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Abstrakt 

Diplomová práce Nastolování genderové rovnosti pomocí genderové segregace: 

Analýza pořadu Tah dámou se zabývá problematikou segregačního charakteru 

analyzovaného pořadu. Teoretická část práce představuje výzkumy z oblasti mediálních 

studií, které se zabývají problematikou zobrazování ţen v médiích i jejich postavení 

v rámci mediálních institucí. Prostor je poté věnován vývoji různých feministických 

směrů, pojetí genderu a pohlaví a problematice nastolování genderové rovnosti v rámci 

různých feministických přístupů. Práce dále sleduje, jak je feminismus prezentován 

v médiích v České republice i v zahraničí a jak k feminismu přistupují novináři v rámci 

redakční praxe. Analýza pořadu Tah dámou se zaměřuje jednak na tvůrce pořadu a také 

na mediální odezvu, kterou pořad po svém spuštění v roce 2011 vyvolal. Výsledky 

výzkumu odhalily, ţe segregační charakter pořadu byl motivován podreprezentovaností 

ţen ve veřejné sféře. Autorky se v duchu druhé vlny feminismu snaţily dorovnat 

„ţenský hlas“ tomu muţskému. V rámci pojetí genderu a pohlaví docházelo z pohledu 

autorek k definování kategorie „ţena“ na základě ţité ţenské zkušenosti. V rámci 

mediální odezvy se objevily kritiky vůči segregačnímu charakteru pořadu, který byl 

hodnocen jako zpátečnický. Novináři upozorňovali na to, ţe skrze důraz na pohlaví 

dochází k upevňování stereotypů a oslabování ţenského postavení ve společnosti. 

 

Abstract 

Diploma thesis Gender Equality Implemented by Gender Segregation: Analysis 

of TV show „Tah dámou“ deals with an issue of gender segregation. The theorethical 

part of the thesis presents results of academic researches of feminist media studies 

covering the topics of women´s representation within media contents and women´s 



   

status within media institutions. History of different feminist´s approaches is described 

and followed by definitions of sex/gender. The thesis provides discussion of different 

approaches to gender equality from different feminist´s points of view. The study also 

examines how feminism is presented in the media content in the Czech Republic and 

abroad as well and how feminism is evaluated by journalist in the newsrooms. Analysis 

of Tah dámou TV show focuses on both the TV producers (contributers) and media 

response that the show provoked after its launch in 2011. The results of analysis 

revealed that the gender segregation was motivated by underrepresentation of women in 

media and public sphere. The authors tried to equilaze „women´s voice“ to „men´s 

voice“ in the manner of the second wave of feminism. The authors defined cathegory of 

„women“ through common women´s life experiences. Criticism of segregation 

character of the show appeared in the analysed articles. Journalists pointed out that the 

segregation reifies gender stereotypes and weakens women´s position in the society. 
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genderová rovnost 

 

Keywords 

Gender segregation, Tah dámou, feminist media studies, feminism, gender 

equality 

 

 

 

 

 

 

Rozsah práce: 163 895 znaků 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

 

1. Prohlašuji, ţe jsem předkládanou práci zpracoval/a samostatně a pouţil/a jen 

uvedené prameny a literaturu.  

2. Prohlašuji, ţe práce nebyla vyuţita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 

V Praze dne  

………………………. 

 

                            …………………………… 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí své diplomové práce PhDr. Lence 

Vochocové, Ph.D. za velmi zajímavé a podnětné diskuse o genderové tématice, cenné 

rady a náměty k rozvoji této práce a její trpělivé vedení. Dále děkuji své rodině za 

vytvoření prostředí, které vţdy přispívalo k rozvoji mého vzdělání, svým kamarádům za 

povzbuzování na mysli, kdyţ mi docházely síly, a svému příteli za ohromnou podporu, 

pomoc a motivaci, jeţ mě dovedla aţ k cílenému dokončení této práce. 

 



   

 

Institut komunikačních studií a ţurnalistiky FSV UK 

Teze MAGISTERSKÉ diplomové práce 
TUTO ČÁST VYPLŇUJE STUDENT/KA: 

Příjmení a jméno 

diplomantky/diplomanta: 

     Václava Burdová 

Razítko podatelny: 

 

 

 

 

 

 

Imatrikulační ročník 

diplomantky/diplomanta: 

     2011 

E-mail diplomantky/diplomanta: 

     vendulaburdova@seznam.cz 

Studijní obor/forma studia: 

     Ţurnalistika/prezenční 

Předpokládaný název práce v češtině: 

     Nastolování genderové rovnosti pomocí genderové segregace: Analýza 

pořadu Tah dámou 

Předpokládaný název práce v angličtině: 

     Gender Equality Implemented by Gender Segregation: Analysis of TV 

programme „Tah dámou“ 

Předpokládaný termín dokončení (semestr, akademický rok – vzor: ZS 2012/2013)  
(diplomovou práci je moţné odevzdat nejdříve po dvou semestrech od schválení tezí) 

     LS 2012/2013 

Charakteristika tématu a jeho dosavadní zpracování (max. 1800 znaků): 

     Mediální obsahy mají v dnešní době velký vliv na utváření společenských hodnot. 
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(nejen) na jejich základě ukotvuje své postavení ve společnosti. Mají tedy také vliv na 

to, jak lidé pojímají svou muţskou či ţenskou roli a jak je ve společnosti pojímána 

genderová rovnost. Chápeme-li genderovou rovnost jako vyrovnané postavení ţen a 

muţů ve společnosti, rovné příleţitosti a stejnocenné pohlíţení na muţe a ţenu bez 

genderových stereotypů, zarazí nás pořad ČT „Tah dámou“, ve kterém vţdy „tři úspěšné 
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2 Televizní vysílání 

2.1. Postavení muţů a ţen v televizním vysílání (postavení z hlediska genderového) 

2.2. Politické debaty (charakteristika tohoto televizního ţánru) 

2.3. Tah dámou (stručná charakteristika pořadu, zahraniční pořady stejného zaměření) 

3. Analytická část 

3.1. Vnitřní struktura pořadu (účel pořadu, strategie, vedení) 

3.2. Tematické zaměření (výsledky kvalitativní analýzy) 
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3.4. Hodnocení pořadu 

3.4.1 hodnocení pořadu diváky 

3.4.2. Hodnocení pořadu na diskusních fórech 

Závěr (shrnutí strategie a fungování pořadu, zhodnocení v rámci genderových teorií, 

zhodnocení, jak diváci chápou a přijímací tento pořad) 

Vymezení podkladového materiálu (např. titul periodika a analyzované období): 

     Tah dámou – ročník 2012  

Metody (techniky) zpracování materiálu: 

     Práce bude kombinovat kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu. Záměrem je 

získání hlubšího poznání zkoumaného pořadu. Provedena bude obsahová analýza 

odvysílaných pořadů vymezeného období, zaměřená na témata diskusí a aktéry debat. 

Komentáře, vztahující se k tomuto pořadu, které se objevují na stránkách ČT, facebooku 

a České filmové databáze, kde má pořad svůj profil, budou podrobeny kvalitativní 

analýze s vyuţitím otevřeného a axiálního kódování. Stejná metoda bude vyuţita při 

analýze rozhovorů s moderátorkami, tvůrci pořadu a vybraným vzorkem diváků. 

Základní literatura (nejméně 5 nejdůleţitějších titulů k tématu a metodě jeho 
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BERGER, P. L., LUCKMANN, T. Sociální konstrukce reality: pojednání o 

sociologii vědění. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. 214 s. 

ISBN 80-85959-46-1. 

Anotace:  

Sociální konstrukce reality je teoretické pojednání o sociologii vědění, jejímţ hlavním 

zájmem by podle autorů měla být analýza vytváření reality. Její vytváření, subjektivní a 

objektivní vnímání, je dle autorů determinováno společensky. 

GENDER. Společnost žen a mužů z aspektu gender: Sborník studií vzniklých na 

základě semináře Společnost, ženy a muži z aspektu gender. Praha: Open Society 

Fund, 1999. 171 s. 

Anotace: 

Jednotlivé práce tohoto sborníku se zaměřují na různé aspekty společenského ţivota, 

který analyzují z hlediska genderu. Jde například o vědu, osobnost jedince, média, jazyk 

nebo trh práce. 

GAUNTLETT, D. Media, Gender and Identity: An Introduction. London: 

Routledge, 2003. 278 s. 

Anotace: 

David Gauntlett ve své práci přináší přehled vývoje mediálního pojímání genderu. 
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v různých časových obdobích a v různých druzích médií zobrazovala. 

HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 

2008. 407 s. ISBN 978-80-7367-485-4. 
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Jedná se o metodologickou knihu zaměřující se na vývoj a vyuţití kvalitativních metod 

výzkumu, věnuje se strategii takového výzkumu a srovnává kvalitativní výzkum 

s metodami kvantitativními. 

JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B. Média a společnost: [stručný úvod do studia médií a 

mediální komunikace]. Praha: Portál, 2007. 207 s. ISBN 978-80-7367-287-4. 
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KUBELKOVÁ, P., WENNERHOLM ČÁSLAVSKÁ, T. Gender, média a reklama: 

možnosti (samo)regulace genderových stereotypů v médiích a reklamě. Praha: 

Otevřená společnost, 2009, 91 s. [online] Dostupné z: <www.proequality.cz>. ISBN 

978-80-87110-16-4. 
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Práce analyzuje zobrazování genderových rolí v médiích a reklamě, uvádí nejčastěji 

zobrazované stereotypní představy s těmito rolemi spojenými a přinášejí návrh pravidel 

pro regulaci stereotypního zobrazování genderových rolí. 

OAKLEYOVÁ, A. Pohlaví, gender a společnost. Praha: Portál, 2000. 171 s. ISBN 
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OATES-INDRUCHOVÁ, L. Gender v médiích: nástin šíře problematiky. In 

SPOLEČNOST, ŢENY A MUŢI Z ASPEKTU GENDER. Společnost žen a mužů z 

aspektu gender: Sborník studií vzniklých na základě semináře Společnost, ženy a 

muži z aspektu gender. Praha: Open Society Fund, 1999. 171 s. 
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VALDROVÁ, J: Stereotypy a klišé v mediální produkci genderu. In Sociologický 

časopis 

37/2001. s. 183-205. [online] Dostupné z: 

<http://sreview.soc.cas.cz/upl/archiv/files/149_01-2VALDR.pdf>. 

Anotace: 

Práce se věnuje analýze jazykové sloţky mediálních obsahů. Mediální produkce stejně 

jako samotní novináři a veřejní činitelé předvádějí podle autorky nedostatek povědomí o 
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Diplomové a disertační práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a 

doktorských prací, které byly k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově 

blízkých fakultách či vysokých školách za posledních pět let) 

     Ţádná diplomová či disertační práce se v posledních pěti letech nevěnovala 

analýze vybraného pořadu. Uvádím zde práce, které se věnují analýze mediálních 

obsahů (vyjma reklamy) z genderové perspektivy. 

HLAVOŇOVÁ, Kateřina: Komparace hlavních večerních zpravodajských relací 

ČT1 a TV Nova z genderového hlediska. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2012. 

ERWERTHOVÁ, Jana: Vliv genderu na profesionální výběr zpráv: Posuzují 

editorky zpravodajskou hodnotu událostí jinak než editoři? Existují "ženské" a 

"mužské" preference zpravodajských hodnot?. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

2011. 

FOLLOVÁ, Klára: Genderová stereotypizace v sitcomu Comeback. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, 2011. 
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České televize. Praha, 2010. 
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vědkyň a vědců v českém tisku. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2010. 
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Úvod 

Těsně po té, co na počátku roku 2011 začala Česká televize na svém 

zpravodajském kanálu ČT 24 vysílat pořad Tah dámou, objevily se v některých dalších 

médiích více či méně sofistikované, vesměs negativní reakce, které se nesly na jedné 

straně v duchu opovrţení nad „ţenských tlacháním“ a na straně druhé zamyšlením nad 

tím, zda vyčlenění ţen do specializovaného pořadu je ţádoucí a v rámci poţadavku 

rovnosti pohlaví prospěšné. Důvody k rozpakům a debatám nad pořadem naznačila ve 

výzkumném rozhovoru jedna z tvůrkyň: „tady je obecně diskuse o tom, proč by zrovna 

ţeny měly mít svůj pořad. Jestli to vlastně není diskriminační vůči muţům. Je tady 

obrovská debata, o tom, jestli by měly být kvóty pro ţeny ve firmách, a tak, ve vedoucích 

funkcích. Kdyţ se tady můţe debatovat na téma kvóty a nerovnost platů, tak samozřejmě 

se bude debatovat o tom, jestli má bejt pořad, kde budou vystupovat jenom ţeny.“ 

Hlavním výzkumným problémem diplomové práce Nastolování genderové 

rovnosti pomocí genderové segregace: Analýza pořadu Tah dámou se stalo porozumění 

strategii, cílům a fungování pořadu, který se 1) v rámci svého obsahu cíleně zaměřil na 

ţenské aktérky, 2) dal prostor ke zpracování zpravodajských debat výhradně 

moderátorkám-ţenám a 3) jeho editorkami/dramaturgyněmi, tedy osobami 

s rozhodovacími kompetencemi ohledně hostů a nastolování tematické agendy, byly 

opět ţeny. Výzkumy v oblasti feministických mediálních studií dlouhodobě naznačují, 

ţe ţeny jsou v rámci zpravodajství značně podreprezentovány a vystaveny 

genderovému stereotypizování, které ovlivňuje jejich horizontální i vertikální postavení 

v rámci mediálních institucí (např. van Zoonen, 1998, 2000; Macharia, O´Connor, 

Ngangam, 2010; Gallego, Altés, Cantón, Melús, Soriano, 2004; Lowrey, 2004; O´Brien, 

2014). Analýza se proto zaměřila na to, jak sami tvůrci a tvůrkyně přistupují ke 

genderové problematice v rámci redakcí a obsahů zpravodajství
1
.  

Pořad Tah dámou zvýšil ze statistického hlediska v určité míře reprezentaci ţen 

na televizních obrazovkách. Z hlediska teoretického postoje řady vědeckých studií je 

ovšem tato strategie nastolování rovnosti problematická s ohledem na fakt, ţe v rámci 

post-feministického myšlení třetí vlny feminismu (viz kapitola 1.3.3. Třetí vlna 

feminismu) přestává být důraz kladen na rozdíly mezi pohlavími a naopak se přistupuje 

                                                 

1
 Dotazovaným byla konkrétně kladena například otázka, zda vnímají ţeny v médiích jako 

podreprezentované, viz Scénář výzkumného rozhovoru v přílohách této práce. 
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k tomu, ţe pohlaví je jenom jednou z kategorií, která ovlivňuje v dekonstruktivistickém 

smyslu nestálou genderovou identitu jedince, a vyvozování kvalitativní změny na 

základě kvantitativního zvýšení počtu ţen na obrazovkách je minimálně neopodstatněné 

z hlediska nedostatku empirických dat, které by takové tvrzení podpořily (k tématu viz 

van Zoonen, 1998; Vochocová, 2011). Na základě teoretického vymezení feministické 

debaty o přínosech a omezeních antiesenciálního a esenciálního přístupu ke genderové 

problematice se analýza dále zaměřuje na to, jak sami tvůrci a tvůrkyně reflektují vztah 

mezi genderem a pohlavím jedince. 

Pořad Tah dámou je v této práci kvůli svému vymezení vůči dominantně 

maskulinnímu mediálnímu prostředí pojímán jako „genderově senzitivní“ v tom smyslu, 

ţe svým formátem dává cíleně přednost podreprezentovanému pohlaví. Cílem práce 

není přinést kvalitativní hodnocení pořadu ve smyslu verdiktu nad správností či 

nesprávností zvolené segregační strategie, nýbrţ popsat, jak tvůrci Tahu dámou 

přistupují ke genderové rovnosti. Pojem „genderově senzitivní“ proto pouţíváme 

v neutrálním významu. Bez ohledu na limity segregační strategie můţeme konstatovat, 

ţe tvůrci svou reakcí na nevyrovnanou situaci (nejen početní) reprezentace obou 

pohlaví, vyjadřují určité uvědomění si genderové problematiky mediální produkce.  

Zahraniční literatura ovšem popisuje redakční postoje vůči genderovým a 

feministickým tématům v negativním smyslu. Novinářský diskurz je samotnými 

novináři v rámci profesionálních hodnot chápán jako neutrální, nikoliv maskulinní. 

Prosazování genderových témat a poukazování na genderovou problematiku je pak 

v rámci redakcí pojímáno jako neprofesionální (Gallego, Altés, Cantón, Melús, Soriano, 

2004). Otevřená identifikace s feminismem můţe představovat překáţku v kariéře 

(North, 2009). Novináři a novinářky zastávající názory určité genderové rovnosti se 

proto odmítají identifikovat s feminismem jak v rámci redakcí (North, 2009), tak i 

veřejně. V tomto ohledu vyuţívá práce příkladu Oprah Winfrey, která je, jak sama 

prohlašuje, velkou zastánkyní „zrovnoprávnění ţen a posílení jejich pozice“
2
, spojení 

s feminismem však radikálně odmítá. Jennifer Rexroat (2010a, 2010b) ji proto popisuje 

jako „de facto feministku“. Profesionální diskurs uvnitř redakcí je pouze jedním 

z vysvětlení, které vede novináře k odmítání feminismu. Feminismus je problematicky 

přijímán i částí veřejnosti a to i s ohledem na jeho značně negativní obraz vykreslený 

                                                 

2
 Tímto opisem autorka překládá anglický výraz „empowering women“, který je v celé své 

významové šíři těţko vyjádřitelný. 
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médii (Jaworska, Krishnamurthy, 2012; Mendes, 2012). V České republice je obecně 

odmítavý postoj k feminismu způsoben jak mediální prezentací, tak historickým 

vývojem (k tématu například viz Osvaldová, 2004; Sokolová, 2004). Analýza se proto 

zaměřila také na pojetí feminismu mezi tvůrci a tvůrkyněmi, na to, s jakými reakcemi 

z řad svých kolegů a kolegyň, médií i diváctva se setkali, a na samotnou mediální 

odezvu v rámci veřejné sféry. 
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Diskuse k tezím diplomové práce 

V průběhu přípravy a realizace této diplomové práce došlo k odklonu od 

schválených tezí, a to v podobě přesnějšího vymezení výzkumu i struktury kapitol 

práce. K této situaci přispělo ve větší, či menší míře několik důvodů. Prvním z nich je 

delší doba (oproti plánovanému jednomu roku) mezi odevzdáním tezí, tedy prvotní 

představou realizace práce, a samotným odevzdáním práce. Tato časová proluka byla 

způsobena především zahraničním studijním pobytem autorky na The University of 

Montana ve městě Missoula, USA a následným prodlouţením studia. Samotné studium 

na zahraniční univerzitě, především absolvování předmětu Gender and Communication, 

přineslo nové podněty, zkušenosti a hlavně vědomosti z oblasti genderu a médií. Nové 

podněty, kterým směrem výzkum směřovat, přinesly jak nové výzkumy, které autorka 

nastudovala, tak také velmi cenné diskuse s vedoucí diplomové práce PhDr. Lenkou 

Vochocovou, Ph.D., i témata, která se během realizace výzkumu ukázala být významná. 

Velkým zásahem do plánovaného výzkumu se stalo nečekané zrušení 

zkoumaného pořadu. Teze schválené v červnu 2012 počítaly s výzkumem diskurzu 

kolem pořadu Tah dámou, vycházejícího z teoretických východisek feministických 

mediálních studií a zaměřujícího se podle tezí především na situaci pořadu v roce 2012. 

Na konci stejného měsíce, kdy byly teze schváleny, byla ohlášena letní přestávka 

v natáčení pořadu s tím, ţe se nové díly budou vysílat opět od září. V září 2012 ovšem 

došlo k posledním reprízám pořadu a jeho natáčení jiţ nebylo obnoveno ani na 

původním kanálu ČT 24, ani na jiném kanálu České televize. Stalo se tak bez jakéhokoli 

vyjádření tohoto veřejnoprávního média. Pro výzkum to znamenalo novou výzvu a 

posun dalším směrem, a to k důvodům, které vedly ke zrušení pořadu, jehoţ formát (jak 

ukázal výzkum) byl pro ČT 24 z několika hledisek nevšední. 

Další důleţitou změnou v obsahu práce bylo odstoupení od ambice získat 

podrobnou analýzu reakcí diváků, která měla být provedena na základě dat získaných 

rozhovory s vybranými diváky a z ohlasů diváků na internetu (Facebook pořadu, profil 

na Československé filmové databázi a webových stránkách pořadu Tah dámou). 

Namísto toho bylo přistoupeno k analýze mediálních ohlasů, které pořad doprovázely (v 

největší míře krátce po spuštění pořadu). Jestliţe bylo hlavním cílem výzkumu „přinést 

hlubší porozumění strategii, jakou se tvůrci pořadu snaţí dosahovat genderové rovnosti 

v mediálních obsazích ČT“, stala se analýza mediálních reakcí na tuto strategii 
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zajímavým a důleţitým doplněním obrazu veřejného diskurzu kolem zkoumaného 

pořadu.  

Během příprav výzkumu tedy došlo k uţšímu vymezení práce. Autorka se 

odklonila od původně velmi široce vymezeného materiálu, který měl zahrnovat 

primární, sekundární i terciální zdroje v podobě obsahu pořadu, rozhovorů s tvůrci 

pořadu, rozhovorů s diváctva a diváckých reakcí na pořad získaných z třech různých 

internetových kanálů. Místo toho v návaznosti na prostudovanou literaturu a nastolený 

výzkumný problém (porozumění segregačnímu charakteru pořadu) zaměřila svou 

pozornost na tvůrce pořadu a mediální ohlas. Tato změna v provedení výzkumu byla 

prodiskutována a uznána vedoucí diplomové práce jako opodstatněná s ohledem na 

vymezený výzkumný problém a rozsah diplomové práce. 

Během rešerše zdrojů při zpracovávání teoretické části bylo zjištěno, ţe na FSV 

UK jiţ vznikla práce zabývající se analýzou pořadu Tah dámou. Došlo k seznámení 

s bakalářskou prací Lucie Kolátorové (2012) s názvem Tah dámou: genderové 

stereotypy a heterostereotypy a jejich medializace, ve které pod vedením PhDr. Otakara 

Šoltyse, CSc. vypracovala Kolátorová sémiotickou a diskurzivní analýzu obsahů 

vybraných dílů pořadu. Závěrům této bakalářské práce se věnujeme v kapitole 2. Tah 

dámou. Při přípravě tézí této diplomové práce si jejich autorka nebyla vědoma faktu, ţe 

na fakultě vzniká další analýza pořadu Tah dámou, neboť k obhájení zmíněné 

bakalářské práce došlo v červnu 2012, jiţ po odevzdání tezí. Z tohoto důvodu není 

bakalářská práce Lucie Kolátorové součástí seznamu prací k tématu, který je součástí 

tezí. Výzkum této diplomové práce, jak byl představen v úvodu a následně vysvětlen 

zde v tezích, nekoliduje s výzkumem výše zmíněné bakalářské práce. 

Co se týče rozvrţení, došlo v rámci předpokládaných kapitol ke změnám, které 

původní strukturu od výsledné práce značně odlišily. Důvodem bylo umoţnit čtenáři 

lepší orientaci v textu na základě konkrétněji a podrobněji koncipovaného členění 

získaných informací. Konkrétně došlo k opuštění představy rozdělit teoretickou část 

práce na obecně genderovou a mediální. Prvotní myšlenkový pochod sledoval cestu 

obecného vymezení genderové problematiky s následným konkrétněji zaměřeným 

popisem mediálního fungování s důrazem na genderový aspekt. Tato představa se 

ovšem ukázala jako nefunkční. Došlo také k větší provázanosti celého textu, především 

jeho teoretické části, s výzkumným problémem. 
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1. Média, feminismus, gender a pohlaví 

Pierre Bourdieu (2000) ve své práci Nadvláda muţů upozorňuje na to, ţe 

patriarchální systém, ve kterém ţijeme a ve kterém se oblasti ţivota rozdělily na muţské 

a ţenské, a kde se ţenské činnosti staly méně prestiţní, se v průběhu historie „vymkl 

z dějin“ a stal se jakoby přirozeným: „to, co se v dějinách jeví jako věčné, je pouze 

výplod navzájem propojených institucí, které to zvěčnily, institucí jako rodina, církev, 

stát, škola a v jiné rovině také sport a ţurnalistika (přičemţ všechny tyto abstraktní 

pojmy jsou ve skutečnosti zkratkovitým označením pro sloţité mechanismy, z nichţ 

kaţdý je třeba analyzovat v jeho historické specifičnosti)“ (2000:8). Nadvládu muţe a 

područí ţeny, nepojímá autor jako jev přirozený, ale jev daný společensky. Vzedmout 

se proti nadvládě je ovšem z pozice podřízeného subjektu (tedy ţen i znevýhodněných 

muţů, Bourdieu jmenuje zvláště homosexuály) problematické, protoţe podřízený můţe 

svou podřízenost pojímat jako přirozený jev. I v případě, ţe svou podřízenost nepřijímá, 

pohybuje se stále v prostředí, kde je zavedený systém brán jako přirozený. S tímto 

problémem souvisí autorův pojem symbolického násilí
3
 (Bourdieu, 2000). 

Proces vzniku institucí a jejich normativního charakteru popisují autoři Berger 

s Luckmannem (1999). Podle nich vznikají instituce na základě zvyků, které se neustále 

opakují a stávají se tak postupně dostupné všem členům společnosti. Instituce mají své 

dějiny, během kterých docházelo k tvorbě jejich pravidel. Vývoj institucí ale člověk 

nezaţil a nevnímá je proto jako pouhý výtvor společenské dohody. Člověk se odmalička 

učí pravidlům institucí své společnosti, které se mu jeví jako přirozené. Podle autorů tak 

nastává paradoxní jev, kdy lidé svůj vlastní výtvor přestávají vnímat jako vytvořený 

lidmi a nechávají se jím ovládat, jako by šlo o přirozenou věc. Berger s Luckmannem 

tento „dialektický“ vztah popisují následovně: „Společnost je výtvorem člověka. 

Společnost je objektivní realitou. Člověk je výtvorem společnosti“ (1999:64). 

                                                 

3
 „K symbolickému násilí dochází tehdy, jestliţe ovládaný nemůţe jinak, neţ vládnoucího (a tedy 

nadvládu) uznávat, protoţe k reflektování jak jeho, tak sebe sama, přesněji řečeno k reflektování vztahu 

mezi sebou a jím, disponuje pouze nástroji poznání, které s ním má společné a které nejsou ničím jiným 

neţ osvojenou formou vztahu nadvlády a ukazují proto tento vztah jako přirozený; nebo, řečeno jinak, 

jestliţe schémata, skrze něţ nahlíţí a hodnotí jak sebe, tak ty, kdo vládnou (nahoře/dole, 

maskulinum/femininum, bílý/černý atd.) vyplývají z osvojeného, a tím naturalizovaného klasifikování, 

jehoţ plodem je i jeho vlastní sociální bytí“ (Bourdieu, 2000:34-35). 
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Stejně jako klade Pierre Bourdieu (2000) důraz na socializační proces, během 

něhoţ se člověk učí své příslušnosti v rámci systému, tak se i tato práce ztotoţňuje 

s teorií sociálního konstruktivismu Bergera a Luckmanna (1999) a pojímá společenskou 

realitu jako ze značné části konstruovanou právě působením sociálních institucí (mezi 

které patří i média) a symbolického systému, ve kterém ţijeme. Ani Bourdieu, ani 

Berger s Luckmannem nepovaţují stávající stav společnosti za neměnný, i kdyţ změna 

nastává v rámci výše nastíněných mechanismů často velmi pozvolna. Podle Bergera 

s Luckmannem (1999) je nejdůleţitějším činitelem změny vědění. S touto výchozí 

pozicí se dále pokusíme nastínit relevantní oblasti genderových mediálních studií i 

vývoj feministického myšlení, jimiţ si vymezíme půdu pro analýzu pořadu Tah dámou. 

