojem citlivosti je profesní zkušenost. pokud badatel/ka pracuje dlouho v nějakém oboru, tím má 

větší znalosti a hlubší vzhled během výzkumu. Nebezpečím na druhou stranu je, že mnoho věcí může být pro 

takového badatele/ku viděno jako ,,samozřejmé.“ Za další zdroj teoretické citlivosti lze považovat analýzu 

samotnou. Porozumění zkoumanému je pří práci s údaji důležité a prohlubuje se (Straus, Gorbinová, 1999: 28). 
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a podle toho k nim přistupovat. Teoretická citlivost je také získávána při výzkumu, během 

neustálé práce s údaji, při shromažďování a analýze údajů. Je nutné hlídat si hranici mezi tím, 

co vytvořil badate/ka a co je realita (Straus, Gorbinová, 1999: 28-31). 

Etickou otázku výzkumu jsem se snažila ošetřit tím, že jsem články pročítala i zpětně 

po dokončení analýzy a snažila se s odstupem času odhalit, zda jsem některé články 

nehodnotila s předsudky nebo zda jsem se na ně dívala neutrálně. Pokud jsem si nebyla jista, 

zda si určitá sdělení v článku nevykládám špatně, požádala jsem nezávislou osobu, aby mi 

řekla, jak na ni článek působí, například zda podle ní článek se situací samoživitelek 

sympatizuje nebo právě naopak se o samoživitelství vyjadřuje s negativním zatížením. Tímto 

postupem jsem si chtěla ověřit, zda i jiní lidé (potencionální čtenáři novinových článků) 

chápou sdělené informace tak, jak jsem předpokládala, že článek zamýšlí.  

 

3.2. Kvantitativní obsahová analýza 

3.2.1. Počet a umístění článků 

 Celkově jsem kvantitativní obsahové analýze podrobila 124 článků. V tabulce číslo 

4 je uvedeno, kolik z nich bylo publikováno ve sledovaném období v rámci jednotlivých 

deníků. Nejvíce článků o samoživitelství jsem nalezla v MF Dnes (celkem 38 článků), naopak 

nejméně jich bylo v Hospodářských novinách (celkem 12 článků). V grafu č. 1 je uvedeno 

procentuální zastoupení článků z jednotlivých deníků za sledované období 2010 až 2012. 

 

Tabulka č. 4. 

Počty článků z jednotlivých deníků v období 2010-2012 

Rok MF LN HN Právo Blesk 

2010 12 7 4 5 10 

2011 12 5 4 8 13 

2012 14 6 4 10 10 

Celkem 38 18 12 23 33 
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Graf č. 1. 

Procentuální zastoupení článků z jednotlivých deníků v období 2010 - 2012 

 

 

Umístění článků podle důležitosti 

V rámci kvantitativní obsahové analýzy mě zajímalo, jaké místo jednotlivé články 

zabírají v denním tisku. Konkrétně mě zajímalo, kolik článků se objevovalo na první stránce, 

kolik na druhé, třetí až páté a pak na páté a dále, protože to, zda jsou na titulní straně nebo 

naopak na straně poslední, svědčí o tom, jakou významnost editoři příslušného média článku 

dávají. Jak uvádí Trampota (2006), za důležitější jsou považovány ty články, které zaujímají 

místo na titulní, případně jedné z prvních stran. Takové umístění poukazuje na důležitost 

sdělení (Trampota, 2006). 

Na základě mé analýzy mohu konstatovat, že nejvíce prostoru na první straně dali 

článkům o samoživitelství v MF Dnes, kde byly na první straně články umístěny v osmi 

případech, což je ve 21,1 %. Na druhé straně bylo nejvíce článků opět v MF Dnes, tedy 

6 článků (15,7 %), na třetí straně dala článkům prostor opět nejvíce MF Dnes, jednalo se o 

16 článků (42,1 %). Naopak na šesté a další straně se objevilo nejvíce článků v deníku Blesk, 

bylo to 27 článků (81,8 %).  

Celkově bylo nejvíce článků umístěno až na šesté a další straně. Jednalo se o 52,4 % 

článků. Tabulka č. 5. ukazuje rozmístění jednotlivých článků v rámci deníků a procentuální 

zastoupení jednotlivých článků v rámci deníků. Můžeme z toho tedy usuzovat, že tématu 

samoživitelství není ve většině deníků věnována významná pozornost, přičemž jednou 

výjimkou je MF Dnes. Ale na druhou stranu, na první straně se například v deníku 
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Hospodářské noviny neobjevil žádný článek, stejně tak ani na straně druhé. Naopak na šesté 

a další straně bylo umístěno 15 článků, což je 62,5 % a v deníku Blesk se jednalo dokonce o 

81,8 % článků umístěných na šesté a další straně. 

 

Tabulka č. 5 

Umístění jednotlivých článků v rámci jednotlivých deníků v období 2010-2012 

 

 

Obecné vyprávění versus osobní příběh 

V rámci analýzy jsem dále sledovala, zda jsou články psány obecně o samoživitelství 

nebo jsou psány v rovině osobního příběhu, kdy zmiňují konkrétní případy nebo příběhy 

konkrétních žen a situací, se kterými se potýkají. Objevily se také články, ve kterých se 

vyskytuje obecný pohled. Těch bylo celkem 68 (54,8 %). O osobním příběhu pojednávalo 

28 článků (22,6 %). Poté se objevovaly články, které byly psány na obecné rovině, ale v různě 

velké míře daly možnost vyjádřit se konkrétní samoživitelce. Takových článků bylo 28 

(22,6 %).  

V tabulce č. 6 můžeme vidět rozdíl mezi jednotlivými deníky. U nebulvárního tisku 

převažuje obecný pohled, ale v bulvárním deníku Blesk je situace opačná. Je to ovšem dáno 

také tím, že Blesk poskytuje většinou informace ze života herců, zpěváků nebo sportovců, 

a proto v něm nalezneme spíše osobní příběhy, než celkový pohled na problematiku 

samoživitelství, jako je tomu u nebulvárních deníků. 
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První strana 8 21,1 4 22,2 0 0 6 26 1 15,3 19 15,3 

Druhá 

strana 
6 15,7 5 27,8 0 0 0 8,7 1 9,7 12 9,7 

Třetí až 

pátá strana 
16 42,1 3 16,7 5 41,7 2 12,1 4 24,2 30 24,1 

Šestá a další 

strana 
7 18,4 9 50 7 65,2 15 81,8 27 52,4 66 53,2 
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Tabulka č. 6. 

Druh vyprávění a jeho procentuální zastoupení v rámci jednotlivých deníků v období 

2010-2012 
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Obecný 

pohled 

22 57,9 9 50 10 83,3 18 87 9 27,3 68 54,8 

Osobní 

příběh 

5 13,2 4 22,2 2 16,7 3 13 14 42,4 28 22,6 

Kombinace 
11 28,9 5 27,7 0 0 2 8,7 10 30,3 28 22,6 

 

Označení 

V rámci kvantitativní obsahové analýzy jsem také sledovala, zda se v souvislosti se 

samoživitelstvím píše pouze o ženách nebo i o mužích. Celkem 122 článků (98,4 %) bylo 

psáno o ženách samoživitelkách, případně rodičích samoživitelích a pouhé 2 články (1,6 %) 

hovořily explicitně o mužích samoživitelích. Lze tedy předběžně usoudit, že samoživitelství je 

v denících konstruováno jako femininní kategorie. 

Zajímalo mě též, zda se o samoživitelkách píše obecně jako o samoživitelkách, 

o matkách, maminkách, ženách, atd. Tabulka č. 7 uvádí, v kolika případech se v souvislosti se 

samoživitelstvím objevovala určitá označení. V 8 článcích, tedy 6,4 % z celkového počtu 

článků se o samoživitelkách píše jako o ženách. V 3 článcích (2,4 % ) se hovořilo o single 

matkách
25

 a v 64 článcích (51,6 %) se o samoživitelkách zmiňuje slovo ,,matka. Z toho je 

patrné, že významným aspektem mediální konstrukce samoživitelství je mateřství, což zároveň 

opět potvrzuje, že samoživitelství je spojováno s femininitou. 

V 18 článcích (14,5 %) se o samoživitelce hovořilo bez uvedení vlastního jména a toto 

označení bylo tedy spíše obecné. Pokud se objevovaly konkrétní příběhy žen, většinou bylo 

uvedeno jejich křestní jméno, například samoživitelka Radka (Červená, 2012: 7), maminka 

Andrea (Moravcová, 2012: 6). Křestní jména se objevila v 14 článcích (11,2 %), v 12 článcích 

(9,7 %) bylo zveřejněno ženino jméno i příjmení. V 10 článcích (8,1 %) se psalo obecně 

o osamělých rodičích a nebylo možné určit, zda jde o ženy či muže. V tabulce č. 7 jsou 

uvedeny počty jednotlivých přídomků a jejich procentuální zastoupení v rámci jednotlivých 

                                                 
25

 Samoživitelky byly v těchto konkrétních případech označovány jako ,,single“ matky. 
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deníků za sledované období 2010 až 2012. Ze zjištěných údajů lze vyvozovat, že 

samoživitelství je pojímáno spíše jako obecná konstrukce. I když články poskytují příklad 

konkrétní ženy, přesto je větší část článku psána obecně, a konkrétní příklad ženy slouží jako 

ukázka například těžkého údělu nebo další problematiky (Šašková, 2010: 1).  

 

Tabulka č. 7. 

 

Počty a procentuální zastoupení pojmenování spojovaných se samoživitelstvím v rámci 

jednotlivých deníků v období 2010-2012 

Pojmenování 
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Křestní 

jméno 
4 10,5 1 5,5 1 8,3 1 4,3 7 21,2 14 11,2 

Jméno i 

příjmení 
4 10,5 0 0 1 8,3 1 4,3 6 18,2 12 9,7 

Samoživitelka 6 15,8 1 5,5 2 16,6 4 17,4 5 15,1 18 14,5 

Samoživitel 0 0 2 5,6 0 0 0 0 0 0 2 1,6 

Žena 2 5,2 2 11,1 3 25 1 4,3 0 0 8 6,4 

Matka 20 52,6 9 50 9 75 12 52,2 14 42,4 64 51,6 

Otec 0 0 1 5,5 0 0 0 0 1 3 2 1,6 

Osamělý 

rodič 
2 5,2 3 16,7 0 0 4 17,4 1 3 10 8,1 

Single matky 0 0 1 5,5 0 0 1 4,3 1 3 3 2,4 

 

 

3.2.2. Hlavní témata 

Mezi hlavní témata, která byla v souvislosti se samoživitelstvím zmiňována, patří 

především nedostatek financí (74 článků: 59,7 %), těžký úděl samoživitelek (92 článků: 74,2 

%) a negativní pomoc státu (29 článků: 23,4 %). Do pojmu finanční situace jsme zahrnula 

všechny zmínky o problémech s penězi, dluzích, exekucích a chudobě. Mezi další často 

zmiňované problémy patřily například: slaďování rodinného a pracovního života 
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(11článků: 8,9 %), složité umísťování dítěte do školky (13 článků: 10,5 %) či obtížný návrat 

ženy do práce po ukončení rodičovské dovolené (13 článků: 10,5 %). Tyto negativní aspekty 

samoživitelství zřetelně převažovaly nad jakýmikoliv pozitivy (pouze 2 články: 1, 6 % 

článků). Je tedy patrné, že samoživitelství je konstruováno jako prekérní životní úděl, což 

velmi pravděpodobně souvisí s jeho feminizací a zároveň to evokuje koncept feminizace 

chudoby (viz. kapitola ,,Rozpad manželství“). 

