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Abstrakt 

 

Bakalářská práce Prezentace singles v lifestylových časopisech pro ženy (2002–

2012) se zabývá fenoménem singles a jeho prezentací ve vybraných časopisech 

životního stylu pro ženy v letech 2002–2012. Skládá se z teoretické a praktické části.  

Teoretická část se věnuje stěžejním tématům teorie médií, jakými jsou 

konstrukce mediální reality a vlivy a účinky médií na hodnoty a vzory chování publika, 

a dále sociologickému pohledu na společenskou skupinu označovanou anglickým 

výrazem singles. Samostatné podkapitoly jsou věnovány definici pojmu singles a 

problematice typologie singles. Je zde ve stručnosti nastíněn historický vývoj fenoménu 

singles a nechybí ani krátké pojednání o tom, jak je tento jev vnímán současnou českou 

společností. 

Empirická část je založena na kvantitativní obsahové analýze, která zkoumá 

četnost výskytu a charakter článků o singles ve vybraných časopisech (Cosmopolitan, 

Elle, Marianne). Formulované hypotézy vycházejí z obecných principů mediální 

produkce a zároveň reflektují zásadní policko-ekonomické, společenské a kulturní 

události, jež se odehrály ve sledovaném období. Výsledky analýzy jsou shrnuty v závěru 

práce.  

 

Abstract 

 

The bachelor thesis Presentation of singles in women’s lifestyle magazines 

(2002–2012) deals with the phenomenon of singles and its presentation in selected 



 

lifestyle magazines for women in 2002–2012. It´s divided into a theoretical and an 

analytical part. 

The theoretical part focuses on some core themes of media theory, such as the 

construction of media reality and media influences and effects on values and behaviour 

patterns of the audience, and sociological perspective on the social group called singles. 

Separate sections are dedicated to the definition of singles and the issue of typology of 

singles. There is a brief outline of the historical development of the phenomenon of 

singles followed by a brief discussion on how this phenomenon is perceived by 

contemporary Czech society.  

The empirical part is based on a quantitative content analysis, which examines 

the frequency and character of articles about singles in selected magazines 

(Cosmopolitan, Elle, Marianne). The hypotheses are based on general principles of 

media production and at the same time reflect the fundamental political, economic, 

social and cultural events that took place during the examined period. The results of the 

analysis are summarized in the conclusion of the thesis. 
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Ve své práci budu zkoumat fenomén singles a jeho prezentaci v českých časopisech pro 

ženy v letech 2002 – 2012. Výzkum bude vycházet z hypotézy, že lifestylové magazíny 

pro ženy poskytují věrný obraz partnerských vzorců a jejich zastoupení ve společnosti. 

Cílem práce pak bude tuto hypotézu potvrdit, nebo vyvrátit, a vyvodit závěry.  

Práce bude rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části pojednám o 

vybraných tématech teorie médií, zejména o konstrukci mediální reality a o vlivech a 

účincích médií na hodnoty a vzory chování publika. Dále budu definovat pojem singles, 

nastíním historický vývoj tohoto fenoménu, zmíním problematiku typologie singles a 

pojednám o tom, jak je tento jev vnímán současnou českou společností.   

V praktické části budu pomocí kvantitativní analýzy zkoumat četnost výskytu a charakter 

článků o singles ve vybraných časopisech. Zjištěné údaje budu porovnávat se statistikami 

ČSÚ za dané období. V závěru práce shrnu výsledky svého zkoumání. 

Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se 

stručnou charakteristikou jejich obsahu):  

 

1. ÚVOD 

2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. TEORIE MÉDIÍ 

2.1.1. Sociální a mediální konstrukce reality 

2.1.2. Reprezentace a média 
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2.1.3. Média a stereotypy 

2.1.4. Vliv a účinek lifestylových médií 

2.2. FENOMÉN SINGLES 

2.2.1. Definice pojmu singles 

2.2.2. Historický vývoj fenoménu singles 

2.2.3. Typologie singles 

2.2.4. Postavení singles v dnešní české společnosti 

3. EMPIRICKÁ ČÁST 

3.1. VYMEZENÍ POJMŮ 

3.1.1. Definice pojmu singles 

3.1.2. Typologie singles 

3.2. CHARAKTERISTIKA PERIODIK 

3.2.1. Cosmopolitan 

3.2.2. Elle 

3.2.3. Marianne 

3.3. METODOLOGIE VÝZKUMU 

3.3.1. Výzkumné otázky 

3.3.2. Hypotézy 

3.3.3. Časové období 

3.3.4. Kódovací jednotka 

3.3.5. Proměnné 

3.4. VÝSLEDKY ANALÝZY 

4. ZÁVĚR 

SEZNAM GRAFŮ 

POUŽITÁ LITERATURA 

SEZNAM PŘÍLOH 

PŘÍLOHY 

 

Vymezení zpracovávaného materiálu (např. konkrétní titul periodika a období jeho 

analýzy):  

Média: Cosmopolitan, Elle, Marianne  

Období: 2002 – 2012 (sudé ročníky) 

 

Postup (technika) při zpracování materiálu: 

Kvantitativní obsahová analýza 

Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a způsobu jeho 

zpracování; u všech titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků): 

  

Teorie médií: 

 DILL, K. E. 2009. How fantasy becomes reality: seeing through media influence. 