1.1. Stereotypizování a veřejná sféra 

Při svém kaţdodenním jednání jsou lidé často ovlivňováni stereotypními 

představami a sami podléhají procesu stereotypizování. Představy, které připisují různé 

kvality muţům a ţenám, pak vedou ke genderovému stereotypizování. Jde o „proces, 

kterým se určité chování, postoje a emoce zařazují jako přiměřené a patřičné pouze pro 

jedno pohlaví a dál uţ se pak jedná tak, jako by šlo o přirozené či dané odlišnosti – a 

nikoli o odlišnosti sociálně naučené“ (Gjuričová, 1999:77). Jak upozorňují někteří 

autoři (Curran, Renzetti, 2003; Jarkovská, 2004; Gjuričová, 1999), většina lidí 

stereotypům neodpovídá a představují pro ně překáţku v tom, ţe se jejich představy o 

ţivotě a chování liší od očekávání okolí nebo celé společnosti. Genderové stereotypy 

mohou vést i k diskriminaci a mohou také napomáhat přesvědčení, ţe to, jak má 

vypadat „správná ţena“ a „správný muţ“ je dané biologicky, tedy přirozeně. 

Stereotypy (včetně genderových) jsou „spojené s pocitem stability a obecné 

platnosti“ (Jirák, Köpplová, 2009: 298) a dávají tak lidem určité ponětí o tom, co se od 

nich očekává (Curran, Renzetti, 2003). Podle Waltera Lippmanna (1965) pomáhají 

stereotypy obhajovat jedincovo postavení ve světě a pomáhají člověku s orientací ve 

sloţité sociální realitě. „V květnatém, hučícím zmatku venkovního světa vybíráme to, co 

pro nás kultura jiţ předdefinovala. A tento výběr máme tendenci vnímat ve formě 

stereotypů naší kultury“
4
 (Lippmann, 1965:55). Ani to však nelegitimizuje stereotypní 

jednání. Lippmann povaţuje stereotypy za běţnou (ovšem problematickou) součást 

procesu, během něhoţ lidé formují své názory a činí různá rozhodnutí. Stereotypy totiţ 

                                                 

4
 Tento i všechny ostatní překlady originálních anglických citací jsou vlastními překlady autorky. 
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nenabývají neutrálních hodnot, ale naopak v sobě nesou hodnotící prvky. Problémem 

tak podle autora je, ţe k nim lidé přistupují značně nekriticky a nechávají se jimi 

ovlivnit (Lippmann, 1965). 

Z hlediska genderových stereotypů se často setkáme s tradiční představou, v níţ 

jsou ţeny spojovány se sférou soukromou a muţi se sférou veřejnou
5
. Ţenám je tak 

často na základě společenské dělby práce přiřazena role ţeny-pečovatelky, matky, 

hospodyně a muţi role ţivitele a veřejného činitele (např. Havelková, 2004). 

„V tradičním pojetí byly ţeny odevzdány intimní sféře domova a rodiny, zatímco muţům 

bylo dovoleno pohybovat se mezi sférou politickou, ekonomickou, občanskou i domácí. 

V takovém nastavení tak měli muţi přístup ke všem sférám, zatímco ţenám byla jako 

vhodná přiřazena pouze jedna“
6
 (McLaughlin, 1999:328) 

Toto tradičně striktní rozdělení společenských oblastí na ţenskou (domácnost) a 

muţskou (veřejnost) se podařilo překonat díky „feministické ‚mobilizaci‘“ 

(McLaughlin:1999:328). Ve stereotypních představách muţů i ţen se s nimi ovšem 

setkáváme i nadále. Madeleine Arnot, Helena Araújo, Kiki Deliyanni a Gabrielle 

Ivinson (2000) se ve své práci Changing Femininity, Changing Concepts of Citizenship 

in Public and Private Sphere zaměřily na chápání občanství a role muţů a ţen ve 

veřejné a soukromé sféře mezi portugalskými, řeckými a britskými studenty a 

studentkami pedagogiky. Vycházely při tom z předpokladu, ţe popsat vnímání veřejné 

role muţů a ţen u budoucích pedagogů a pedagoţek je důleţité z důvodu, ţe tito lidé 

budou své názory v rámci instituce školy předávat dalším generacím. Při analýze 

rozhovorů došly k závěrům, ţe „politická a ekonomická sféra zůstávají jednoznačně 

pojímány jako maskulinní záleţitost“ a ţe u studentů stále dominuje „tradiční představa 

vlády a politiky jako muţského panství“ (Arnot, Araújo, Deliyanni, Ivinson, 2000:163). 

Autorky dále zjistily, ţe studenti a studentky nevidí problém v patriarchální kultuře, 

                                                 

5
 Veřejná sféra, či veřejnost, je zde pojímána ve smyslu, který i s jeho limity popisuje Nancy 

Fraser. „Mnohé feministky i feministé jej [pojem „veřejnost“, pozn. autorky] uţívají k označení všeho, co 

nespadá do oblasti domácnosti nebo rodiny. Při takovém pojetí se však v pojmu ‚veřejnost‘ prolínají 

nejméně tři analyticky odlišné roviny: stát, oficiální ekonomika placených zaměstnání a veřejná diskusní 

fóra“ (Fraser, 2007:61). 

6
 Vlastní překlad autorky. V originále: „Traditionally, women have been consigned to the 

intimate sphere of home and family, while men have been allowed more mobility between spheres of 

politics, economics, civil society, and the intimate sphere. In this configuration, while men have access to 

all spheres, the sole sphere established as appropriate place for women is one“ (McLaughlin, 1999:328). 
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naopak jako neslučitelné s působením ve veřejné sféře pojímají mateřství. Některým 

studentkám přišla veřejná sféra dokonce velmi vzdálená, aţ „hrozivá“ (Arnot, Araújo, 

Deliyanni, Ivinson, 2000:164). U muţů se dle autorek projevil strach ze ztráty nadvlády 

v soukromé i veřejné sféře. Ţena ve veřejné sféře byla povaţována za hrozbu, která by 

mohla odhalit jejich zranitelnost. Zjištění studie naznačují, ţe „spojení moci a feminity, 

představovaná ţenami ve veřejné sféře, narušila tradiční pojetí feminity a byla 

označena za jakousi korupci, v rámci které byly ţeny, alespoň ty ve veřejné sféře, 

vnímány jako příliš sebevědomé, nebo jim bylo přisuzováno muţské chování“ (Arnot, 

Araújo, Deliyanni, Ivinson, 2000:164). 

Média, jako důleţitá součást dnešní veřejné sféry, podléhají fungování 

společnosti, a tedy i jejím stereotypům. Svými obsahy je pak mohou posilovat i 

oslabovat. V rámci mediálních studií je tedy za účelem sledování stereotypů 

analyzováno „přisuzování určitých kolektivních vlastností, často s příslušným 

hodnocením kvality, všem ţenám či všem muţům, spojování ţen či muţů s určitými 

vymezenými činnostmi či oblastmi expertízy (např. jsou-li ţeny automaticky povaţovány 

za dobré pečovatelky, za empatické, muţi za technicky zdatné, schopné politiky či 

vědce)“ (Vochocová, 2011:107). Ačkoliv prokázat, jak přesně a v jaké míře konkrétní 

mediální obsahy ovlivňují jednání jednotlivců je sloţitá otázka. Vochocová (2011) tak 

upozorňuje na zavádějící praktiky výzkumů, které vyvozují důsledky mediálního vlivu 

„pouze na základě analýzy mediálních obsahů“ (2011:108). 

1.2. Ženy v médiích 

Výzkumy týkající se mediální reprezentace ţen se většinou zaměřují na dvě 

různé oblasti: jedná se na jedné straně o analýzy mediálních obsahů, tedy obsahové 

analýzy obrazu ţen a rolí, které jim média přisuzují, na druhé straně se zabývají 

integrací ţen do mediálních institucí, tedy kvantitativním zastoupením ţen a jejich 

horizontální a vertikální segregací v rámci těchto mediálních institucí (Gallego, Altés, 

Cantón, Melús, Soriano, 2004). Následující podkapitoly představí některá zjištění 

z obou těchto kategorií. 

1.2.1. Ženy v mediálních institucích 

Ze statistického hlediska eviduje řada autorů (např. Gallego, Altés, Cantón, 

Melús, Soriano, 2004; van Zoonen, 1988, 2000; Macharia, O´Connor, Ngangam, 2010) 

jasnou podreprezentovanost ţen v mediálním oboru. „Řečeno na úvod, mediálnímu 
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průmyslu dominují muţi, v západním světě zejména bílí muţi,“ otevírá debatu ke 

genderové struktuře mediální produkce Liesbet van Zoonen (2000:50). Děje se tak 

v rámci sloţení redakcí, zpravodajské práce i mediálních obsahů. 

Velké mnoţství statistických dat z celého světa uvádí ve své zprávě Who Makes 

the News? za rok 2010 Gender Media Monitoring Project
7
 (dále GMMP). Tento 

výzkum sleduje na vzorku jednoho vybraného dne jak postavení ţen-novinářek, tak roli 

ţen, které se ve zpravodajství objevují jako zdroje. Niţší zastoupení ţen na 

redaktorských postech je celosvětovým jevem a objevuje se v kaţdém doposud 

provedeném GMMP. V průměru pokrývají ţeny redaktorky celosvětově pouze 37 % 

zveřejněných zpráv (Macharia, O´Connor, Ngangam, 2010). 

Menší rozdíl mezi muţským a ţenským pokrytím zpravodajství jiţ naznačují 

podrobnější data, která se zaměřují konkrétně na televizní tvorbu zkoumaného dne roku 

2009. Ve srovnání s tiskem a rádiovými stanicemi pokrývaly televizní reportérky 44 % 

ze všech uveřejněných zpráv (oproti 33 % v tištěných médiích a 37 % v rádiích). V roce 

2005 to bylo podle GMMP 42 % a v roce 2000 36 %. Výzkum tedy v tomto ohledu 

zaznamenal rostoucí tendenci. Tato čísla jsou ovšem celosvětovým průměrem a 

v různých oblastech se liší. Nejvyrovnanější, co do kvantitativní reprezentace, je situace 

na televizních moderátorských postech. Ţeny moderátorky a muţi moderátoři dostávají 

dlouhodobě na obrazovkách stejný prostor. Zpráva ovšem uvádí několik regionálních 

výjimek, ke kterým patří Karibik, kde ţeny moderují 60 % zpráv, a na opačném konci 

škály Severní Ameriku s 32% pokrytím zpráv ţenami a Pacifik s 26% pokrytím 

(Macharia, O´Connor, Ngangam, 2010). 

GMMP ve své národní mutaci zaměřuje i na Českou republiku, kterou popisuje 

jako stát, který má k dispozici „dobře konstruovaný samoregulační systém médií a 

mediální prostor ukotvený v zákonech“ (GMMP 2010 National Report, Czech Republic, 

2010:1). Problémem jsou ovšem podle zprávy etické kodexy redakcí, které nijak 

nezmiňují „jasné detaily či doporučení, jako jsou podpora vyváţené participace ţen i 

muţů v rozhodovacím procesu a genderově senzitivní reprezentace ţen a muţů, stejně 

                                                 

7
 Gender Media Monitoring Projekt je „největší a z hlediska nepřetrţitého monitorování i nejdéle 

trvající studie, zabývající se genderem v médiích po celém světě“ (Who Makes the News: Backgrounds. 

[online]). Výzkum se poprvé uskutečnil v roce 1995 a od té doby probíhá vţdy jednou za pět let. Aktuální 

studie z roku 2010 se zúčastnilo 108 zemí (Gallagher, 2010) včetně České republiky. Z metodologického 

hlediska (hlavně malý vzorek) se ovšem jeho zjištění jeví sporně. Více ke kritice metodologie projektu viz 

Vochocová (2011). 
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jako konkrétních sociálních skupin“ (GMMP 2010 National Report, Czech Republic, 

2010:1). Získat konkrétní data o České republice se ukazuje jako sloţitý úkol. Zmapovat 

zastoupení ţen a muţů v českých redakcích, spolu se zaměřením na další genderově 

relevantní otázky, se ve své práci pokusila Lenka Vochocová (2009). Autorka se ovšem 

setkala se silnou neochotou (aţ averzí) redakcí poskytnout taková „citlivé“ informace 

(2009:164). „Statistická data, (…) která by podrobněji vypovídala o genderovém sloţení 

redakcí s ohledem na úroveň řízení a pracovní pozici, věk novinářů a novinářek, 

podobu pracovní smlouvy, platové podmínky či tematické zaměření v rámci profese, a 

také o případných opatřeních médií ve vztahu ke slaďování osobního a profesního 

ţivota a genderové rovnosti, nejsou pro Českou republiku dostupná“ (Vochocová, 

2009:162)  

Obecně výzkumy naznačují, ţe jsou ţenám a muţům v rámci horizontální 

segregace přiřazována jiná témata, a to tak, ţe ţeny zpracovávají témata, která jsou na 

hierarchii důleţitosti poloţena níţe (jde o tzv. „soft news“, zatímco muţů připadají 

témata z oblasti „hard news“), a jejich práci je také připisována niţší prestiţ (van 

Zoonen, 1988; Macharia, O´Connor, Ngangam, 2010). Zpráva GMMP popisuje 

rozloţení tematické agendy následovně: „Je stále malá pravděpodobnost, ţe hlavní 

zpravodajská témata, jako jsou politika/vláda a zločin/násilí, budou zpracovány ţenami. 

Naopak zprávy o vědě/zdravotnictví a sociálních/zákonodárných tématech velmi 

pravděpodobně budou“ (Macharia, O´Connor, Ngangam, 2010:23). Van Zoonen (1988) 

popisuje rozdílnou situaci v televizi a tisku. Zatímco jsou ţeny ve vysílání zastoupené 

hlavně v tématech spadajících do tak zvaných „soft news“, v oblasti „hard news“, do 

které spadá „domácí a zahraniční zpravodajství, ekonomika a informace z parlamentu“ 

(1988:36) jsou podreprezentovány. V televizním vysílání je tento jev podle autorky 

markantnější neţ v tisku (van Zoonen, 1988).  

Dalším jevem, který se týká celé mediální oblasti, je nárůst počtu studentek 

ţurnalistiky, které se v tomto oboru stávají na školách z minority majoritou (van 

Zoonen, 2000; Beasley, 2007). Jak ale vyplývá z výše uvedených zjištění, tomuto trendu 

neodpovídá situace v praxi. Ţeny jsou ve větší míře zastoupeny pouze v některých 

segmentech mediální produkce, jako jsou tištěné magazíny
8
 (Johnson, 2007) nebo 

                                                 

8
 Sammye Johnson (2007) dochází ve své analýze časopiseckého segmentu trhu k závěru, ţe 

ţeny v tomto oboru mají moţnost růstu na vyšší manaţerské pozice, a ačkoliv jsou jejich platy 

v porovnání s muţi niţší, necítí se podle svých slov diskriminované. „Zdá se, ţe ţeny jsou optimistické, 
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reklama a PR (van Zoonen, 2000). Často se také kvůli nevyhovujícím podmínkám a 

neformálním vztahům, jeţ ţeny v důsledku vylučují z profesní struktury, rozhodnou 

oblast mediální produkce samy opustit (O´Brien, 2014). 

V rámci vertikální segregace pak výzkumy uvádějí, ţe je pro ţeny těţší dostat se 

do vyšších řídících pozic a do pozic, ve kterých mohou rozhodovat (Gallego, Altés, 

Cantón, Melús, Soriano, 2004; Lowrey, 2004; O´Brien, 2014). Wilson Lowrey (2004) 

ve svém výzkumu došel k závěru, ţe ačkoliv postavení jednice v mediální organizaci 

silně ovlivňují také další faktory, jako jsou získané zkušenosti a odborné znalosti, 

gender se ukazuje jako nejdůleţitější z nich. Autor ale také upřesňuje, ţe konkrétně 

v případě podskupiny grafických pracovníků se gender ve vztahu k rozhodování jako 

nejsilnější faktor neprojevil. Lowrey proto přišel s tezí, ţe „diskriminace zaloţená na 

příslušenství k určitému genderu není nepřekonatelná“ (Lowrey, 2004:37). 

Nejdůleţitějšími faktory zajišťujícími vliv, se zde staly míra centrality
9
 a expertní 

zpravodajské znalosti. Ţeny přitom musely mít vyšší znalosti, aby získaly stejný vliv 

jako muţi. Lowrey proto došel k závěru, ţe od ţen se očekává, ţe toho znají méně 

(Lowrey, 2004). 

1.2.2. Ženy v obsazích zpráv 

Výzkumy zaměřující se na zobrazení ţen ve zpravodajství docházejí k několika 

závěrům. Z hlediska početního zastoupení jsou ţeny stejně jako v redakcích i ve 

zpravodajských obsazích podreprezentovány. Van Zoonen (1988) uvádí, ţe 87 jedinců 

ze 100 zmíněných, citovaných nebo zpovídaných v holandských zprávách jsou muţi. 

Novější data ze 107 zemí světa přinesl poslední doposud zveřejněný GMMP, podle 

kterého tvořily v roce 2010 ţeny aktérky zpravodajských obsahů v pouhých 24 % 

případů. Ţeny byly většinou prezentovány v rámci kategorie „obyčejných“ lidí, kdeţto 

muţi často promlouvali z pozice „experta“. U ţen byl také častěji zmiňován jejich 

rodinný stav (Macharia, O´Connor, Ngangam, 2010). Van Zoonen dále uvádí, ţe ţeny 

ve zpravodajství dostávaly v průměru kratší čas k vyjádření a byly zobrazeny ve 

stereotypních rolích. Ţeny byly většinou prezentovány ve spojení s tradičními 

                                                                                                                                               

co se týče jejich pozice a platů v rámci segmentu zákaznických a specializovaných obchodních časopisů,“ 

píše autorka v závěru (2007:56). 

9
 „Míra centrality“ vyjadřuje, do jaké míry grafici spolupracují s ostatními skupinami 

mediálních pracovníků. Čím více jsou zapojeni, tím větší vliv mohou mít na rozhodování a tím 

důleţitějšími se v redakci stávají (Lowrey, 2004:26). 
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hodnotami jako rodina a domácnost, byly emotivní a zastávaly pasivní postoj. Muţi byli 

prezentováni jako autority lehce zvládající krizové situace (van Zoonen, 1988:35-36). 

Lucie Kudláčková (2010) se ve své práci zaměřila na vztah mezi nízkým počtem 

ţen jako zdrojů zpráv a sloţením redakcí s ohledem na pohlaví redaktorů. Zjišťovala 

tak, zda pohlaví redaktora nějakým způsobem ovlivňuje, jestli si jako zdroj vybere ţenu 

nebo muţe. Co se týče kvantitativního zastoupení, tvořili 70 % autorů zkoumaného 

zpravodajství muţi a 30 % ţeny. Muţi také zastupovali většinu zdrojů a to v poměru 

k ţenám 76 % ku 24 %. Z výzkumu vyplynulo, ţe jak muţi, tak ţeny na redaktorských 

postech volí ţeny jako zdroje v menší míře. V porovnání ale ţena-redaktorka volila 

ţenu-zdroj častěji neţ muţ-redaktor. Ţeny měly větší šanci dostat se jako zdroj do 

televize, kde je kladen vyšší důraz na vzhled aktéra, neţ v tisku. V rámci rozhovorů se 

samotnými novináři autorka zjistila, ţe pohlaví zdroje není připisován význam. 

Novináři se odvolávali na limity, se kterými se při výběru zdrojů potýkají, jako je niţší 

zastoupení ţen na relevantních postech (např. v politice)
10

, aktérova schopnost se 

vyjadřovat, či předchozí novinářova zkušenost s aktérem (Kudláčková, 2010). 

Podle Tomáše Trampoty (2006) se hierarchické rozloţení společnosti opravdu 

ve velké míře odráţí v tom, jaké zdroje se dostanou do zpravodajství. Herbert Gans 

popsal čtyři zásadní vlastnosti, kterými musí potenciální zdroj disponovat, aby o něm 

novinář začal vůbec uvaţovat. Jedincovi šance stát se zdrojem zvyšuje jeho podnětnost, 

míra moci, kterou disponuje, blízkost (geografická i sociální, aby s ním novinář 

jednodušeji navázal kontakt) a nejvíce pak schopnost zdroje dodat vhodné informace. 

Jestli se zdroj do obsahu zprávy nakonec dostane nebo ne, pak ovlivňuje jeho předchozí 

vhodnost, produktivita, spolehlivost, důvěryhodnost, autorita a schopnost vyjadřování 

(Gans podle Trampota, 2006:86-87). 

                                                 

10
 Pro srovnání uvádíme některé výsledky The Global Gender Gap Report 2014, zveřejněné v 

rámci Světového ekonomického fóra, kde se Česká republika z porovnávaných 142 zemí světa se umístila 

aţ na 96. místě. V rámci tohoto indexu jsou porovnávány čtyři hlavní ukazatele, těmi jsou kromě 

zmiňované ekonomické a politické situace také zdravotnictví a vzdělávací systém. Ze zveřejněné zprávy 

vyplývá, ţe ţeny v České republice mají niţší zastoupení na trhu práce, niţší průměrný plat a niţší 

zastoupení ve vedoucích pozicích neţ muţi. Ještě horší je zastoupení v parlamentu, na ministerských 

pozicích a prezidentském postu. Postavení České republiky se v porovnání s předchozími roky zhoršilo a 

od roku 2006, kdy se začalo s monitorováním světové situace, se neustále zhoršuje (The Global Gender 

Gap Report 2014, 2014). 
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Vyšší postavení ţen a tedy i vyšší moţnost stát se objektem zpravodajství ţenám 

ovšem nezaručuje prezentaci nezatíţenou genderovým stereotypizováním. Iva 

Baslarová a Pavlína Binková se ve svém výzkumu Mediální obraz českých političek v 

období voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2006: Rovné příleţitosti vs. promeškaná 

příleţitost? zaměřily jednak na mediální uchopení rovných příleţitostí a současně na 

mediální reprezentaci ţen-političek (Baslarová, Binková, 2007). Autorky došly na 

základě své analýzy mimo jiné i k následujícímu závěru: „Česká média jako by ve 

sledovaném období oscilovala mezi první a druhou vlnou feminismu. Poté, co se 

v duchu první vlny feminismu pustila do ‚boje‘ o uznání rovnosti na základě 

‚pochlapení‘ ţen, ustrnula nyní na hřbetě vlny druhé (v dnešní době také feministickou 

teorií překonané): ţenské hnutí v této fázi poţadovalo zrovnoprávnění ţenského 

pohledu; média zatím toto potenciální obohacení politického diskursu reprodukují 

převáţně v termínech klišé, stereotypů a esenciálního ‚muţství‘ a ‚ţenství‘. Ke třetí vlně, 

kdy je gender vnímán jako druh jednání, ne vlastnosti (Judith Butler), čili jako 

neexistence specificky muţských a ţenských charakteristik a identit, mají česká média 

bohuţel ještě dlouhou cestu. Otázkou zůstává, zda vůbec usilují o to, tuto pouť 

podniknout“
11

 (Baslarová, Binková, 2007:93). 

1.2.3. Exkluze žen z mediální oblasti 

Autoři se obecně shodují na tom, ţe kromě toho, ţe jsou ţeny zobrazované 

stereotypně, zpracovávají jiná témata neţ muţi a jen velmi málo zastávají editorské a 

vyšší manaţerské posty, berou také méně peněz a podléhají neformálním tlakům, které 

částečně způsobují a udrţují současnou situaci (van Zoonen, 2000; O´Brien, 2014; 

Lowrey, 2004). Anne O´Brien (2014) se ve své práci 'Men own television': why women 

leave media work zabývá nízkým počtem ţen v rámci mediální produkce se zaměřením 

na to, proč ţeny dobrovolně opouštějí svou kariéru v tomto oboru. „Nejedná se o aktivní 

touhu starat se o rodinu, ale spíše o genderově zaloţené pracovní prostředí mediální 

produkce, společně s neformální organizací práce a omezeními kladenými na ţeny a 

jejich moţnost zapojení se do těchto sítí, coţ v konečném důsledku vysvětluje, proč ţeny 

opouštějí svou kariéru“ (O´Brien, 2014:1209). O´Brien popisuje pracovní kulturu 

v médiích jako maskulinní s důrazem na neformální vztahy. Pro ţeny je tak těţší se do 

                                                 

11
 Více k problematice různých přístupů v rámci feminismu viz podkapitola 1.3. Různé teoretické 

přístupy, různé strategie dosaţení rovnosti. 
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této struktury dostat. Běţná je dlouhá pracovní doba bez moţnosti fexibility a silný 

důraz na kariérní přístup v duchu kariéra, nebo rodina. Na ţeny je dle autorky stále 

uplatňován princip skleněného stropu
12

 (O´Brien, 2014). 

Lowrey (2004) ve spojitosti s niţším zastoupením ţen v mediální oblasti uvádí 

preferenci muţů jednat spíše s muţi a odkazuje při tom na pojem Rosabeth Kanter 

„homosociální chování“. Muţ se podle tohoto konceptu údajně snaţí vyhnout 

problémům a situacím zvyšujícím nejistotu, kterou pro něj představuje i jednání 

s ţenou. Má-li si vybrat mezi kolegou a kolegyní, častěji zvolí k diskusi muţe (Lowrey, 

2004). Pracovní prostředí, ve kterém nejsou formálně ustavena pravidla kariérního 

růstu, pak nahrává výběru spolupracovníků na základě osobních kontaktů a 

neformálních vztahů (van Zoonen, 2000).  

1.2.4. Kariéra a rodina 

Vysoké pracovní vytíţení, které popsala O´Brien (2014) je pro ţenu těţko 

slučitelné s rodinným ţivotem. Ţeny neodcházejí z mediálního prostředí, protoţe by uţ 

dále nechtěly pracovat a chtěly se věnovat pouze rodině, ale protoţe je pro ně mediální 

prostředí tak, jak je nastaveno, nevyhovující. Zaloţení rodiny se pro ţenu stává velkou 

překáţkou v její mediální kariéře, neboť mít rodinu i práci v médiích je velmi obtíţné. 

„Stále platí nechvalně známá situace, ţe skombinovat mateřství a práci v médiích je 

kvůli nedostatku interních opatření a společenských hodnot a přesvědčení obtíţné“ (van 

Zoonen, 2000:53). Tímto výrokem van Zoonen upozorňuje na dlouhodobě nevyhovující 

situaci, která se nemění k lepšímu. 