Pozitivní pomoc státu byla zmíněna v 15 článcích (12,1 %). Více se ale psalo 

o pomoci státu negativní, ta se objevila v 29 článcích (23,4 %.). 

V hlavních tématech, která byla v článcích diskutována, se však jednotlivé deníky 

lišily. Tabulka č. 8 nabízí celkové počty témat v rámci jednotlivých deníků za období 2010 až 

2012 a jejich procentuální zastoupení. 

Nejvíce se hlavním tématům, jako je finanční situace, věnoval deník Blesk, kde bylo 

o finanční situaci celkem 20 článků (60,6 %), a o těžkém údělu samoživitelek nejvíce psala 

MF Dnes, která se o něm zmínila v 28 článcích (73,6 %). O selhávání státu nejvíce psala MF 

Dnes, konkrétně ve 13 článcích (34,2 %). 
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Tabulka 8 

Témata a jejich procentuální zastoupení v rámci jednotlivých deníků v období 2010-

2012 

Témata 
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Finanční 

situace 
18 47,4 10 55.6 10 83,3 16 69,6 20 60,6 74 59,7 

Pozitivní 

pomoc státu 
7 18,4 2 11,1 0 0 4 17,4 2 6 15 12,1 

Negativní 

pomoc státu 
13 34,2 1 5,6 0 0 6 39,1 9 27,3 29 23,4 

Umístění dětí 

do školek 
8 21 1 5,6 2 16,7 2 8,7 0 0 13 10,5 

Těžký úděl 28 73,6 16 88,8 11 91,6 14 60,9 23 69,7 92 74,2 

Prostituce 3 7,9 0 0 0 0 1 4,3 1 3 5 4 

Návrat do 

práce po RD 
6 15,8 0 0 4 33,3 3 13 0 0 13 10,5 

Slaďování 5 13,2 0 0 4 33,3 2 8,7 0 0 11 8,9 

Zneužívání 

dávek 
1 2,6 1 5,6 0 0 2 8,7 2 6 6 4,8 

Dobrovolné 

samoživitelství 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0,8 

Rozvod 5 13,2 2 11,1 0 0 4 17,4 1 3 12 9,6 

Neplacení 

výživného 
5 13,2 0 0 0 0 4 17,4 0 0 9 7,2 

Výhody 

nesezdaných 
1 2,6 1 5,6 1 8,3 1 4,3 2 6 6 4,8 

Diskriminace 2 5,3 0 0 1 8,3 2 8,7 0 0 5 4 

Střídavá péče 1 2,6 0 0 0 0 1 4,3 0 0 2 1,6 

Výhody 

samoživitelství 
1 2,6 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1,6 

Hlídání dětí 5 13,2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 

Návody 1 2,6 2 11,1 1 8,3 0 0 0 0 4 3,3 

Azylový dům 3 7,9 1 5,6 0 0 3 13 1 3 8 6,5 

Částečný 

úvazek 
2 5,2 1 5,6 0 0 0 0 1 3 4 3,3 

Firemní 

školky 
2 5,2 1 5,6 0 0 0 0 0 0 3 2,4 
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Pocity samoživitelek 

Při čtení článků jsem si všimla, že samoživitelky hovoří o svých pocitech, a proto jsem 

se rozhodla kódovat i tento aspekt jejich výpovědí. Jak se ukázalo, samoživitelky hovořily 

především o negativních pocitech, jako jsou beznaděj, strach, vyrovnávání se 

s nespravedlností a obavy, zda žena vše zvládne a bude dítěti dobrou matkou. Našla jsem 

pouze dva články, kde by se psalo o pozitivních pocitech. V souvislosti se samoživitelstvím 

ženy zmiňoval spíše určité výhody, jako je to, že mohou mít dítě jen pro sebe a nikomu se 

nemusejí zodpovídat při jeho výchově. Takové situace je uspokojovaly 

(např. Zunová, 2011: 8). Přesto, že 22, 6 % ze všech článků dávalo prostor vyjádřit se ženám 

a ty hovořily o své situaci, můžeme vidět, že pocitům těchto žen se věnovalo pouze 28, 8 % 

článků a hovořily většinou o pocitech negativních. Avšak i tento dílčí aspekt tedy reprezentuje 

další kamínek do konstrukce samoživitelství, jako těžkého životního údělu. 

 

Tabulka č. 9 

Počty a procentuální zastoupení pocitů v rámci jednotlivých deníků v období 2010 až 

2012 

Pocity 

M
F

 p
o
če

t 

M
F

 %
 

L
N

 p
o
če

t 

L
N

 %
 

H
N

 p
o
če

t 

H
N

 %
 

P
rá

v
o
 p

o
če

t 

P
rá

v
o

 %
 

B
le

sk
 p

o
če

t 

B
le

sk
 %

 

C
el

k
em

 p
o
če

t 

C
el

k
em

 %
 

Beznaděj 3 7,9 3 5,6 0 0 2 0 4 6 12 20 

Nespravedlnost 1 2,6 0 0 0 0 1 4,3 0 0 2 1,6 

Obavy, strach 2 5,3 2 11,1 1 8,3 1 4,3 3 9,1 9 7,2 

 

  3.2.3. Autoři článků 

V rámci kvantitativní obsahové analýzy mě také zajímalo, kdo jsou autoři článků, zda 

se jedná o muže nebo o ženy. V tabulce č. 10 můžeme vidět, že převažují ženy - 51 článků 

(41,1 %). Muži byli autory pouze 33 článků (26,6 %). Celkem u 31 článků byl autor neznámý 

nebo byl článek přebrán od agentury.  

Tato data korespondují s výzkumy (viz. kapitola ,,Přístup do zpráv“) ukazujícími, že 

novinářkám jsou častěji svěřována témata související s rodinou, výchovou dětí či vzděláním, 

což vede k reprodukci spojení rodiny, péče a femininity i na úrovni produkce mediálních 

sdělení. Automaticky se tedy předpokládá, že ženy jsou v této oblasti kompetentnější, ale 
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zároveň pak tato oblast získává status menší důležitosti v rámci celkové hierarchie zpráv, 

o čemž svědčí například i prezentování zpráv o samoživitelství uvnitř deníku. 

 

Tabulka č. 10 

 

Počty jednotlivých autorů článků, jejich procentuální zastoupení v rámci jednotlivých 

deníků v období 2010-2012 

 

 

Komu je dána možnost se v médiích vyjádřit 

Při analýze článků jsem se zaměřila také na to, komu bylo dáno slovo, aby se v článku 

vyjádřil a měl tak možnost nabídnout vlastní intepretace, zarámovat téma. V této souvislosti je 

obzvlášť důležité, kdo je prezentován jako odborník na danou problematiku. 

Z tabulky číslo 12 vyplývá, že o samoživitelství píší autoři i autorky, 

psychologové/žky, sociologové/žky, politici/čky, redaktoři/rky, objevují se také články od 

zástupců/kyň různých organizací jako jsou lidé z neziskových organizací, azylových domů, 

atd. Prostor je dán i ženám samoživitelkách a v malé míře mužům samoživitelům.  

Celkem se k tématu samoživitelství vyjádřili odborníci v 52 článcích (24, 3 %). 

Nejvíce měli možnost se k tématu vyjádřit samotné samoživitelky a samoživitelé. Byl jim dán 

prostor ve 45 případech, což je 36,3 %. Z toho je patrné, že ve sledovaném období jim byl dán 

hlas a měli opravdu významnou možnost zarámovat téma samoživitelství. V souvislosti s tím, 

že většinou se jednalo o samoživitelky, svědčí tato data o tom, že ženy nebyly umlčovány, jak 
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Muž 6 15,8 10 55,6 4 33,3 9 39,1 4 12,1 33 26,6 

Žena 18 47,4 5 27,8 8 66,7 
1

0 
43,8 10 30,3 51 41,1 

Soubor 

autorů 
2 5,3 1 5,6 0 0 0 0 1 3 4 3,2 

Autor 

neznámý 
7 18,4 2 11,1 0 0 4 17,4 18 54,5 31 25 
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se nezřídka děje v souvislosti s jinými ,,ženskými tématy (viz. kapitola ,,Média a moc“). 

Zároveň to pravděpodobně přispělo ke konstruování samoživitelství jako prekérního životního 

údělu.  

Z řad odborníků se nejčastěji vyjadřovali sociologové/žky a zástupci neziskových 

organizací. Obě skupiny se vyjadřovaly v 10 případech, což činí 8 % ze všech článků, kde byl 

někomu poskytnut prostor pro vyjádření. I tato data lze nahlížet pozitivně, protože významný 

prostor rámovat téma samoživitelství dostali lidé z NO, kteří se snaží samoživitelkám v jejich 

nelehké situaci pomoci. I převaha sociologů/žek je v českém kontextu povzbudivá, protože je 

známo, že česká psychologie je poměrně konzervativní, nepřátelská vůči genderové 

perspektivě a nezřídka staví na biologickém determinismu. Níže prezentovaná kvalitativní 

analýza tento závěr do značné míry potvrzuje, protože řada citovaných psychologů má 

tendenci úděl samoživitelek spíše bagatelizovat.  

V rámci článků zle najít rozdíl v tom, který odborník o daném tématu píše. Je tak 

možné nalézt společné tendence a na jejich základě sestavit typický způsob, jak se zástupci 

určitých profesí vyjadřují k tématu samoživitelství.  

Psychologům/žkám byl dán prostor vyjádřit se celkem v 6 článcích (4,8 %). Zabývají 

se především psychikou žen a uvádějí konkrétní příklady (např. Jak mám, 2012: 1). Další 

z článků dává také prostor k vyjádření se psycholožce a ta hovoří o nebezpečí fixace dítěte na 

matku samoživitelku (Téměř automatiky, 2011: 8). Psychologové/žky také zdůrazňují role 

jednotlivých rodičů a stereotypně s kategorií muže a ženy pracují, když předpokládají, že žena 

je vhodnější pro péči o dítě, protože se dokáže lépe citově angažovat nebo hovoří o tom, že 

samoživitelka musí zvládat jak ,,ženské“, tak ,,mužské“ práce (Jak mám, 2012: 1).  

Oproti tomu sociologové/žky se zabývali širšími oblastmi. Článků, ve kterých se 

vyjadřovali sociologové/žky se objevilo 10 (8 %). Hovoří například o tom, jak se zvyšují 

nároky na otce (Toman, 2012: 1), jaké tendence může mít člověk, který se rozhodne žít bez 

druhého partnera (Greš, 2011: 28). V žádném z článků, kde se vyjadřovali sociologové/žky, 

nenalezneme výpověď samoživitelky. Sociologové/žky se zabývali spíše tématy obecnými 

jako je například pokles rozvodovosti a vyzdvihují, že v důsledku toho mohou existovat ženy, 

které oficiálně žijí s partnerem nebo manželem, ale ve skutečnosti tito dva lidé bydlí odděleně 

a žena čerpá sociální dávky, jako kdyby byla samoživitelkou 

(Vavroň, 2012: 7, Vavroň, 2011: 1). Socioložka Dana Hamplová ze sociologického ústavu 

Akademie věd ČR například pojednává o nejčastějších důvodech, proč ženy zůstávají samy 

s dětmi a jak můžeme samoživitelky dělit (Růžičková, 2011: 16). 
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Ekonomové/ky dostali možnost se v médiích vyjádřit ve 4 článcích (3,2 %). U článků 

psaných ekonomy/kami lze vidět tendence uvažovat o lidech jako o neosobních masách nebo 

jako o číslech. Objevují se věty typu: ,,Státu se jednoznačně sezdaní lidé vyplatí. Výhodněji 

pro něj vycházejí snad už jen lidé, kteří žijí v domácnosti sami“ (Fejtková, 2011: 2). Hovoří 

obecně o jevech jako je chudoba a poskytují také jistý pohled do minulosti a odhadují vývoj 

situace do budoucna (Růžičková, Jaroš, 2012: 12). 