New York: Oxford University Press. 

Kniha popisuje způsoby, jakými média ovlivňují a formují názory a postoje svých 

konzumentů. Autorka na konkrétních příkladech (genderové a rasové stereotypy, domácí 

násilí, politika apod.) ukazuje možné dopady a účinky médií na jednotlivce a společnost. 
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 GILES, D. 2012. Psychologie médií. Praha: Grada. 

Kniha poukazuje na fakt, že masmédia hrají obrovskou roli v utváření způsobu, jakým 

nahlížíme sami na sebe i na ty druhé. Čtenářům pomáhá odhalit, v jaké míře a jakým 

způsobem média zasahují do jejich životů. 

 JIRÁK, J. 2005. O stereotypech v médiích aneb Svět, který vidí média. In 

Metodický portál RVP [online]. 13. 09. 2005, [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: 

http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/284/O-STEREOTYPECH-V-MEDIICH-ANEB-

SVET-KTERY-VIDI-MEDIA.html/. 

Článek pojednává o tom, jak masová média ve svých produktech často operují 

existujícími (a převažujícími) stereotypy. Na jednotlivých příkladech ukazuje, jakým 

způsobem média se stereotypy mohou pracovat a pracují.  

 MCLUHAN, M. 2011. Jak rozumět médiím: extenze člověka. Praha: Mladá 

fronta. 

Ve svých esejích z 60. let se autor zabývá tzv. "extenzemi", technologiemi, které si 

lidstvo přivlastnilo a kterým je, dle autora, potřeba porozumět. První část knihy objasňuje 

pojem „extenze“ a vysvětluje některé další pojmy, které autor používá (horká a chladná 

média apod.). Druhá část popisuje a analyzuje  jednotlivé druhy extenzí a médií, které 

ilustruje množstvím příkladů i odkazů z oblasti literatury. 

 VERICK, M. A. 2009. Mediální monopol: kontrola myšlenek a temná 

manipulace. Praha: EarthSave CZ.  

Kniha nabízí odpovědi na otázky, co je to mediální monopol a zda v současné době 

existuje či nikoliv. Vede čtenáře k zamyšlení, zda bohatá nabídka mediálních obsahů, 

která nás každodenně zaplavuje, automaticky znamená i názorovou pestrost a 

nezávislost. 

 

Problematika singles: 

 

 BECK, U. 2011. Riziková společnost: na cestě k jiné modernitě. Praha: 

Sociologické nakladatelství. 

Německý sociolog Ulrich Beck se ve své nejznámější knize zamýšlí nad pozitivními a 

negativními důsledky modernizace. Mezi pozitiva řadí zejména rozvoj vědy a techniky, 

která usnadňuje každodenní život. Na druhou stranu má, podle něho, modernizace a s ní 

související globalizace negativní vliv na životní prostředí a implikuje řadu rizik, jako 

jsou rostoucí individualizace společnosti, detradicionalizace a vzrůstající sociální 

nerovnost. 

 KATRŇÁK, T. 2001. Strukturální příčiny poklesu sňatečnosti a nárůstu 

svobodných v devadesátých letech v České republice. In Sociologický časopis 37 

(2): 225-239. 

Autor se zabývá demografickými změnami, kterými procházela česká populace 

v průběhu 90. let. Hledá příčiny poklesu sňatečnosti a snaží se vysvětlit fenomén nárůstu 

svobodných v tomto období. Nevidí v něm jen důsledky transformace české společnosti 

ve společnost demokratickou, ale zamýšlí si i nad dalšími aspekty ovlivňujícími sňatkové 

chování Čechu v daném období.  

http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/284/O-STEREOTYPECH-V-MEDIICH-ANEB-SVET-KTERY-VIDI-MEDIA.html/
http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/284/O-STEREOTYPECH-V-MEDIICH-ANEB-SVET-KTERY-VIDI-MEDIA.html/
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 LINKOVÁ, M.  2002. Singles: životní styl nebo z nouze ctnost? In Přítomnost: 

měsíčník pro politiku a kulturu [on-line]. [cit.2013-05-01]. Dostupné z www: 

http://czech.pritomnost.cz/files/2002Flash/2002_1/. 

Autorka v článku zpochybňuje názor, že za vzrůstajícím počtem singles v ČR stojí sílící 

individualismus a snaha vyhnout se emocionálním závazkům a odpovědnosti. Domnívá 

se, že spíše než skutečnou životní filosofií a stylem je samota pro většinu českých singles 

jen přechodnou dobou, než dosáhnou pracovních a vzdělanostních či zájmových cílů a 

spojí se s trvalým partnerem/partnerkou.   

 MAREŠ, P. - POTOČNÝ, T. 2003. Modernizace a česká rodina. Brno: Barrister 

& Principal. 