Mezi „společenské hodnoty a přesvědčení“, které jmenuje van Zoonen (2000) 

můţeme počítat například přetrvávající stereotyp, podle kterého je na ţenu neustále 

kladena primární povinnost starost se o domácnost. Jana Chaloupková (2005) ve svém 

výzkumu dělby domácí práce vycházela z předpokladu, ţe podoba rodinného ţivota je 

záleţitostí souhry celé řady proměnných, mezi které započítala ekonomickou situaci, 

                                                 

12
 Mezi bariéry, které jsou spojovány s pojmem „skleněný strop“, patří: 1) bariéry společenské, 

2) bariéra odlišnosti (pracovníci ve vedení si častěji vybírají k povýšení sobě podobné, tedy muţi muţe), 

3) bariéry institucionální, 4) segregace pracovního trhu, 5) old-boy network (síť neformálních vztahů, 

které muţi upevňují mimo pracoviště), 6) diskriminace na základě pohlaví, 7) sexuální obtěţování, 8) 

antidiskriminační zákony (ty neoplývají mechanismy, které by zabránily, aby v důsledku ţaloby nebyla 

opět postiţena diskriminovaná ţena, neboť diskriminace na pracovišti není společensky pojímána jako 

předmět hodný ţaloby) (Slovník pojmů, 2002). 
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vzdělání, tradiční představy genderových rolí, časové moţnosti a další. Z analýzy 

vyplynulo, ţe nejdůleţitějším prvkem pro dělení rodinných prací je gender. „Výkon 

většiny domácích prací v českých domácnostech leţí i nadále na ţenách. Zapojení ţen 

do domácí práce se navíc zvyšuje, jsou-li v rodině děti. Na rozdíl od časových moţností 

a omezení, daných jednak časovými nároky ze strany zaměstnání a jednak nároky ze 

strany rodiny, není relativní příjem ani výše dosaţeného vzdělání jasným prediktorem 

zapojení do domácí práce“ (Chaloupková, 2005:75). 

Společensky zavedená binární opozice stereotypních rolí muţe a ţeny v podobě 

hospodyně a ţivitele se jasně projeví i v opačném případě, kdy se muţ dobrovolně vzdá 

na čas své kariéry v médiích a zůstane na rodičovské dovolené. Novinář Marek Šálek 

popsal svou zkušenost s rodičovskou dovolenou, na kterou si podle svých slov musel 

právě i kvůli reakcím okolí zvykat, v článku Svobodu otcům! (Šálek, 2004). „Cítil jsem 

totiţ, ţe zatímco ţeny ve mně začaly spatřovat jakéhosi posla dobé naděje, tak pro muţe 

jako bych se proměnil v rosolovitého podivína pod pantoflem, který patrně z obav před 

postupujícím kapitalismem raději zalezl mezi plíny a plyšáky. (…) Přesto neváhám 

prohlásit, ţe uplynulé dva roky patřily k tomu nejzajímavějšímu, co jsem kdy proţil. (…) 

Od svých politiků i zaměstnavatelů chci proto od nynějška zcela rovný přístup k oběma 

pohlavím včetně jejich srovnatelného finančního ohodnocení. (…) Protoţe stejně jako se 

ţeny bouří proti své degradaci do rolí pračky, myčky, vysavače a nákupního košíku 

v jednom, můţeme se my muţi zeptat: kdopak nás to odsoudil k doţivotnímu profesnímu 

sebeprosazování, které nám nedovoluje vychutnat si svůj ţivot se vším, co k němu patří, 

tedy včetně svých dětí a svojí ţeny?“ (Šálek, 2004:53-54). 

1.3. Různé teoretické přístupy, různé strategie dosažení 

rovnosti 

Na základě poznatků uvedených v předchozí části práce můţeme konstatovat, ţe 

mediální průmysl je oblast, která podléhá genderové segregaci na horizontální i 

vertikální úrovni a ţeny a muţi zde čelí překáţkám, které se týkají jejich kariéry, 

pracovního prostředí i sloučení pracovního a rodinného ţivota. Jak tyto překáţky 

odstranit, je ovšem sloţitá otázka, neboť jde o komplexní problematiku, komplikovanou 

i z hlediska teoretických přístupů. V návaznosti na předchozí kapitolu stručně 

představíme historický vývoj v rámci feministického myšlení, jehoţ cílem bude ukázat, 

ţe různé feministické směry přistupují rozdílně k rovnosti pohlaví a genderové rovnosti. 
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Rozdíly vychází z přístupu různých směrů k dvojici pojmů gender a pohlaví, jaký vztah 

mezi nimi definují
13

 a jak pojímají genderovou identitu jedince. 

1.3.1. První vlna feminismu 

První vlna feminismu se datuje do období zhruba od roku 1860 do roku 1930 

(Havelková, 2004), či od roku 1840 do roku 1925 v USA (Wood, 2013). Důleţité 

historické a společenské mezníky, které později vedly ke vzniku hnutí za ţenskou 

emancipaci, nalezneme jiţ v dřívější historii
14

. Thorstein Veblen (1999) datuje ustavení 

společenské dělby práce na muţskou a ţenskou jiţ do období rané fáze barbarské 

kultury. Toto rozdělení se postupně stalo normou. Ţenská práce se stala podřadnou, 

muţské naopak zůstala prestiţ, která byla původně připisována činnostem, jako byly 

boj, lov a náboţenské rituály, jeţ v rané fázi dělby vykonávali muţi (Veblen, 1999). 

Prvním feministkám šlo o získání stejných občanských práv, která moderní 

společnost nadělila muţům. První ţenské hnutí poţadovalo volebního práva (odtud 

název sufraţetky), práva na majetek a práva na vzdělání (Havelková, 2004). Ve 

spojených státech amerických těmto snahám předcházel boj za zrušení otroctví
15

. 

Volební právo ţeny získaly v roce 1920 (Wood, 2013). V Evropě došlo ve většině států 

                                                 

13
 Z tohoto hlediska popisuje Lucie Jarkovská (2004) tři přístupy. Za prvé jsou to směry, které 

tvrdí, ţe ţeny a muţi jsou naprosto odlišné skupiny, které ctí jiné hodnoty. Z jejich pohledu by měly ţeny 

získat větší vliv na politiku, aby ji mohly pozitivně ovlivňovat. Druhá skupina feministických směrů 

odmítá rozdělení lidí na muţe a ţeny. Jejich základním tvrzením je, ţe jednotliví lidé jsou různí a jejich 

vlastnosti a hodnoty nejsou dané tím, zda jsou to muţi, či ţeny, vţdy jde o člověka. Třetí názorová 

skupina staví na tvrzení, ţe jednotliví lidé se od sebe liší a nikdo není stejný. V rámci této rozdílnosti 

ovšem lidé vytvářejí skupiny na základě společných znaků (Jarkovská uvádí například zahrádkáře, či 

právě ţeny; můţe tedy existovat celá řada třídících hledisek a jedinci v těchto skupinách se od sebe 

mohou zásadně lišit). Ţeny mají podle tohoto přístupu společné, ţe se identifikují jako ţeny a muţi mají 

společné, ţe se identifikují jako muţi. Ačkoliv se od sebe navzájem liší, spojuje je určitá ţivotní 

zkušenost (Jarkovská, 2004). 

14
Barbora Osvaldová (2004) uvádí jako dvě nejdůleţitější události, které vedly ke změně ve 

vnímání ţenských a muţských rolí, boj amerických osad za nezávislost a francouzskou revoluci. Autorka 

uvádí, ţe díky důvodům, jako je revoluce a válka, dochází v důsledku ke změně tradičních hodnot, 

jakoţto i muţských a ţenských rolí. Hana Havelková (2004) povaţuje za nejdůleţitější událost přechod 

od feudální k moderní měšťanské společnosti, která muţům přinesla občanská práva, jeţ ţenám nadále 

nenáleţela. 

15
 Z důvodu angaţovanosti černošských ţen v boji proti otroctví, se stal boj za zrovnoprávnění 

ţen v USA záleţitostí téměř výhradně bělošskou (Wood, 2013). 
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k prosazení volebního práva ţen po první světové válce
16

 a přibliţně od roku 1930 zde 

začala první vlna feminismu odeznívat. Kromě volebního práva získaly ţeny i právo na 

majetek a vzdělání. Konec emancipačního hnutí způsobily i další historické události, a 

to ekonomická krize a přicházející světová válka (Havelková, 2004). 

1.3.2. Druhá vlna feminismu 

Problematika druhé vlny feminismu se přesouvá k původu nerovnosti mezi 

pohlavími. Důleţitým tématem, vyplívajícím z díla Betty Friedan, je nově osobní ţivot. 

Věta: „osobní je politické“ (Friedan in Havelková, 2004) se stává jednou z hlavních tezí 

druhé vlny feminismu. I to, jak se ţije v domácnostech, tedy kaţdodennost ţivota, se 

stává politickým tématem (Havelková, 2004). Na základě nových myšlenkových 

přístupů pak vzniká celá řada aktivních hnutí i jednotlivých teoretických konceptů, které 

se začínají vymezovat vůči sobě navzájem. Věra Sokolová (2004) je podle vzoru Judith 

Lorber dělí na dvě základní skupiny a to na reformní feministické teorie a feministické 

teorie odporu. Genderově reformní feministické teorie se dle autorky vyznačují tím, ţe 

se místo rozdílů zaměřují spíše na podobnosti mezi ţenami a muţi. Mezi takové teorie 

řadí liberální feminismus, jehoţ hlavním zájmem je rovnocenné postavení ţen a muţů v 

rámci zákonů. Dále marxistický a socialistický feminismus, které se zabývají 

rovnoprávností ţen a muţů na ekonomické úrovni
17

. Feminismus rozvojový se zaměřuje 

na zájmy ţen v rozvojových oblastech světa. Druhá skupina teorií genderově 

motivovaného odporu se vyznačuje názorem, ţe samotná úprava zákonů nestačí k 

odstranění genderové nerovnosti. Zástupkyně těchto názorů tvrdí, ţe z patriarchálního 

systému je nutné se vyčlenit. Patří sem radiální feminismus, lesbický separatistický 

feminismus a standpoint feminismus (Sokolová, 2004). 

Julia T. Wood (2013) řadí dále k druhé vlně také separatistický feminismus 

(separatism), dále feminismus ţenských hodnot (revalorism), který staví na tradičních 

ţenských aktivitách, jeţ by podle zastánců měla společnost začít více oceňovat, neboť 

                                                 

16
 Ačkoliv existují výjimky jako například Švýcarsko, kde bylo ţenské volební právo zaneseno 

do ústavy aţ v roce 1971. Jednotlivé kantony měly ovšem nadále moţnost v některých volbách omezit 

volební právo pouze na muţe. V posledním kantonu Appenzell Innerrhoden byla tato legislativní 

překáţka pro všeobecné volební právo ţen odstraněna aţ v roce 1990 (Banaszak, 1996). 

17
 Hlavní myšlenka vyplývá z marxistické kritiky kapitalistického systému. Ţeny mají nerovné 

postavení, neboť jsou ekonomicky závislé na muţích. Důvodem jsou jak genderové stereotypy ţeny-

hospodyně a muţe-ţivitele, tak materiální podstata kapitalistického vykořisťování (Sokolová, 2004). 
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jimi ţeny přispívají všem. Ţenské činnosti by neměly být dehonestovány a pojímány 

jako podřazené muţským, naopak by mělo dojít k jejich ocenění a měla by jim být 

připsána řádná hodnota. Díky tradiční starosti o domov a rodinu jsou dle těchto 

feministek ţeny citlivé, pečující, podporující, čímţ se liší od muţů. Dalšími dvěma 

přístupy, které Wood zmiňuje, jsou ţenismus (womanism) a feminismus moci (power 

feminism)
18

 (Wood, 2013). V době druhé vlny feminismu vzniká také ekofeminismus, 

který upozorňuje na zneuţívání ţen a přírody jako na základní model naší společnosti. 

Existuje celá řada ekofeministických směrů, které vycházejí z liberálních, radikálních, 

sociálních a dalších přístupů k problematice postavení ţen vůči muţům a přírody vůči 

kultuře (Draţilová, 2004; Javorská, 2010). 

1.3.3. Třetí vlna feminismu 

Jak je jasné jiţ z popisu druhé vlny feminismu, nedá se jiţ nadále mluvit o 

feminismu jako o jednolitém proudu, ale o mnohosti různých feminismů. Konec druhé 

vlny feminismu se datuje zhruba do 90. let minulého století, některé myšlenkové proudy 

a hnutí jsou však stále aktivní (Wood, 2013). Tření vlna feminismu přináší nové 

podněty. Dochází k vymezení vůči přístupu ke genderu, pohlaví a sexualitě tak, jak je 

pojímala druhá vlna. Jako zásadní přínos třetí vlny jmenuje Věra Sokolová (2004) 

poznání, ţe genderová nerovnost je pouze jednou ze součástí sloţitého systému 

společenské diskriminace. Feministické směry třetí vlny kladou nově důraz na propojení 

genderu a dalších kategorií jako rasa, etnikum, sexuální orientace, společenský status, 

náboţenské vyznání, věk a mnoho dalších charakteristik jedince (Sokolová, 2004). 

Pozornost se začíná upírat i na rozdíly mezi ţenami uvnitř této kategorie (Wood, 2013).  

Mezi směry třetí vlny feminismu patří multirasový feminismus, který klade důraz 

na víceúrovňový systém útlaku (Sokolová, 2004; Wood, 2013), muţský feminismus, 

feminismus sociální konstrukce, poststrukturální feminismus a queer teorie (Sokolová, 

2004). Queer teorie podle popisu Věry Sokolové (2004) analyzuje travestity, 

transgendery a transsexuální jedince. Ukazuje ţenské maskulinity a muţské feminity. 

                                                 

18
 Ţenismus (womanism) je směr, který stejně jako liberální feminismus věří, ţe ţeny a muţi 

jsou stejní. Tento směr pochází ze 70. let minulého století a byl zaloţen Afroameričankami, které se tímto 

názvem snaţily odlišit od bílého feminismu střední třídy tehdejší doby. Ţenismus se zaměřuje jak na 

problematiku genderu, tak rasy. V 90. letech zakládá Naomi Wolf hnutí feminismu moci (power 

feminism). Jejím tvrzením je, ţe ţeny samy sebe udrţují v nerovném postavení tím, ţe se povaţují za 

oběti. Ţeny podle ní mají moc kontrolovat, co se s nimi děje a nenechat se řídit společností (Wood, 2013). 
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Gender se tak v třetí vlně feminismu přestává striktně pojit s pohlavím (Sokolová, 

2004). 

Z perspektivy poststrukturálního feminismu vyplývá, ţe „spíše neţ stvrdit 

platnost kategorie ‚ţena‘ (a potaţmo ‚muţ‘) je pro odstraňování nerovností mezi ţenami 

a muţi nutné tyto kategorie rozvolnit, dekonstruovat, a tím destabilizovat nerovnosti, 

které jsou na nich zaloţeny“ (Zábrodská, 2009:11) „Post“ teorie se obecně vyznačují 

úsilím dekonstruovat binární opozice, v případě feminismu jde o kategorie muţ/ţena, 

muţský/ţenský. Ty podle post teorií vytvářejí navzájem se vylučující, stabilní a 

hierarchické identity. Cílem těchto směrů je kritizovat a narušovat tyto binarity, které 

vytvářejí nerovnosti, znemoţňují rozpoznat mnohost sociální reality a způsobují trauma 

jedincům, kteří jsou přiřazení k „nesprávné“ straně (Zábrodská, 2009). 

1.3.4. Gender versus pohlaví 

V rámci feministických teorií probíhá jiţ dlouho diskuse o tom, jak charakterizovat 

pojmy gender a pohlaví, jaký mezi sebou mají tyto pojmy vztah a zda je vůbec 

prospěšné je rozlišovat. Pro přiblíţení tohoto problému vyuţíváme práci Herty Nagl-

Docekal (2007). Autorka nabízí přehled různých kritických postojů k teoretickému 

rozlišování kategorií gender a pohlaví. To bylo původně vytvořeno, aby bylo moţné 

odlišovat sociální konstrukty a biologické danosti, které se váţí k muţům a ţenám. 

Dnes uţ toto striktní dělení někteří autoři povaţují za „slepou uličku“ (Nagl-Docekal, 

2007). 

Nagl-Docekal (2007) dělí kritiky tohoto pojmového rozlišení do dvou kategorií. 

První typ argumentů tvrdí, ţe rozlišování pohlaví a genderu jako přírodní podstaty a 

sociální nadstavby je vţdy v důsledku biologizující. Spojovat ideální obraz „ţeny“ se 

všemi lidmi ţenského pohlaví a ideální obraz „muţe“ se všemi lidmi muţského pohlaví 

vede k tomu, ţe vţdy spojujeme určité charakteristiky právě s jedním pohlavím a vţdy 

vycházíme z tohoto pohlaví, tedy stavíme na přírodním rozlišení muţ-ţena (Nagl-

Docekal, 2007). Biologizující tendence jsou problematické, neboť mohou vést 

k ospravedlňování diskriminace na základě tvrzení, ţe rozdíly mezi muţi a ţenami jsou 

dané přírodou a tudíţ jsou přirozené (Curran, Renzetti, 2003). Druhý typ kritiky se 

podle Nagl-Docekal (2007) s rozlišením pohlaví/gender vyrovnává také odmítnutím, a 

to na základě zpochybnění biologického základu pojmu „pohlaví“. To, jakého jsme 

pohlaví, je nám vţdy vysvětleno jiţ v dětství. Pohlaví chápeme prostřednictvím jazyka a 

nikdy mimo něj, takţe je také konstruováno společensky. Tuto argumentaci můţeme 
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nalézt u Judith Butler, Donny Haraway nebo Simone Beauvoir, která tvrdila, ţe „člověk 

se jako ţena nerodí“ (Beauvoir in Nagl-Docekal, 2007:80). 

Sama Nagl-Docekal pak rozlišení „pohlaví“ a „genderu“ přistupuje tak, ţe jde o 

důleţitý analogický nástroj, který má své odůvodnění, ale nesmí být chápán pouze 

v jednom směru, tedy, ţe pohlaví určuje gender. Svůj postoj vysvětluje následovně: 

„Pojmovou dvojici ‚sex/gender‘ tedy povaţuji za vhodný nástroj zpracování poznatku, 

ţe společenské normy je nutné odlišovat od tělesných podmínek, i kdyţ mohou být 

doslova vtělovány“ (Nagl-Docekal, 2007:98). 

1.3.5. Jak dosáhnout spravedlnosti a rovnosti? 

Jak jsme zjistili, podle Nagl-Docekal (2007) má pojmové rozdělení 

pohlaví/gender i přes své limity a kritiku své opodstatnění. Pro naši práci je důleţitý 

poznatek, ţe pojmy gender a pohlaví jsou sami o sobě v rámci teoretických přístupů 

problematizovány, a to, jak je autoři uchopují, pak dále ovlivňuje výsledky jejich 

analýz. V rámci aktivní politiky společenské změny a nastolení rovnosti pak uchopení 

těchto pojmů vede k rozdílným, aţ protichůdným strategiím, z nichţ některé ve 

stručnosti představíme v rámci této podkapitoly. 

Zuzana Uhde (2004) rozvíjí debatu kolem nastolování genderové rovnosti skrze 

esenciální a antiesenciální přístup, potaţmo feminismus diference a dekonstrukci 

identity. Ve svém článku Feministické teorie: Spor o pojetí genderu srovnává přínosy a 

naopak překáţky plynoucí z jednotlivých přístupů pro feministickou politiku a politiku 

rovnosti obecně. „Antiesencialismus zpochybňuje neměnné jádro genderové identity, 

neboť ta je zároveň utvářena dalšími prvky, jako jsou třída, rasa, sexualita atd., a je 

kontextuálně situovaná. (…) Uznání se tedy snaţí dosáhnout dekonstrukcí binární 

opozice mezi muţstvím a ţenstvím“ (Uhde, 2004:2) Autorka ovšem upozorňuje na jeho 

špatnou vyuţitelnost v rámci politického aktivismu. Naproti tomu esencialismus staví 

na společných rysech, Uhde ovšem namítá, ţe přistupovat „k ţenám jako k homogenní 

skupině zaloţené na obecně sdílených charakteristikách, dispozicích, hodnotách či 

zkušenostech s útlakem můţe mít za následek buď biologický determinismus, nebo 

ignorování variability a odlišnosti mezi ţenami“ (2004:2). 

Podle Nancy Fraser (2007) jsou oba tyto přístupy, jak „tendence přijmout 

nediskriminační formu antiesencialismu, která všechny identity a odlišnosti povaţuje za 

represivní fikce,“ tak „zrcadlově obrácená tendence přijmout nediskriminační formu 

multikulturalismu, která oslavuje všechny identity a diference jako hodné uznání,“ 
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nedostatečné, protoţe se soustředí pouze na kulturní problém uznání. Oba přístupy 

podle Fraser opomíjí, ţe „kulturní odlišnosti mohou být otevřeně rozvíjeny a 

demokraticky vyjednávány pouze na základě sociální rovnosti“ (Fraser, 2007:55). Aby 

mohli lidé mezi sebou jednat jako rovný s rovným, je dle autorky třeba zajistit 

spravedlnost na několika úrovních, a to v rámci socio-ekonomické struktury 

(problematika přerozdělování), kulturních hodnot (problematika uznání) a politické 

reprezentace. 

S problémem rozporu mezi esencialismem a antiesencialismem v podobě 

postmoderního feminismu a jeho důrazem na dekonstrukci binárních opozic se 

vypořádávají i mediální studia, která jsou typická „koexistencí textů, z nichţ jedny 

problematizují dichotomičnost genderu (…) a druhé setrvávají ve skupinovém, či 

strukturálním pojímání muţství a ţenství jako binárních opozic, které nijak 

neproblematizují“ (Vochocová, 2011:105). 

1.3.6. Ukázka přístupu k rovnosti mužů a žen v praxi 

mediálních výzkumů 

Jiţ v roce 1988 přichází holandská výzkumnice Liesbet van Zoonen s kritikou 

názoru, ţe zvýšení počtu novinářek povede ke kvalitativní změně zpravodajských 

mediálních obsahů. „Tento závěr [nutnost zvýšení počtu novinářek, poznámka autorky] 

nenacházíme pouze v holandských výzkumech, ale i v pracích pocházejících z mnoha 

dalších zemí. A to i přesto, ţe není podloţen empirickými důkazy, zakládá se na 

zjednodušených předpokladech o ţenách na jedné straně a zpravodajské produkci na 

straně druhé a můţe vést ze strategického hlediska pouze ke zklamáním. Pokud nemá 

výzkum ţen a zpravodajství opakovat jiţ známé výsledky, je třeba přijít s výzkumnými 

otázkami, které berou v potaz komplexnost konceptu feminity i zpravodajské produkce“ 

(van Zoonen, 1988: 35). 

Z názorové rétoriky, která čerpá nejenom z kritiky představené autorkou van 

Zoonen, vychází v českém akademickém prostředí Lenka Vochocová. Ve své práci 

Faktor genderu v mediálních výzkumech – kritika jednoho typu výzkumné praxe (2011), 

prezentované na konferenci Česká novinářka, popisuje na příkladu výzkumu Global 

Media Monitoring Projekt 2010 (v této práci jiţ dříve představeného) a jeho závěrečné 

zprávy Who Makes the News? problematiku metodologie tohoto výzkumu a v širším 

kontextu upozorňuje na rozpor mezi mediálně-genderovými výzkumy, které nadále lpí 

na binárních opozicích, na jejichţ základě připisují ţenám a muţům rozdílné kvality, a 
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mezi feministickou teorií, která jiţ dávno binární opozice v rámci postmoderní filosofie 

překonala (Vochocová, 2011). Autorka se ve své práci snaţí „postihnout silný rozpor 

uvnitř genderového studia společnosti samotného: rozpor mezi potřebnou kritického 

poznání a shromáţdění relevantních dat a (často bohuţel účelovým) aktivismem, jehoţ 

cílem je společenská změna“ (Vochocová, 2011:96). 

Právě z hlediska aktivismu usilujícímu o společenskou změnu zaznívají vůči 

postmodernímu přístupu výhrady, neboť „odebírá feminismu jeho hlavní ‚zbraň‘, totiţ 

obecnou kategorii ‚ţena‘ a další univerzálně platné koncepty, které umoţňují analyzovat 

znevýhodnění a útlak ţen“ (Zábrodská, 2009:11). McLaughlin ve své práci Beyond 

„Separate Spheres“: Feminism and the Cutlural Studies/Political Economy Debate 

popisuje postmodernismus jako „politicky limitovaný v moţnosti přispět feminismu, 

protoţe jeho představa sociální konstrukce činí kategorii ‚ţena‘ zcela vágní“ 

(McLaughlin, 1999:341). Jinými slovy řečeno, nelze aktivně bojovat za lepší postavení 

ţen, aniţ by aktéři tohoto boje nepracovali určitým způsobem se ţenami jako s 

uzavřenou skupinou a tím jim nepřipisovali určité charakteristiky. Pokud jsou ţeny 

natolik rozdílné, skupinová sounáleţitost mizí a společná akce je znemoţněna. 

Postmodernismu ovšem nejde o překaţení politické akceschopnosti emancipačních 

snah. Podle McLaughlin (1999) klade tento směr důraz hlavně na to, aby ţenám nebyla 

připisována určitá univerzální ţenská identita a nevolalo se po společném zájmu všech 

ţen, protoţe ţeny ve své rozmanitosti mají i rozmanité zájmy. „Z postmoderního 

hlediska není pro feminismus hrozbou rozpoznání rozdílností, jsou to omezení kladená 

na pojmy stabilní identity a společného zájmu. Z teoretického hlediska jde o efektivní 

argument pro rozpoznání heterogenity“ (McLaughlin, 1999:341) 

Ani Natalie Fenton nevidí v postmoderním přístupu „nepřekonatelnou 

překáţku“, která by konkrétně v rámci mediálních studií měla vést k „opuštění 

feministického projektu“ (2000:738). Autorka zastává názor, ţe „bez určitého druhu 

univerzalismu je idea rovnosti v plně fungující demokratické společnosti nemoţná“ 

(2000:724). To ovšem v jejím pojetí neznamená zavrţení postmoderního přístupu. 

Autorka dodává, ţe „vyuţívání konceptu univerzalismu musí jít ruku v ruce s jeho 

dekonstrukcí, jejímţ účelem bude rozpoznání univerzalismu jako historicky 

podmíněného produktu,“ coţ nazývá pojmem „paradoxní univerzalismus“ (2000:724). 

„Zavedením paradoxního universalismu můţeme zajistit, ţe v rámci mediálních studií 

nedojde k vymazání ţen z feministického projektu, ačkoliv binární genderové systémy, 
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které znevýhodňují ţeny, zůstanou pevně na místě“
 

vysvětluje Fenton na závěr 

s odkazem na důleţitost kategorie „ţena“ pro politickou angaţovanost (2000: 738). 

Některé výzkumy, jak jsme se jiţ zmínili, se snaţí dosáhnout rovnocenného 

postavení muţů a ţen v médiích na základě kvantitativního dorovnání počtů, které by 

následně mělo vést i ke kvalitativní změně mediálních obsahů. Ve snaze přispět ke 

společenské změně, však ulpívají na překonaném konstruktu binárních opozic, či se 

zároveň dopouštějí metodologických chyb (viz GMMP in Vochocová, 2011). 

Výzkumnice Gallego, Altés, Cantón, Melús a Soriano (2004) popisují ve své práci 

Gender Stereotyping in the Production of News postavení ţen v rámci španělského 

tisku. Jejich cílem je „identifikovat a analyzovat mechanismy (muţského) 

profesionálního způsobu rozhodování a analyzovat, jak tento proces funguje, aby mohlo 

dojít k jeho transformaci“ (Gallego, Altés, Cantón, Melús, Soriano, 2004:45). Autorky 

tak hned z počátku práce pojí svůj výzkum s ambicí dospět ke změně současného stavu 

zkoumaného prostředí. Na rozdíl od výše kritizovaných výzkumů však jejich strategie 

nespočívá na poţadavku navýšení počtu ţen v médiích, tedy změně ve sloţení médií, 

ale ve změně fungování zpravodajského prostředí. 