V oblasti politiky a mediálních příspěvků od politiků/ček se píše ve všech případech 

o sociálních dávkách (Čopjaková, 2012: 5, Moravcová, 2012: 6). 

K tématu samoživitelství se vyjadřovaly také zástupci/kyně různých organizací. 

Zástupci těchto organizací pojímají problematiku samoživitelství jako celek. Představují 

například různé programy proti chudobě a sociálnímu vyloučení (Rodiče s, 2010: 5), zabývají 

se také psychikou žen samoživitelek (Chaloupská, 2011: 3). 

Souhrnná tabulka č. 11 uvádí genderové rozložení jednotlivých odborníků. 

Z celkového počtu 52 článků, ve kterých měli možnost se vyjádřit odborníci, můžeme vidět, 

že 17 z nich byli muži a ve 35 článcích se jednalo o ženy. V rámci jednotlivých profesí se 

genderové rozložení měnilo. Například mezi psychology nebyl zastoupen žádný muž, ale 

naopak dominovaly psycholožky. Můžeme tedy usuzovat, že psychologie je spojována spíše 

se ženami. V podobném duchu vidíme i zastoupení ekonomů, kdy se nevyjádřila žádná 

ekonomka, ale naopak dominovali ekonomové a to potvrzuje stereotyp, že ekonomii je 

výhradně mužský obor. 

Tabulka č. 11 

Genderové rozložení jednotlivých odborníků 

Profese Muži Ženy 

Psychologové 0 6 

Sociologové 4 6 

Právníci 4 3 

Zástupci NO 2 8 

Radní, starostové 5 2 

Politici 2 6 

Ekonomové 0 4 

Celkem 17 35 
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Tabulka č. 12 

Počty jednotlivých profesí a jejich procentuální zastoupení v rámci jednotlivých deníků 

v období 2010-2012 

Profese 
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Psychologové 3 7,9 0 0 0 0 3 13 0 0 6 4,8 

Sociologové 0 0 3 16,6 2 16,7 4 17,4 1 3 10 8 

Právníci 2 5,3 2 11,1 0 0 3 13 0 0 7 5,6 

Zástupci NO 2 5,3 5 27,8 1 8,3 1 4,3 1 3 10 8 

Radní, 

starostové 
5 13,2 0 0 0 0 2 8,7 0 0 7 5,6 

Politici 1 2,6 1 5,6 2 16,7 2 8,7 2 6 8 6,5 

Ekonomové 0 0 2 11,1 0 0 1 4,3 1 3 4 3,2 

Samoživitelky

/lé  
13 34,2 4 22,2 1 8,3 7 30,4 20 60,6 45 36,3 

 

Rozdíly v rámci některých deníků 

V rámci mé diplomové práce jsem si neurčila jako cíl srovnání jednotlivých deníků. 

Přesto je ale z kvantitativní analýzy a předložených číselných údajů patrné, že mezi 

jednotlivými deníky rozdíly existují. 

Hlavní rozdíl je zřetelně již v počtu jednotlivých článků o samoživitelství, které 

můžeme vidět v tabulce číslo 1 (Počty článků v rámci jednotlivých deníků v období 2010 až 

2012). Nejméně článků o samoživitelství se objevilo v Hospodářských novinách. Celkově se 

jednalo pouze o 12 článků, tedy pouhých 10 % ze všech 124 analyzovaných článků. Tato 

nerovnost může být způsobena tím, že Hospodářské noviny jsou zaměřeny na oblast politiky 

a ekonomie a drží si vysokou oblibu u podnikatelů a ekonomicky smýšlejících lidí se zájmem 

o politiku. Poskytují především obecné informace ze zmíněných oblastí, o čemž svědčí i počet 

10 článků (83,3 %), které byly psány o samoživitelství na obecné rovině a pouze 2 články 

(16,7 %) byly psány jako osobní příběh. V důsledku malého počtu článků nejsou v tomto 

deníku v souvislosti se samoživitelstvím zmíněna některé témata, která považuji za důležitá. 
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Jedná se například o témata: pomoc státu samoživitelkám, stejně tak negativní pomoc státu, 

neřeší otázku prostituce, otázku mužů samoživitelů, zneužívání dávek samoživitelkami, 

dobrovolné samoživitelství, rozvod, neplacení výživného, střídavou péči, výhody 

samoživitelství, potíže s hlídáním dětí u samoživitelek a neobjevuje se ani problematika 

azylových domů. Přestože Hospodářské noviny o samoživitelství píší, mohu v důsledku 

určitých chybějících témat poskytnout velice zkreslený obraz samoživitelství.  

Oproti tomu bulvární deník Blesk naopak většinu článků prezentuje jako osobní 

příběhy. Ty se objevily v 14 případech (42,4 %), na obecné rovině se objevilo pouze 9 článků 

(27, %) a kombinací se objevilo 10 článků (30,3 %). 

U deníku Blesk vidím jako možný problém to, že poskytuje osobní příběhy slavných 

lidí nebo lidí ze showbyznysu, u kterých se zásadně může lišit názor na to, co to znamená být 

chudý. Pokud bude čtenář/ka číst pouze deník Blesk a žádná jiná periodika, může nabýt 

dojmu, že být samoživitelkou není tak složité.  

 Bližší analýza rozdílů jednotlivých deníků by byla na další podrobný výzkum a jistě 

by bylo zajímavé ji někdy v budoucnu uskutečnit. Jak bylo řečeno výše, původně jsem chtěla 

analyzovat pouze Mladou frontu Dnes, ale vzhledem k tomu, že se v ní ani za období tří let 

neobjevilo dostatek článků, které by se dalo použít pro analýzu, zvolila jsem i další deníky.  

 

Z kvantitativní obsahové analýzy tedy vyplynulo, že samoživitelství je konstruováno 

jako prekérní životní úděl, je spojováno s femininitou a velký prostor je v médiích dávám 

přímo samoživitelkám, aby se ke své situaci vyjádřily.  

 

3.3. Kvalitativní obsahová analýza 

Za pomoci kvalitativní obsahové analýzy jsem se snažila dodat komplexitu analýze 

kvantitativní a ukázat, jak některá z pojmenovaných témat vypadají v kontextu. 

 

3.3.1. Jak se o samoživitelství píše 

Jak bylo uvedeno v předchozí části, v 92 článcích (74,2 %) se v souvislosti se 

samoživitelkami zmiňuje jejich prekérní úděl a o situaci samoživitelek se v 6 článcích (4,8 %) 

píše jako o bezvýchodné (např. Pluhař, 2012: 3, Ginter, 2012: 1) a beznadějné (např. Tomský, 

2010: 11, Šašková, 2010: 1), v 9 článcích (7,2 %) jako o stresující (např. Jekhová, 2011: 26) 

a ve dvou 2 článcích (1,6 %) jako o nespravedlivé (např. Pluhař, 2012: 3). Řeč je přitom 
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o různých situacích, které samoživitelkám komplikují život. Jako příklad lze uvést situace, 

kdy v důsledku toho, že matka samoživitelka skončí v nemocnici a o její dítě se nemá kdo 

postarat, padne až na samé dno (Matka samoživitelka, 2011: 4). S celkovou konstrukcí 

samoživitelství jako prekérního životního údělu jsou v rámci celého souboru článků v rozporu 

pouze dva články, ve kterých ženy jako jednu z výhod samoživitelství zmiňovaly, že mohou 

své dítě vychovávat samy, bez jakéhokoli vlivu otce. Jednalo se ovšem vždy o ženy, které 

měly silné finanční zázemí, mohly si dovolit dítě vychovávat samy. Nebyly nuceny se brzy po 

porodu vrátit zpět do pracovního procesu, často měly rodiče, kteří jim s hlídáním dítěte 

pomáhali (Zunová, 2011: 8). Takové ženy podle Zunové (2011) mají na jednu stranu velkou 

zodpovědnost, ale na stranu druhou disponují veškerými pravomocemi, které jsou s dítětem 

spojeny. Nemusejí se z výchovy dítěte nikomu zodpovídat nebo dělat kompromisy 

(Zunová, 2011: 8). Zároveň se ale ve světle tohoto zanedbatelného procenta článků ukazuje 

jako dost problematický často používaný argument, že ženy si samoživitelství volí dobrovolně 

(s implikací sobeckosti), protože chtějí dítě pro sebe.  

Skutečnost, že si žena samoživitelství zvolila dobrovolně nebo se do situace 

samoživitelky nedostala vlastním přičiněním (opustil ji například manžel/partner), má však 

vliv na tón článku. Články, ve kterých se píše o ženách, které se do situace samoživitelky 

dostaly nedobrovolně, jsou psány vstřícně a konstrukce samoživitelství je v těchto případech 

založena na zdůrazňování jejich těžkého údělu, který si nezavinily: Například: ,,Každý člověk 

se může dostat do podobných obtíží a pak přijít o byt. Často jsou to maminky samoživitelky 

s dětmi, když se rozvádějí. Zejména ty, kterým manžel neplatí výživné, protože soud ještě 

neskončil“ (Kdo má, 2010: 3).  

Na druhou stranu v článcích, ve kterých se psalo o ženách, které si dobrovolně pořídily 

dítě, ač věděly, že o něho budou pečovat samy, nebo se rozhodly s otcem dítěte nežít, se 

o nich psalo jako o nedospělých, špatně uvažujících ženách, které myslí především na své 

dobro a chtějí dítě vychovávat samy, protože nechtějí, aby jim do výchovy někdo zasahoval. 

Dobrým příkladem podobného přístupu je psycholožka Alice Vondrová, která tvrdí, že 

u takových žen může vzniknout nezdravá fixace matky na dítě, jež může přerůst v touhu dítě 

vlastnit a ovládat (Zunová, 2011: 8). Zmíněný článek ale dále netematizuje například to, že 

tyto ženy mohly mít potíže s nalezením vhodného partnera a otce pro své dítě.  

Z tohoto rozdílného přístupu k samoživitelkám by se dalo vysoudit, že samoživitelky 

jsou vnímány jako znevýhodněné spíše v situacích, kdy se do této situace nedostanou vlastní 

vinou. Naopak ženy, které udělají tuto volbu, jsou možná vnímány jako příliš silné, odvážné, 
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sebevědomé, což se neslučuje s tradiční konstrukcí femininity a proto je vůči nim společnost 

(a psychologové) spíše odmítavá. Tento závěr do jisté míry rezonuje s argumentem Matouška 

(1997) (viz. kapitola ,,Samoživitelství“), který také uvádí, že existuje rozdíl ve vnímání žen, 

které se samoživitelkami staly v mladém věku nebo až později v důsledku rozpadu manželství 

(Matoušek, 1997: 112-113). 