Tématem této knihy je problém biologické a sociální reprodukce rodiny. V době, kdy se 

populace České republiky ve svém fertilním chování ustálila na plodnosti nižší, než 

postačuje pro její prostou reprodukci, se autoři knihy zamýšlejí nad příčinami tohoto 

fenoménu. Zkoumají, na jakých základech v současné době stojí touha a ochota českých 

žen a mužů zakládat rodinu, a jaký podíl na tom všem má moderní společnost.  

 MOŽNÝ, I. 2006. Rodina a společnost. Praha: SLON. 

V první části kniha seznamuje čtenáře s klasickými teoriemi o rodině a jejich proměnami 

v průběhu 20. století. V druhé části zkoumá jevy související s rodinou, jako jsou 

mechanismy vzájemného výběru partnerů, změny v povaze rodičovství ve vyspělých 

společnostech aj. V závěru autor nastiňuje problematiku transformace rodiny ve věku 

individualizace a přináší ucelený přehled o stavu české rodiny a o jejích přeměnách po 

pádu komunistického režimu. 

 RADIMSKÁ, R. - TOMÁŠEK, M. 2003. Singles – nový životní styl a jeho 

genderová specifika v České republice. In Gender, rovné příležitosti, výzkum (1-

2): 10-12. 

Krátký příspěvek z roku 2003 mapuje situaci singles v České republice. Opírá se přitom 

o statistiky ČSÚ, konkrétně o počty obyvatel žijících v domácnostech jednotlivců. 

Článek se dále věnuje genderovým specifikům kategorie singles, poukazuje na rozdílné 

nahlížení na samostatně žijící muže a samostatně žijící ženy v ČR.   

 SINGLY, F. 1999. Sociologie současné rodiny. Praha: Portál. 

Publikace popisuje dvojí proměnu tradiční rodiny, k níž dochází v průběhu 20. století: 

její privatizaci, spočívající ve zdůrazňování kvality mezilidských vztahů, a zároveň její 

socializaci, tedy větší zásah ze strany státu. Autor v knize analyzuje znaky, které 

charakterizují současnou rodinu: závislost na státu, autonomii rodiny ve vztahu 

k příbuzenstvu, nezávislost mužů i žen na rodině aj. 

 TOMÁŠEK, M. 2007. Konec tradiční rodiny? [on-line]. [cit.2013-05-01]. 

Dostupné z: http://www.socioweb.cz/index.php?disp=temata&shw=290&lst=106. 

Článek pojednává o fenoménu singles jako o součásti hlubší společenské změny 

odehrávající se v oblasti partnerských vztahů a reprodukce. Autor se zamýšlí nad 

příčinami vzrůstajícího počtu singles v ČR a spatřuje je zejména v rozšíření možností 

seberealizace mimo soukromí rodin a v pluralizaci životních stylů v oblasti partnerských 

vztahů, které přinesla post-socialistická realita. 

 TOMÁŠEK, M. 2006. Singles a jejich vztahy; kvalitativní pohled na nesezdané a 

http://czech.pritomnost.cz/files/2002Flash/2002_1/
http://www.socioweb.cz/index.php?disp=temata&shw=290&lst=106
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nekohabitující jednotlivce v České republice. In Sociologický časopis 42 (1): 81-

105. 

Článek popisuje změny, k nimž dochází v oblasti intimních vztahů v současné české 

společnosti, které v sociologii bývají označovány jako transformace intimity a rostoucí 

individualizace. Autor pátrá po zdrojích těchto změn, které spatřuje v materiálních 

bariérách (tlaky na pracovní uplatnění a kariérní růst) a v kulturních bariérách (proměna 

české společnosti v 90. letech). 

 

Diplomové 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): 

 

 CHOROŠENINOVÁ, E. 2011. Fenomén singles v ČR (přehledová studie). 

Bakalářská práce. Brno, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. 

 KRÁL, V. 2009. Single ženy současnosti: kvalitativní výzkum. Diplomová práce. 

Praha, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy. 

 KUPSKÁ, A. 2012. Singles. Kulturně-antropologický pohled. Bakalářská práce. 

Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. 

 MALOCHOVÁ, V. 2011. Spotřebitelské chování singles. Diplomová práce. Zlín, 

Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 

 MATOUŠKOVÁ, L. 2011. Obraz singles v časopise Haarper´s Bazaar a 

v časopise Maxim. Diplomová práce. Praha, Pedagogická fakulta Univerzity 

Karlovy. 

 MICHALOVÁ, A. 2011. Kulturní funkce lifestylových médií. Diplomová práce. 

Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. 

 PÍŠOVÁ, K. 2010. Spolu, ale bez sebe. Kvalitativní výzkum osob ve vztazích 

„living apart together“. Diplomová práce. Praha, Fakulta sociálních věd 

Univerzity Karlovy. 

 SEIFERTOVÁ, B. 2012. Partnerské vztahy a rodičovství mladé generace. 

Diplomová práce. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. 

 TRUNEČKOVÁ, D. 2012. Single ženy a muži současnosti: definice a typologie 

singles ve světle mediálních stereotypů. Bakalářská práce. Praha, Fakulta 

humanitních studií Univerzity Karlovy. 