Autorky ve výzkumu identifikují podreprezentovanost ţen v rámci oboru, jejich 

velmi nízké zastoupení na rozhodovacích pozicích i exkluzivní praktiky uplatňované 

vůči ţenám. Podobu zpravodajského diskursu podle nich utváří několik navzájem 

propojených faktorů, mezi které řadí faktor obchodní, profesní, sociokulturní a 

individuální subjektivitu, jejichţ míra vlivu na výsledný stav se dá jen těţko určit. Jejich 

hlavním zjištěním je, ţe novináři v rámci svých rutin zcela opomíjí genderovou 

problematiku. Jako řešení proto navrhují přijetí „genderové perspektivy“, kterou 

definují jako „profesionální projev uznání genderových rozdílů“ (Gallego, Altés, 

Cantón, Melús, Soriano, 2004:62). Vzápětí dodávají, ţe genderová perspektiva 

neznamená to samé, co „feministická ţurnalistika“. Autorky vysvětlují, ţe „přijetí 

genderové perspektivy nemusí nutně spět k feministické ţurnalistice (která by znamenala 

politicko-ideologické vyjádření genderové odlišnosti), ale spíše k novinařině, která bere 

v potaz rozlišení zaloţené na genderu a garantuje mu význam a místo v rámci 

zpravodajského diskurzu, který ho v případě tisku opomíjí“ (Gallego, Altés, Cantón, 

Melús, Soriano, 2004:62). 

Autorky tak svůj přístup vymezují v rámci změny, která má být provedena uvnitř 

mediálních institucí a jejich fungování, a z části ho distancují od aplikace feministické 

politiky do mediálních obsahů, coţ přispívá k méně radikálnímu vyznění poţadavku. Na 
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druhou stranu kladou stále důraz na dichotomické binární rozdělení. Jejich poţadavek 

rovnosti v odlišnosti nejlépe ilustruje věta: „Přijmout rozdíly mezi ţenami a muţi a 

formulovat novinářský diskurz, zaloţený na rozdílnosti, není jednoduché; jednoduché 

není ani přijmout skutečnost, ţe genderové rozdíly stále existují, bez ohledu na to, ţe 

vývoj společnosti a vzdělání dospěl aţ k rovnocennému pojetí ţenské a muţské 

perspektivy“ (Gallego, Altés, Cantón, Melús, Soriano, 2004:62). 

1.4. Média a feminismus v České republice 

„Feminismus je [v České republice, pozn. autorky] legitimní pouze tehdy, pokud 

nejprve vysvětlíme, ţe nám o něj vlastně vůbec nejde“ (Sokolová, 2004:200) uvádí ve 

své práci Současné trendy feministického myšlení Věra Sokolová. Odkazuje tak na 

společenskou situaci v naší zemi, ve které je pojem „feminismus“ (bez ohledu na jeho 

různorodost) obecně spojován hlavně s negativními konotacemi. Jedním z důvodů je 

poválečný vývoj na našem území, během něhoţ došlo k odmítnutí (jakéhokoliv) 

feminismu shora vládnoucí garniturou. Po listopadové revoluci pak došlo k posílení 

negativního obrazu feminismu také na základě jeho mediální prezentace. Stručně tuto 

situaci nastíní následující dvě podkapitoly. 

1.4.1. Z historie českého feminismu 

Podle Barbory Osvaldové (2004) se autorky, které se zabývají historií ţenských 

hnutí na našem území, jednoznačně shodují na tom, ţe šlo v počátcích o umírněnou 

iniciativu. Českým feministkám nešlo o kritické vymezení vůči muţům, ale o lepší 

postavení a uplatnění ţen jako občanek (Osvaldová, 2004). A řada muţů se v tzv. 

ţenské otázce sama aktivně angaţovala. Šlo například o Tomáše Garrigue Masaryka, 

Vojtu Náprstka, který po pobytu v USA vynakládal velké úsilí na rozšíření vzdělání na 

široké vrstvy obyvatel, či Josefa Herolda (Hendrychová, 1999; Osvaldová, 2004). 

Jiţ v těchto raných fázích emancipačních snah můţeme vysledovat různý postoj 

jednotlivých ţen a muţů k tomu, co znamená rovnost pohlaví a zda jsou muţi a ţeny 

spíše stejní, či rozdílní. Podle vzpomínek Věnceslavy Luţické se prý spisovatelka 

Karolína Světlá pohoršovala nad Ţenskými Listy následujícím způsobem: „List pro 

ţeny! Coţ jsme nějaké odrudy, aby nám bylo třeba jiného listu neţ muţům?“ (Luţická 

in Osvaldová, 2004:27) Tento postoj můţeme interpretovat jako upozornění na 

segregační povahu ryze ţenského časopisu, který svou podstatou odděluje jedno pohlaví 

od druhého a vytváří tak symbolickou bariéru mezi pohlavími a upevňuje binární 
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opozici mezi „muţským“ a „ţenským“ světem. Také Tomáš Garrigue Masaryk, který 

heslo, ţe ţena je rovnoprávná muţi, prosadil do československé ústavy, se vyjadřoval v 

podobném duchu jako Světlá: „Není ţenské otázky, je jen otázka kulturní, lidská, a je-li 

ţenská otázka, pak je i muţská, dětská atd.“ (Masaryk in Osvaldová, 2004:28) 

Plné volební právo získávají ţeny v Československu v roce 1920 (Banaszak, 

1996) jako jedny z prvních v Evropě. Ačkoliv aktivní feministický přístup ţen počátku 

20. století dokázal prosadit řadu společenských změn vedoucích k rovnoprávnému 

postavení pohlaví, pociťovaly podle Marie Neudorflové mnohé ţeny nedostatek uznání 

z řad muţů i celé společnosti (Neudorflová, 2009). Vývoj emancipačních snah změnila 

zásadním způsobem únorová revoluce roku 1948. Vznikl centrální Československý svaz 

ţen, který slouţil komunistické propagandě, a feministické myšlení se vytratilo z 

povědomí společnosti (Hendrychová, 1999). Identifikace s feministickými myšlenkami 

nebyla vůbec moţná, neboť feminismus byl „v období tzv. ‚reálného socialismu‘ 

představiteli vládnoucí marxisticko-leninské ideologie jednoznačně odmítán a 

odsuzován jako idealistická filosofie, která má zmást ţeny a má oslabit společný boj 

muţů a ţen za vítězství dělnické třídy a socialismu“ (Šiklová, 1999:21). 

Druhá vlna feminismu, jak byla popsána výše, širokou veřejnost v naší zemi 

nezasáhla vůbec, nebo téměř vůbec (Osvaldová, 2004) a na odborné úrovni aţ s velkým 

zpoţděním (Havelková, 2004). Období konce 80. let popsala Věra Sokolová 

následovně: „pod pojmem feminismus si většina z nás nejspíš vybavila schůzi 

Československého svazu ţen či rudý karafiát s kazetou mýdla k MDŢ“ (2004:198). 90. 

léta v Československu a později v České republice pak autorka charakterizovala na 

základně negativního přijetí feminismu některými akademiky, ale hlavně médii a 

veřejností jako „antifeministické prostředí“ (Sokolová, 2004:201). To podle autorky 

vedlo aţ k tomu, ţe i jedinci, kteří vnímají genderovou nerovnost, nejsou ochotni 

identifikovat se s feminismem (Sokolová, 2004). 

1.4.2. Mediální obraz feminismu v České republice 

Mediální obraz feminismu, jak jej začala prezentovat média po revoluci, 

ovlivnili podle Věry Sokolové (2004) ze značné části aktéři, kteří se k této otázce měli 

v médiích vyjadřovat. Šlo o intelektuály z prostředí exilu a disentu. Ti ovšem čerpali ze 

svých zkušeností ze zahraničí, kde se v 60. a 70. letech setkali s nejradikálnější fází 

feministického hnutí. Ve svých mediálních výpovědích tak feminismus popisovali jako 

„jednolitou, militantní (bojechtivou), ale zároveň jednoduchou a smíchu hodnou 
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ideologii, která bezmyšlenkovitě propaguje nenávist k muţům“ (Sokolová, 2004:200). 

Podle Barbory Osvaldové (2004) došlo k první velké mediální polemice o feminismu 

v roce 1992, kdy v časopise Respekt vyšel článek Anastázie Kudrnové České buchty, 

který upozorňoval na nízké ţenské platy a nízké zastoupení v parlamentu. V reakcích na 

tento text pak vyšla řada článků Josefa Škvoreckého, který v nich „karikuje feministické 

teorie“ (Osvaldová, 2004:63). Právě tyto texty měly podle autorky silný dopad na 

veřejnost. „Jeho ironický výklad feminismu předznamenal pejorativní konotaci tohoto 

směru aţ do současnosti“ (Osvaldová, 2004:64). Osvaldová pak na základě své analýzy 

došla k závěru, ţe „normotvorný český tisk v posledním desetiletí minulého století 

feminismus skutečně reflektoval převáţně kriticky“ (Osvaldová, 2004:108). 

1.5. Média a feminismus v zahraničí 

Před i polistopadový vývoj naší společnosti vedl k tomu, ţe feminismus je 

přijímán spíše negativně a identifikace s tímto směrem je problematická, aţ odmítavá. 

Podobné výsledky ovšem dokládají i některé zahraniční výzkumy, které představí 

následující podkapitola. 

1.5.1. Oprah Winfrey jako de facto feministka 

Oprah Winfrey je významná osobnost amerických médií, známá svou talk show 

The Oprah Winfrey Show, či magazínem O, The Oprah Magazine. K jejímu úspěchu se 

váţí pojmy jako „Oprah efekt“ či „oprahfikace“ a její jméno se stalo úspěšnou 

mediální značkou. Pro naši práci je Oprahy Winfrey zajímavá z pohledu, jakým se staví 

ke genderové problematice a problematice zrovnoprávnění obecně. Oprah skrze svou 

práci bojuje proti společenským stereotypům, zaloţeným na rase a genderu, či za 

zrovnoprávnění ţen v Africe. Zároveň s tím se ale dlouhodobě odmítá identifikovat 

s feminismem. 

Sama se jako ţena a afro-američanka, coţ v americké společnosti, navíc v 70. 

letech, kdy začínala svou mediální kariéru
19

, znamenalo dvojité znevýhodnění 

(nejenom) v rámci mediálního průmyslu, dokázala prosadit a získat nebývalý význam 

mezi televizními osobnostmi a veřejný vliv. Jak ve své práci popisuje Andra Leurdijk 

(2000), na Oprah, jako na úspěšnou afro-americkou ţenu se svým vlastním pořadem, je 

                                                 

19
 Winfrey začínala kariéru v roce 976 v regionální televizi v Baltimoru. Prvního velkého 

úspěchu dosáhla v roce 1984, kdy převzala show po Philu Donahue v Chicagu (Leurdijk, 2000). 
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uvalena řada vzájemně si odporujících očekávání, se kterými souvisí i různorodá kritika. 

Jednou z kritik je moderátorčin důraz na úspěch (Leurdijk, 2000). 

Oprah Winfrey se v rámci svého mediálního působení i v rámci svých 

mimomediálních činností aktivně zasazuje o zviditelňování témat, týkajících se rasismu 

(Leurdijk, 2000) a ţenské otázky (Rexroat, 2010a). V rámci svého boje proti rasismu ve 

svém studiu přivítala i zástupce Ku Klux Klanu a tématice rasové nenávisti věnovala 

celou sérii pořadu v roce 1992. Z analýzy Andry Leurdijk (2000) ovšem vyplývá, ţe 

Oprah se sice v rámci úspěšné debaty mezi muţi světlé a tmavé pleti podařilo upozornit 

na řadu převládajících stereotypních představ, které ovládají americkou společnost, to 

vše ovšem na základě značného vydělování bílých a černých v rámci pořadu. 

Důsledkem toho její show přispívala k udrţování „existujících rasových hranic a 

názoru, ţe černí a bílí jsou dva naprosto rozdílné druhy“ (Leurdijk, 2000:263). 

Co se týče genderového aspektu, došla Leurdijk k závěru, ţe ţeny a muţi 

rozdílné barvy byli během této série vţdy tematizováni skrze sexuální strach bílých ţen 

z černých muţů, čímţ opět docházelo k normalizaci tohoto stavu a upevňování 

stereotypů. Obecně dostaly ţeny moţnost vyjádřit se jenom k některým tématům, která 

potvrzovala stereotypní rozdělení muţských a ţenských rolí v rámci opozice veřejnost-

domácnost. V kontradikci k tomu ovšem autorka uvedla, ţe na abstraktnější úrovni 

analýzy můţe být pořad interpretován i jako dekonstruktivní tím, ţe přináší osobní 

problematiku do veřejného prostoru a nechává zaznít opoziční hlasy, čímţ narušuje 

„homogenní představu genderu a rasy“ (Leurdijk 2000:264). 

Sama Oprah se několikrát vyjádřila, ţe jejím cílem je „zrovnoprávnit ţeny, 

posílit jejich postavení“, zároveň však odmítla identifikovat sebe samu jako feministku. 

Jennifer L. Rexroat (2010a) ji proto popisuje jako „de facto feministku“. Tuto 

(ne)identifikaci s feminismem často vyuţívají ţeny, které sice názorově souhlasí 

s určitým feministickým názorem, jejich pozice (ovlivněna socio-ekonomickým 

postavením, či rasou) jim ovšem nepřijde zastoupena v rámci „mainstreamového 

feminismu“ (Rexroat, 2010b). Rexroat pouţívá pojem „de facto feminismus“ jako 

„odmítnutí otevřeně se identifikovat s feminismem za současného přijetí feministických 

názorů a cílů“ (2010b:vii). Oprah Winfrey, která pro mnohé ţeny slouţí v tomto směru 

jako vzor, podle ní ztělesňuje jeho hlavní představitelku (2010a). 

Zastávat přístup de facto feminismu je podle Rexroat (2010a) pro Winfrey 

z několika důvodů přínosné. Stejně jako jsme v minulé podkapitole popsali 

problematiku identifikace s feminismem v naší společnosti, tak i v té americké je tento 
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pojem zatíţen negativními konotacemi. Winfrey se tak vyhýbá problému s pejorativním 

hodnocením a zároveň k sobě svými pro-ţenskými výroky poutá jak ţeny sympatizující 

s takovými názory bez otevřeného přihlášení k feminismu, tedy další de facto 

feministky, tak ţeny s otevřenou feministickou identitou. Winfrey tak nemusí obhajovat 

politiku feminismu, ke kterému se oficiálně nehlásí a zároveň zastávat jeho názory a 

snaţit se prosazovat jeho cíle. Z hlediska fungování mediálního průmyslu pak jde o 

taktický tah, který ji dovoluje dále budovat úspěšnou kariéru, prosazovat své 

feministické názory a přitom od svého pořadu neodrazovat jednak fanoušky a jednak 

také firmy, které si zde platí reklamní prostor (Rexroat, 2010a). 

1.5.2. Mediální obraz feminismu 

S pojmem feminismus se v zahraničních médiích často nakládá jako 

s negativním výrazem. Média ho prezentují jako směr, který jiţ není legitimní, neboť 

jeho poţadavky na zrovnoprávnění jsou jiţ splněny (Mendes, 2012; Jaworska, 

Krishnamurthy, 2012). Studie německého a britského tisku uvádí, ţe feminismus 

dostává pouze malý prostor v obsahu sledovaných médií (Jaworska, Krishnamurthy, 

2012). Kromě značné marginalizace tématu, dochází i k jeho trivializaci a silně 

negativnímu vyznění. Feminismus je často zesměšňován v rámci ironického zpracování. 

Média kladou důraz na časové zařazení. Britští a němečtí novináři povaţují feminismus 

za směr poplatný minulosti, který jiţ nemá v dnešní době uplatnění a je přeţitkem. 

Autorky Jaworska a Krishnamurthy (2012) uvádí, ţe pokud média hovořila o „novém 

feminismu“, činila tak se skepsí, ironií a dotazováním po nutnosti tohoto směru. 

Kaithlynn Mendes volá ve své práci ‘Feminism rules! Now, where’s my 

swimsuit?’ Re-evaluating feminist discourse in print media 1968–2008 přímo po „revizi 

veřejné konstrukce feminismu“ (2012:56). Nutným prvním krokem v rekonstrukci 

mediálního obrazu feminismu je podle autorky vzdělávání novinářů v oblasti historie, 

cílů a rozdílů v rámci feminismu. Z její analýzy vyplývá, ţe média ignorují značnou část 

ţen (například ţeny lesbické, bisexuální, ţeny z etnických menšin). Dále zdůrazňují, ţe 

úspěchu můţe dosáhnout kaţdý bez rozdílu, protoţe jiţ neexistují překáţky zaloţené na 

pohlaví. Ţeny podle mediálního diskursu dosáhly všech práv a svobod, pokud se jim 

nedaří se prosadit a získat úspěch, je to chyba jich samotných (Mendes, 2012). 
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1.5.3. Feminismus v redakcích 

Jak ukázal případ Oprah Winfrey, sebeidentifikace s feminismem je z pohledu 

mediálních osobností spojena s obavou z negativního (či minimálně problematického) 

přijetí ze strany publika a zadavatelů reklamy. V mediálních obsazích je feminismus 

obecně spojován s negativními konotacemi. Z výzkumů dále vyplývá, ţe tento pojem 

provází negativní přijetí i v rámci redakčního prostředí. Mediální průmysl je se svým 

pracovním prostředím obecně povaţován za maskulinní (O´Brien, 2014; van Zoonen, 

2000; North, 2009), novináři ho ovšem vnímají neutrálně. 

Jak novináři, tak novinářky nechtějí podle španělských výzkumnic Gallego, 

Altés, Cantón, Melús a Soriano (2004) zpochybňovat společenské nastavení a 

genderovým tématům se vyhýbají, neboť by mezi svými kolegy nebyli dále povaţováni 

za profesionály. Ke stejnému závěru došla i australská badatelka Louise North (2009), 

která se ve svém výzkumu zaměřila na přijetí či odmítání feminismu a feministek mezi 

novináři. Být feministka a zároveň novinářka se ukázalo být neslučitelné. Redakční 

prostředí se jevilo jako „nepřátelské vůči feministkám uvnitř i vně mediálního 

průmyslu“ (North, 2009:754). 

Feminismus byl v rámci výzkumu jak novináři, tak novinářkami nejenom 

popisován řadou negativních přívlastků, ještě horšího hodnocení se dostalo ţenám-

feministkám. V rámci určité typologie reakcí, byly feministky podle North (2009) 

hodnoceny jako ţeny bez smyslu pro humor, příliš kritické a zasazující se o 

nepraktickou politiku. V jednom případě byly feministky popsány jako psychicky 

nemocné. Autorka se současně zaměřila na znalosti spojené s feminismem. Ty variovaly 

od velmi malých znalostí po povědomí o mnohosti feminismů. Vyšší míra znalostí 

v této oblasti nijak nekorelovala s větším přijetím feministického myšlení (Norh, 2009). 

Stejně jako v případě Oprah Winfrey (Rexroat, 2010a) novinářky razantně 

odmítaly být označeny jako feministka, i kdyţ zastávaly feministické názory. Za 

feministku se označila jediná účastnice australského výzkumu. Ze strategických důvodů 

pro udrţení úspěšné kariéry však ani ona své názory v rámci redakcí neartikulovala. 

„Zdá se, ţe přeţít jako úspěšná novinářka, znamená dokonce i pro ţeny, otevřeně se 

hlásící k feminismu, bagatelizování, ne-li distancování od ‚slova, začínajícího na 

f‘“(North, 2009:754). 
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2. Tah dámou 

2.1. Základní charakteristika pořadu 

Pořad Tah dámou byl do programového schématu ČT24 zařazen Milanem 

Fridrichem v roce 2010 a jeho vysílání započalo 8. ledna 2011. Od té doby se pořad 

vysílal kaţdou sobotu od 20:30, později došlo k přesunutí na 21:30 a reprízován byl 

vţdy následující den, v neděli od 16:30. Jeho stopáţ se pohybovala okolo 25 minut. 

Cílová skupina odpovídala cílové skupině zpravodajského kanálu ČT24, tedy obecně 

zpravodajsky zaměřený divák. Sledovanost dosahovala v roce 2011 v průměru 88 tisíc 

v divácké skupině 15+. Nejsledovanější díl v období mezi lednem a listopadem dosáhl 

165 tisíc diváků. Průměrný podíl sledovanosti (share) byl v roce 2011 2,55 %. Nejvyšší 

podíl dosáhl 5,04 %
20

 (Česká televize, 2011).  

Autory pořadu byla novinářka Jana Ciglerová a tehdejší ředitel zpravodajství ČT 

Milan Fridrich. Jana Ciglerová se na pořadu podílela i jako dramaturgyně společně 

s Veronikou Linkovou, vedoucí redakce večerního kontinuálního zpravodajství. 

Reţisérem pořadu se stal Marek Straka. Jako moderátorky byly vybrány Jolana 

Voldánová, Nora Fridrichová a Michala Hergetová. Základní popis pořadu zněl: „Tři 

úspěšné ţeny glosují hlavní témata uplynulého týdne“ (Tah dámou, 2011). 

Během vysílání pořadu vystřídal na postu ředitele zpravodajství ČT Milana 

Fridricha Zdeněk Bradáč, kterého po roce nahradil Zdeněk Šámal. Za jeho působení 

došlo ke zrušení pořadu. Pořad byl ukončen v září 2012, po prázdninové pauze 

v natáčení a odvysílání posledních repríz. Ve stejné době skončila i výroba dalších 

magazínů, které podle nového vedení ČT24 neodpovídaly představě kontinuálního 

ţivého zpravodajského toku
21

. Byly mezi nimi magazín Prizma, Fokus ČT24 a 

Ekonomika+ (Prohaska, 2012). 

                                                 

20
 Podle hodnocení České televize šlo ve sledovaném období (1-11 2011) o 14. nejvýkonnější 

cyklický pořad vysílaný na ČT24 z celkových 43 pořadů (Česká televize, 2011). 

21
 Zdeněk Šámal v rámci výzkumného rozhovoru. Z důvodu poskytnutí celé řady dat 

informativního, nejenom výzkumného charakteru různými respondenty během výzkumných rozhovorů, 

se autorka rozhodla vyuţít jich pro základní popis pořadu. Proto se i následující podkapitoly zakládají na 

informacích od respondentů. 
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2.2. Formát pořadu 

Pořad odpovídal zpravodajskému formátu svým zařazením na ČT24. Tematicky 

reagoval na aktuální dění v moţnostech týdeníku. Šlo o předtáčený magazín, který se 

natáčel vţdy ve čtvrtek
22

, tedy dva dny před vysíláním. Natáčení probíhalo vţdy zhruba 

hodinu a stopáţ byla postprodukčně upravena na poţadovaných 25 minut. Inspirací pro 

námět pořadu se stala americká talk show The View, která je typická převahou ţen ve 

studiu a zábavným charakterem. Nejde o zpravodajství. Prvotní představa pořadu Tah 

dámou korespondovala podle dramaturgyň s pojetím The View a uvaţovala o 

odlehčeném diskusním pořadu. S ohledem na zpravodajský formát pořadu, který byl 

nutný v rámci programového zařazení na ČT24, zavedl Tah dámou po prvním 

neúspěšném dílu, jak jej tvůrkyně v rozhovorech hodnotily, seriózní styl debaty. 

Ţánrově se pořad, jak píše Kotlářová (2012), pohyboval někde mezi besedou a talk 

show. Podle zjištění z rozhovorů s tvůrci šlo o záměr odlišit jej od ostatních debatních 

pořadů. 

Ve studiu se střídaly tři moderátorky, které měly vţdy dvojici 

spolukomentátorek a jednu hostku, či hosta. Tento model se časem ukázal jako 

nefunkční a od modelu spolukomentátorství tvůrkyně odstoupily. Sloţení však zůstalo 

stejné, ve studiu se pokaţdé sešly minimálně tři ţeny. Výběr aktérů debaty byl v tomto 

směru striktně segregační. Cílem tvůrců bylo pořad odlišit jak skladbou hostů, tak méně 

formálním stylem debaty. Neformálnost byla dosahována i atmosférou ve studiu. Studio 

bylo setmělé, ţeny (a případný muţ) seděly zpočátku u stolku na barových ţidličkách. 

Spolukomentátorky, hostky a hosté byli před natáčením záměrně vyzíváni, aby se ptali 

sami sebe navzájem a mohli tak rozvíjet debatu novými směry a ukazovat další různé 

úhly pohledu. 

Formát, který byl pro diváka nový, mohl z počátku přinášet rozpaky
23

. Nový 

formát se dramaturgyně rozhodly vysvětlit v pilotním díle pořadu. Debata byla vedena 

méně váţným tónem. Kvůli negativnímu ohlasu došlo v následujících dílech ke změně 

způsobu vedení debaty a ţánrovému přiblíţení zpravodajsky zaměřené cílové skupině 

diváka
24

. Kaţdý díl se věnoval vybraným aktuálním tématům uplynulého týdne. 

                                                 

22
 Marek Straka v rámci výzkumného rozhovoru. 

23
Určité nepochopení či počáteční nečitelnost tvůrci zamýšleného formátu pro diváka se projevila 

i v rámci mediální odezvy analyzované v podkapitole 4.2. Mediální odezva. 

24
 Veronika Linková v rámci výzkumného rozhovoru. 
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V prvním díle se vedle aktuálního tématu (ţeny za volantem) probíralo téma ţenského 

hlasu ve společnosti. Divák se dozvěděl, ţe pořad vznikl v reakci na nízké zastoupení 

ţen v politice, konkrétně nulové zastoupení ţen v tehdejší vládě. Debatérky ve studiu 

hovořily o tom, „jak moc, či málo je slyšet ţenský hlas ve společnosti“ (Tah dámou 

vysílaný 8.1.2011). 

2.3. Vizuál a propagace 

Autorem názvu „Tah dámou“ je bývalý šéfredaktor zpravodajství ČT Michal 

Petrov. Autoři původně zvaţovali i jiné moţnosti jako například „Dámy na tahu“
25

. 

Všechny moţnosti počítaly s „dámou“ jako ústředním motivem názvu. Vizuálně se na 

pořadu podíleli především reţisér Marek Straka (studio) a Alan Záruba (logo). 

Propagace pořadu probíhala skrze krátké televizní upoutávky, které se zaměřovaly na 

téma a hlavního hosta pořadu. Jako komunikační kanál v rámci sociálních sítí byla 

vyuţívána pouze síť Facebook. Upoutávky se vysílaly jako crosspromo v rámci kanálů 

České televize. Obsah se tematicky zaměřoval na společenské, politické a ekonomické 

dění. 

2.4. Obsah a genderové stereotypizování 

Z hlediska genderových stereotypů byl obsah Tahu dámou podroben analýze 

v bakalářské práci Lucie Kolátorové (2012)
26

. Autorka došla k závěru, ţe Tah dámou se 

sice snaţí bořit genderové stereotypy, sám se jich ale částečně dopouští. Ţenské a 

muţské role jsou v diskurzu pořadu pojímány rozdílně. Muţi jsou převáţně spojováni 

s mocí, hlavně politickou, kterou si chrání v rámci vnitrogenderové solidarity. Ţenám ji 

upírají. Ţeny jsou nejčastěji spojovány s rolí matky. Ta jim částečně brání v uplatnění. 

Ţeny buď musí při snaze o získání politické moci překonávat značné překáţky, nebo 

jsou samy málo ambiciózní, aby se o tyto pozice snaţily usilovat. Participace na moci 

byla autorkou identifikována jako hlavní problematika tematicky genderově 

zaměřených dílů (Kolátorová, 2012:29-30). 

                                                 

25
 Návrh Jany Ciglerové. 

26
 Analýza Lucie Kolátorové byla prováděna na vzorku dílů pořadu, zabývajících se genderovou 

problematikou, vysílaných v časovém rozmezí mezi 8.1.2011 a 30.3.2012. 
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3. Metodologie 

3.1. Výzkumný problém a výzkumné otázky 

Výzkumným problémem této diplomové práce se stal pohlavně-segregační 

charakter pořadu Tah dámou v souvislosti s nastolováním genderové rovnosti. 