Výše zmíněná psycholožka však nabízí více zajímavého materiálu k analýze. 

Pokračuje například radou, aby když se ženy rozhodnout vychovávat dítě bez otce, měly by 

dbát na udržování kontaktu se svými příbuznými, jako jsou prarodiče nebo i známí, aby dítě 

mělo možnost navázat s nimi blízký citový vztah a nebylo tak citově vázané pouze na matku. 

Pokud budou mezi těmito lidmi muži, je to podle psycholožky ideální scénář 

(Zunová, 2011: 8). Psycholožka tedy pracuje s tradičním modelem rodiny a reprodukuje 

představy o nepostradatelnosti mužského vzoru pro správný vývoj dítěte. Na tomto příkladu 

můžeme vidět, jak média některé aktéry a společenské instituce zobrazují určitým ustáleným 

způsobem, který se může lišit od jejich reálných charakteristik (Trampota, 2006: 91). 

Heteronormativní konstrukce rodiny je v médiích všudypřítomná a muži jsou v obecné rovině 

spíše prezentováni v pozitivním světle. Psycholožka ani autorka se nezamýšlí nad tím, jaký 

vliv může mít například otec, který svou ženu a dítě bije, nebo je alkoholik. K této 

problematice se vyjadřuje i Maříková (1999), o které hovořím v teoretické části. Říká, že je 

opravdu těžké stanovit, co je pro dítě lepší, zda nepřítomnost otce v rodině nebo otec, který 

neplní základní funkce, které by jako otec plnit měl (Maříková, 1999: 21). 

Psycholožka dále vidí jako problematický už samotný fakt, že se žena rozhodne 

porodit dítě a vychovávat ho sama, protože chce porodit někoho, kdo bude pouze její. Už 

tento postoj psycholožka považuje za patologický. Opět ale více nevysvětluje, proč 

a nepojednává například o tom, že podobně se k věcem může stavět i žena, která žije 

v manželství a tudíž není samoživitelkou. Neproblematizuje, proč je pro ni rozhodnutí 

samoživitelky patologické a rozhodnutí vdané ženy by za patologické možná nepovažovala. 

Není jasné, proč samoživitelku, která chce vychovávat dítě sama, označuje za tzv. nezralého 

jedince, který zplodí a vychová opět dalšího ,,nezralce“
26

 (Zunová, 2011: 8). Toto tvrzení lze 

považovat pouze za její názor, protože ho nepodkládá žádnými studiemi nebo tvrzeními 

jiných autorů, zda opravdu samoživitelky vychovávají nezralé nesamostatné jedince. Podle ní 

navíc takové dítě bude inklinovat k osamělosti podobně jako jeho matka, bude mu chybět 

vzor, protože neuvidí vzor partnerského života a tudíž i ono bude v dospělosti žít samo. Zde 

                                                 
26

 Autorka používá pojmu ,,nezralec“ k označení osoby, která se rozhodne vychovávat dítě bez přítomnosti otce. 
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můžeme namítnout, že děti samoživitelek přeci zpravidla nevyrůstají v izolaci jen s matkou, 

ale v širším rodinném kontextu, kde mohou vidět partnerské a jiné mezilidské vztahy.  

Přesně to výše zmíněné psycholožce vytkla také Michaela Marksová Tominová, 

mluvčí ČSSD pro lidská práva a rovné příležitosti, což psycholožka prezentuje jako kritiku ze 

strany feministek. Za stejnou věc ji však kritizovaly i samotné samoživitelky, které asi ve své 

většině o feminismu moc vědět nebudou (Zunová, 2011: 8).   

I ve druhém článku o ženách, které se dobrovolně rozhodly vychovávat dítě samy 

(Toman, 2012: 1), se vyjadřují samoživitelky, které si však svůj úděl nezvolily dobrovolně, 

přičemž jedna si myslí, že rodina bez otce měla na její dceru negativní dopad, druhá uvádí 

negativní dopad na svého syna. Podle názoru poslední zmiňované existují životní situace, 

kterým její syn nerozumí: ,,Největší problém má asi v navazování vztahů, především s dívkami 

svého věku. Během jeho dospívání to narůstá, protože prostě nikdy nepoznal normální 

interakci mezi mužem a ženou." (Toman, 2012: 1). Podobně druhá žena uvádí, že dcera je 

dodnes dost psychicky labilní, nevyzrálá, nestabilní, a že na tom má velkou vinu odchod otce 

(Toman, 2012: 1).  

Článek tedy nabízí pouze jeden pohled na rodiny samoživitelek, a to pohled negativní. 

O těchto rodinách se vyjadřuje jako o rodinách, které poskytují nepříznivé prostředí pro děti, 

a čtenáři vnucují představu, že absence otce je za každé situace problematická.  

Tyto názory opět nejsou nijak podloženy, jedná se pouze o tvrzení jejich autorky, 

doložené výpověďmi dvou žen, které tuto situaci zašily. Psycholožka odkazuje především na 

příklad chlapce, který má v dospělosti problémy s navazováním vztahů, ovšem na příkladu 

jednoho chlapce není možné usuzovat na obecnější rámec této problematiky a zobecňovat, že 

všichni synové samoživitelek mají potíže s navazováním vztahů s děvčaty. Navíc se jedná 

o chlapce, jenž vyrůstal s matkou, která si svou osamělost dobrovolně nezvolila.  

Důležité je také Matouškovo (1997) upozornění, že i v rodině, kde jsou oba rodiče 

přítomni, nemusí být ideální atmosféra. Když rodič svou úlohu nezastává přiměřeně, když je 

například otec alkoholik, není dítěti správným vzorem. Také záleží na tom, jak se rodič 

k dítěti chová. Dítě se snadněji ztotožní s chápavým a hodným rodičem, než s rodičem 

odtažitým (Matoušek, 1997: 55).  

Oba články jsou ukázkou toho, jak autoři/rky nezřídka prezentují ženy, které byly 

iniciátorkami rozvodu, jako ženy, které nebyly schopny udržet si rodinu pohromadě. Tito 

autoři/rky neberou v potaz, že se mohlo jednat o ženy, které manžel mohl fyzicky nebo 

psychicky týrat a nevhodně se chovat i k  dětem. Takové ženy se rozhodly vychovávat dítě 
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samy, aby ho ochránily před špatným vlivem otce, případně jeho fyzickými útoky. Podle 

mého názoru je velmi problematické, když autoři článků neosvětlí důvody, proč ženy volí 

úděl samoživitelek, a tím zkreslují obraz těchto žen. Jsou jistě situace, kdy je lepší, když spolu 

rodiče nežijí ve společné domácnosti, aby jejich hádky neměly negativní vliv na 

děti (Sobotková, 2001: 128-129). Možný (Možný, 2008: 206) takové rodiny nazývá 

tzv. rodinami vyprázdněné skořápky (Možný, 2008: 206). 

 

3.3.2. Vybraná témata spojovaná se samoživitelstvím 

Pomoc státu 

Jak bylo výše zmíněno, v 15 článcích (12,1 %) se psalo o pozitivní pomoci státu 

samoživitelkám. Jednalo se o obecné informace o druzích sociálních dávek o výhodách, které 

plynou ze zákoníku práce, jako je například delší lhůta pro péči o nemocné dítě 

(Kozubek, 2012: 8). Objevovaly se také informativní propočty toho, jaké mohou být náklady 

na život ženy samoživitelky, tedy výdaje za jídlo, nájemné, případně léky pro nemocné děti 

a naopak jaké mohou být jejich příjmy, jako je rodičovský příspěvek, alimenty od otce nebo 

případný příspěvek od státu na mobilitu (Moravcová: 2012: 6). V mimořádných životních 

situacích, kdy se může jednat o ohrožení matky nebo dítěte, stát nabízí možnost pobytu 

v azylovém domě (Zicháčková, Bartoníček, 2011: 1).  

Jak bylo také zmíněno, pomoc státu je ovšem častěji prezentována v negativním světle. 

Tu zmiňovalo 29 článků (23,4 %). Jednalo se například o problémy, které jsou spojovány 

s umísťováním dítěte do školky a kdy není zohledňováno samoživitelství matky. Takových 

článků bylo 13 (10,5 %) (např. Mátlová, 2011: 4). Jednalo se také o články o obtížném 

návratu do práce po rodičovské dovolené (Chce pracovat, 2011: 3) nebo o nedostatečné 

ochraně samoživitelek před exekucí za dluhy, které nezpůsobila ona, ale například její partner 

(Nový Jičín, 2010: 1).  

Negativní obraz aktivit státu vytváří podle mě například věty typu: ,,nový zákon selhal, 

na děti nepřispívá stále více rodičů“ (Nový zákoník, 2010: 1), ,,bez doprovodných sociálních 

programů se to neobejde“ (Mrkvánková Maléřová, 2010: 4), ,,Nečasova vláda totiž plnou 

parou pracuje na skutečném zrovnoprávnění žen. Z platů státních zaměstnankyň škrtá 

stejných deset procent jako mužům, i kdyby šlo o matky samoživitelky.“ (Hanák, 2011: 6), 

,,A proč stát nepomůže osamělým matkám, kterým otec neplatí léta alimenty? Na seznamu 

nedodělků jsou však i zákony, které mohou mnohé bolet. Většina z těchto návrhů ležela ve 

Sněmovně roky a nakonec na jejich dokončení chyběl poslancům čas.“ 
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(Adamičová, Konigová, 2010: 4), ,,Jsem pobouřena dalším nesmyslem naší skvělé vlády.“ 

(Vážení čtenáři, 2012: 15), ,,Dosud jsem si myslela, že jsou poslanci rozumní lidé. Ale po 

schválení vrácení mateřské, a ještě zpětně, si myslím, že nemají mozek.“ 

(Vážení čtenáři, 2010: 17), ,,Přijde mi, že tento stát v sociální oblasti naprosto selhává.“ 

(Pluhař, 2012: 3). 

Vidím jako pozitivní, že autoři/rky článků ve velké míře upozorňují na těžký úděl 

samoživitelek a poukazují na nedostačující pomoc státu, který samoživitelkám sice na jednu 

stranu zajišťuje určité výhody v systému sociálních dávek, ale na druhou stranu jsou některá 

opatření nedostačující. Například síť veřejných školek nemá takovou kapacitu, aby bylo 

možné tuto podmínku dodržovat.  

 

Finanční situace samoživitelek 

V médiích se objevují články, které pojednávají o složité finanční situaci 

samoživitelek (35 článků: 59,7 %), což je téma, které se v souvislosti se samoživitelstvím 

objevuje nejčastěji. Samoživitelky jsou ohroženou skupinou, často žijící na hranici životního 

minima a chudoby. Proto jsou také často prezentovány jako ženy čelící složitým volbám typu, 

zda mají vše obětovat dětem nebo si občas koupit i něco pro sebe (Kassal, 2010: 2). 

Jak bylo zmíněno již v teoretické části (viz. kapitola ,,Rozpad manželství“), rozvod má 

odlišné dopady na muže a na ženy, tedy i samoživitelky a samoživitelé se potýkají 

s odlišnými problémy. Příkladem je článek z Práva (Vavroň, 2011: 1), který říká, že: ,,Podle 

studie dojde u 46 procent rozvedených žen ke zhoršení jejich finanční situace. Tentýž dopad 

deklarovalo ve výzkumu 16 procent mužů“. 