 VÍŠKOVÁ, V. 2010. Fenomén singles a jeho genderová specifika. Bakalářská 

práce. Brno, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. 

Datum / Podpis studenta/ky 

 

                                                                                                              

……………………… 

 

TUTO ČÁST VYPLŇUJE PEDAGOG/PEDAGOŽKA: 
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Doporučení k tématu, struktuře a technice zpracování materiálu:  

      

Případné doporučení dalších titulů literatury předepsané ke zpracování tématu:  

      

Potvrzuji, že výše uvedené teze jsem s jejich autorem/kou konzultoval(a) a že téma 

odpovídá mému oborovému zaměření a oblasti odborné práce, kterou na FSV UK 

vykonávám.  

 

Souhlasím s tím, že budu vedoucí(m) této práce. 

 

                                                                  

                                                                                                              

……………………… 

Příjmení a jméno pedagožky/pedagoga                               Datum / Podpis 

pedagožky/pedagoga 
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TERMÍNU UVEDENÉHO V HARMONOGRAMU PŘÍSLUŠNÉHO AKADEMICKÉHO ROKU, A TO 

PROSTŘEDNICTVÍM PODATELNY FSV UK. PŘIJATÉ TEZE JE NUTNÉ SI VYZVEDNOUT 

V SEKRETARIÁTU PŘÍSLUŠNÉ KATEDRY A NECHAT VEVÁZAT DO OBOU VÝTISKU 
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Úvod 

Proměna české společnosti, k níž došlo po pádu komunistického režimu v roce 

1989, dala vzniknout fenoménu v naší zemi do té doby téměř neznámému. Důraz na 

osobní svobodu, nezávislost, budování kariéry spolu se vzrůstající životní úrovní a 

zrychlováním životního tempa, zvláště ve velkých městech, vedl k vyprofilování 

skupiny jedinců globálně označovaných výrazem „singles“. 

Uplynulo 25 let od „sametové revoluce“ a singles tvoří nedílnou součást české 

společnosti. Vzhledem k absenci cíleného sociologického výzkumu na toto téma 

zůstávají jediným relevantním ukazatelem zprávy Českého statistického úřadu o počtu 

domácností jednotlivců. I z těch však lze vyčíst rostoucí význam této společenské 

skupiny. Vždyť podle posledních zveřejněných údajů je každá čtvrtá domácnost 

v republice domácností jednotlivce, přičemž v Praze se podíl těchto domácností blíží k 

40 %.  

Tento nový trend pochopitelně neušel pozornosti médií. V průběhu 90. let se 

začaly objevovat první zmínky o „singlovství“ a s nástupem nového tisíciletí se stalo 

oblíbeným tématem zejména tzv. časopisů životního stylu. Tato média se tak stala 

jedním z mála zdrojů informací o singles a výraznou měrou přispěla k jejich 

stereotypizaci. 

Smyslem této práce je nahlédnout české singles nového tisíciletí prizmatem 

nejčtenějších lifestylových magazínů pro ženy, postihnout proměňující se obraz, který o 

nich v uplynulém desetiletí vytvářely, a zamyslet se nad motivací, jež je k tomu vedla.  

Snad tento výzkum přispěje dalším kamínkem do mozaiky českých singles, která 

i čtvrt století od pádu komunismu stále vykazuje bílá místa a v určitých ohledech 

zůstává nečitelná.  
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Teorie médií 

1.1.1 Sociální a mediální konstrukce reality 

 

„Vztah mezi mediální produkcí a realitou patří k základním otázkám studia 

médií.“  

(Jirák a Köpplová, 2009, s. 286)  

 

Každý, kdo se ponoří do studia médií či se jen hlouběji zamyslí nad podstatou, 

smyslem a úlohou médií v našem životě, dříve či později nutně narazí na dichotomii 

mediální produkce versus realita. 

Realitou se tu rozumí mimomediální skutečnost, tedy svět, který nás fyzicky 

obklopuje, v němž žijeme a který máme tendenci považovat za „objektivní realitu“. 

Zapomínáme přitom na fakt, že to, co vnímáme jako danou realitu, „je ve skutečnosti 

výsledkem historicky podmíněného procesu a je sociálně a kulturně podmíněné.“ (Jirák 

a Köpplová, 2009, s. 290). Jinými slovy, jde o souhrn určitých názorů, přesvědčení a 

sociálních vztahů, které nám společnost nabízí jako představu o světě a podle nichž 

vykládáme svět kolem sebe (Jirák a Köpplová, 2009, s. 286). 

Pokud nám například společnost nabízí představu rodiny jako přirozené a 

základní jednotky společnosti (čl. 16 Deklarace lidských práv OSN), pak si jiné formy 

(sou)žití, např. singlovství, vykládáme jako něco nepřirozeného, případně narušujícího 

„přirozený řád světa“. V naší sociální realitě jsou tedy jedinci žijící o samotě, ač 

v posledních desetiletích jejich počet výrazně stoupl, stále vnímáni jako „nenormální“, 

nebo přinejmenším společensky nekonformní. 