Definovat samotný pojem genderové rovnosti je problematické vzhledem k názorové 

různorodosti v rámci samotných feministických studií. Tento problém se váţe k dialogu 

mezi esencialistickými a antiesencialistickými přístupy v rámci feminismu. Důraz na 

neexistenci univerzální kategorie „ţena“, kterou přináší postmoderní feminismus, se zde 

střetává s politickými cíli zaloţenými na binárních opozicích ţena-muţ. Abychom 

mohli pochopit segregační charakter pořadu Tah dámou, je nutné poloţit si otázku, jak 

sami tvůrci přistupují k problematice genderové rovnosti. S tím souvisí další otázky. 

Teoretická část práce vychází z výzkumů, které poukazují na 

podreprezentovanost ţen v mediálním průmyslu, na jejich horizontální i vertikální 

segregaci a na podreprezentovanost a stereotypní zacházení s ţenami jako zdroji zpráv. 

Zároveň ale odborné texty mluví o odmítavém přístupu ke genderovým tématům 

v rámci redakcí, neboť poukazování na genderovou nerovnost v rámci médií 

neodpovídá profesionálnímu diskurzu novinářské praxe. Dalším popsaným jevem je 

(nejenom) novinářská nevole identifikovat se s otevřeně s feminismem, který můţe vést 

k negativnímu přijetí uvnitř redakčního kolektivu i na veřejnosti. S tím souvisí i 

negativní mediální obraz feminismu a různě hluboká znalost feministických směrů mezi 

novináři. 

V rámci hlavního výzkumného problému se proto analýza zaměřila na dílčí 

výzkumné otázky, které s problémem souvisejí. 1) Jak autoři chápou genderovou 

rovnost? Zde se jako stěţejní ukázala problematika pojetí vztahu mezi genderem a 

pohlavím. Práce se tedy zaměřila na otázku, jak tvůrci chápou vztah genderu a pohlaví. 

2) Jak vnímají situaci ţen v médiích? Pokud se autoři rozhodli pro segregační 

strategii, zajímalo nás, zda pociťují podreprezentovanost ţen v médiích (ţen novinářek i 

ţen zdrojů zpráv), o kterých se jiţ mnoho let diskutuje v rámci feministických 

mediálních studií. 3) Identifikují pořad Tah dámou s feminismem? Pojetí feminismu 

se po prvních provedených rozhovorech ukázalo jako důleţitý a zajímavý problém. 

Významnou se tak z tohoto hlediska stala otázka, jak tvůrci chápou feminismus. Dále 
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nás zajímalo, zda genderový charakter pořadu souvisel s jeho náhlým ukončením. 

4) S jakými ohlasy na pořad se tvůrci setkali (od kolegů, diváků, z médií)? Zajímalo 

nás, zda se zpravodajský pořad s většinovým zastoupením ţen setkal s mechanismy 

exkluze, které na ţeny v rámci institucí působí. Dále nás zajímalo, jak si vzhledem 

k nastolenému segregačnímu charakteru tyto reakce tvůrci vysvětlují?
27

 5) Jakou 

mediální odezvu pořad vyvolal? Z prvotního seznámení s materiálem bylo jasné, ţe 

mediální odezva byla negativní, analýza se proto zaměřila na charakter negativních 

reakcí, konkrétněji na charakter argumentace, kterou se autoři vůči pořadu vymezovali. 

3.2. Metody a procedury sběru dat 

Výzkum se z hlediska metod sběru dat rozdělil do dvou částí se zaměřením na 

tvůrce pořadu a jeho mediální odezvu. Ke sběru dat pro kvalitativní analýzu mediální 

odezvy bylo vyuţito databáze Newton Media SEARCH. K vyhledání vhodných článků 

byl zadán lexikální filtr v podobě hesla „Tah dámou“ a časový filtr vymezující období 

od počátku do konce vysílání pořadu v celých měsících, tedy od 1.1.2011 do 30.9.2012. 

Vyhledaný materiál byl dále kategorizován podle zaměření článků. Z 87 článků se 13 

věnovalo konkrétnímu hodnocení pořadu. Těchto 13 článků podlehlo následné 

kvalitativní analýze. 

Sběr dat pro kvalitativní analýzu zaměřující se na tvůrce pořadu se uskutečnil 

skrze rozhovory pomocí návodu. Jednalo se o hloubkové polostrukturované rozhovory 

s otevřenými otázkami. Rozhovor pomocí návodu se vyznačuje volností tazatele 

přizpůsobovat formulace otázek podle situace. Rozhovor s návodem dává tazateli 

moţnost co nejvýhodněji vyuţít čas interview. Současně umoţňuje provést rozhovory 

s několika lidmi strukturovaněji a ulehčuje jejich srovnání. Pomáhá udrţet zaměření 

rozhovoru, ale dovoluje dotazovanému zároveň „uplatnit vlastní perspektivy a 

zkušenosti“ (Hendl, 2008:174). Při tvorbě dotazníku bylo postupováno podle Hendlova 

schématu pro návrh návodu (Hendl, 2008:175). Byly navrţeny tematické okruhy a 

soubor otázek. Citlivá témata jako odezva na pořad, ukončení pořadu a identifikace 

                                                 

27
 Ačkoliv se výzkum nakonec vzdal ambice provést analýzu ohlasů diváků (jeţ by sama o sobě 

mohla vydat na další práci), byla provedena základní rešerše materiálu, ze které vyplynulo, ţe prvotní 

ohlasy na pořad z řad diváků byly veskrze negativní, kritika se často z různých důvodů opírala právě o 

ţenský charakter pořadu. Výzkum zaměřený na diváky by tak byl jistě zajímavým rozšířením analýzy 

veřejného diskurzu kolem pořadu. 
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s feminismem byly zařazeny aţ na konec rozhovoru. Kaţdý okruh otázek byl rozšířen o 

prohlubující a sondáţní otázky. 

Mezi respondenty a respondentky byly zařazeny a zařazeni: Milan Fridrich 

(spoluautor pořadu, v době zařazení pořadu Tah dámou do programového schématu 

ČT24 ředitel zpravodajství ČT), Jana Ciglerová (spoluautorka pořadu, dramaturgyně), 

Veronika Linková (dramaturgyně pořadu, editorka), Marek Straka (reţisér pořadu), 

Jolana Voldánová (moderátorka), Nora Fridrichová (moderátorka), Michala Hergetová 

(moderátorka), Sylvie Lauder (spolukomentátorka, redaktorka časopisu Respekt) a 

Lenka Tréglová (spolukomentátorka, bývalá šéfredaktorka magazínu Ona Dnes). 

Rozhovor v omezeném rozsahu byl proveden také se Zdeňkem Šámalem, jenţ byl 

ředitelem zpravodajství ČT v době ukončení pořadu. Ke zkrácení rozhovoru došlo 

vzhledem k okolnosti, ţe se Zdeněk Šámal ţádným způsobem neúčastnil tvorby pořadu, 

a kladení velké části otázek tak pozbylo významu. Stejně tak docházelo k modifikacím 

některých otázek v rámci tematických okruhů s ohledem na profesní roli 

dotazovaného.
28

 Výše vyjmenované osoby vytvořily uzavřený vzorek respondentů. 

Scénář výzkumných rozhovorů
29

 je součástí příloh této práce. Kaţdý rozhovor byl se 

svolením dotazovaného zaznamenán na nahrávací zařízení a následně doslovně přepsán 

do textové podoby, která byla podrobena analýze. 

3.3. Analýza dat 

Analýza získaných dat vycházela z postupů otevřeného a axiálního kódování 

(Strauss, Corbinová, 1999; Hendl, 2008). Při otevřeném kódování dochází nejprve 

k vytváření pojmů, kterými se označují části analyzovaného materiálu. Pojmy, které „se 

zdají“ být podobné se seskupují ve skupiny pojmů, neboli subkategorie, které 

dohromady tvoří kategorii. Proces vytváření kategorií seskupováním pojmů se nazývá 

kategorizace. Kategoriím jsou následně přiřazovány názvy. Ty vznikají trojím 

způsobem, buď je vymýšlí sám výzkumník, nebo je převezme z literatury, nebo vyuţije 

pojmenování, která pouţil dotazovaný při rozhovoru, v tom případě jde o „in vivo“ 

kódy (Strauss, Corbinová, 1999:42-52). Při následném axiálním kódování se výzkumník 

                                                 

28
 Například otázka na autory/ky: „Jak jste vybírali/y moderátorky do pořadu?“ byla v případě 

moderátorek poloţena ve znění: „Proč si myslíte, ţe si autoři vybrali právě Vás?“ Podobné korekce 

proběhly u dalších otázek, kde si to vyţádala logika rozhovoru vzhledem k profesní pozici dotazované/ho. 

29
 Některé údaje získané během výzkumných rozhovorů byly kromě analýzy vyuţity i jako 

informační zdroje do kapitoly 2. Tah dámou. 
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zaměřuje na „příčiny a důsledky, podmínky a interakce, strategie a procesy a tvoří tak 

‚osy‘ propojující jednotlivé kategorie“ (Hendl:2008:248). 

Analytické postupy otevřeného a axiálního kódování se vyuţívají v rámci 

přístupu zakotvené teorie (grounded theory). Jak píše Jan Hendl, zakotvená teorie 

„neoznačuje nějakou určitou teorii, nýbrţ určitou strategii výzkumu a zároveň způsob 

analýzy získaných dat“ (Hendl, 2008:123). V rámci kvalitativních metod obecně hraje 

důleţitou roli sám výzkumník (Disman, 2002). Ten vstupuje do počáteční fáze výzkumu 

zakotvené teorie s „vágními koncepty a představami o zkoumané oblasti“ (Hendl, 

2008:126). Přístup zakotvené teorie mu přitom poskytuje postupy, které zajišťují 

„přesnost a kritičnost analýzy“ a také tvořivost. Ta badateli umoţňuje „klást otázky 

vycházející z údajů a činit porovnání, která ve spojení s údaji umoţní další pochopení 

jevu a nové teoretické výroky“ (Strauss, Corbinová, 1999:20). Sběr a analýza získaných 

dat probíhají průběţně a výzkumník tak zaměřuje svou pozornost na oblasti, které 

pomáhají pochopit zkoumanou oblast. „Nezačínáme teorií, kterou bychom následně 

ověřovali. Spíše začínáme zkoumanou oblastí a necháváme, ať se vynoří to, co je v této 

oblasti významné“ (Strauss, Corbinová, 1999:14). Výzkum pořadu Tah dámou se proto 

v dotaznících nejprve zaměřil na to, jak tvůrci chápou rozdíl mezi pohlavími a jak 

přistupují ke konceptu genderu. Tato otázka měla blíţe osvětlit nastolenou segregační 

strategii pořadu. Následně se jako významná projevila i oblast identifikace 

s feminismem, na kterou se proto blíţe zaměřila i teoretická část práce.  

Ačkoliv vyuţíváme technik zakotvené teorie, není naším cílem generovat novou 

teorii. Jak píše Strauss a Corbinová, „výzkumníci, jejichţ cílem není vytvoření teorie, 

ukončují analýzu u axiálního kódování a nemusí přecházet k dalšímu stupni analýzy, 

jímţ je selektivní kódování“ (1999:85). Ani tato práce tak proto nečiní. Cílem práce je 

přispět k pochopení sledovaného jevu, snaţíme se popsat genderový diskurz pořadu se 

zaměřením na téma pohlavní segregace a genderové rovnosti. V rámci analýzy 

rozhovorů s tvůrci se jedná o zavřený vzorek 10 osob. Není proto účelem práce činit 

obecnější závěry, ale popsat konkrétní případ pořadu Tah dámou v jeho jedinečnosti. 

Stejně tak u analýzy mediálního ohlasu není výstupem analýzy názor celého mediálního 

prostředí České republiky, nýbrţ mediální obraz, tvořený výstupy autorů, kteří měli 

z určitého důvodu potřebu se k pořadu veřejně vyjádřit. Generalizovat výsledky 

kvalitativních výzkum je obecně problematické a ani tato práci si neklade tuto ambici. 
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3.4. Prezentace výsledků 

Pro prezentaci výsledků v kapitole 4. Analytická část bylo vyuţito deskriptivní 

metody popisu případu, jak ji prezentuje Jan Hendl (2008). Základním přístupem, jak 

uspořádat zjištění získaná z analýzy dat, je v tomto případě popis podél časové osy, 

kolem které autor výzkumu vystavuje vznikající teorii. Jak bylo řečeno výše, tato 

diplomová práce sice vychází z přístupu zakotvené teorie, neaplikuje ji ovšem plně a 

naším záměrem není dojít k teorii, nýbrţ k hlubšímu pochopení jevu, konkrétně 

segregační strategie a popisu vybraných genderových aspektů pořadu. Při prezentaci 

témata uskupujeme kolem výzkumných otázek, které řadíme podle logiky tak, jak byly 

představeny v teoretické části a jak podle nás logicky uspořádávají celek. Popis začíná 

cílem pořadu a končí jeho zrušením. Během popisu je standardní vysvětlovat 

zkoumanou oblast pomocí komentářů, či interpretovat jednotlivé části zkoumaného 

problému (Hendl, 2008:237). Analytická část této práce se věnuje popisu jednotlivých 

zjištění, shrnutí je uvedeno aţ v závěru práce. 

Jak uvádí Anselm Strauss (1994), popis kvalitativního výzkumu nemusí být 

prováděn skrze vyuţívání „formální výpovědi“, či „přísného modu výpovědi“. Taková 

zpráva by nemusela být pro čtenáře přínosná. Styl psaní kvalitativního výzkumu by měl 

být dostatečně zajímavý a čtivý. Proto jsou kvalitativní práce většinou zpracovány 

diskurzivním stylem. V rámci popisu zjištění, která kvalitativní výzkum přinesl, proto 

badatelé uvádějí i úryvky ze zkoumaných materiálů. Ty se mohou pohybovat v různé 

míře. Výzkumníci často citují „celé řádky, odstavce, nebo dokonce i celé stránky ze 

svého materiálu. To se děje v kaţdém případě, ať popisují jenom určité jevy, nebo se 

snaţí optimálně vyjádřit subjektivní pohledy aktérů, nebo chtějí přesvědčit čtenáře, ţe 

jejich interpretace dat je logicky správná“ (Strauss, 1994:330, citováno podle Hendl, 

2008:328). 
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4. Analytická část 

4.1. Analýza rozhovorů s tvůrci pořadu 

Data získaná na základě kvalitativní analýzy byla pro přehlednost zpracována do 

podkapitol podle jednotlivých výzkumných otázek, završených podkapitolou týkající se 

konce pořadu. V rámci takto vzniklých úseků probíhala kategorizace pojmů. Vztahová 

struktura jednotlivých kategorií ovšem prostupuje všemi představenými tématy. V rámci 

výzkumného tématu segregační strategie pořadu vytvořily důleţitou síť vztahů kategorie 

profesionality, mediální reprezentace ţen, společenská situace genderových vztahů a 

ţitá realita tvůrkyň pořadu. 

Všechny tvůrkyně pořadu si uvědomovaly podreprezentovanost ţen v médiích, 

která byla hlavním motivem pro vznik pořadu. Toto uvědomění se projevovalo v různé 

míře a někdy k němu vedla i samotná spolupráce na pořadu, která zvýšila genderovou 

sensitivitu tvůrkyně do budoucnosti v rámci její kariéry i soukromého ţivota. Někdy 

naopak vedla realita kaţdodenního ţivota k vyšší genderové senzitivitě. Ţeny, které na 

pořadu spolupracovaly, pociťovaly, ţe novinařina jako profese funguje určitým 

způsobem, který není diskriminační, ovšem existují v rámci něj limity, které v důsledku 

vedou k zakonzervování stávající kritizované situace. Nízká reprezentace ţen na 

obrazovkách byla tedy dávána do souvislosti se společenskou situací a fungováním 

ţurnalistiky, jeţ dohromady tvořily zacyklený kruh, který se pořad snaţil svým 

segregačním charakterem nabourat. Limity tohoto přístupu byly z různých důvodů 

chápány jako nedůleţité vůči cíli pořadu. Podrobněji představí zjištění analýzy 

rozhovorů následující podkapitoly.  

4.1.1. Situace žen v médiích 

Autorkou námětu pořadu se stala Jana Ciglerová
30

, která tímto projektem 

reagovala na společenskou situaci v České republice, jiţ v době návrhu pořadu vnímala 

                                                 

30
 Všichni dotazovaní byli během rozhovorů seznámeni s jejich nahráváním na diktafon kvůli 

následnému přepisu. Všichni souhlasili. Nikomu z dotazovaných nebyla nabídnuta anonymita v rámci 

výzkumu a nikdo o anonymitu nepoţádal. Během příprav rozhovoru bylo usouzeno, ţe anonymita by 

z pohledu profesních rolí jednotlivých dotazovaných byla velmi těţko dosaţitelná. Pokud pracujeme 

s uzavřeným vzorkem 10 osob, jeţ různým způsobem přispívaly k tvorbě, zavedení či zrušení pořadu, dá 
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jako silně genderově polarizovanou, co se týče rolí muţů a ţen. V mediálním prostoru 

byly dle dotazované jasně opomíjeny ţenské aktérky, nebo je média zobrazovala ve 

stereotypních či podřadných rolích. Cílem pořadu se tak stalo poukázat na problém 

podhodnocení a nízké reprezentace ţen. Tah dámou měl vytvořit prostor, kde ţeny 

dostanou moţnost se vyjádřit a odkud se dostanou dál do veřejného prostoru. Cílem 

tedy bylo ţeny zviditelnit, upozornit na problém jejich (pod)reprezentace a změnit tuto 

situaci skrze mediální obsahy. 

 

„Tehdy jsem si řekla, oni se všichni tvářej, ţe ty ţenský nejsou, ale to není 

pravda, ţenský jsou, ale jsou hrozně podreprezentovaný. Vy si je nezvete do 

pořadu jako odborníky, v televizi diskutujou politický komentátoři, v novinách 

píšou politický komentátoři, médiím šéfujou samí chlapi, v politice jsou samí 

chlapi, tak sakra pojďme to změnit. A vlastně jak to udělat. Nápad, jak to udělat, 

byl, pojďme vytvořit jakoby diskusi, která bude stejně relevantní jako jakákoli 

jiná diskuse, ale budeme tam primárně zvát ţenský, abychom ukázali, ţe jsou 

ekonomky, ţe jsou bioloţky, ţe jsou psycholoţky, ţe jsou lékařky, ţe jsou 

političky, prostě primární kritérium bylo, kdyţ jsme udělali téma, jste expertka 

bezvadný, jste ţenská, bereme, jo. To byl ten původní nápad, jakoţe ukázat, ţe 

jsou expertky v jednotlivých oborech a není třeba mít diskusní panely čistě 

muţský.“ (R1) 

 

I v dalších odpovědích se objevila identifikace problému vertikální i horizontální 

segregace novinářek v mediálních institucích a problému nízké reprezentace ţen jako 

zpravodajských zdrojů. Právě zaměření Tahu dámou na ţeny bylo popisováno jako 

výjimečné. Ve dvou případech bylo uvedeno i produkční hledisko, konkrétně to, ţe byl 

pořad předtáčen, coţ není pro zpravodajský kanál ČT24 typické. Pořad měl tedy ukázat 

úspěšné ţeny, představit „opinion makery“ ţenského pohlaví, ale nešlo jen o to vybrat 

jakékoliv ţeny, ale ţeny expertky, tedy ukázat ţeny v pozici, kterou většinou ve 

zpravodajství zastávají muţi. Cílem pořadu bylo ukázat „ţenský pohled“, který podle 

tvůrců chybí jak v médiích, tak v politice. Tím tvůrci potvrdili naše pojetí pořadu jako 

„genderově senzitivního“. Důraz při výběru hostek byl přitom kladen na expertní 

znalost, zajímavost a relevanci, tedy v rámci běţných zpravodajských postupů. 

 

                                                                                                                                               

se z určitých citací i bez uvedení autora jednoduše poznat, z jaké pozice dotazovaný mluví a tedy i kdo 

tento dotazovaný je (například ředitel zpravodajství, reţisér či autorka, jeţ jsou všichni v mnoţině 

dotazovaných zastoupeni právě jednou). Za citacemi jsou v závorce uváděny značky rozhovorů bez 

jména, v některých případech je ale popisovaný jev doprovázen i jménem osoby. 
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„Třeba pro mě to bylo i ukázat, ţe ţeny uţ prostě ledacos dosáhly, mají přehled, 

vědí a mají na různé věci třeba jinej pohled a třeba i novej, protoţe konec konců 

víme, ţe v politice jsou většinou chlapi, takţe nám tady nastavují pravidla 

chlapi.“ (R6) 

 

Z hlediska vyššího prosazení ţen jako zpravodajských zdrojů byl pořad navíc hodnocen 

nejenom jako výjimečný, ale i jako úspěšný. 

 

„Výjimečný byl v tom, ţe jsme se snaţily potom na těch závaţných tématech 

představovat komentátorky, hledat ty nové ţeny. Myslím, ţe tohle fungovalo, 

protoţe potom se nás kolegové ptali z jiných pořadů, nebo si brali ty ţeny, co u 

nás objevily, tak si je potom brali do svých pořadů, k jiným tématům a tak.“ (R2) 

 

Kromě motivu 1) přispět ke změně mediálního (potaţmo veřejného) prostoru, bylo 

motivem segregačního charakteru 2) vyvolat zájem. Diskusní zpravodajský pořad 

s většinově ţenským osazenstvem byla novinka, a navíc „provokativní“ novinka. 

 

„To bylo něco jiného a vţdycky je dobré vyráţet novou stopu, nebo prostě 

zkoušet novou uličku, ţe jo. (…) Myslím si, ţe ten záměr mohl být poměrně 

jednoduchý, bylo to něco úplně jiného a vlastně to v sobě mělo zakódovanou 

provokaci: jistá selekce na základě pohlaví. A hned po tom, co ten pořad vznikl, 

se objevovaly komentáře, proč ten pořad vznikl. (…) Tak já jsem na to tehdy 

odpovídala, proč ne. Proč ne, prostě. Jo?“ (R10) 

 

„Potom se vyvinula taková situace, ţe jsme chtěli inovovat a posilovat ČT24 

v dalších ţánrech a říkali jsme si, ţe bychom mohli mít různý formy pořadů, 

který by se věnovaly politickýmu jak domácímu, tak zahraničnímu dění, ale 

přinášely by nové formy, ale cílily by na specifickýho diváka.“ (R5) 

 

Segregační charakter pořadu byl obhajován skrze nerovné zastoupení ţen 

v mediálním prostoru. Pořad sám byl díky segregaci a cílenému zaměření za ţenské 

aktérky z hlediska pohlaví zastoupen nevyrovnaně. Tuto disproporci pojímaly tvůrkyně 

jako bezproblémovou vzhledem k tomu, ţe jim šlo o vyvolání kvantitativní změny 

v rámci celého mediálního prostoru. Porovnávaly tedy počty muţů a ţen ne z hlediska 

jejich pořadu, ale z hlediska zastoupení v celé mediální oblasti. Z tohoto hlediska 

zůstávala většina tváří v televizi stále muţská. Tento umělý zásah byl srovnáván 

s kvótami. 

 

„V tu dobu, kdy jsem vysílala ten pořad, tak jsem změnila pohled na kvóty, ţe si 

myslím, ţe jsou potřeba. Předtím jsem si myslela, ţe ne, ţe by to mělo jít 

přirozeně a ţe se ty šikovné ţeny prostě do těch pozic jednou dostanou. Ale jak 
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říkala Lenka Tréglová, tehdy šéfredaktorka Ona Dnes, tak říkala: ‚My jsme 

trabant, kterej nemá pořádnej motor a potřebuje roztlačit. Kdyţ nás ty kvóty 

roztlačej, tak se z nás taky můţe stát to Ferrari, ale teď jsme trabant.„ Takţe asi 

tak.“ 

 

Otázka: A necítila jste to tak, ţe kdyţ debatujete o kvótách, ţe byste tam měly 

mít 50 % muţů? 

 

„Ten zbytek muţů, těch 90 % muţů bylo všude jinde. Proto my jsme měly 

tadyten ostrůvek.“ (R2) 

 

Otázka: Kdyţ si jsou ţeny a muţi rovni, nebyl problém v tom, ţe ţeny dostávaly 

větší prostor? 

 

„Ale ne zdaleka rovnej prostor. Já si myslím, ţe i s Tahem dámou je poměr toho 

prostoru, který mají ţeny a muţi třeba konkrétně v televizi, je, odhad ze 

čtenářského hlediska, je 60 ku 40. Pořád. I kdyby tam ten pořad teď byl. Protoţe 

jednou za týden hodina, čtyři ţeny ve studiu si povídaj, to ještě ani zdaleka 

nepřeváţilo to, co se v tý televizi děje normálně.“ (R7) 

 

Situace ţen v médiích nebyla pojímána bezkontextově. Kromě společenské 

situace ji konkrétně novinářky dávaly do souvislosti s profesionalitou, především 

běţným novinářským přístupem ke zdrojům. Docházelo k sebereflexi profesního 

přístupu, kdy novináři/ky vybírají zdroje mimo jiné na základě předchozích zkušeností, 

blízkosti, či schopnosti se vyjadřovat (Gans in Trampota, 2004). 

 

„Kdyţ budete tvůrkyně televizního pořadu a budete tam mít pozvat odborníka 

nebo odbornici, tak půjdete po tom, koho znáte, o kom víte, ţe se umí vyjadřovat 

krátce, stručně a s pointou v tý televizi a logicky pozvete toho, koho uţ z nějaký 

televize znáte. A teď to jde, chlapi jsou zvanější, protoţe jsou zvanější, protoţe 

jsou zvanější a uţ to jede…“ (R7) 

 

„Sama asi dobře víte, ţe novináři jsou ve svý podstatě líní, a kdyţ někoho vidí, 

tak je jednodušší na něj sehnat kontakt, neţ rešeršovat a hledat a tak.“ (R2) 

 

„Prostor, který respondenti dostávají v článcích nebo reportáţích, České televize 

včetně, tak to jsou muţští spíkři. Kdyţ to vezmu stereotypně, tak i já jako 

novinářka ţena, já stereotypně uvaţuju a oslovuju uţ osvědčené tváře, osvědčená 

jména a jsou to muţi. Od té doby já si na to třeba dávám větší pozor a snaţím se 

hledat ţeny, protoţe v televizi se na to líp kouká, při vší úctě k pánům.“ (R10) 

 

„Samozřejmě na tom sama mám díl viny, protoţe pracuju v médiích a nemůţu 

úplně s jistotou jako říct, ţe to sama dodrţuju, jo? Ţe bych dávala stejný prostor 

ţenským expertkám. Velmi často se vlastně dopouštím stejné chyby jako ostatní 

novináři.“ (R8) 
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Velký důraz byl kladen na mateřství. Mateřství, či rodičovství bylo pojímáno jako 

činitel, který ovlivňuje ţenu jak osobně, tak profesně a ovlivňuje i moţnost ţen stát se 

hostem zpravodajství v tom směru, ţe jejich povinnost starat se o rodinu omezuje jejich 

přístup do médií. 