V této souvislosti považuji za pozitivní, že se v rámci článků objevovaly i informativní 

propočty nákladů samoživitelek (Moravcová, 2012: 6). Takové propočty jsou vhodné, protože 

čtenář, který nemá se samoživitelstvím zkušenost, si může udělat názorný obrázek, s jakými 

finančními problémy se tato skupina potýká. Pokud tyto informace v článcích bude číst žena, 

která je v tíživé životní situaci, může jí to pomoci v rozhodování a nabídnout inspiraci, jak 

řešit věci jinak.  

V souvislosti se sociálními dávkami a těžkou finanční situací samoživitelek se 

o samoživitelkách hovoří také jako o kategorii sociálně slabých lidí, a lidí ohrožených 

chudobou: ,,Sociálně slabí a děti svobodných a opuštěných matek dostanou nová hřiště“ 

(Sociálně slabí, 2012: 3). V 5 článcích jsou uvedeny přesné informace, kolik přesně existuje 

lidí na hranici chudoby a kolik je mezi nimi samoživitelek: ,,Podle statistik je u nás pod 
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prahem chudoby osm až devět procent populace. Moc se však nemluví o tom, že mezi 

rodinami s dětmi je to dvaadvacet procent a situace se bude dále zhoršovat. U matek 

samoživitelek je to ještě více.“ (např.: Výzkum mezi, 2011: 3). Jeden z článků uvádí, že podle 

ČSÚ tvoří matky samoživitelky a senioři miliónovou skupinu obyvatelstva v pásmu chudoby 

(Ginter, 2011: 1). Jinde se píše: ,,Podle statistik je dokonce 40 % neúplných rodin s dětmi 

ohroženo chudobou a nízkou životní úrovní.“ (Zunová, 2011: 8). 

Rodiny samoživitelek byly pouze ve dvou případech spojovány s nebezpečím, které je 

s chudobou často spojováno, a tím je výskyt patologických jevů a sociálních problémů jako je 

kriminalita mládeže, užívání drog a požívání alkoholických nápojů u dětí 

(Čopjaková, 2012: 5). Přesto toto spojení není lichotivé a navíc není prokázáno, že by děti 

samoživitelek opravdu častěji například páchaly trestnou činnost nebo braly drogy oproti 

dětem, vyrůstajícím v úplných rodinách (Renzetti, Curran, 2003: 241). Jako nedostatek vidím, 

že žádný z článků nezmiňuje přímo pojem ,,feminizace chudoby“. 

 

Neplacení výživného 

V souvislosti s těžkou finanční situací žen, se píše také o ženách, které se do tíživé 

finanční situace dostaly v důsledku toho, že otec dětí neplatí výživné (Dvořáková, 2012: 18). 

Podle těchto článků jde chudoba samoživitelek na vrub nespolehlivým otcům. Muži 

v článcích vystupují jako negativní aktéři a články nehovoří o tom, že existují i otcové, kteří 

se na péči o děti podílejí jak finančně, tak pomocí v domácnosti a při výchově dítěte.  

Tvrzení o neplatičích alimentů a otcích, se kterými ženy raději své dítě nevychovávají, 

nejsou v článcích podložena žádnými statistickými daty. Čtenář si tak nemůže udělat 

představu, o jakém procentu mužů články hovoří, kolik je tedy mužů, kteří neplatí alimenty 

a nepodílí se na výchově svých dětí. Je proto třeba podotknout, že zde dochází k jejich 

homogenizaci. O mužích je psáno jako o skupině těch, kteří se na samoživitelství žen podílejí 

a jsou často jeho příčinou. Údaje o otcích, kteří po rozvodu manželského páru alimenty platí, 

chybí. V zájmu vyváženosti obrazu otců by jistě byl na místě diferencovanější pohled 

a především prezentování statistických dat
27

.  

Z policejních statistik pro rok 2013 lze nalézt data, kolik mužů v jednotlivých 

měsících bylo stíháno za zanedbávání vyživovací povinnosti. Například v listopadu 2013 

vyživovací povinnost neplnilo 11 075 mužů (Policie ČR, 2013). 

                                                 
27

 Z policejních statistik pro rok 2013 lze nalézt data, kolik mužů v jednotlivých měsících bylo stíháno za 

zanedbávání vyživovací povinnosti. Například v listopadu 2013 vyživovací povinnost neplnilo 11 075 mužů 

(Policie ČR, 2013). 
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Zneužívání sociálních dávek 

Celkem 6 článků (4,8 %) se snaží upozornit na nebezpečí zneužívání sociálních dávek 

ženami, které se za samoživitelky pouze vydávají. Články poukazují na páry, které úmyslně 

nejsou oddání, protože žena, která žije jako samoživitelka, má nárok na různé sociální 

výhody. Zda žena žije v domácnosti s dítětem opravdu sama, mohou ověřovat sociální 

pracovníci, přesto se podle zmíněných článků mnoho žen za samoživitelky pouze vydává 

(Fuksová, 2011: 2).  

Všechny články, ve kterých se o této problematice píše, jsou však psány tak, jako 

kdyby se všechny ženy za samoživitelky pouze vydávaly, a staví tak samoživitelství do 

negativního světla. Opět postrádám diferencovaný přístup k samoživitelkám, i když je těžké 

odhalit, kolik žen je opravdu samoživitelkami a kolik žen se za ně pouze vydává. Čtenář může 

nabýt dojmu, že všechny ženy se za samoživitelky pouze vydávají, protože je to účelové 

a výhodné. Bylo by například vhodné pojednat o tom, jak skutečnost vydávání se za 

samoživitelky ztěžuje situaci těm ženám, které opravdu samoživitelkami jsou a na sociální 

dávky jsou odkázány. Jak přitom bylo patrné z předcházející diskuse, v novinářském diskurzu 

dostatek informací ukazuje, že samoživitelství výrazně zvyšuje riziko chudoby. 

 V souvislosti s problematikou zneužívání sociálních dávek jeden z článků 

(Vážení čtenáři, 2011: 15) upozorňuje i na nebezpečí finančních úniků. V rubrice ,,dopisy 

a e - maily“ jedna z čtenářek poukazuje na to, že mnohé ženy to nemají lehké, ale doufá, že 

sčítání lidu a kontrolní orgány, které budou reálný počet samoživitelek sledovat, pomohou 

odhalit ty, které zneužívají státní dávky. Celkově článek vyznívá jako stigmatizace chudých a 

sociálně slabších. 

 

Umístění dítěte do školky  

Celkem 13 článků (10,5 %) se zaměřuje na problémy, které mají samoživitelky 

s umístěním dítěte do školky. Články se shodují na tom, že je pro samoživitelky těžké nalézt 

školku, ve které by měly dostatek volných míst a byly ochotny jejich dítě přijmout. Soukromé 

školky jsou pro samoživitelky vesměs příliš drahé (Rambousková, 2010: 2). Ženy, kterým se 

nepodaří dítě do školky umístit, nemohou nastoupit do práce a v důsledku toho se jejich 

složitá finanční situace čím dál více zhoršuje a prohlubuje. Jeden článek Mladé Fronty Dnes 

dokonce uvádí, že se v roce 2009 do školky nedostalo přibližně 10 tisíc dětí 

(Petrášková, 2010: 4).  
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Objevil se však i článek, který je psán v opačném duchu, kdy se jeho autorka 

psycholožka staví k problémům s umísťováním dětí do školek skepticky a tvrdí, že síť školek 

je natolik hustá, že nechápe, proč by měl být problém, aby děti do školky nechodily 

(Lukšová, Horák: 2010: 3). Opět zde vidíme, že se psychologové a psycholožky nezřídka 

vyjadřují vůči samoživitelkám negativně a bagatelizují jejich problémy. Ve zkratce řečeno, 

vydávají své dojmy za pojmy a bez důkazů přesouvají vinu za jejich těžký úděl na samotné 

samoživitelky. Kdyby si zmíněná psycholožka udělala povrchní rešerši (viz 12 zmíněných 

článků), zjistila by, je její tvrzení je neudržitelné a zavádějící. 

V souvislosti s potížemi s umísťováním dětí do školek se hovoří v 3 článcích (2,4 %) 

o firemních školkách, (např. Petrášková, 2010: 4, Pšeničková, 2011: 1). Všechny články jsou 

však psány jako propagace firemních školek a dávají prostor jenom ženám, které se vyjadřují, 

že by o ně měly velký zájem. Firemní školky na jednu stranu řeší situaci s návratem žen do 

zaměstnání po rodičovské dovolení, ale mezi jejich negativa můžeme zahrnout to, že je žena 

vázaná na jednu konkrétní firmu a může být nucena akceptovat i nevyhovující podmínky, 

protože je pro ni důležité si tuto práci a výhodu hlídání dítěte udržet. Může také docházet 

k diskriminaci dítěte v závislosti na pracovní pozici rodiče. Obecně jsou firemní školky 

krokem k privatizaci systému veřejného předškolního vzdělávání. 

 

Návrat do zaměstnání, diskriminace samoživitelek a slaďování 

Objevilo se 13 článků (10,5 %), které se vyjadřují k problematice obtížného nástupu 

žen do práce po rodičovské dovolené. Je v nich tematizován problém s tím, že podle 

zaměstnavatelů, je žena, zvlášť pokud je samoživitelkou, problémovou zaměstnankyní, 

minimálně proto, že hrozí, že bude často doma s nemocným dítětem. Samoživitelky 

u přijímacích pohovorů argumentují, že hlídání dětí mají, ačkoliv se o hlídání dítěte sice 

nemohou podělit s manželem, ale dítě jim hlídají rodiče. Přesto mnohdy zaměstnavatele 

neobměkčí a nejsou do zaměstnání přijaty (Chce pracovat, 2011: 3).  

Takový přístup lze považovat za diskriminační, neboť a priori znevýhodňuje 

samoživitelky. Situaci vystihuje článek, který argumentuje, že matky nepotřebují vyšší 

přídavky nebo delší mateřskou, ale potřebují od politických stran takové zákony, které jim 

umožní sladit práci s rodinou (Petrášková, 2010: 4). Zde však lze poznamenat, že není jasné, 

jak podobné situace může vyřešit zákon. Již dnes existuje antidiskriminační zákon, který 

diskriminaci zakazuje, ale prakticky není využíván.  
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Na problematiku návratu do práce po rodičovské dovolené se zaměřují také články 

prezentující aktivity různých ,,ženských“ organizací, jako je například Aperio 

(Rodiče s malými, 2010: 5), které provedlo výzkum s cílem zjistit, jaké jsou největší 

problémy rodičů malých dětí bez partnera. Z výzkumu vyplynulo, že pro rodiče je 

nejdůležitější sehnat práci, ale právě nalezení práce je velikým problémem.  

Celkově se dá říci, že problematika návratu matek po rodičovské dovolené do práce 

a slaďování rodinného a profesního života, je v médiích docela zviditelňována. Celkem se 

těmto tématům věnovalo 29 článků (23,4 %), které upozorňují na potíže samoživitelek 

a upozorňují na nedostatečné zákony. Jak například uvádí jeden z článků, při pracovním 

pohovoru se personalisté nevyhýbají otázkám na soukromé věci a zpravidla si netroufnou 

přijmout samoživitelky (Kolářová, 2012: 3).  