Na sociální konstrukci reality, tedy na tom, jak vnímáme svět kolem nás, se čím 

dál tím větší měrou podílí mediální produkce. Není divu, když zhruba 70 % našeho 

bdělého času trávíme používáním některého druhu médií a téměř vždy, když máme 

možnost si vybrat, jakým způsobem budeme trávit volný čas, zvolíme média (Dill, 

2009, s. 39).  
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Média odrážejí (reprezentují) sociální skutečnost a vytvářejí tak skutečnost 

mediální. Ta se pak sama stává další „realitou“, která vstupuje do interakce s nemediální 

realitou, konkuruje jí nebo ji ovlivňuje (Jirák a Köpplová, 2009, s. 286).  

Jak silný může být tento vliv, vidíme opět na příkladu singlovství. Fakt, že 

v představách většinové české společnosti jsou singles dosud vnímáni jako 

„extravagantní, exkluzivní kategorie dobře vydělávajících lidí, kteří si mohou dovolit žít 

sami a sledovat tento životní styl“ (Tomášek, 2011, online), je důkazem vlivu médií 

(zejména amerických seriálů z přelomu 70. a 80. let minulého století) na smýšlení 

Čechů a jejich postoje vůči této sociální skupině. Jak vzdálený skutečnosti může takový 

mediální obraz být, uvidíme později.  

Podle Jiráka a Köpplové poslední trendy v mediálních studiích ustupují od 

dualismu životní a mediální skutečnosti a nahlížejí na mediální produkci jako na 

výsledek fungování mediálních systémů, které dávají vzniknout „novým“ realitám 

(Jirák a Köpplová, 2009, s. 253). Jako příklady posouvání a narušování hranice této 

dichotomie autoři uvádějí rostoucí oblibu tzv. „reality show“, nebo „přímých přenosů“.  

 

1.1.2 Reprezentace a média 

 

„Média nabízejí jednu z nejmocnějších reprezentací skutečnosti – a to 

reprezentaci platných sociálních vztahů, nerovnosti a moci, popř. mnohosti přístupů a 

zájmů.“ 

(Jirák a Köpplová, 2009, s. 290) 

 

Podstatou veškeré mediální produkce je reprezentace. Tento pojem je možno 

chápat v několika rovinách, odpovídajících jednotlivým výkladům slova reprezentace, 

jak je navrhl v polovině 80. let minulého století Richard Dyer v své knize Vážne o 

populární televizi (Jirák a Köpplová, 2009, s. 289). 

Mediální reprezentací můžeme rozumět prosté předvedení světa, jak ho známe a 

chápeme, na stránkách novin či časopisů, na televizní obrazovce či na internetu apod. 

Jde tu o obraz sociální skutečnosti vytvořený médii.  

Reprezentace může též znamenat způsob, jakým jsou v médiích zobrazováni 

představitelé určitých sociálních skupin. „Konkrétní mediální sdělení tak může být 

nejen reprezentací toho, co ‚je vidět‘, či co je ‚zjevným obsahem‘ sdělení, ale může 

vypovídat ještě o nějakém hodnotícím prvku ve vědomí jedince či ve skupinovém 
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povědomí.“ (Jirák a Köpplová, 2009, s. 299). Na základě těchto reprezentací vznikají 

stereotypy, kterým se věnuji v podkapitole 2.1.3.  

Další rovinu reprezentace pak představuje fakt, že za každým mediálním 

obsahem stojí celá řada faktorů, které způsob prezentování ovlivňují (mohou to být 

osobní zájmy vlastníků médií, politická orientace daného média, jeho postavení na trhu 

či například charakter cílového publika).  

Nahlédněme touto optikou prezentaci singles v českých lifestylových časopisech 

pro ženy v letech 2002–2012. Můžeme prohlásit, že tyto magazíny reflektovaly sociální 

realitu (rozmach fenoménu singles v českém prostředí v první dekádě 21. století) 

zvýšenou frekvencí publikace článků, které se tomuto tématu věnovaly. Podílely se tak 

na vytváření mediálního obrazu singles, který výrazným způsobem zformoval představu 

běžné populace o sociálním statusu, smýšlení a životním stylu jedinců žijících o samotě.  

Výběr protagonistů jednotlivých článků o singles – ať už z řad čtenářů, nebo 

známých osobností – je důkazem, jak důležitou roli sehrávají média, lifestylové 

magazíny nevyjímaje, při vytváření a posilování stereotypů. Blíže k tomuto jevu 

v následující podkapitole. 