 

„Mě to téma [ţeny a Tah dámou, pozn. autorky] zajímá jakoby víc neţ tehdy, 

coţ jakoby souvisí s mým ţivotním vývojem, s tím, ţe mám rodinu, dítě a 

vnímám ty věci ještě ostřeji neţ dřív, protoţe se s těmi věcmi setkávám na denní 

bázi a setkávám se na denní bázi s těmi problémy. Třeba momentálně, co 

akcentuju jako problém a vnímám ho, je obtíţné zaměstnání ţen s malým 

dítětem. (…) Protoţe kariéra ţeny se občas přirovnává k siluetě velblouda, jdete 

nahoru, dítě, zase nahoru, další dítě. Jo? Máte počet hrbů podle dětí.“ (R10) 

 

„Ale vlastně, kdyţ se podíváte na to, kdy jsou diskuzní pořady hodně, tak jsou 

večer. Ţeny matky večer dávají přednost dětem přeci před tím, neţ by se šli 

předvést do televize. A tak často prostě… Třeba já moderuju normálně 

ekonomiku. Jak často já tam mám ţenskou? To prostě, to je minimum a přitom 

jsou ţeny, které mají, co říct. Kdyţ uţ ale přijdou do vysílání, tak to musí být 

bezdětný, bych řekla, aby večer mi do deváté přišly.“ (R6) 

 

„V médiích je hodně ţen. Naopak novinářek je hodně ţen, zvlášť těch 

televizních, moderátorek a reportérek j převaha ţen, ale zase aţ do chvíle, neţ 

porodí a pak uţ to trošku jako je problém skloubit.“ (R6) 

 

4.1.2. Vztah genderu a pohlaví 

Vztah genderu a pohlaví byl v rámci výzkumného rozhovoru zjišťován skrze 

sadu otázek, které se prolínaly různými tematickými okruhy. Zajímalo nás, zda má 

segregační charakter souvislost s tím, jak tvůrci/kyně přistupují ke genderové identitě 

jedince. Ptali jsme se na to, jak vnímají muţské a ţenské role v různých oblastech 

váţících se k pořadu Tah dámou. Popis pořadu zněl: „Tři úspěšné ţeny glosují hlavní 

témata uplynulého týdne“ (Tah dámou, 2011). Zajímal nás i faktor úspěchu. V čem 

spočívá u ţen a u muţů? Otázky se zaměřovaly na způsob výběru hostů, na tematické 

zaměření, na komunikaci ţen a muţů s ohledem na to, jak obecně jednotliví dotazovaní 

vnímají rozdíly mezi muţi a ţenami, jaký důraz kladou na pohlaví jako na určující 

charakter těchto rozdílů, či zda vnímají i jiné aspekty. Ptali jsme se na výběr pracovnic a 

pracovníků spolupracujících na tvorbě pořadu, zda byl ovlivněn pohlavím 

spolupracovnice či spolupracovníka. Šlo tedy o to, vytvořit si představu, zda segregační 

charakter určitým způsobem souvisí i s přístupem k chápání rozdílů mezi pohlavími. 
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Ačkoliv bylo cílem pořadu zvýšit zastoupení ţen ve veřejném a mediálním 

prostoru, slovy tvůrců a tvůrkyň „nechat zaznít ţenský hlas“, nedá se říci, ţe by měl 

pořad vyvolávat konfrontační charakter mezi pohlavími a vést záměrně k ukázce toho, 

ţe muţi a ţeny jsou dvě oddělené skupiny, které se zásadně liší v komunikaci a 

nedokáţí spolu jednat. 

 

„Ale my jsme nechtěly vyvolávat ţádnou obecnou debatu na téma ţeny proti 

muţům nebo muţi proti ţenám, spíš nám šlo o to, ţe ty ţenský chytrý i známý 

dostávaj v tom mediálním prostoru méně toho prostoru, neţ ti muţi a ţe to je 

škoda.“ (R3) 

 

Snaha pořadu nebyla vyvolat dojem, ţe ţeny jsou jiné a lepší. Jinakost muţů a ţen se 

ovšem v řadě aspektů během rozhovoru projevila. Pouze v jednom případě šlo o 

vysvětlení této jinakosti jako přirozeného jevu.  

 

„Běţte na divadelní hru Caveman a zjistíte, ţe muţ je lovec, ţena je sběrač a tam 

se tyhle věci dozvíte v tý divadelní hře.“ (R4) 

 

Proklamovaná jinakost ţen a muţů byla nejčastěji spojovaná s realitou 

kaţdodenního ţivota a společenským nastavením, které muţe a ţeny zařazuje do 

stereotypních rolí. Ať uţ k tomuto aspektu přistupovaly autorky negativně, či neutrálně 

(problematizovaly ho, či neproblematizovaly), shodovaly se, ţe ţeny a muţi jednají 

jinak, jelikoţ jsou k tomu vychováni nebo nuceni okolnostmi. Názorová rozdílnost byla 

připisována rozdílům v jednotlivcích a nesouvisela podle odpovědí s pohlavím. Ţenské 

rozhodování však bylo hodnoceno jako efektivnější neţ muţské, právě z důvodu 

reálného ţivota, kdy je na ţenu kladena starost o rodinu i kariéra. 

 

Otázka: Myslíte si, ţe ţeny a muţi mají obecně rozdílné názory? 

 

„Tak já si myslím, ţe to je celkem normální, těţko najdete dva lidi… (…) Já 

bych řekla, ţe jde spíše o rozdílnost přístupů, jak ty problémy řešit. Ne, ţe by 

ţeny musely mít nutně rozdílný postoj nebo názor. Mě spíš zaujalo a přišlo mi, 

ţe to na tom bylo docela důleţité, ţe se ukázalo, ţe ţenské by ty problémy řešily 

jiným způsobem a moţná v mnoha ohledech efektivněji, neţ ty chlapi.“ (R3) 

 

„Obecně ne, určitě ne, to není o ţeně nebo muţi. (…) Ty ţenské jsou hrozně 

efektivní a ony si to koneckonců dneska uţ uvědomujou i chlapi manaţeři, ţe 

právě taková ţenská matka je právě hrozně časově efektivní, protoţe si nemůţe 

dovolit přijít pro dítě do školy pozdě.“ (R6) 
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V případě, ţe autorka viděla ve společenské situaci tak, jak je nastavena, problém, 

pociťovala i dilema v odpovědi, kdy její vnitřní přesvědčení neodpovídalo ţité realitě. 

 

Otázka: Cítíte rozdíl mezi muţskými a ţenskými názory? 

 

„To je věc, se kterou já se strašně peru, protoţe já tvrdím, ţe jediný prokazatelný 

rozdíly mezi náma jsou, a ani to neplatí ve sto procentech, jsou fyzický povahy. 

(…) Nicméně, pokud vaši perspektivu utváří zkušenosti, který máte a v ČR je 

tak zásadně odlišnej ţivot muţů a ţen ve chvíli, kdy si zaloţej společnou 

domácnost a rodinu, tak si myslím, ţe tam některý rozdíly vycházející z pohlaví 

jsou. Ale ony nevycházej z pohlaví, ale ze zkušenosti, kterou máte. Tahle 

společnost vám říká, ţe o rodinu a o děti se stará ţena a ţena a ţena, zatímco 

muţ pracuje. Tak ty ţeny mají jiný problémy. Většinový ţeny mají jiný 

problémy, neţ většinoví muţi.“ (R1) 

 

Stejné dilema se projevilo i při dotazu na vnímání muţských a ţenských témat 

v médiích. Sám Tah dámou se zaměřoval na témata společenská, politická
31

 a 

ekonomická. Tak dámou tedy komentoval z „ţenského pohledu“ témata, tzv. hard news, 

která jsou v mediích často zpracovávána právě muţi. Kaţdé téma se v interpretaci 

autorek projevilo jako potencionálně muţské, či ţenské. V jádru jsou témata podle 

autorek uchopitelná z obou pohledů. 

 

„Dejte ţenám mikrofon a zjistěte, co budou říkat, a to je ţenský názor a to je 

ţenský téma.“ (R1) 

 

Tvůrkyně do příprav pořadu vstupovaly s určitými představami, jakou 

názorovou rovinu bude host či hostka v rámci zvoleného tématu zastávat. Dávat prostor 

různým názorovým skupinám je prostředek, jakým je dosahováno zpravodajské 

vyváţenosti. Z genderového hlediska bylo sledováno, zda tvůrkyně pořadu očekávaly 

různé názory u muţů a u ţen. Názorová různorodost mezi lidmi byla s pohlavím 

spojována v praktické rovině kaţdodennosti, a to hlavně z hlediska mateřství a 

rodinného ţivota, ale z teoretického hlediska by nemělo mít dle tvůrkyň pohlaví na 

názory vliv (viz výše). Zajímalo nás, zda pohlaví hosta/ky ovlivňovalo očekávání, se 

kterými tvůrkyně do pořadu hosty a hostky zvaly a zda se stávalo, ţe jejich očekávání 

nebyla následně naplněna. Rozhovory ukázaly, ţe z počátku autorky opravdu očekávaly 

                                                 

31
 Z předběţné rešerše tematického zaměření Tahu dámou během seznamování autorky této 

diplomové práce s pořadem vyplynulo, ţe v roce 2012 byla nejčastějším tématem politická korupce.  
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určité proţenské názory u ţen, pokud se jednalo o téma, které se nějakým způsobem 

dotýkalo muţské a ţenské společenské role. Z dramaturgického pohledu se ukázalo, ţe 

nelze automaticky očekávat „proţenské“ názory pouze od ţen a naopak. Zastávání 

názorů, které neodpovídající stereotypní představě „muţe“ a „ţeny“, se mohl stát i 

výhodou hosta/ky v rámci dalšího přístupu do pořadu. 

 

Otázka: Počítaly jste s tím, kdyţ jste zvaly hosty, ţe by některá ţena měla spíš 

muţské názory a některý muţ spíš ţenské? 

 

„Jo, to taky. Já si myslím, ţe proto tam byla právě ta Šichtařová, kterou vlastně 

zvlášť Jana Ciglerová, Veronika Linková zvaly hodně rády, protoţe ona má ty 

názory takový extrémně pravicový a čekaly by se spíš od chlapa, neţ od ţenský, 

ţe jo. Navíc má teď uţ tři děti. Navíc tam chodila těhotná, takţe by člověk čekal, 

ţe těhotná ţena bude taková zjemněnější a to vůbec. Ta to prostě hrnula 

přímočaře.“ (R8) 

 

Zajímavou kategorii utvořily pojmy, váţící se k úspěchu. Úspěch ţeny a muţe 

byl povaţován tvůrkyněmi za stejný. Analýza ukázala dva rozdíly. Při popisu úspěchu 

muţe byla méně často zmiňována rodina, ačkoliv i ta byla brána v potaz. Dosaţení 

úspěchu bylo v případě muţe bráno z ekonomického hlediska jako potenciálně 

snadnější. 

 

„Protoţe nelze pořád ještě popřít, ţe muţi vydělávají víc peněz, neţ ţeny, to jsou 

prostě fakta, která bohuţel stále platí.“ (R3) 

 

Pojmy vztahující se nejčastěji k úspěchu byly kariéra, rodina a dosaţení. Za úspěch bylo 

povaţováno buď dosáhnout určitého uplatnění v kariéře, nebo v rodině, případně 

dokázat skloubit obojí. Rodina se u dotazovaných ţen nikdy neobjevila na prvním místě 

a někdy nebyla zmiňována vůbec. 

 

Otázka: Co podle Vás znamená úspěšná ţena? 

 

„Ţena, která něco dokázala ve své profesy a která dokáţe o veřejných věcech 

mluvit v širších souvislostech, která dokáţe téma, ať uţ se jí týká nebo netýká, 

dokáţe v něm najít nový pohled, který dokáţe přispět k řešení problému. Ţena, 

která se zajímá o veřejné věci.“ (R10) 

 

Otázka: A úspěšný muţ? 

 

„Tam je to stejné.“ (R10) 
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Dalším výrazným pojmem byl veřejný prostor. Úspěšná ţena byla ta, která se dokázala 

prosadit – názorově, v konkurenci, veřejně. Dále se objevilo překonání obtíţí, dosaţení 

vytyčeného cíle a naplnění, spokojenost. Důraz byl velmi často kladen na výkon. 

Z tohoto hlediska se objevily i dvě odlišné pozice. První odmítala vnější definici 

úspěchu s tím, ţe si ji kaţdá osoba určuje sama. Druhá s podobným přístupem 

kritizovala pouţití „úspěšné ţeny“ v mottu pořadu. 

 

„Tuhle definici jsme tam nedaly. To ‚úspěšné ţeny„ mi hrozně lezlo na nervy. Já 

bych tam dala ‚tři chytrý ţenský„, nebo ani to ne. Ţádný přídavek. ‚Tři ţeny 

glosují, diskutují.„ To ‚úspěšný„ mě tam štvalo. (…) Podle čeho se měří úspěch? 

U nás v patriarchální zemi se úspěch měří podle toho, kolik máte nápadníků, 

nebo já nevím.“ (R1) 

 

4.1.3. Odmítání feministického přívlastku a (ne)znalost 

feminismu 

Odmítání genderových a feministických témat ve zpravodajských redakcích, 

nevole k identifikaci s feminismem i v případě, ţe novinář/ka zastává feministické 

názory či je nespokojen/a s genderovým přístupem v rámci redakcí, i negativní 

vykreslení feminismus v mediálních obsazích jsou jevy popsané odbornou literaturou. 

Během analýzy se právě tato témata ukázala jako velmi významná ve vztahu k pořadu 

Tah dámou. Rozhovory s tvůrci/kyněmi odhalily značnou míru uvědomení týkajícího se 

ţenského postavení v mediální sféře. V kontradikci k tomuto zjištění však kromě 

autorky pořadu Jany Ciglerové, spolukomentátorky Sylvie Lauder a dramaturgyně 

Veroniky Linkové všichni dotazovaní a dotazované odmítly spojitost mezi určitým 

„feminismem“
32

 či genderem a pořadem Tah dámou. Odmítání feminismu ve spojení 

s pořadem mělo více důvodů, souviselo s negativním obrazem feminismu, problémem 

s vymezením „feminismu“ a různou mírou znalosti feministických přístupů. 

 

Otázka: Vnímala jste ten pořad jako feministický? 

 

                                                 

32
 Feminismus je zde uveden v uvozovkách s ohledem na to, ţe v kontrastu s existencí mnoha 

feministických směrů byly otázky v rozhovoru kladeny záměrně obecně, abychom mohli zjišťovat přístup 

jednotlivých dotazovaných bez moţného ovlivnění návodnou otázkou. Ptali jsme se, zda šlo v případě 

pořadu Tah dámou v určitém smyslu o „feministický pořad“, a na význam, který feminismu dotazovaní či 

dotazované dávají. 
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„Já nedokáţu říct, kde je hranice toho, kdyţ chci představovat zajímavý ţenský a 

kdy uţ se jedná o feminismus, to nedokáţu říct. Jestli to, ţe jsme se snaţily najít 

ţenský, který dokáţou mluvit stejně jako chlapi, jestli to je feminismus, tak 

ano.“ (R2) 

 

„No, to je zajímavá otázka. Já vlastně bych úplně nevěděla, jak na to odpovědět, 

protoţe já bych asi jako vytkla před závorku prostě, vlastně jako kdyby to 

konstatování, ţe jako není jeden feminismus, jo. Je hodně druhů feminismu a 

některé feminismy prostě jako říkají, ţe ţeny jsou nějak jako speciální od 

přírody nějak jako jinak nadané, a tím pádem téměř jako jsou lepší neţ muţi, 

zatímco jiné feminismy razí jako tu rovnost, to znamená, ţe… myslím, ţe 

optikou různých feminismů bysme to jako hodnotili prostě jinak, ale pokud si 

tedy jako definujeme, ţe feminismus je jako světonázor, který říká, ţe ţeny 

prostě jsou si jako rovny s muţi a měly by tudíţ ve společnosti a ve všech jejích 

sloţkách jako dostat stejný prostor jako muţi, tak v tom případě ten pořad jako 

vycházel z nějakých jako feministických principů.“ (R8) 

 

Znalost mnohosti feminismu se projevila ve dvou případech. Ve druhém ovšem nevedla 

ke spojení Tahu dámou s feminismem. Nešlo o odmítnutí feministického přístupu jako 

takového, ale o vymezení způsobu, kterým by pořad musel fungovat, aby se za 

feministický mohl povaţovat. To Tah dámou dle dotazované nesplňoval. Znalost 

feminismu navíc v tomto případě nedoprovázela znalost jednotlivých feminismů. 

 

„No, feminismus je ideologie. To znamená, ţe kdyţ to byl feministický pořad, 

tak by se všechny problémy, o kterých se tam mluvilo, musely nahlíţet 

z feministickýho hlediska a to si myslím, ţe jsme nedělaly. Ani se to nedělalo, 

kdyţ jsem tam nebyla. Ani to tak ty tvůrkyně, podle mě, nemyslely. (…)“ (R7) 

 

Otázka: A jak si vysvětlujete ten feminismus? 

 

„Tak já vím, ţe jich je milion odrůd. Ale já si to vysvětluju jako ideologický 

směr, který tvrdí, ţe muţi a ţeny jsou si rovni. To je nejjednodušší, jak to 

můţete říct.“ (R7) 

 

Dále se definice feminismu pohybovala na škále od „proţenského směru“ (R1), přes 

vysvětlení, ţe ţeny si myslí, ţe muţe nepotřebují (R4), aţ po směr, který se negativně, 

aţ útočně vymezuje vůči muţům. Vţdy šlo o vymezení v rámci jednoho 

všeobjímajícího směru. 

 

„Já rozhodně nejsem pro feministický pořad. (…) Kočičková měla feministický 

pořad. Tam se to vyloţeně, tam jakoby to do těch chlapů praly, jak to chlapi 

dělaj špatně. My vůbec ne. My jsme se jenom bavily o tom, jaký pohled na tu 

danou konkrétní věc, ať uţ volby, ekonomická krize, plastická chirurgie, kdyţ se 

objevily špatné implantáty v prsou, jaký pohled na to mají ţeny, protoţe často 
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slyšíte pohled muţů. Tak jenom jsme dodávaly, dalo by se říct, ţe jsme dodávaly 

pohled, který chybí.“ (R6) 

 

Feminismus byl dále pojímán jako menšinová záleţitost, která je mezi diváky přijímána 

negativně a vedla by ve spojitosti s pořadem k jeho nepřijetí. 

 

„Trošku jsem byla na rozpacích, jestli to, ţe jsou tam samé ţenské… Mě 

samozřejmě uţ dopředu bylo jasné, ţe s tím pořadem budeme minimálně ze 

začátku těţce naráţet, těţce bojovat. A taky jsem si říkala, ţe bych straně 

nechtěla, aby to sklouzlo k nějakému feminismu a aby to nakonec dopadlo tak, 

ţe feministky budou nadšené a všichni ostatní ho zatratí.“ (R3) 

 

4.1.4. Odezva na ženský pořad v kontextu zdrojů hodnocení 

Ze základní rešerše informací, které jsou o Tahu dámou veřejně zjistitelné, vyšlo 

najevo, ţe pořad získal hned zpočátku svého působení negativní odezvu z řad mediálně 

činných osob (tématu se blíţe věnuje podkapitola 4.2. Analýza mediální odezvy), řady 

diváků na internetových stránkách Tahu dámou a Československé filmové databáze, 

kde má pořad profil. Stejně jako při samostatné analýze mediální odezvy jsme se při 

této části analýzy zaměřili na genderový aspekt kritiky. Ohlasy na pořad se k tvůrcům a 

tvůrkyním pořadu dostávaly z pěti různých zdrojů. Šlo o hodnocení od kolegů novinářů 

ze stejného média, od technických pracovníků Studia 6, kde se pořad natáčel, od 

blízkých, či známých osob, od diváků a z médií. 

Negativní reakce byly celkově spojovány s několika druhy kontextových 

proměnných. Prvotní nepřijetí bylo doprovázeno vysvětlením z hlediska času a 

neznalosti pořadu („To bylo hrozně zajímavý, jak ten pořad ještě ani neodstartoval a uţ 

sbíral hrozně negativní ohlasy.“ [R7]), z hlediska společenského nastavení („My jsme 

dost machistická společnost, tak si myslím, ţe těm chlapům se to samozřejmě 

nepozdávalo.“[R3]), z hlediska národního („Češi nechválí.“[R2]) a hlediska profesního 

(Kdyţ začínáte s něčím novým, tak jsou první díly kritizovaný, protoţe se na to čeká. 

Na Tah dámou se čekalo hodně, takţe ta kritika byla jasná. (…) Kdyţ začínal pořad 

Hyde park, tak jsme za něj byli taky kritizovaní.“ [R2]). Z profesního hlediska situaci 

pořadu komplikoval nový a do té doby nevšední formát pořadu (viz kapitola 2.2 Formát 

pořadu). 

Hodnocení kolegů korespondovalo v určitém smyslu se zjištěními Louise North 

(2009), která identifikovala redakční prostředí jako nepřátelské vůči feministickým 
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názorům. Feminismus ve spojení s Tahem dámou většina dotazovaných odmítla, podle 

rekcí se ovšem pořad cíleně zaměřený na ţeny potýkal se stejným odmítáním. Podle 

závěru North (2009) mohla vést identifikace s feminismem aţ k potíţím v kariéře.
33

 

Negativní konotaci dávaly feminismu i tvůrkyně pořadu v případě, ţe na feminismus 

pohlíţely ve významu boje ţen proti muţům. Z tohoto hlediska pak vycházela i jejich 

interpretace ohlasů ze strany kolegů. 

 

„Celkově bych řekla, ţe ze začátku tam bylo takové pousmátí nad tím pořadem, 

protoţe si všichni mysleli, ţe to bude nějaký feministický pořad, feministická 

tlachárna. A to zmizelo, protoţe to nebyla feministická tlachárna.“ (R6) 

 

Negativní hodnocení, které zaznívalo od kolegyň, mělo útočný charakter, který však 

nesl charakteristiku obrany vlastního prostoru. Negativní reakce od kolegů byly 

charakteristické zesměšněním ţenských názorů a spíše obranou nadřazené pozice 

v rámci patriarchálního systému hodnot. 

 

„Spíš si tak občas šťourly některé kolegyně, překvapivě. Nebo, ono to zas tak 

překvapivé není a samozřejmě chlapi, takoví ti, u kterých víte, ţe to jsou ti 

machové, tak tam vás to nepřekvapí a vlastně a ani vám to nevezme vítr 

z plachet nebo chuť do práce, protoţe si řeknete, no tak s tímhle uţ dávno umím 

pracovat, kdyţ jsi hloupej, tak jsi hloupej“ (R3) 

 

Otázka: Proč to u těch ţen nebylo překvapivé? 

 

„Já bych řekla, to zase moţná v tom mechanismu zpravodajství a řekněme určité 

řevnivosti, rivality je celkem jako pochopitelné. Takţe někdo třeba vystrčil 

drápky, protoţe měl strach, ţe třeba je tímto ohroţen jeho pořad, tak se k tomu 

postavil takovým tím ne úplně pěkným způsobem, jakoţe tak to osolím hned na 

začátku, ještě sice nevím, o co půjde, ale…“ (R3) 

 

Divácká odezva měla podle analýzy výpovědí dotazovaných několik 

charakteristik. Důleţitou vlastností pro výslednou podobu reakce bylo časové hledisko. 

Čím blíţe k datu vzniku pořadu, tím negativnější byly postoje, které se vztahovaly 

k celkovému konceptu pořadu. S postupem času se celkové reakce na pořad překlopily 

v reakce na jednotlivé díly. Pořad doprovázely diskuse na internetu hned z počátku jeho 

vzniku, či ještě těsně před ním. Další vlastností byl kanál, který diváci k reakcím 

vyuţívaly. Negativní reakce byly spíše zveřejňovány na internetu, osobní poštou 

                                                 

33
 I tento moment byl brán v potaz při analýze ukončení pořadu. 
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chodily pozitivní reakce. Tvůrkyně ze svého pohledu obecně zaznamenaly pozitivní 

ohlasy u cílové skupiny diváků a pořad hodnotily jako kladně přijímaný. 

 

„Chodily mi reakce a právě, ţe nepřišla snad ţádná negativní. A na internetu 

jsem právě našla v těch diskuzích, tam jsem viděla ty negativní.“ (R6) 

 

Nejhoršího hodnocení se tvůrkyním dostávalo od technických pracovníků ve 

studiu během natáčení pořadu. Hodnocení se dotýkalo ţenského vyjadřování, sniţovalo 

jeho hodnotu a vyuţívalo stereotypů. 

 

„To bylo nejhorší ze všeho. To klidně bylo na ţalobu. To bylo nejhorší sexistiký 

popisování, který si umíte přestavit a to jsme slyšely jenom některý, a to 

náhodou, nebo kdyţ jsme neměly.“ (R1) 

 

„Protoţe to mě přijde, ţe uţ jsou přesně ten vzorek, kterej reprezentuje tu 

většinovou společnost, jo? Buď smích, spíš smích. Teda tak jako ‚holky si tady 

přišly poklábosit„. Jakoţe úplně cítíte, ţe si myslej, ţe je to nějakej slepičinec, ţe 

my jsme prostě ty slepice, který si tam trošku jako pokvokají a oni to teda musej 

natáčet a jako při pár příleţitostech… Já bych k nim teda nechtěla bejt úplně zlá, 

jo. Ale při pár příleţitostech jsem úplně cejtila, ţe to berou s despektem.“ (R8) 

 

Negativní hodnocení, které se po uvedení pořadu objevilo v médiích
34

, bylo 

z profesního hlediska pojímáno jako nezamýšlený prostředek propagace značky (ve 

smyslu, ţe i negativní reklama je reklama) a jako nerelevantní s ohledem na cílovou 

skupinu diváků. Některé ohlasy byly interpretovány jako obrana patriarchálního panství 

s odkazem na skryté praktiky exkluze v jiných redakcích, či jako upevňování 

stereotypů, které měly ţeny usadit do stereotypních rolí, které jsou pro ně pojímány jako 

vhodnější a z patriarchální pozice jsou určené pro jejich dobro. 

 

„My jsme byly pobavené, ţe na to reagují právě ti, kteří pracují v prostředí, které 

je výrazně maskulinně dominantní, coţ ten Reflex, to byla taková muţská 

úderka a hrozně byly jako. Já jsem neměla pocit, ţe se tím cítí pánové ohroţeni, 

ale trochu se tak chovali jako, ţe někdo sáhne na jejich hájemství. A ta selekce 

jim vadila, přestoţe kdyţ jste se podívala na sloţení jejich redakce, tak ta 

redakce trošku působila, ţe tam k té selekci docházelo taky, ale přirozeným 

způsobem, ale proběhla tam téţ.“ (R10) 

 

                                                 

34
 Při rozhovorech byl uváděn jako příklad kritický článek Viliama Bucherta a rozhovor Jana 

Krause s Ivou Pazderkovou. 
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„Mě to přijde úplně absurdní. Ve společnosti, v jaký já se pohybuju, tak já na 

moc misogynů nenaráţím. Ţijete nějakou dobu, děláte si svoje kruhy a tam ty 

lidi nejsou, se kterýma nesouhlasíte. Pak se podíváte ven a zíráte, kdo tady 

s váma ţije v tom státě. To je všeobecně převládající misogynismus, ale brutální. 

Ještě horší tím, ţe je podprahovej, takovej plíţivej a ještě se někdy tváří, ţe to je 

ve prospěch ţenských, jako ‚holky, podívejte se, vţdyť to pro vás není, vy jste 

úplně vycukaný, jděte si upíct dort„.“ (R7) 

 

4.1.5. Ukončení pořadu jako souhra profesních i 

mimoprofesních faktorů 

V této podkapitole nejprve rozebereme pohled tvůrkyň pořadu na jeho zrušení. 

Cílem analýzy bylo zjistit, zda mohl mít konec pořadu spojitost s jeho segregačním 

formátem či aktivistickým cílem zviditelnění ţen. Z genderového hlediska mohl mít 

horší hodnocení v rámci zpravodajského oboru kvůli svému potenciálnímu spojení s 

feminismem. Feminismus není podle výzkumu L. North přijímán v redakcích kladně 

(2009). Celkově se všechny názory na zrušení pořadu rozdělily do dvou kategorií na 

profesní a mimoprofesní. Mezi profesními byly uváděny faktory finanční a formátové. 