Jak uvádí Renzetti, Curran (2003), pro ženy může být těžké nalézt práci, protože byly 

po dobu rodičovské dovolené mimo pracovní prostředí, zvláště pokud pak mají krátkou praxi 

nebo nízké vzdělání. Oproti mužům mají ženy mnohdy i hůře hodnocené pracovní pozice 

a  stálou pracovní dobu. Právě proto jsou často největším problémem samoživitelek peníze 

(Renzetti, Curran, 2003: 239-240).  

Ke složité situaci samoživitelek se vyjadřuje také autorka, podle které by měla žena 

pečující o malé dítě pracovat na svém budoucím profesním uplatnění. Pokud tak učiní, bude 

mít vyšší šanci zastoupit roli živitele v rodině (Kejhová, 2011: 26). Takový článek vidím jako 

prospěšný, protože poskytuje návod. Přesto ale autorka neuvádí, jak má samoživitelka při péči 

o malé dítě pracovat na svém budoucím profesním uplatnění, když nemůže například chodit 

na různé jazykové kurzy, pokud nemá zajištěné hlídání a finanční hotovost na zaplacení 

kurzu. 

V některých článcích (4 články: 3,2 %) se píše také o práci na částečný úvazek. Ženy se 

zde vyslovují v tom smyslu, že by uvítaly, kdyby měly možnost pracovat alespoň na částečný 

úvazek (Petrášová, 2010: 4) Například jeden z článků uvádí, že redakce náhodně oslovila 

některé soukromé firny a úřady, aby zjistila, kolik rodičů v současné době na částečný úvazek 

zaměstnávají (Brendlová, 2012: 2). Článek ale neuvádí, kolik celkově redakce oslovila firem, 

ani neuvádí údaje, kolik celkově firem v České Republice umožňuje práci na částečný úvazek. 

Uvádí pouze, která firma (konkrétně se jednalo o Vodafone) je rekordmanem v počtu 

částečných úvazků. Pokud tento článek bude číst samoživitelka, pravděpodobně jí tato 

informace bude k ničemu, protože ne každá žena má kvalifikaci pro práci, kterou Vodafone 

nabízí. Článek částečný úvazek prezentuje jako výhodu, ale v jiných textech se můžeme 
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dočíst, že práce na částečný úvazek vždy výhodná být nemusí, protože si samoživitelky 

nevydělají tolik peněz jako při práci na plný úvazek a zaměstnavatel jim později nemusí 

úvazek zvýšit na plný.  

Jiný článek už blíže specifikuje, že práci na částečný úvazek nabízí pouze 15 % 

zaměstnavatelů a dále článek rozvíjí i jiné alternativy, které by samotné matky samoživitelky 

ocenily. Jedná se o finanční příspěvek na zajištění hlídání dítěte, ale tento příspěvek ženám 

nabízí pouze 9 % firem (Machálková, Horáková, 2012: 24).  

Na příkladu těchto dvou článků můžeme vidět, jak je možné jednu situaci sdělit dvěma 

odlišnými způsoby. Jeden z článků se zaměřil pouze na vyzdvižení toho, že existují firmy, 

které práci na částečný úvazek nabízejí a jsou mezi nimi i rekordmani. Naopak druhý článek 

shrnuje celou situaci tím, že poskytuje informace o tom, kolik celkově existuje firem, které 

práci na částečný úvazek nabízejí a zároveň poskytuje i pohled na to, jak se k práci na 

částečný úvazek staví samy samoživitelky a jaké alternativy by k této možnosti ještě uvítaly.  

 

Prostituce 

Souvislost se samoživitelstvím a prostitucí se objevila v 5 článcích (4 %). Jak je 

uvedeno například v článku z Blesku: ,,Většinu těchto žen donutí k prostituci svízelná situace 

a životní úroveň“ (Žáková, 2011: 9). Tři články se shodují v tom, že více než polovinu žen 

prostitutek tvoří matky samoživitelky (Kándlová, 2011: 3). Články o prostituci se vůči 

samoživitelkám staví tolerantně, mají tendenci omlouvat jejich rozhodnutí stát se prostitutkou 

a vyzdvihují jejich složitou životní situace, která je dohnala k takovému rozhodnutí 

(Soukupová, 2010: 6): ,,Dvaačtyřicet procent dnešních sexuálních pracovnic jsou matky 

samoživitelky, které dopoledne proklimbají u dětí. S mateřským příspěvkem a taťkou kdovíkde 

za hranicemi přijdou takto k rychlejším penězům než někde za pokladnou v Tescu“. 

 

3.3.3. Obavy a pocity samoživitelek  

Ženy, kterým byl dát prostor se v médiích vyjádřit, kladou důraz na to, že chtějí být 

dobrými a především zodpovědnými matkami, které stíhají naprosto vše. Takové tendence se 

objevili v 9 článcích (7,2 %). Příkladem může být tvrzení: ,,Mám tendenci být milující matkou 

a občas se mi zkrátka nedaří být zároveň i přísným otcem, pokud bych použila tyhle 

stereotypy“ (Jam mám, 2010: 1), ,,Když jsem poprvé pochopila, že na to budu sama, tak to byl 

silný moment“ Samozřejmě se nechci tvářit jako nějaký hrdina, protože jsou chvíle, kdy to 

drhne dost“ (Jak mám, 2012: 1). ,,Jsem zodpovědná matka, takže jsem se snažila zvládat 
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všechno. A ono to není jednoduché, po nocích pracovat a vracet se domů, spát dvě hodiny 

a starat se o syna a o domácnost a do toho živit spoustu lidí” (Prožila jsem, 2011: 1) 

Samoživitelky zmiňovaly také strach. Bojí se také například budoucnosti: ,,Většina z 

nás nemá peníze a hypotéku nedostaneme. Až radnice začne byty prodávat, zase budeme žít 

v hrůze“ (Lesková, 2012: 2). 

To, že mnoho samoživitelek hovoří o touze zvládat dobře svou situaci, být dobrou 

matkou, zvládat péči o děti, vydělávat peníze a zároveň je kvůli práci nezanedbávat, svědčí 

o tom, že je pro ně prioritou udělat pro své děti to nejlepší. Zároveň je patrné, že mají 

poměrně jasnou představu o tom, jak by měla vypadat ideální matka, kdy tuto představu 

nepochybně také částečně přebírají z médií (Valdrová, 2001: 10). V televizi nebo v novinách 

se můžeme často setkat s rozhovory se ženami a to i vysoce postavenými političkami či 

podnikatelkami, kterých se  reportér/ka ptá, jak zvládají domácí práce nebo péči o dítě a co na 

to říkají jejich manželé. Tímto způsobem jsou ženy automaticky prezentovány jako osoby 

závislé na mužích.  

V článcích nebyla zmíněna vyslovená radost z toho, že je žena samoživitelkou, ale 

jeden z článků uvádí: ,,Ten nový človíček dá člověku tolik, že ani vteřinu svého rozhodnutí 

nelituje. Pokud jsem kdy něčeho litovala, bylo to spojené právě s otcem, bohužel“ (Jak mám, 

2010: 1). Tuto citaci vidím jako dobrý příklad toho, jak ženy samoživitelství prožívají. 

V dalších článcích nebyla vyslovena shodná věta, ale většina článků působila tak, že ač je 

situace samoživitelky složitá, ženy své děti milují a jsou ochotny pro ně mnoho obětovat.  

 

3.3.4. Negativní pohled na samoživitelky 

V rámci článků se můžeme setkat i s negativní prezentací samoživitelek. Převážná část 

je spojena s problematikou zneužívání sociálních dávek ženami, které se za samoživitelky 

pouze vydávají (viz výše). Objevily se dva články, které se vůči samoživitelkám vyjadřují až 

vulgárně. V rámci článku v deníku Blesk byl uveřejněn text, ve kterém Jaroslav Škárka uvedl, 

že nechápe, ,,Nechápu, jak se hvězdou dne mohla stát slepice samoživitelka. To, že je 

samoživitelka a nemůže děti uživit, není podle mě argument. Měla se lépe učit a víc vydělávat 

nebo se nepořizovat děti“ (Je jedním, 2011: 2). 

Druhý článek, který staví samoživitelství do negativního světla je ten, který hovoří 

osamoživitelkách, které se musejí starat o postižené dítě. K situaci postižených dětí se 

vyjadřuje autor článku Postižená společnost, který zveřejnil svou kritiku toho, že lékaři stále 

častěji zachraňují předčasně narozené děti, které jsou beznadějnými případy, u kterých vědí, 
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že budou živořit třeba i s osamělou matkou (Tomský, 2010: 11). Autor nebere v úvahu, že 

úplné rodiny, které pečují o těžce postižené dítě, se mohou také dostat do finančních potíží 

a většinou tomu opravdu tak bývá a nemusí se vždy jednat o matku samoživitelku.  

Navíc tento článek vyznívá v tom smyslu, že není etické zachraňovat postižené děti 

v případě, že se o ně bude starat osamělá matka, která nemá finanční prostředky pro péči 

o postižené dítě. Úkolem lékaře je chránit zdraví a život lidí bez ohledu na to, zda bude 

postižené dítě vychovávat samoživitelka nebo úplná rodina. Článek by měl spíše upozorňovat 

na nedostatečnou pomoc státu, kterou příklad matky, která nemá finanční prostředky na péči 

o dítě, potvrzuje.  

 

3.3.5. Typický obraz ženy samoživitelky 

Z analyzovaných článků je možné sestavit typický obraz samoživitelky. Jak je 

diskutováno výše, se samoživitelstvím je spojován těžký úděl a špatná finanční situace. Pojí 

se k němu slova jako bezvýchodná a nespravedlivá situace (např. Pluhař, 2012: 3). Někdy je 

dokonce spojováno s nízkým vzděláním (např. Matyáš, 2012: 17, Motlová, 2012: 58) 

Článek z deníku Blesk (Růžičková, 2011: 16) je v tomto ohledu poměrně 

reprezentativní. Podle něj je typickou samoživitelkou žena, která má pouze základní vzdělání 

a bydlí na severu České Republiky. Tyto charakteristiky v jiném článku zmiňuje i Dana 

Hamplová, ze sociologického ústavu Akademie věd České Republiky, která tvrdí, že čím 

vyšší vzdělání, tím vyšší pravděpodobnost, že žena bude v době porodu vdaná.  

Problém je ovšem již v tom, že článek nepředkládá konkrétní data, aby si čtenář/ka 

mohl/a udělat představu o tom, kolik žen odpovídá výše zmíněnému popisu ,,typické“ ženy 

samoživitelky. Nevíme tedy, zda je typické 50 % zastoupení žen s nízkým vzděláním mezi 

samoživitelkami nebo snad 80 %. 

Podobně i tvrzení Dany Hamplové, že s růstem vzdělání roste i šance, že bude žena 

v době porodu vdaná, nic nevypovídá o celkovém zastoupení žen s vyšším vzděláním ve 

skupině samoživitelek. Porod je jedna věc, rozvod něco zcela jiného. Pravdou však je, že 

pokud už se žena stane samoživitelkou, většinou nemá možnost si své vzdělání zvyšovat 

v době, kdy sama pečuje o malé dítě.  

Otázkou také je, nakolik by byla i s vyšším vzděláním úspěšnější při hledání práce, 

než žena, která má vzdělání nižší. Obecně platí, že se zaměstnavatelé zdráhají přijímat ženy, 

které samy pečují o dítě a pravděpodobně v tom nehraje takovou roli vzdělání a pracovní 
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zkušenosti ženy. Zaměstnavatel se spíše bojí, že žena bude často doma se svým nemocným 

dítětem.  