Konečně se můžeme ptát, proč časopisy životního stylu pravidelně otiskují 

články o singles a proč je zobrazují způsobem, jakým je zobrazují, tedy především jako 

ekonomicky dobře etablovanou skupinu obyvatel. Je potřeba si uvědomit, že lifestylové 

magazíny jsou z velké části financovány z inzerce. Inzercí se zde nemyslí upoutávka na 

ekonomické balení pracího prášku či špekáčky ve slevě. V drtivé většině jsou 

předmětem inzerce na stránkách „lesklých“ magazínů pro ženy luxusní oděvy, 

kosmetika a módní doplňky, tedy zboží, které si průměrně vydělávající česká žena, 

natožpak žijící sama, ze svého příjmu nemůže dovolit. Ne tak single žena, jak ji 

zobrazují tyto časopisy. A tady se dostáváme na pole reklamy a jejích zamýšlených 

účinků, kdy jedním z hlavních nástrojů je vyvolání pocitu nedostatečnosti či nízkého 

sebehodnocení u konzumenta, který, aby tento pocit eliminoval, zareaguje koupí 

příslušného výrobku.  

Jak ukáže obsahová analýza tvořící třetí část této práce, na mediálním obrazu 

singles a jeho proměně v čase se, kromě marketingu, podílejí také globální ekonomické 

a společenské faktory, jakým byla např. celosvětová ekonomická recese let 2008–2011. 

 

1.1.3 Média a stereotypy 
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„Zvláště tam, kde publikum nemá vlastní zkušenost s nějakou skupinou, je 

velmi pravděpodobné, že bude považovat za ‚skutečnost‘ to, co o této skupině nabízejí 

média.“  

(Jirák, 2005, online) 

 

Stereotypy se rozumí „sociální klasifikace určitých skupin a jejich reprezentace 

pomocí zjednodušujících, neověřitelných, zobecňujících znaků, jež výslovně či nepřímo 

představují soubor hodnot, soudů a předpokladů týkajících se chování takových skupin, 

jejich vlastností, minulosti a vývoje.“ (Jirák a Köpplová, 2009, s. 299–300).  

Média jsou svou povahou přímo předurčena k vytváření a posilování stereotypů, 

a to ze dvou důvodů. V první řadě jsou časově či prostorově (dle charakteru média) 

limitována, jsou tudíž nucena předvádět konkrétní, často velmi složitý příběh 

zjednodušenou formou. To, co dělají, je, že „v hávu konkrétního jedince nabízejí 

fakticky zástupce různých – ať již existujících, či fiktivních – společenských skupin.“ 

(Jirák, 2005, online). 

Druhým důvodem, proč média „milují“ stereotypy, je fakt, že aby se dobře 

prodávala, musejí „rezonovat s představami, hodnotami a postoji těch, kteří je 

konzumují“ (Jirák, 2005, online). Přejímají tedy stereotypy běžně rozšířené ve 

společnosti a ještě více je posilují.  

Mediální obraz singles je typickou ukázkou takové stereotypizace. Od 70. let 20. 

století, kdy se v médiích objevily první zmínky o tomto fenoménu, se mnoho 

nezměnilo. Singles jsou ve většině případů (v zahraničních i českých médiích) stále 

prezentováni jako mladí, atraktivní a ekonomicky dobře situovaní lidé, kteří dávají 

přednost kariéře a osobním zálibám před životem v páru a založením vlastní rodiny. Ze 

vzorku zkoumaných článků vybírám namátkou několik titulků, které tuto skutečnost 

dokládají: „Spokojeně sama“, „Chtěla jsem samotu, mám byznys“, „K čertu s láskou“, 

„Dejte si pauzu od chlapů! Je zdravá“, „Konečně sama“, „Vztah? Díky, nechci“. 

Přitom, jak ve své bakalářské práci shrnula Daniela Trunečková, v současné 

době je v českém prostředí situace singles na hony vzdálená tomuto mediálnímu obrazu. 

Nejenže se jedná o značně různorodou skupinu (co do věku, vzdělání, výše příjmů a 

způsobu života), ale navíc její velkou část tvoří jedinci, kteří si tento status nevybrali 

dobrovolně, v pozici singles se ocitli pod tlakem vnějších okolností (rozchod, pracovní 

vytížení apod.) a svůj stav pociťují jako dočasný. Jejich skutečné životní příběhy tak 
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často mají velmi daleko do pohodlného a bezstarostného života nesezdaných, jak jej 

prezentují média (Trunečková, 2012, s. 33–38). 

Další rozpor, který vyvstává mezi mediálním obrazem singles a jejich 

mimomediální realitou, se dotýká míry jejich osamocenosti. Zatímco v médiích jsou 

singles stále ještě prezentováni převážně jako jedinci žijící buď zcela osaměle, nebo 

praktikující pouze tzv. one-night-stand vztahy, ve skutečném životě mnoho z nich 

udržuje trvalejší vztah s jedním partnerem, pouze z nějakého důvodu nesdílejí 

společnou domácnost. 

Přesto mediální obraz singles doznává malých, leč povšimnutí hodných změn. 

Jednou z nich, jak detailněji rozvedu později, je trend posledních dvou až tří let 

spočívající v rostoucím počtu příspěvků, které se věnují tématu single žen toužících po 

dítěti a potíží s tím spojených (viz např. články nazvané „Chci mít dítě bez muže“, 

„Když nemáte s kým mít dítě“, „Dítě bez muže“).  