Mezi mimoprofesními odmítavý postoj ke genderovým záleţitostem, coţ odpovídá 

zjištěním L. North (2009), a mateřství tvůrkyň. 

 

„Veronika Linková, hlavní dramaturgyně toho pořadu odešla na mateřskou a 

ředitel zpravodajství Zdeněk Šámal jí slíbil, jí ujistil, ţe ten pořad v ţádným 

případě nezruší. Veronika byla na mateřský asi tři měsíce a přes prázdniny ten 

pořad zrušili a to ještě tak, ţe to ani vlastně neřekli otevřeně: ‚rušíme pořad.„ Oni 

řekli, ţe přes prázdniny se nebude vysílat a po prázdninách se na to zapomnělo 

uţ jakoby v médiích a uţ se na to nikdo neptal.“ (R1) 

 

Většina postojů ke zrušení pořadu, i kdyţ v nich zaznívaly mimoprofesní okolnosti, 

brala jako nejdůleţitější profesní hlediska. 

 

„V září vţdycky dochází ke změně programové skladby na všech stanicích a pan 

Šámal jako ředitel zpravodajství vyrušil postupně všechny magazíny. Bylo to 

v rámci šetření, takhle zrušil i ten zdravotnický magazín, který měl obrovskou 

sledovanost a vlastně všechny, protoţe ty náklady, i kdyţ jsou nízké na diskusní 

pořady, tak přece jsou vyšší, neţ na čistě zpravodajský tok. (…) Jako jo, jasně, 

říkal mi: ‚Jo ten pořad je levný a asi ho zachováme.„ Ale pak se to zrušilo 

všechno. To nemůţu ani brát… A samozřejmě jako ředitel má nárok na to přijít 

s novou vizí a říct chci tyhle pořady a tyhle nechci, tak to je. A on fakt zrušil 

úplně všechny tyhle magazíny.“ (R2) 

 

„Já to řeknu, jak to bylo. Já jsem byla vlastně po mateřské. (…) A kdyţ jsme se 

bavili poprvé snad v červenci, nebo v červnu, tak jsme se bavili o Tahu dámou, 
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ţe bude pokračovat a akorát, ţe asi nebude na Čtyřiadvacítce. To uţ jsem se 

bavila se Zdeňkem Šámalem, staronovým ředitelem zpravodajství. (…) A kdyţ 

jsme se pak bavili v srpnu, konkrétně uţ o pořadech, tak najednou tam vůbec 

nefiguroval ten Tah dámou. Já jsem říkala: ‚Co Tah dámou?„ A on: ‚Jé, počkejte. 

Jo, to jsem asi zrušil.„ (Smích) A já: ‚Ale.„ A on: ‚No, já moc jako nechci ty 

genderové věci a navíc, chci to jet tady celé ţivě a ne ty předtáčený věci.„ Ono je 

jasné, předtáčený pořad je draţší, mnohem draţší. Takţe i v době, kdy oni měli 

za úkol obrovské úspory, to bylo logický.“ (R6) 

 

„To byla taková nešťastná okolnost. Ten pořad se rozrodil v jeden moment, 

všechny autorky a spolutvůrkyně téměř v jeden moment otěhotněly a v té době 

se změnilo vedení celé televize, kompletně se změnil management a domnívám 

se, ţe ten pořad vlastně neměl ve chvíli, kdy se rozhodovalo o budoucím 

programu, neměl v pozici silnou advokátku, nebo advokáta, kteří by bránili jeho 

barvy, to prostě tak je. Pořady vznikají a zanikají.“ (R10) 

 

Česká televize nevydala ke zrušení pořadu Tah dámou ţádnou oficiální zprávu 

(viz Kolátorová, 2012). Informace o zrušení pořadu se neobjevila ani na facebookovém 

profilu pořadu
35

, ani na webových stránkách pořadu
36

. Z rozhovoru se Zdeňkem 

Šámalem, ředitelem zpravodajství ČT, vyplynulo, ţe hlavními důvody zrušení pořadu 

Tah dámou byl nevyhovující formát a finance (náklady byly ředitelem vyčísleny na 

přibliţně 3 miliony korun ročně). Tyto dva důvody byly v rozhovoru nejvíce rozvedeny. 

Vedle toho se objevil i argument nedostatečné kvality pořadu. 

 

„ČT24 je zpravodajský kanál a má dělat především zpravodajství. Takţe kdyţ 

jsem já nastoupil, tak z programovýho hlediska byla Čtyřiadvacítka poměrně 

kontaminovaná nejrůznějšíma týdeníkama a magazínama, který častokrát 

vznikaly proto, aby ukojily ambici jeho tvůrců a tvůrkyň.“ (R9) 

 

Zdeněk Šámal potvrdil, ţe zaznamenal negativní ohlas na pořad, s jeho zrušením ho ale 

do souvislosti nestavěl. 

 

"Ne, to nebylo nějak masový. Protoţe kdyţ já jsem nastoupil, tak samozřejmě to 

zpravodajství bylo do určitý míry rozhádaný, takţe ţe bych se rozhodoval podle 

toho, ţe někdo nemá rád tohohle…“ (R9) 

 

Z programového hlediska nevyhovoval formát pořadu kvůli své cílové skupině. Podle 

Zdeňka Šámala měl proto přejít na ČT2, která je vhodná pro specifického diváka. 

                                                 

35
 https://www.facebook.com/tahdamou 

36
 http://www.ceskatelevize.cz/porady/10315089302-tah-damou/211411058160001/ 
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K tomu nedošlo. Důvodem mohly být podle ředitele Šámala stejně jako u ČT24 kvalita 

a finance. Právě na hledisko kvality několikrát upozornil. 

 

„My nijak neomezujeme zpravodajství na Čtyřiadvacítce a to z něčeho 

financovat musíme. Takţe já chápu, ţe někdo se chce vidět v televizi, ale musí 

tomu podat odpovídající výkony, coţ myslím nebyl případ pořadu Tah dámou.“ 

(R9) 

 

Z pohledu práce se zdroji byl segregační charakter pojímán jako problémový, aţ 

neprofesionální. Profesionální hledisko bylo pojímáno jako genderově neutrální. 

 

„Na Čtyřiadvacítce se snaţíme přinášet věcný pohled na věc.“ (R9) 

 

Otázka: A to není ţenský pohled, věcný pohled? 

 

„Bez ohledu na to, kdo ho přináší. My, kdyţ vybíráme respondenta, tak 

vybíráme s ohledem na to, co o věci ví, nikoliv jestli je to muţ nebo ţena. To my 

tady takhle opravdu neuvaţujeme. Nevím, proč bysme měli.“ (R9) 

 

Tento přístup je pojímán jako profesionální, výzkumy ovšem uvádí, ţe 

reprezentace ţen a muţů jako zdrojů není v médiích vyrovnaná (Kudláčková, 2012; 

Macharia, O´Connor, Ngangam, 2010). Přehlíţení tohoto faktu můţe vysvětlit 

respondentovo pojetí feminismu a genderové problematiky. Identifikace pořadu 

s feminismem byla rázně odmítnuta, stejně tak i samotný feminismus a oblast 

feministických mediálních studií. 

 

„Já bych řekl, ţe dvě třetiny našich spolupracovníků jsou ţeny a já tyhle 

problémy povaţuju za umělý a i ty otázky povaţuju za umělý a pokud magazín, 

kde věci komentují jenom ţeny, někam patří, tak je to podle mého názoru ČT 2, 

nikoli ČT 24, která je zpravodajskou stanicí.“ (R9) 

 

„Ne, já se nebudu vyjadřovat k feminismu, který je mi lhostejný. To je myslím 

dostatečný vyjádření, ne?“ (R9) 

 

„Feministický pořad ne, ne, ne. To nebyl feministický pořad.“ (R9) 

 

Na druhou stranu je tento přístup moţné interpretovat jako odmítnutí binárních opozic a 

vyjadřování kritiky segregační strategii v rámci přístupu třetí vlny feminismu. 

Odmítnutí (a/nebo neznalost) feminismu neznamená odmítnutí rovného přístupu. Tomu 

uţ neodpovídá zacházení se stereotypem ţeny-matky a hospodyně. 
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„Bohuţel je z těch lidí, který si myslí, ţe kdyţ máme doma televizi na 

prádelníku a koukáme na ní celej ţivot, tak ţe ji rozumíme, ale…“ (R9) 

 

„To je kolegyně, se kterou já rád spolupracuju a o které mám vysoký profesní 

mínění, ale teďka šla to, čemu já říkám rozumnější cesta. Je doma a má druhý 

dítě, takţe momentálně tady není.“ (R9) 

 

4.2. Analýza mediální odezvy 

Materiál k analýze mediální odezvy byl vygenerován pomocí databáze Newton 

Media SEARCH (viz 3.2. Metody a procedury sběru dat). Sada 87 získaných článků 

byla ještě před samotnou analýzou podrobena selekci. Konkrétnímu hodnocení pořadu 

se věnovalo 11 článků. Výsledkům jejich kvalitativní analýzy se bude věnovat 

podkapitola 4.2.1. Hodnocení pořadu. 6 článků bylo po přečtení úplně vyřazeno, neboť 

se v nich sousloví „tah dámou“ objevilo v jiném smyslu, neţ byl název pořadu Tah 

dámou a ostatní články byly rozřazeny do kategorií popsaných níţe. 

1) Upoutávky. V týdnu před odvysíláním prvního dílu se objevila zpráva o 

novém pořadu Tah dámou v MF Dnes a během vysílání pořadu na něj jednou upozornil 

Blesk pro ţeny ve svých televizních tipech. 

2) Zmínka o pořadu. Do této kategorie bylo zařazeno 26 článků, které se o 

pořadu zmiňovaly pouze ve smyslu vedlejší informace. Této kategorii dominovalo 

několik osob, v jejichţ souvislosti byl pořad zmiňován. Jednalo se například o Janu 

Bobošíkovou, která se v rámci několika článků zmínila o tom, ţe připravovaný díl 

pořadu Tah dámou s její osobou jako hostkou byl zrušen. Upozorňovala při tom na 

nízké zastoupení její osoby v televizních debatách v období před volbami. Další osobou 

byla Marta Bayerová, která se jako členka KSČM zúčastnila debaty o zrušení 

komunistické strany, k čemuţ se poté několikrát vyjádřila ve spojitosti 

s postprodukčními úpravami pořadu (sestříháním a finálním vyzněním dílu, kterého se 

zúčastnila). Ve spojitosti s Jiřím Dienstbierem mladším vyšel komentář Petra Štěpánka, 

kde mimo jiné upozornil, ţe Jiří Dienstbier vystoupil v televizi „jako host dámské 

tlachárny Tah dámou. (A já si doteď myslel, ţe Dienstbier je chlap.)“ (Štěpánek, 2011). 

Jednalo se o prvního, nikoli však posledního muţe v Tahu dámou. Tah dámou byl 

zmiňován i ve spojitosti s Ivou Pazderkovou. V rozhovoru s titulkem „Nejsem radikální 

feministka“ odpověděla na otázku: „Co si myslíte o feminismu?“ následovně: „Proč se 

mě teď všichni ptají na feminismus? Moţná proto, ţe se účastním televizního pořadu 
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Tah dámou a mají pocit, ţe tam, kde není ţádný muţ, zákonitě musí být jen feministky. 

Nebo proto, ţe jsem řekla, ţe by se partneři měli dělit o domácí práce“ (Hrabica, 

2011:14). 

3) Nastolení agendy. Do této kategorie byly zařazeny články (v počtu 39 

jednotek), které svůj obsah stavěly na informaci získané v pořadu Tah dámou a otevřeně 

na tento pořad jako na zdroj odkazovaly. Většina těchto článků pocházela 

z internetového serveru parlamentnilisty.cz, jednalo se o články redakce
37

. Například 

informaci Miroslavy Němcové, tehdejší předsedkyně Poslanecké sněmovny, ţe by 

přijala nominaci na prezidentku, vyuţily s odkazem na Tah dámou také online redakce 

ČT24, iDnes.cz a Aktuálně.cz. V tomto případě se pořadu povedlo nastolit veřejnou 

agendu. Z hlediska prezentované odborné literatury, která hovoří o nízkém zastoupení 

ţen v rozhodovacích a vyšších redakčních funkcích, jako je i post editora, který je ve 

zpravodajství zodpovědný za tematickou skladbu příspěvků, tak můţeme hovořit o 

dílčím úspěchu. Z hlediska kvantifikace došlo k vzestupu témat, nastolených ţenami. 

Odstoupíme-li od binárních opozic a snah o kvantifikační dorovnání počtů ţen a muţů, 

můţeme z tematického hlediska nazírat tento případ nastolení politické agendy jako 

narušení stereotypní představy spojení ţen se „soft tématy“. Navíc se jednalo o 

kandidaturu ţeny na prezidentku. Ţeny se v české politice potýkají jak 

s podreprezentovaností, tak se stereotypními očekáváními. 

4) Zrušení pořadu. Zpočátku o moţném, posléze o reálném zrušení pořadu Tah 

dámou a dalších magazínů ČT 24 informovaly tři články. O definitivním zrušení 

pořadu, tedy jeho nezařazení do nového programového schématu, informoval 23.8.2012 

server Radiotv.cz v článku Politické spektrum o krajských volbách, podívejte se na 

zářijové schéma ČT24. Mimo pořadu Tah dámou, došlo ke zrušení magazínu Prizma, 

Ekonomiky+ a pořadu Fokus ČT24 (Prohaska, 2012). První informace, které se mimo 

                                                 

37
 Na serveru parlamentnilisty.cz mohou podle projektu Parlamentních listů kromě redakce 

publikovat po zaregistrování všichni zvolení političtí zástupci, a to bez redakčních zásahů. Články, které 

jsou podle redakce „extrémní“, jsou začleněny do sekce „Jinýma očima“ (Parlamentní listy: Projekt). 

Parlamentní listy sice mohou svým názvem evokovat spojení s Parlamentem České republiky. O oficiální 

médium Parlamentu ČR ovšem nejde. Server je spojený s kauzou vymyšleného článku o okradené 

Evropské romské straně vlastním pokladníkem. Autorem byl bývalý redaktor Parlamentních listů Václav 

Prokůpek. Server v čele s šéfredaktorem Markem Bláhou (tehdy i nyní) se nakonec po odhalení důkazů 

přiznal ke lţivé informaci. Senátor Miroslav Štětina nazval Parlamentní listy v rozhovoru pro Český 

rozhlas „politickým bulvárem“ (Baláţová, Šmídová, 2012). 
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jiné věnovaly i moţnému budoucímu zrušení pořadu Tah dámou vyšly jiţ v říjnu roku 

2011 (tedy téměř přesně rok před reálným zrušením pořadu) na serveru DigiZone.cz. 

První článek zveřejněný 7.10.2011 se věnoval personální změně manaţerů České 

televize po příchodu ředitele Petra Dvořáka. Zdeněk Šámal byl v tomto článku citován 

s odkazem na svou vizi „očištění“ zpravodajství. „Mám pocit, ţe na ČT 24 je mnoho 

pořadů jenom proto, aby někteří redaktoři mohli něco moderovat“, zněla první citace. 

Následovala otázka serveru, zda takovým pořadem můţe být Tah dámou. „Nemyslím si, 

ţe prioritní diváckou skupinou ČT24 jsou ţeny. To však neznamená, ţe by se některé 

magazíny nemohly přesunout na jiné programy ČT, pokud se na tom šéf zpravodajství 

dohodne s jejich řediteli,“ uvedl tehdy Šámal (Potůček, 2011a). Čtyři dny na to vyšel 

s novým ředitelem rozsáhlý rozhovor, ve kterém byl opět dotazován konkrétně na pořad 

Tah dámou. Následuje úryvek z rozhovoru: 

 

„Rádiu Česko jste minulý týden řekl, ţe u některých pořadů ČT 24 máte pocit, ţe 

na zpravodajský kanál nepatří. Ţe nejde o zpravodajské formáty. Které pořady 

jste měl na mysli? 

 

Nejsem si jistý například pořadem Highlight. 

 

Co třeba magazíny typu Tah dámou? 

 

Tím si také nejsem jistý, ale napřed se na něj musím podívat. Předpokládám, ţe 

Tah dámou cílí na ţenské publikum, a to já nejsem. Proto jsem ho zatím nijak 

plánovitě nevyhledával. Občas jsem o něm zaslechl, občas jsem si o něm něco 

přečetl, zahlédl jsem ho, ale ţe bych ho sledoval celý…“ (Potůček, 2011b) 

 

Redaktor Jan Potůček, autor obou posledně jmenovaných článků, tak dal svými 

otázkami najevo, ţe právě pořad Tah dámou by mohl patřit mezi „nevyhovující“ 

pořady. S autorových otázek můţeme usuzovat i na domněnku, ţe sám Potůček by jej 

do této kategorie zařadil. Spíše neţ ředitel Šámal tak téma Tahu dámou v rozhovoru 

nastolil sám redaktor. 

Ze Šámalových odpovědí vyplývá, ţe zrušení, či přesunutí pořadu na jiný kanál 

České televize bylo jeho dlouhodobým záměrem, při kterém se odvolával na špatný 

formát a cílovou skupinu. Identifikace Tahu dámou s ţenskou cílovou skupinou se 

ovšem v porovnání s daty (i rozhovory a záměrem tvůrců) jeví jako značně nepřesné. 

Šámal svou formulací navíc ţeny vyřadil z „primární“ cílové skupiny diváků ČT 24. 

Tento výrok můţeme interpretovat minimálně dvojím způsobem. Šámal můţe 

povaţovat za primární cílovou skupinu ČT 24 muţe. Takto silné vymezení vůči 
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ţenskému publiku se ovšem z pozice ředitele zpravodajství jeví jako vysoce 

nepravděpodobné. Přijatelnější se z tohoto hlediska zdá moţnost, ţe problematickou se 

v případě Tahu dámou stává právě segregační podstata pořadu, která má sice podle 

tvůrců přispívat k rovnováze, podle ředitele ji ovšem pravděpodobně porušuje, neboť 

necílí na všechny diváky, ale jen na určitý segment diváků, vymezený pohlavím. 

4.2.1. Hodnocení pořadu 

Pojmy, rozřazené v rámci analýzy do širších kategorií, se vyznačovaly značnou 

provázaností a utvořily síť vzájemných vztahů, které byly finálně rozděleny do tří 

skupin, jeţ postupně představí jednotlivé podkapitoly. Mnoţství získaných dat (z 

různých fází analýzy) bylo nutné zredukovat s ohledem na relevanci k výzkumnému 

tématu. Pro doplnění kontextu nejprve představíme základní charakteristiky 

analyzovaného materiálu, poté budou představena hlavní zjištění. 

Z 11 článků, které určitým způsobem (a v různém rozsahu) vynášely hodnotící 

soudy nad pořadem Tah dámou, napsali 7 článků muţi a 4 články ţeny. Pohlaví se 

vzhledem k hodnocení neukázalo nijak určujícím. Jak u ţen, tak u muţů zaznívaly různé 

kategorie kritiky. Kromě jediného příspěvku, jehoţ autorkou byla ţena, se všechny 

články vymezovaly k Tahu dámou alespoň částečně negativně, a to z rozličných důvodů 

a ve vztahu k různým aspektům pořadu. Autorka, zaujatá tématem jednoho z dílů 

pořadu, popsala v duchu zastánkyně ţenských hodnot pořad jako důkaz ţenského 

rozhledu, který je jim dán přírodou a konkrétně mateřstvím.  

 

„Ţeny, jako nositelky ţivota, mají přirozenou schopnost vidět věci v širších 

souvislostech a dále dopředu“ (Č10)  

 

Autorka zdůraznila rozdílnost pohlaví, kterou povaţuje za přirozenou, danou 

biologicky. V rámci této esencialistické pozice vyzdvihovala ţenské kvality. Tato 

pozice autorce umoţnila celkové pozitivní hodnocení pořadu, které bylo podpořeno 

názorovou shodou s obsahem vybraného dílu. Tah dámou byl v článku popsán jako 

pořad, „který vyvaţuje dominantně muţské diskuzní pořady.“ (Č10) 

Ţádná ze tří zbylých ţen ve vzorku nezastávala stejný valorizační přístup 

k ţenskému pohlaví. Zobecníme-li přístup těchto jednotlivých, ţenami napsaných 

článků, vykazoval kaţdý jinou charakteristiku kritiky. Šlo jednak o poukazování na 

zpátečnictví segregační strategie, která sama přispívá k udrţování stereotypů (Č11). 

Další článek rozvíjel názor, ţe inteligentní a schopná ţena nepotřebuje speciální pořady 
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nebo kvóty, ale dokáţe se prosadit sama (Č8). V neposlední řadě došlo i na ostré 

vyhranění se k obsahu pořadu, který se snaţí o nabourání stereotypů, výkonem aktérek 

ve studiu (nikoliv samotnou segregací pohlaví) je však spíše potvrzuje. Článek vyuţíval 

k prosazení svého postoje hlavně sarkasmu a zesměšnění (Č6). Autorka jakoby chránila 

svou pozici na mediálním trhu, kterou si vydobyla i bez speciálního pořadu. Účel 

vzniku pořadu byl z těchto tří článků zmíněn paradoxně pouze v posledním případě, 

který se ovšem nevěnoval kritice segregační formy pořadu, ale jeho obsahu. Paradoxně 

tak došlo k situaci, kdy autorky kritizující segregaci uvedly argumenty proti, ani jedna 

ovšem neuvedla kontext, či nepředstavila moţné argumenty pro a jejich kritika tak 

v konečném důsledku vyznívá jednostranně a povrchně. 

Podobně rozdílný přístup ke kritice se objevil i mezi muţi. Kritika směřovala jak 

k segregační strategii, tak obsahu pořadu. Pojmy, které měly vést k dehonestaci 

ţenského pohledu, byly vyuţívány jak ţenami, tak muţi. Z hlediska feministického 

přístupu třetí vlny se stal naopak nejzajímavějším článek poukazující na souvislost 

segregačního přístupu a genderového stereotypizování, které v důsledku omezuje jak 

ţeny, tak muţe (Č2).  

Z hlediska kontextu je dále nutné sdělit, ţe většina článků vyšla v krátké době po 

začátku vysílání pořadu a své hodnocení tak stavěla na základě zhlédnutí jednoho, či 

několika málo dílů. Tah dámou byl televizní magazín s týdenní periodicitou. 7 z 11 

analyzovaných textů vyšlo během prvního měsíce vysílání, 2 po dvou měsících. 

Poslední analyzovaný článek vyšel přesně půl roku od začátku vysílání pořadu. 

4.2.1.1. Konflikt kvantity a kvality, zklamání z výsledku 

Jak píše van Zoonen (1988) k výzkumům volajícím po kvantitativním zvýšení 

počtu ţen v médiích, tento postup můţe vést v následku ke zklamáním. Jedna skupina 

vyjádření k Tahu dámou, který se vydal oním kvantifikačním směrem v rámci cíle 

zvýšit početní reprezentaci ţen v médiích, nesla charakteristiku právě takového 

zklamání. Ve vztahu ke zklamání byla identifikována přehnaná očekávání od pořadu, 

který ohlašoval něco výjimečného v podobě „umlčovaného ţenského hlasu“ (Č6). 

Pouhý hlas byl ale shledán nedostatečnou ambicí. 

 

„Naivně jsem se domníval, ţe výše uvedené ţeny budou věcně komentovat 

události a případně i navrhovat moţná řešení. Ale zdá se, ţe pořad Tah dámou 

vznikl jen proto, aby se tyto ţeny pouze vypovídaly, neboť není podstatné, co si 
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ţeny myslí, ale ţe své názory vyjadřují. Není to pro veřejnoprávní televizi málo? 

A není to i pro samotné ţeny málo?“ (Č7) 

 

Kritika také směřovala k důrazu na úspěch a přiřazování stereotypně muţských 

vlastností ţenám, které značilo, ţe se autorky snaţí povýšit ţeny do muţské pozice bez 

toho, aby se zamyslely nad problémy, kterým muţi ve společnosti čelí. 

 

„Aby získala nárok na místo na slunci, nestačí říct jen ‚ţena„. Musí se dodat 

‚úspěšná„, ‚sebevědomá„, ‚respektovaná„, ‚energická„ (a k tomu taky ‚skvěle 

vypadá„). To je vstupenkou do Tahu dámou. Bohuţel jde o místo na muţském 

slunci. (…) Kult výkonu, uznání skrz vyčíslitelný úspěch, dobyvatelská ješitnost 

a další vlastnosti světa, který se pod správou muţů řítí do záhuby, jsou 

samozřejmě nad síly jednoho televizního programu.“ (Č2) 

 

Samotná snaha o kvalitativní změnu zpravodajských obsahů byla uznána jako legitimní, 

ovšem špatně provedená. 

 

„Cílem celého tohoto televizního počinu mělo asi být rozbití toho stereotypu, ţe 

ţeny řeší hlavně děti, módu, nákupy a jejich názory na obyčejné muţské situace 

jsou velmi zvláštní aţ nelogické. (…) Nápad jistě dobrý. Výsledky nebyly 

dobré.“ (Č1) 

 

Ke zklamáním vedla také absence hlubší diskuse i nevyhovující formát. Kromě kritiky 

obsahu pořadu a výkonů jeho ţenských aktérek, došlo i ke kritice formátu (příliš mnoho 

hostů na příliš krátký čas). 

 

„Dovolím si ale tvrdit, ţe půlhodinový formát s rotujícími sestavami tří 

moderátorek a jednou hostem (dámy prominou, nevím, jak to napsat genderově 

korektně, prý se dá pouţít i slovo hostka) se v pilotním dílu ukázal jako ne zcela 

přesvědčivý. Jakýkoli pokus o hlubší debatu totiţ na téhle ploše a v téhle sestavě 

působí jako naprosto povrchní plácání.“ (Č5) 

 

Argumenty, jeţ se v rámci kritiky pořadu nezabývaly samotnou segregací, 

upozorňovaly na nedostatky formátu pořadu, který svými limity v podobě krátkého času 

a velkým mnoţstvím aktérek ve studiu omezoval kvalitu prezentované diskuse. Dále se 

kritika zaměřila na nedostatek reflexe vůči patriarchálnímu, či spíše maskulinně 

hegemonnímu systému, který ţenám skrze mechanismy exkluze znemoţňuje stejný 

přístup do mediálního světa, který mají muţi. Tah dámou ovšem podle jednoho 



   

 

63 

  

z argumentů sám vyuţívá stereotypního rámování. Místo snahy o vytvoření mediálního 

prostoru, který by byl kvalitativně odlišný od většinově „muţského“ prostředí, je 

v pořadu identifikována spíše „pouhá“ snaha dorovnat ţeny muţům, jak počty, tak i 

vlastnostmi. 

4.2.1.2. Odmítnutí segregační strategie 

Autoři/ky analyzovaných článků vnímali segregační charakter pořadu jako 

prostředek oslabující pozici ţeny, jako nastolování výjimečného zacházení, které ţeny 

vyřazuje ze společnosti. Místo boření ţenských stereotypů, kterého by chtěl pořad 

dosáhnout, je poukazováno na utvrzování stereotypů. Pořad tak svým provedením, 

v duchu těchto argumentů, popírá svůj vlastní cíl, kterého chce na televizní obrazovce 

dosáhnout. Vymezením ţen zároveň dochází i k vymezení muţů, jejichţ postavení 

ovšem pořad neproblematizuje. Automaticky jsou tak povýšeni do privilegované pozice, 

jiţ se ale ne všichni těší. Tato kritika tak odsuzuje segregaci ţen z pohledu potvrzení 

muţských stereotypů. Segregační strategie je dále vnímána jako zpátečnická. 