Na druhou stranu se ale dá předpokládat, že ženy s vyšším vzděláním mohou mít vyšší 

platové ohodnocení. Zaměstnavatel tak může mít jistotu, že žena s velkým příjmem si může 

najmout chůvu nebo jiné hlídání dítěte, bude si moci dovolit soukromou školku pro své dítě. 

Oproti tomu ženy s nízkým vzděláním se většinou ucházejí o hůře placené pozici, a pokud 

nemají hlídání dítěte, budou s ním muset být doma, protože si ze svého platu nemohou dovolit 

platit chůvu.  

 

3.4. Muži samoživitelé 

O mužích samoživitelích se v médiích objevily pouze 2 články (1,6 %), což je samo o 

sobě výmluvné (Toman, 2012: 1, Osud si, 2010: 16). Tento fakt může být způsoben tím, že 

samoživitelů je nesrovnatelně méně než samoživitelek, nebo tím, že se o mužích 

samoživitelích příliš nepíše, protože to není téma, které by bylo pro čtenáře zajímavé. 

Skutečností však je, že oba zmíněné články jsou psány v duchu heroizace otců samoživitelů.  

V rámci jednoho z článků samoživitel uvádí, že na něho bylo společností nahlíženo 

jako na tzv. exota, jako na někoho, kdo se vymyká běžným představám o výchově dítěte 

a tradičnímu rozdělení rolí muže a rolí ženy (Toman, 2012: 1). Když však v práci sdělil, že 

jsou pro něj děti na prvním místě, kolegové považovali jeho ,,úchylku“ za přijatelnou. Péče 

o dítě je tedy považována za přijatelnou pro maskulinitu, ovšem péče o domácnost 

a vykonávání domácích prací už se nesetkalo s tak tolerantním přístupem.  

Dále samoživitel uvádí, že si všímá toho, jak mají ženy tendenci mu radit a jemu je to 

příjemné (Toman, 2012: 1). Zde je vidět to, o čem hovořím již v teoretické části, tedy že ženy, 

které se ocitnou v roli samoživitelky, se setkávají s malou podporou od okolí, naopak muži 

samoživitelé se od okolí setkávají s porozuměním a ochotou od ostatních lidí, přátel 

a sousedů. Ti jsou ochotni jim pomoci a poradit a často je obdivují za to, že zvládají péči 

o dítě a domácnost (Renzetti, Curran, 2003: 237-238). 

Už samotný úvod článku se ptá, zda skutečně otcové praktickou stránku péče o dítě 

nezvládají a zda pro ně není pouze nějakým dobrodružstvím, které dává jejich životům hlubší 

smysl (Toman, 2012: 1). Jako dobrodružství zde tedy můžeme vidět nejen muže, ale 

dobrodružství je zde spojováno se samotnou maskulinitou.  

Druhý otec, který se ve stejném článku vyjádřil, má dítě se svou bývalou ženou ve 

střídavé péči. Celý článek je psán v duchu výhod střídavé péče, kterou článek propaguje jako 
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velice vhodnou a bezproblémovou pro dítě (Toman, 2012: 1). S tím ladí i skutečnost, že 

nejsou vůbec tematizovány i stinné stránky, které s sebou střídavá péče přináší. Děti mohou 

mít například problémy se střídáním škol a přátel. Pro matky může být náročné skousnout jiné 

rodičovské impulsy od otců, kteří zpravidla malé děti nevychovávají, atd. Podobně se zdá, že 

byl příklad konkrétního otce vybrán pouze jako propagace právě střídavé péče. 

Ve výpovědích obou mužů zaznívalo, že domácí práce dělají jen proto, že je neudělá 

manželka. Oba se shodují také v tom, že cítili potřebu někde ušetřit čas, který by poté mohli 

věnovat svým dětem. Oba tedy čas ušetřili tím, že ho tolik nevěnovali péči o domácnost. 

Tvrdí, že je to pouze představa žen, že v mužské domácnosti panuje chaos. Jejich péče 

o domácnost je prý spíše více intuitivní a více se zaměřují na péči o děti než na péči o pořádek 

v domě. Je velmi zajímavé, že mužům byl dán prostor k vymezování se proti ženám a že si 

vymezování v  maskulinní tradici neodpustili.  

Druhý článek hovoří o muži, kterému zemřela manželka a on nyní pečuje o devět dětí. 

Jeho role samoživitele je opět vyzdvihována jako hrdinství. Je označován za muže, který 

zvládá nejen péči o děti, ale také o domácnost. Podle jeho slov: ,,Nikde není vidět, že by 

v domácnosti chyběla ženská ruka.“ (Osud si, 2010: 16). 

Celkově mě překvapil tak okatý rozdíl mezi prezentací mužského a ženského 

samoživitelství. Samoživitelství žen, je spojováno s těžkým údělem a finančním problémy, 

samoživitelství mužů naopak s hrdinstvím a bezproblémovým chodem domácnosti. Oba muži 

byli také dostatečně finančně zajištěni, neměli problém upravit si svou pracovní dobu 

s ohledem na to, že pečují o děti. Vzhledem k tomu, že o samoživitelství mužů byly za celé tři 

roky a v rámci pěti deníků zveřejněny pouze tyto dva, vytváří podle mě zcela zkreslený obraz 

muže samoživitele. Muži sice obecně mívají vyšší vzdělání, v důsledku toho lepší pracovní 

pozice a lepší platové ohodnocení, než ženy, přesto tyto dva články zakrývají fakt, že i muži 

samoživitelé mohou mít finanční potíže, mohou mít problém s hlídáním dětí, jejich umístěním 

do školky a případné potíže s nalezením práce. Jak uvádí Helena Maříková, i muž může 

procházet stejnými problémy ohledně slaďování rodinného a profesního života jako ženy 

(Maříková, 1999).  
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3.5. Kdo mluví 

V článcích se v 63,7 % vyjadřovali zástupci z řad odborníků psychologů/žek, 

sociologů/žek, ekonomů/ek, politici/čky, starostové/tky obcí a zástupci/kyně různých 

neziskových organizací nebo azylových domů.  V 36,3 % byla dána možnost vyjádřit se 

přímo samoživitelkám a v  malé míře, konkrétně ve dvou článcích, se k situaci samoživitelství 

vyjádřili i muži samoživitelé.  

Je ovšem vhodné zamyslet hlouběji se nad tím, kdo má možnost se v rámci médií 

vyjádřit. Existuje totiž určitá hierarchie přístupů. Některé zdroje jsou považovány za 

důležitější, jiné za méně důležité. To se projevuje i v samotném způsobu zpracování výpovědi 

zdroje nebo i umístěním zprávy a jejím pořadím v novinách (Trampota, 2006: 81). Někdo 

promlouvá jako první a má možnost vytvořit úvodní interpretaci zprávy, poté následují další 

mluvčí, kteří už vystupují spíše jako ti, kdo na původní tvrzení reagují
28

                   

(Trampota, 2006: 81-82). Tato tendence se často objevovala v mnou zkoumaných článcích. 

Psychologové/žky, sociologové/žky a zástupci/kyně různých organizací v článcích 

vystupovali jako ti s privilegovaným postavením. Jejich výpovědím byl dán větší prostor. Tito 

aktéři/rky nastolili určité téma a zarámovali ho do obecného rámce. Výpovědím samotných 

samoživitelek byl v takových článcích dán mnohem menší prostor a sloužily jako potvrzení 

názorů hlavního hovořícího. Samoživitelky byly tedy v článcích tzv. sekundárními hlasy. Jak 

uvádí Hall (1987), odborníci disponující zvýhodněnými hlasy, mohou z povahy svého 

postavení nastolit téma a jsou to oni, kdo zvolí, kdo v jejich článku bude hovořit, komu dají 

slovo se vyjádřit. V analyzovaný článcích jsou těmito sekundárními zdroji právě 

samoživitelky (Hall, 1978).  

Přibližně v šedesáti procentech článků o problematice samoživitelství začal hovořit 

expert, ať už jednotlivec jako psycholog/žka, sociolog/žka nebo zástupce/kyně reprezentující 

nějakou organizaci. Na jeho/její tvrzení poté reagovala osoba další, většinou žena 

samoživitelka, které bylo dáno slovo, aby se k určité situaci vyjádřila.  

Typickým příkladem výše zmíněné tendence, kdy problém nejprve zarámuje odborník, 

je článek z Lidových novin, ve kterém psycholožka pojednává o tom, jak by měla žena 

správně pečovat o dítě v případě, že je samoživitelkou. Její argumenty zabírají většinu článku 
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 Tyto zvýhodněné hlasy působí důvěryhodně a tím mají možnost tvarovat agendu. Zdroje jiné povahy jsou poté 

také uznávány, ale většinou už jsou považovány za sekundární. Média tak utvářejí rámec, který určuje kritéria, 

prostřednictvím kterých jsou následné příspěvky určeny jako relevantní a ty, které z počátečního orámování 

vybočují, jsou považovány za irelevantní (Hall, 1978: 57-58). Tato teorie primární definice má ovšem své 

slabiny, neurčuje totiž, které zdroje máme považovat za primární definující a které jsou ony sekundární a Hall 

vidí tento proces jako jednosměrný tok od politiků k médiím. Nebere v potaz komplikovanost vztahů mezi 

těmito aktéry (Trampota, 2006: 83). 
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a jsou doloženy několika málo úseky přímé řeči od samotných samoživitelek (Jak mám, 2012: 

1). 

V tomto případě jsou přínosné články, které uvádí výsledky statistik a různých 

průzkumů a uvádí také, jaké procento žen je například se svou situací spokojeno, kolik 

procent spokojeno není a kolik procent by uvítalo určitá opatření. Jak uvádí Hendl, statistická 

data jsou přehledná, člověk se v nich rychle zorientuje a udělá si o situaci rychle představu. 

Mohou ale zastínit širší kontext problému (Hendl, 2006). To, že budeme vědět, kolik procent 

žen by uvítalo vyšší přídavky na dítě, už nám neřekne více o problematice sociálních dávek, 

nebo o těžké finanční situaci žen. Dá se předpokládat, že není snadné v rámci médií pokrýt 

celou problematiku tématu samoživitelství, ale tím, že média zvýrazňují pouze některé věci 

a jiné zamlčují, mohou ty zamlčované a nezveřejňované upozaďovat a ubírat jim na 

důležitosti.  

Statistické metody a zveřejňování výsledků různých šetření spatřuji jako vhodné 

doplnění článků, abychom měli představu o velikosti problému nebo nějaké oblasti, ale dále je 

potřeba věc zkoumat ze širšího sociálního hlediska.  

V souvislosti s tím, co nám média předkládají, můžeme hovořit o tzv. nastolování 

agendy, o kterém jsem se zmiňovala v teoretické části. Média různým tématům věnují různou 

pozornost, a to, nakolik se daným tématům věnují, má vliv na to, za jak důležitá budou 

příjemci sdělení tato témata považovat (Trampota, Vojtěchovská, 2010: 242). Na příkladu 

rozdílu mezi články psanými psychology a články psanými ekonomy můžeme vidět, jak 

nastolování agendy funguje v praxi. Psychologové se zabývají spíše jedinci a zaměřují se na 

jejich psychické prožívání problému. Jejich tvrzení jako odborníků dokládají příklady 

skutečných příběhů (Toman, 2012: 1). Oproti tomu ekonomové se zaměřují na obecnou 

stránku problému, často uvádí výsledky různých statistik, ale články nejsou doplněny 

příběhem ze života (Fejtková, 2011: 3). 