I tak zůstává otázkou, proč mediální obraz singles nekopíruje dynamiku 

společenských změn a už téměř půlstoletí zůstává zakonzervován ve stále stejné 

podobě. Odpověď nabízí Jirák, když zdůrazňuje, že „pro stereotypy je typické, že jsou 

vysoce odolné proti změně.“ (Jirák, 2005, online).  

 

1.1.4 Vliv a účinek lifestylových médií 

 

„Všechna média nás přetvářejí. Jsou natolik přesvědčivá ve svých osobních, 

politických, ekonomických, estetických, psychologických, etických, morálních a 

sociálních důsledcích, že nenechávají jedinou naši část nedotknutou, neovlivněnou, 

nezměněnou. Médium je poselství. Jakékoliv pochopení společenské a kulturní změny 

není možné, aniž bychom znali způsob, jakým média pracují.“ 

(McLuhan in Dill, 2009, s. 40) 

 

Zkoumání účinků a vlivu médií je staré jako média sama. Rané výzkumy 

vycházely z předpokladu, že uživatelé médií (čtenáři a posluchači) jsou pasivní 

subjekty, neschopné se jakýmkoliv způsobem bránit vlivu médií. Řadí se k nim i 

Lasswellovo studium účinku rozhlasu za první světové války. Na jeho základě Lasswell 

formuloval tzv. teorii injekční jehly. Podle ní se „prohlášení učiněná v rozhlase zasunou 

do mozku nešťastného posluchače jako jehla a zmanipulují ho“ (Giles, 2012, s. 23). 
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V souvislosti s masovým rozšířením televize na přelomu 60. a 70. let minulého 

století se upřela pozornost na násilí v médiích a jeho dopady na diváky, hlavně nezletilé. 

Byl realizován nespočet výzkumů na toto téma a formulováno několik teorií. Jako první 

se nabízela teorie nápodoby, vycházející z předpokladu, že diváci (zejména děti) 

přirozeně tíhnou k napodobování toho, co vidí na obrazovce.  

Velmi populární se stala tzv. teorie transferu excitace. Její stoupenci zastávali 

názor, že „sledování filmů s násilím či agresivních sportů zvedá hladinu adrenalinu, aniž 

by si divák zdroj svého vybuzení uvědomoval, a vede k jeho následným přehnaným 

reakcím v určitých sociálních situacích.“ (Giles, 2012, s. 24).  

Později se začalo ustupovat od výzkumu krátkodobých účinků médií a přešlo se 

ke studiu jejich dlouhodobého vlivu. Tento trend spustil zájem o studium tzv. 

kognitivního primingu, tedy „způsobů, jimiž může násilí v médiích zakládat či aktivovat 

agresivní myšlenky“ (Giles, 2012, s. 24). 

Všechny tyto výzkumy měly jedno společné – byly založeny na 

experimentálních studiích v laboratorním prostředí. Od konce 70. let se pak ve 

výzkumech účinků a vlivu médií začal prosazovat nový přístup – používání 

psychometrických škál. Poprvé tak byla uživatelům médií přiznána alespoň částečně 

aktivní role. Asi nejznámější teorie formulovaná na základě těchto výzkumů byla tzv. 

U&G teorie (teorie užití a gratifikace), „vycházející z myšlenky, že lidé mají určité 

základní psychické potřeby, které mohou být uspokojeny médii (touha bavit se, potřeba 

být informovaný)“ (Giles, 2012, s. 26). 

V posledních desetiletích se prosadila teorie aktivního publika, která uživatele 

médií nepovažuje za „oběti“ vystavené vlivům a účinkům médií, ale přisuzuje jim 

aktivní roli v přístupu a nakládání s mediálními obsahy. Zdůrazňuje, že diváci 

s mediálními obsahy mohou nakládat různými způsoby, často velmi vzdálenými 

představám jejich tvůrců.  

Lifestylové časopisy odrážejí životní styl specifický pro danou společnost a 

zároveň tento životní styl neustále ovlivňují a formují. Michalová ve své diplomové 

práci formulovala tři hlavní oblasti působení lifestylových tištěných časopisů na myšlení 

a jednání svých čtenářů: (1) hodnotové orientace, (2) potřeby a motivace a (3) vzorce 

chování (Michalová, 2011, s. 50). 

Jak autorka zdůrazňuje, časopisy životního stylu nejenže odrážejí „hodnoty, 

normy a zvyky, které jsou specifické pro danou společnost“, ale rovněž se aktivně 

podílejí na jejich vzniku, šíření a posilování. Lifestylová média také generují nové 
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lidské potřeby. Jak uvádí Michalová, v konzumní společnosti, kde převládá blahobyt, 

jsou primární lidské potřeby bezezbytku uspokojovány. Časopisy životního stylu, 

poháněné především komerčními zájmy, pak v lidech probouzejí nové potřeby, které 

zpětně ještě více posilují konzumní způsob života. Konečně, lifestylová média 

napomáhají osvojování a upevňování vzorců chování charakteristických pro danou 

společnost, zejména v oblastech spotřebního chování a stereotypů (Michalová, 2011, s. 

60). 