Volba segregační teorie je dávána do spojení s reakcí na problematiku menšin. 

Aby dostala menšina v rámci většiny moţnost se vyjádřit, je jí vymezen zvláštní prostor 

k tomu určený, aby nemohlo dojít k jejímu naprostému přehlíţení. Pozice ţen ve 

společnosti není podle počtu menšinová, ale pořad svým segregačním charakterem 

podle autorů navozuje tento dojem. 

 

„Ačkoli ţeny mají ve státě většinu, viděla se televize nucena vyhradit jim jakési 

menšinové okénko. Podobně jako šachistům nebo těm, kdo přestavují chalupu.“ 

(Č2) 

 

„Kromě toho hrozí, ţe si televize ţeny ‚odfajfkuje„ tím, ţe jim udělá zvláštní 

pořad.“ (Č2) 

 

„Ale netvařme se, ţe dnes musíme z pohlaví dělat menšinu, která si musí 

v televizi vyloktovat prostor a toleruje se jí víc plků neţ v pánské společnosti.“ 

(Č11) 

 

Autoři článků kritizují, ţe pořad navozuje dojem, ţe ţeny potřebují podat pomocnou 

ruku, kterou v tomto případě představuje pořad, který je cíleně ukazuje veřejnosti, aby 

dostaly prostor k vyjádření. Ţenská pozice je v důsledku segregační strategie Tahu 

dámou oslabena, neboť ţenám vynucuje výjimečné zacházení, které muţi nepotřebují. 
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Další vztahová souvislost mezi pohlavní segregací a upevňováním stereotypů se 

objevila v článku, který obecně zpochybňoval vyuţívání binárních opozic a spíše se 

svou rétorikou klonil k dekonstruktivní strategii, a který zdůrazňoval opomíjení 

muţských stereotypů. 

 

„Kdyţ se v Česku něco povede ţeně, nemělo by to uţ být prezentováno, ţe se 

tak stalo PŘESTOŢE, nebo PROTOŢE je ţenou, ale s tím, ţe je úplně jedno, ţe 

je ţenou. Všechno ostatní uţ je uměle při ţivotě udrţované klišé.“ (Č11) 

 

„Spíš bych chtěl být trochu jako vy. Brečet jako ţenská, někdy. Z vás dělají 

reklamní ţenušky, z nás chlapáky dopované adrenalinem. Jsme na tom stejně, 

vymknout se předsudkům a uniknout komplexům dá stejnou práci, nedejte se 

mást tím, ţe my to urveme silou a zdá se, ţe vítězíme.“ (Č2) 

 

Druhý jmenovaný článek se tak dotkl problému nahlíţení na muţe jako na 

generalizované objekty, na jedince, jichţ se netýká společenský útlak. 

 

„Ale kdyţ se ţenám přiděluje ve veřejném prostoru ţenský šuplík, taky se mě to 

týká. Protoţe, co zbývá? Velký šuplík pro chlapy. A do něj já nechci. Pivo mi 

chutná, ale automobilové závody bych zrušil a macho fakt nejsem, připadá mi.“ 

(Č2) 

 

S tím souvisí další argument, a to důraz na zpátečnický charakter segregační strategie 

(podle feministické literatury bychom zpátečnickým označili i opomíjení muţských 

stereotypů, v článku se tento fakt ovšem neobjevil). 

 

„Skutečné aktivistky z gender studies by měly hlasitě volat, ţenské v telce, 

neblbněte, kazíte nám práci! Volala bych s nimi. Děláte z nás jelita. V 21. století 

ve střední Evropě nemusíme (my, ţeny) dokazovat, ţe jsme taky chytré, a kdyţ 

nám hodíte téma, pokrafeme o něm. „ (Č11) 

4.2.1.3. Degradace ženského hlasu 

Třetí nejzásadnější a nejfrekventovanější skupinou pojmů se v rámci kritiky 

pořadu stalo upozorňování na nízkou kvalitu vyjadřovacích schopností ţen, kvalitu 

informací, které do pořadu přináší. To vedlo k nízkému hodnocení debaty, kterou ţeny 

vedou. Autoři a autorky vyuţívaly stereotypy jako prostředky ke sníţení statusu ţeny. 

Ţeny byly popisovány z pozice objektu. Docházelo tak ke spojování ţenskosti s niţším 
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statusem. Autoři a autorky často kombinovali následující prostředky degradace 

ţenského hlasu. 

K popisu ţenské debaty v pořadu Tah dámou bylo často vyuţíváno vyjádření a 

slovních spojení nesoucích negativní konotaci. Názvy ţenské promluvy byly 

doprovázené přídavnými jmény s pejorativním příznakem. 

 

„Babinec na ČT 24.“ (Č4) 

 

„Ţenská drbárna v primetimu“ (Č1) 

 

„Jenomţe při sledování kavárenského tlachání o tom, jak je hrozné, ţe se 

mediální obraz ţenské krásy neslučuje s realitou, se divák neubránil pocitu 

trapnosti.“ (Č6) 

 

„V sobotu 15. ledna si například v Tahu dámou potlachala redaktorka ČT Nora 

Fridrichová s manţelkou expremiéra Petrou Paroubkovou, spisovatelkou Irenou 

Obermannovou a bývalou šéfkou Transparency International Adrianou 

Krnáčovou.“ (Č3) 

 

„Diskutérky vedly jalové řeči a opakovaly pravdy jak vystřiţené z ţenských 

časopisů, od kterých by se tak rády distancovaly.“ (Č6) 

 

„Podobně jalová diskuse proběhla uţ v prvním díle, v němţ se sešly novinářky 

Jolana Voldánová a Jana Ciglerová, herečka Iva Pazderková a manaţerka Senta 

Čermáková.“ (Č3) 

 

„Celý pořad vypadal, jako kdyţ dají maminy děti hlídat babičce a slezou se na 

pokec v kavárně.“ (Č1) 

 

„Zatímco holky v Tahu dámou štěbetají na téma útisku ţen v politice a političky 

tlačí kvo-kvo-kvóty pro zastoupení dámského křídla v byznysu, Dana Drábová 

nemele a jedná.“ (Č8) 

 

Jako dalšího prostředku ke zneváţení ţenských aktérek pořadu Tah dámou bylo 

vyuţíváno sarkasmu a zesměšnění. 

 

„Nemá cenu popisovat konkrétní výroky moderátorky nebo některé z účastnic 

tohoto dámského sezení. Vzpomněl jsem si ale při jeho sledování na stále skvělý 

Podskalského film ‚Světáci„. (…) Role v diskusním pořadu byly rozděleny 

podobně, jen zábava se nějak nedostavovala. Adriana K. (ex šéfka Transparency 

International) byla dámou ‚s koulema„, Irena O. (spisovatelka) intelektuálkou, 

Petra P. (tlumočnice) popletou.“ (Č4) 
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„Prostor ţenám tedy dali přímo v sobotním primetimu a jak to dopadlo? No, uţ 

dlouho jsem se tak nenařechtal. Stále nechápu, jestli je pořad myšlen váţně, 

nebo je to jen legrace na sobotní večer (ještě jsem uvaţoval nad tím, ţe se jedná 

o dodatečný Silvestrovský počin). Ale prý je to opravu seriózní pořad.“ (Č1) 

 

„Iva Pazderková rozvíjela hlubokomyslnou teorii o tom, ţe není důleţité, jak 

člověk vypadá, ale jak se cítí uvnitř, a Jana Ciglerová si zoufala, jak je strašné, 

ţe nám ideál krásy diktují média.“ (Č6) 

 

„Co čekat od úspěšných ţen příště? Ţe by zaručené triky na celulitidu anebo 10 

rad, jak sbalit muţe svých snů?“ (Č6) 

 

„Údajně má být [Tah dámou, pozn. autorky] o tom, ‚co si ţeny doopravdy 

myslí„. Po prvních dvou dílech uţ to víme, jen nevím, proč se vlastně Tah 

dámou vysílá, protoţe ČT zjevně táhla zcela mimo šachovnici.“ (Č3) 

 

Některé komentáře přímo znevaţovaly inteligenci zúčastněných ţen, či vyuţívaly ve 

spojitosti s podanými informacemi prostředek negace. 

 

„Divák pak vyslechl vtipnou historku o bouračce (ve které bylo velmi uráţlivé 

spojení muţ/blbec), dozvěděl se něco o alkoholu za volantem (ţe jedna z dam 

nechápe otázku a připadá si jako idiot – lehce vytrţeno z kontextu), a pak, ţe 

ideální by bylo, kdyby nás kontrolovala přímo auta, a pokuty jsme dostávali 

přímo (asi přímo do toho auta) a ty peníze za pokuty šly na charitu, která se stará 

o oběti agresivních řidičů.“ (Č1) 

 

„Pokud se nechcete nic nového dozvědět, zapněte si v sobotu večer nový pořad 

České televize, který se jmenuje Tah dámou.“(Č3) 

 

„Nezaznělo téměř nic nového, zajímavého, převratného a originálního.“ (Č3) 

 

„Jediná zajímavá myšlenka zazněla v závěru pořadu. Týkala se krize ţenství a 

muţství. Jolana Volánová v tu chvíli ovšem citovala praţského psychiatra 

Tomáše Rektora“ (Č6) 

 

„Bylo vidět, ţe sešlost neví o zákulisí či podrobnostech této kauzy nic. Dámy 

pouze něco zaslechly v televizi a četly v novinách. Právě proto vyplynulo 

z pořadu zjištění hodné Nobelovy ceny – ţe korupce je špatná.“ (Č3) 

 

„Samotný nápad, ţe ‚chytré„ ţeny budou v televizi diskutovat o závaţných 

tématech současného ţivota a o tom, co si ‚doopravdy„ myslí, je dobrý.“ (Č3)  
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Účelově byly také vyuţívány běţné stereotypy, jeţ ţeny vymezovaly z veřejného 

prostoru do prostředí domova, či porovnání s pořadem Sama doma, který je v odborné 

literatuře kritizován právě za své utvrzování a rekonstrukci ţenských stereotypů (např. 

Valdrová, 2001). 

 

„Jako neotravná kulisa k ţehlení je však toto vysílání velmi dobré, protoţe od 

prkna nemusíte zvedat hlavu a ani nehrozí prudké pohyby ţehličkou, protoţe se 

není čím vzrušovat. (Č3) 

 

„Zároveň jedna ze spoluautorek ‚vyšvihla„ kompliment jedné z hostkyň (ještě ţe 

tu příručku, jak přechylovat ty zlá muţská podstatná jména na ţenská, mám – 

hned to vypadá lépe), jak ve svém věku, zaměstnání a aktivitách vypadá skvěle a 

co je v tom za záhadu, ţe by ji to fakt zajímalo, jaký je v tom problém (tedy asi 

myslela háček). Prostě takové sobotní Sama doma. Dotazovaná však tazatelku 

ujistila, ţe v to nejsou ţádné ‚čáry máry„, ţe si jen, kdyţ se jí narodil před lety 

syn, udělala v ţivotě pořádek, asi jak kdyţ si uklízíte v kabelce.“ (Č1) 

 

„Tah dámou se včerejším dílem definitivně posunul kamsi daleko za pořad Sama 

doma“ (Č6) 

 

Ţeny byly skrze hodnocení vzhledu vsazeny do pozice objektu. 

 

„Coţ o to, všem to ve studiu celkem slušelo, ale o skutečný tah dámou (coţ jak 

je známo, je rozhodující figurka na šachovnici) nikdo ani nezavadil.“ (Č3) 

 

V neposlední řadě docházelo k vyuţívání zesměšnění ve spojitosti s poukázání na to, ţe 

jde o zbytečný pořad, který je ale vzhledem ke své krátké stopáţi snesitelný. 

 

„Po této odváţné vizi pořad po 20 minutách skončil – nicméně paní Voldánová 

diváky ujistila, ţe dámy prý budou v diskuzi ještě pokračovat. Uff, uţ jsem se 

bál.“ (Č1) 

 

„Je to škoda času a peněz (zejména kdyţ musíme České televizi platit 

koncesionářský poplatek.“ (Č3) 

 

„Pořad se stopáţí nějakých 25 minut se dal vydrţet. Byl to zajímavý exkurz. Aţ 

se ale budu zase chtít pobavit, sáhnu raději po dvd s filmem Světáci.“ (Č4) 
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Závěr 

Výzkumy z oblasti feministických mediálních studií dlouhodobě poukazují na 

problémy se zobrazováním ţen v médiích i jejich postavením v rámci mediálních 

institucí (např. van Zoonen, 1998, 2000; Macharia, O´Connor, Ngangam, 2010; 

Gallego, Altés, Cantón, Melús, Soriano, 2004; Lowrey, 2004; O´Brien, 2014). Co se 

týče zpravodajské produkce, výzkumy mimo jiné upozorňují na podreprezentovanost 

ţen coby zpravodajských zdrojů. Právě tento problém se stal impulsem pro vznik 

pořadu. Hlavním motivem segregačního charakteru pořadu se ukázala být snaha přispět 

ke změně mediálního, potaţmo veřejného prostoru, ve kterých tvůrkyně pociťovaly 

nízké zastoupení ţen. 

Segregační charakter pořadu je z teoretického hlediska problematický, neboť 

upevňuje představu binární opozice muţ-ţena. Pořad Tah dámou v tomto ohledu 

odpovídá tezi, ţe se český mediální diskurz v rámci pojetí rovnosti pohlaví nachází ve 

fázi druhé vlny feministického hnutí, tedy snaţí se dorovnat ţeny muţům (Baslarová, 

Binková, 2007). V rámci analýzy vztahu genderu a pohlaví se ukázalo, ţe tvůrkyně 

obecně pociťovaly rozpor mezi ideálním stavem, ve kterém nezáleţí na pohlaví, ale na 

individualitě jedince, a společenskou realitou, která vytváří rozdíly mezi kaţdodenností 

muţů a ţen. Kategorie „ţena“ byla definována na základě společné ţenské zkušenosti, 

kterou určuje nastavení společnosti. Tvůrkyně ve svých názorech jakoby směřovaly k 

postojům třetí vlny feminismu, zároveň ale zůstaly u praktik druhé vlny. 

Ačkoli pořad reagoval na genderovou problematiku ve společnosti, identifikace s 

feminismem se u většiny tvůrců a tvůrkyň ukázala problematická. Do určité míry se 

projevila neznalost feministické teorie i negativní obraz, který feminismus v české 

společnosti získal. V rámci reakcí, se kterými se tvůrci a tvůrkyně setkali, i v rámci 

analýzy mediálních ohlasů na pořad se projevila určitá obrana muţské pozice v rámci 

veřejného prostoru, která byla vyjádřena dehonestujícím a stereotypním hodnocením 

„ţenského“ pořadu. Konstruktivní kritiky se většinou zaměřovaly na segregační 

charakter pořadu, který byl z několika důvodů shledán problematickým. Novináři a 

novinářky poukazovali na zpátečnický charakter této strategie, na potvrzování 

stereotypů (ţenských i muţských) a na oslabování pozice ţeny ve společnosti. 

K ukončení pořadu došlo kvůli změně v celkovém pojetí konceptu zpravodajství 

na ČT24, která souvisela s personálními změnami na vedoucích pozicích České 

televize. Pořad Tah dámou nebyl jediným zrušeným pořadem a nelze tvrdit, ţe by k jeho 
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zrušení došlo na základě jeho genderově-segregačního charakteru. V názorech ředitele 

Zdeňka Šámala, který pořad zrušil, se ovšem projevil jednoznačně odmítavý postoj k 

feminismu i genderové problematice v rámci mediální oblasti. Zahraniční literatura 

popisuje odmítavý postoj k feminismu mezi novináři jako častý jev (North, 2009). 

Summary 

For a long period of time researches related to feminist media studies pointed out 

to problems connected with representation of women in media contents and their 

position in media institutions (e.g. van Zoonen, 1998, 2000; Macharia, O´Connor, 

Ngangam, 2010; Gallego, Altés, Cantón, Melús, Soriano, 2004; Lowrey, 2004; O´Brien, 

2014). Regarding to news production, studies pointed out among other things to 

underrepresentation of women as resources of the news. This problem was an impulse 

for inception of the show „Tah dámou“. The main reason for segregational character of 

the show appeared to be an effort to contribute to transformation of media sphere or 

more precisely of public sphere in which women are underrepresented according to 

authors. 

Segregational character of the show is problematic from the theoretical point of 

view because it consolidates binary opposition of man-woman. The show „Tah dámou“ 

corresponds with the proposition of Czech media discourse that implements the gender 

equality by following the second vawe of feminist movement´s aim to equalize women 

to men (Baslarová, Binková, 2007). Category “woman” was defined on the basis of 

common life experience of all women which is determined by the society. Opinions of 

the authors seem to be close to the third vawe of feminism but the practice they used to 

set equality stands on the second vawe concepts.  

Identification of both male and female authors with feminism appeared to be 

problematic, albeit the show reacted to gender issue in the society. To some degree it is 

an evidence of both ignorance of authors of feminist theory and negative approach to 

feminism in Czech society. Dehonesting of the show was used in the manner of defense 

of men position within the public sphere. This mechanism  was detected by the authors 

of the show in the comments they had recieved and it was also found within the analysis 

of media responses. Constructive criticism was predominantly focused on segregational 

character of the show. It was found problematic for several reasons. Journalists pointed 

out reactionary character of this strategy, confirming stereotypes (both male and female) 

and weakening of women position.  
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The show was canceled as the whole concept of the news production on ČT24 

station had changed. Thich changes was connected to the personal changes within the 

management of Czech Television. The conclusion of connection of cancelation of the 

show would be misleading. Nevertheless the director Zdeněk Šámal who canceled the 

show manifested unequivocally negative stance on feminism and gender issue within 

media. Foreign papers describe negative stance on the feminism between journalists as a 

frequent phenomenon (North, 2009). 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Scénář výzkumného rozhovoru 

 

1. Vznik a cíl pořadu (Zjišťujeme motivy, se kterými tvůrci a tvůrkyně připravovali 

pořad Tah dámou, snaţíme se zjistit důvody, které vedly ke striktní segregaci pohlaví) 

1) Proč vznikl pořad Tah dámou?  

2) Jak byste definoval/a ţánr pořadu? 

3) Co bylo cílem pořadu? 

4) Čím byl pořad výjimečný? 

5) Jana Ciglerová zmínila, ţe se inspirovala u zahraničního pořadu The View, měl 

mít tedy pořad původně humorný charakter? Jaká byla vaše prvotní představa 

formátu pořadu, jeho ţánru? 

6) Proč nakonec došlo k vytvoření seriózního pořadu? Myslíte si, ţe by humor 

(z úst ţen) fungoval na obrazovce lépe? 

7) Proč by měl mít pořad, jakým byl Tah dámou, místo na obrazovce České 

televize? 

8) Chybí dnes podle vás podobný pořad na obrazovce ČT (příp. ostatních TV 

stanic)? Proč? 

 

2. PR pořadu (zjišťujeme cílovou skupinu diváků a její hodnocení z hlediska pohlaví, 

PR strategii při propagaci, hlavní sdělení propagační kampaně, komunikační kanály, cíl 

kampaně s ohledem na výjimečnost ţenského zpravodajského pořadu, vyuţívalo se 

nějak „ţenskosti“) 

9) Jak vznikal název pořadu? Proč jste zvolili Tah dámou? Co to podle vás 

vyjadřuje? 

10) S jakými poţadavky vznikal vizuál pořadu?  

11) Jak probíhala propagace pořadu? (dotaz na komunikační kanály) 

12) Na co jste se při propagaci zaměřovali? Co bylo hlavním sdělením kampaně na 

propagaci?  

13) Čeho měla propagační kampaň dosáhnout? 

14) Cítil/a jste potřebu vysvětlovat formát pořadu diváctvu či obecně veřejnosti? 

15) Jaká byla cílová skupina pořadu? Proč právě tato skupina? 

16) Pociťujete rozdíl mezi diváky a divačkami? 

 

3. Produkční kontext (zjišťujeme důvody konkrétního zařazení pořadu do vysílacího 

schématu, výběr moderátorek, jejich charakteristiku, vztahy na pracovišti) 

17) Pořad se vysílal na ČT24 v hlavním vysílacím čase, a to nejprve v sobotu od 

20:30, později od 21:30 s nedělní reprízou. Proč zrovna tento čas? 

18) Nedělní repríza mohla na obrazovkách vyvolávat kontrast s debatním pořadem 

Otázky Václava Moravce. Byl to záměr? 
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19) Jak vznikal tvůrčí tým kolem pořadu? 

20) Byly přednostně vybírány ţeny? Proč?  

21) Spolupracovali na produkci pořadu také muţi? (předpokládáme, ţe ano)  

22) Existoval rozdílný přístup k tvorbě pořadu mezi muţi a ţenami? 

23) Vnímáte rozdíl v kolegyni ţeně a kolegovi muţi? 

24) Pociťujete, ţe by měl čistě ţenský kolektiv či převáţně ţenský nějaké výhody či 

nevýhody?  

25) Jak vypadalo pracovní prostředí? Jaké byly vztahy mezi osobami na pracovišti? 

26) Byly zde rozdíly mezi ţenskými a muţskými vztahy? 

27) Jaká byla kritéria výběru moderátorek?  

28) Vnímáte rozdíl v přístupu k hostům/hostkám u moderátorek-ţen a moderátorů-

muţů? 

29) Je pro vás jako pro moderátorku rozdíl mezi tím, kdyţ vedete v rámci pořadu 

rozhovor s muţem nebo s ţenou? (pouze pro moderátorky) 

 

4. Hosté (zjišťujeme, na jakém principu docházelo k výběru hostů; pořad definoval své 

hostky/hosty jako „tři úspěšné ţeny“, zjišťujeme vlastnosti úspěšných ţen, jejich 

postavení, poslání, profesi; po čase byli do studia přizváni i muţští hosté, ptáme se proč, 

zjišťujeme, zda nacházejí rozdíl mezi hosty a hostkami v názorech, prestiţi, zda mělo jít 

o vyvolání konfrontace) 

30) Na jakém základě docházelo k výběru hostů? 

31) Čím se vyznačuje úspěšná ţena? (vlastnosti, profese, vzhled, vzdělání, finanční 

příjem, rodinné zázemí…) 

32) Proč došlo po čase k zařazení muţských hostů? 

33) Čím se vyznačuje úspěšný muţ? (vlastnosti, profese, vzhled, vzdělání, finanční 

příjem, rodinné zázemí…) 

34) Mají muţi a ţeny obecně rozdílné názory? 

35) Vnímáte rozdíly v komunikaci ţen a muţů? 

36) Měly debaty mezi muţi a ţenami poukazovat na rozdíly mezi pohlavími? Měly 

mít konfrontační charakter? 

37) Mohou podle Vás zastávat některé ţeny i názory, kterou jsou spíše muţské a 

naopak muţi ţenské názory? Počítal/a jsem s tím při výběru hostů? 

 

5. Témata (zjišťujeme, jakým způsobem bylo přistupováno k výběru témat, 

soustředíme se při tom na genderový aspekt) 

38) Jaké principy jste vyuţívala při výběru témat? Co muselo správné téma 

splňovat? (otázka na J. Ciglerovou, která témata vymýšlela) 

39) Jaká témata se do pořadu nehodila? 

40) Vnímáte některá témata jako ţenská či muţská? 

41) Vědecké texty mluví o výběru témat jako o muţské práci, cítíte to také tak? 

42) Zaměřovala jste se na témata, která se právě probírala v médiích, či jste se 

zaměřovala spíše na témata nová? A šlo hlavně o témata ţenská či muţská? 
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6. Konec pořadu, zpětné hodnocení (zjišťujeme důvody, které vedly k ukončení 

pořadu, ptáme se po hodnocení a reflexi, zjišťujeme reakci na kritické ohlasy diváků a 

komentátorů, ptáme se na identifikaci projektu s feminismem) 

43) Jaká byla Vaše prvotní očekávání po spuštění projektu? 

44) Vnímáte pořad jako úspěšný, či neúspěšný? 

45) V čem tkvěl jeho úspěch/neúspěch? 

46) Co by případně bylo důkazem úspěchu/neúspěchu? 

47) Proč došlo k ukončení vysílání pořadu? (finance, nevole ze strany vedení, pokles 

sledovanosti, veřejná kritika…?) 

48) Dělal/a byste dnes pořad jinak? Proč? Jak? 

49) Počítali jste s negativním přijetím pořadu, s negativními recenzemi, reakcemi 

diváctva?  

50) Zajímali vás reakce na pořad? Zjišťovali jste si je aktivně? 

51) Jak si vysvětlujete negativní reakci diváctva, vezmeme-li v potaz reakce v 

diskuzích?  

52) Co říkáte na reakce vlivných lidí z médií (Kraus, Buchert a další).  

53) Jak hodnotili pořad muţští pracovníci? 

54) Měly jste odezvu i z řad odbornic a odborníků z oboru médií a genderových 

studií? 

55) Jednalo se o feministický projekt? Proč? 

56) Jak chápete feminismus? 

57) Pociťoval/a jste v  době příprav Tahu dámou nízké zastoupení ţen v mediálním 

prostoru/zpravodajství? 

58) Konzultoval/a jste formát pořadu s odborníky na gender? (Jaké aspekty zapojit, 

co a jak pojmout, čeho se vyvarovat, na co si dát pozor, kde být opatrný, co 

zdůraznit…?) 
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Příloha č. 2: Seznam rozhovorů 

 

 Jméno Funkce v rámci pořadu Datum rozhovoru 

R1 Jana Ciglerová autorka, dramaturgyně 21.10.2014 

R2 Veronika Linková dramaturgyně 22.10.2014 

R3 Jolana Voldánová moderátorka 23.10.2014 

R4 Marek Straka reţisér 24.10.2014 

R5 Milan Fridrich autor 27.10.2014 

R6 Michala Hergetová moderátorka 30.10.2014 

R7 Lenka Tréglová spolukomentátorka 5.11.2014 

R8 Sylvie Lauder spolukomentátorka 6.11.2014 

R9 Zdeněk Šámal ředitel zpravodajství ČT 24, 

pořad zrušil 

27.11.2014 

R10 Nora Fridrichová moderátorka 4.12.2014 
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Příloha č. 3: Seznam analyzovaných článků 

 

 Titulek Autor Médium Datum 

Č1 Proč televize zřídila pavilon 

ţen 

Jan Lipold Blog.aktualne.cz 9.1.2011 

Č2 Ţenská drbárna v primetimu 

- Tah dámou 

Jan 

Zamazal 

Blog.idnes.cz 9.1.2011 

Č3 Nechcete se nic dozvědět? 

Pusťte si pořad České 

televize Tah dámou 

Viliam 

Buchert 

Reflex 16.1.2011 

Č4 Tah dámou. Tah čím?... Marek 

Valiček 

Valicek.blog.idnes.cz 17.1.2011 

Č5 TV PŘEPÍNÁNÍ Luděk 

Staněk 

Reflex 20.1.2011 

Č6 Tah dámou: ţádné šachy, 

jenom tlachy 

Marie 

Frajtová 

Tyden.cz 30.1.2011 

Č7 TAH DÁMOU. Pořad, v 

němţ mluví ţeny. 

Miroslav 

Kapr 

Blog.idnes.cz 2.2.2011 

Č8 O ţenském uplatnění na 

vysokých postech a naší 

atomové hvězdě 

Tina 

Solanová 

Blog.idnes.cz 15.3.2012 

Č9 Tah dámou? Dámy táhněte! David Král Blog.idnes.cz 17.4.2011 

Č10 Tah dámou na ČT 24 Alena 

Gajdůšková 

Parlamentnilistky.cz 7.6.2011 

Č11 JEDNA AKTIVISTICKÁ Nora 

Grundová 

Hospodářské noviny 8.7.2011 
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