Média mají několik nástrojů, jak hierarchizovat promluvy a tak ovlivňovat jejich 

důležitost pro publikum. Někteří aktéři mají moc ovlivnit, kdo bude promlouvat 

a v televizním zpravodajství mohou i ovlivnit, kdy bude mluvčí promlouvat, mohou ho také 

kdykoliv přerušit. V případě tištěných médií, na která jsem se ve své práci zaměřovala já, 

existují také možnosti ovlivnit, zda informačnímu zdroji poskytnou prostor k jeho vyjádření 

přímo a to prostřednictvím přímé řeči ohraničené uvozovkami nebo jeho vyjádření různými 

způsoby převyprávějí (Trampota, 2006: 82). Autor nebo autorka článku může o určité situaci 

psát ze svého pohledu a chtít tak ovlivnit své čtenáře. Aby jeho nebo její tvrzení vypadalo 
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věrohodně, použije něčí příklad ze života a tím dává najevo, že píše o něčem, co je pravdivé, 

není to smyšlené a nepíše o situaci pouze ze svého pohledu.  

Zaměřit se na to, komu bylo dáno slovo se v médiích vyjádřit, nám tak pomůže 

zkoumat, které z informačních zdrojů se dostávají do konečné podoby zpravodajských obsahů 

a jak vůbec funguje práce redaktorů s těmito zdroji, jaká je jejich interakce a snahy pro využití 

své politické, ekonomické a symbolické moci. Informační zdroje tak velkou měrou ovlivňují 

konečnou podobu zpráv a mají tu moc regulovat přístup jednotlivých zdrojů do zpráv, čímž 

do určité míry reflektují hierarchii společnosti (Trampota, 2006: 90).  

 

3.6. O čem články nehovoří 

Není důležité pouze to, co se o samoživitelství píše, ale důležité je zaměřit se také na 

to, o čem se články nezmiňují. Zarazilo mě, že ani jeden z článků nepojednával například 

o ženách jiných národností. Články hovořily o samoživitelkách obecně jako o homogenní 

skupině a nebraly v úvahu, že i mezi samotnými samoživitelkami mohou být rozdíly v rase, 

sociálním postavení, vzdělání, náboženském vyznání, atd.  

Překvapilo mě, že se za sledované období let 2010 až 2012 objevil pouze jeden článek 

o romských samoživitelkách. K této problematice se vyjádřil sociolog Jan Keller: ,,U nás se 

nerozhoduje o tom, zda Romy integrovat, nýbrž o tom, zda jít v jejich izolaci v ghettech 

americkou anebo evropskou cestou. Pokud půjdeme tou první, skončí mladí Romové ve vězení 

a mladé Romky budou od patnácti let vyrůstat jako matky samoživitelky odkázané na pomoc 

své rodiny.“ (Keller, 2011: 6). 

Nabízí se otázka, proč nebylo možné nalézt více článků k tématu Romek 

samoživitelek. Může to být proto, že jsou příslušnicemi romské komunity, která má svá 

specifika a je spojována s negativním zatížením, proto se o ní příliš nepíše.  

Na tuto problematiku můžeme pohlížet také jako na tendence k zneviditelňování 

určitých skupin obyvatelstva, jak o tom píše Pierre Boudieu (2000). Bourdieu v té souvislosti 

hovoří o specifické formě symbolické nadvlády, která se projevuje v kolektivních aktech 

kategorizace, které plodí negativně chápané diference a skupiny stigmatizovaných. Takovými 

stigmatizovanými mohou být postižení lidé, lidé jiných národnosti nebo například 

homosexuálové. Tato nadvláda se podobně jako některé formy rasismu vyznačuje tím, že 

dotyčným skupinám brání veřejně, viditelně existovat. Utlačuje je tím, že je zneviditelňuje 

(Bourdieu, 2000: 107).  
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Články také nepojednávají o ženách věřících, které mohou být nuceny svou vírou si 

dítě ponechat, ač vědí, že jim dítě zkomplikuje život a ony nebudou schopny situaci finančně 

zvládat. Také neřeší otázku samoživitelek studentek, což by bylo jistě zajímavé téma a dá se 

předpokládat, že mezi studentkami bude velké procento samoživitelek. Také není nastíněna 

otázka nezletilých samoživitelek.  

Málo článků je psáno jako návody. Takových článků, které by samoživitelkám 

poskytovaly informace, na koho se obrátit v případě problémů s neplacením výživného otcem, 

byly pouze 4 (2,4 %). Také se mi zdá, že by ve více článcích mohla být informace o počtech 

samoživitelek. Pouze 5 článků (4 %) uvádělo nějaký údaj o tom, kolik v ČR přibližně žije 

samoživitelek. Může být ovšem těžké odhadnout, kolik je opravdu samoživitelek a kolik 

z nich je těch, které se za ně pouze vydávají, přesto pouze 5 článků o nějakých číslech vůbec 

hovoří. Jedná se například o věty typu: ,,V Česku je každá čtvrtá žena samoživitelka“ 

(Kejhová, 2011: 26). 

Na druhou stranu je třeba podotknout, že úkolem deníků není pokrýt celou oblast 

problematiky samoživitelství. Články poskytují informace o aktuálním dění, mnohá témata se 

do novin vůbec nedostanou. Je potřeba si uvědomit, že někteří čtenáři neměli možnost pročíst 

si všechny články o samoživitelství za období několika let a v rámci několika různých deníků 

tak jako já v rámci mého výzkumu. Mohli se setkat pouze s několika články a v důsledku toho 

mají zkreslený pohled na problematiku samoživitelství. Díky tomu čtenářům uniká širší 

kontext a souvislosti. Pokud si čtenář přečte článek o nedostatku volných míst ve školkách, 

nemusí být na první pohled patrné, jaké následky může mít tato skutečnost pro samoživitelky.  

 

4. ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo zjistit, jak je téma samoživitelství konstruováno 

v denním tisku. Obecně lze konstatovat, že samoživitelství je důležitý sociální problém 

dneška, ale prakticky se o něm jako o problému v médiích nepíše.  

Za hlavní témata, objevující se v souvislosti se samoživitelstvím, se dají považovat: 

nedostatek financí, problémy s návratem do zaměstnání po rodičovské dovolené a potíže 

s umístěním dítěte do školky. Ženy, kterým byl v médiích dán prostor o své situaci hovořit, se 

zaměřovaly především na problémy, které s sebou samoživitelství přináší. Hovořily o tom, jak 

hospodaří s penězi, jak je pro ně situace náročná psychicky, a co musí dělat, aby s penězi 

vystačily.  
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K tématu samoživitelství se vyjádřili také různí odborníci, jako jsou 

psychologové/žky, sociologové/žky, ekonomové/mky, zástupci/kyně různých organizací. 

Každý z těchto odborníků konstruoval téma odlišným způsobem. Psychologové/žky se 

zaměřovali především na jedince a jejich pocity, naopak sociologové/žky se zabývali širšími 

oblastmi, psali o širším kontextu problému. U článků psaných ekonomy/kami byla vidět 

tendence uvažovat o lidech jako o neosobních masách nebo jako o číslech. Hovořili obecně 

o jevech jakými je například chudoba, poskytovali také jistý pohled do minulosti, 

a odhadovali vývoj situace do budoucna.  

Z kvalitativní analýzy vyplynulo, že pohled na samoživitelky se liší podle toho, zda se 

do situace samoživitelky dostaly vlastní vinou či nikoliv. K ženám, které se rozhodly stát 

samoživitelkami dobrovolně, například proto, kdy chtějí dítě vychovávat pouze samy, aby na 

dítě neměl otec špatný vliv, je postoj médií spíše odtažitý a je o nich psáno v negativním 

smyslu jako o ženách, které myslí pouze na své blaho a neberou v potaz to, co je vhodné pro 

jejich dítě. Tyto ženy byly například psycholožkou v rámci jednoho článku označovány jako 

psychicky nevyzrálé ženy, které kazí svým dětem život, protože jim odepřou otcovský vzor 

v rodině. K ženám, které si podle médií tento úděl nevybraly, jsou média shovívavětší. 

Jak jsem konstatovala výše, o samoživitelství se psalo především v souvislosti se 

ženami. Celkem 122 článků bylo psáno o samoživitelkách, případně rodičích samoživitelích, 

ale pouze 2 články byly psány o mužích samoživitelích. Navíc v rámci článků autoři zkreslují 

samoživitelství otců. Na dvou příkladech je samoživitelství mužů prezentováno jako 

hrdinství, které je zároveň přijatelné i pro maskulinitu obecně. Muži nepociťovali finanční 

problémy, ani jiné problémy, které se objevovaly v souvislosti se ženami. Takový pohled na 

muže samoživitele zastiňuje fakt, že i muži mohou mít finanční potíže, potíže s umístěním 

dítěte do školky nebo třeba nástupem do práce po rodičovské dovolené.  

Velice mě překvapilo, že mnoho témat se v médiích neobjevovalo vůbec. Články 

pracovaly se  samoživitelkami jako s homogenní kategorií a nebraly v úvahu, že i v rámci 

jednotlivých žen samoživitelek mohou být rozdíly ve vzdělání, věku, rase, náboženském 

vyznání, atd. Články nepojednávaly o samoživitelství studentek, žen například z dětských 

domovů, o nezletilých samoživitelkách a pouze jeden článek hovořil o situaci samoživitelek 

Romek.  

Shledala jsem, že v rámci jednotlivých deníků existují určité rozdíly v tom, komu tyto 

deníky dávají prostor se k tématu vyjádřit, kterými tématy se zabývají a kolik prostoru věnují 

tématu samoživitelství. Například Hospodářské noviny nezmiňují témata jako je pomoc státu, 
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negativní pomoc státu, prostituce samoživitelek, nepíší o mužích samoživitelích, zneužívání 

sociálních dávek, dobrovolném samoživitelství, rozvodu, neplacení výživného, střídavé péče 

nebo výhodách samoživitelství. Čtenáři jednotlivých deníků mohou mít do jisté míry odlišný 

a tím zkreslený pohled na samoživitelství. 

Lze tedy závěrem říci, že média vytváří obraz samoživitelství převážně v souvislosti 

se ženami, spojují ho s femininitou a zdůrazňují jejich těžký úděl a špatnou finanční situaci. 

Samoživitelky jsou spojovány se sociálně slabými lidmi, s chudobou a s nízkým dosaženým 

vzděláním. Existují však i články, ze kterých může mít čtenář dojem, že se všechny ženy za 

samoživitelky pouze vydávají, aby dosáhly na sociální dávky. Čtenáři mohou nabýt podezření 

vůči většině samoživitelek a na všechny se dívat jako na podvodnice, které úmyslně pobírají 

dávky, na které nemají nárok, protože žijí s partnerem. Z výše zmíněných dat vyplývá, že 

média situaci samoživitelek a samoživitelů do jisté míry zkreslují. Mnohdy tím situaci 

samoživitelkám spíše zhoršují, než by přispěla k větší informovanosti čtenářů a podněcovali 

k nápravě.  
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