Jak uvidíme později, obraz singles v českých lifestylových časopisech pro ženy 

má stále ještě mnohem blíž fikci než realitě. Přesto, anebo právě proto, ovlivňuje 

většinové mínění ve společnosti a vytváří zkreslené představy o takto označovaných 

jedincích. 

První krok, jak se začít bránit nechtěnému vlivu médií, je uvědomit si a přiznat 

si, že nás ovlivňují. Protože „dva základní omyly, kterých se v našem uvažování 

dopouštíme, jsou (1) víra, že smyšlené příběhy nemohou ovlivnit naši realitu, a (2) víra, 

že smyslem médií je nás bavit, nikoliv přesvědčovat.“ (Dill, 2009, s. 6). 

 

1.2 FENOMÉN SINGLES 

 

1.2.1 Definice pojmu singles 

 

Hned na počátku je nutné zdůraznit, že jednoznačná a obecně platná definice 

singles neexistuje. První pokusy o vymezení pojmu singles se objevují na přelomu 70. a 

80. let 20. století, kdy se tento fenomén ocitá v centru pozornosti sociologického bádání. 

Už tehdy je možno pozorovat značné rozdíly v přístupech jednotlivých badatelů, kteří 

při rozhodování, koho (ne)zahrnout do této skupiny, uplatňují rozdílná kritéria. Původní 

definice jsou pak často revidovány či zcela nahrazovány novými podle toho, jak se 

fenomén singles přirozeně vyvíjí v čase. 

Ze zahraničních autorů bývají nejčastěji citováni Peter J. Stein, Arthur Shostak a 

Robert Staples, kteří jsou považováni za průkopníky výzkumu singles. Jejich teorie 

přiblížím v podkapitole věnované typologii singles. Co se týče definice pojmu, všichni 

tři sociologové považují za singles jedince, kteří zůstávají svobodní (neuzavírají 

manželský sňatek) – ať již dobrovolně, nebo nedobrovolně, dočasně, či trvale, případně 

dávají přednost alternativním vztahům.  
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V českém kontextu jsou v souvislosti s definicí pojmu singles zpravidla 

zmiňováni Jan Jandourek, Petr Mareš a Marcel Tomášek.  

První z trojice sociologů pojmem singles označuje „jedince, kteří nechtějí 

vstoupit do manželství, protože jim život o samotě v zásadě vyhovuje. Motivací je 

především větší možnost věnovat se kariéře, osobním zálibám, možnost vstupovat do 

více sexuálních vztahů.“ (Jandourek, 2009, s. 23). Jandourkovo pojetí je založeno na 

kombinaci dvou hlavních kritérií: rodinném statusu (singles jsou vždy nesezdaní, 

svobodní) a faktoru motivace (singlovství je dobrovolnou volbou a sleduje konkrétní 

cíle/výhody). Chorošeninová zpochybňuje platnost této definice, když uvádí tři důvody 

v její neprospěch. V první řadě poukazuje na fakt, že „single jedinci často svůj 

momentální stav hodnotí jako dočasný a a priori tedy mnohdy proti instituci manželství 

a svému vstupu do ní (v budoucnu) nejsou.“ Chorošeninová dále polemizuje 

s Jandourkovým názorem, že singles žijí o samotě zcela dobrovolně. A konečně, 

autorka bakalářské práce namítá, že upřednostňování kariéry a osobních zálib před 

rodinným životem a vícečetných sexuálních vztahů před monogamií nemusí nutně být 

motivací volby singlovství, nýbrž jeho přímými důsledky (Chorošeninová, 2001, s. 15–

16). 

Petr Mareš pak definuje singles jako „skupinu jedinců, kteří zůstávají svobodní a 

praktikují jen příležitostná soužití. Jedná se tedy o jedince, kteří nejenže žijí programově 

osamoceně či odděleně, ale rezignují i na jakékoli reprodukční strategie.“ (Mareš in 

Matoušková, 2011, s. 14). Mareš tedy shodně s Jandourkem považuje singlovství za 

svobodnou volbu každého jedince. Uvědomuje si však, že nemusí jít o definitivní 

rozhodnutí, ale pouze o přechodný stav předcházející vstupu do manželství. 

Tak to vnímá i Marcel Tomášek, který společně s Radkou Radimskou definoval 

singles jako „lidi nežijící v páru, žijící bez životního partnera. Podstatnou část této 

skupiny tvoří relativně mladí lidé mezi 25 až 40 lety, kteří se více méně dobrovolně 

rozhodli žít delší dobu bez partnera proto, aby mohli rozvíjet jiné než rodinné strategie. 

(…) Je však nutno podotknout, že tato relativně nová skupina není nijak stabilní, většina 

osob jenom odkládá partnerství a sňatky a stále žije v přesvědčení, že později nalezne 

svého partnera a ožení se nebo vdají.“ (Radimská a Tomášek, 2003, s. 1–2). 

Z této definice také vycházím ve své práci. Přikláním se však k názoru Daniely 

Trunečkové, která namítá, že většina současných singles „není úplně sama, nýbrž 

participuje na určitém druhu vztahu“ a že „stereotypní tradiční definice singles pouze 
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jako těch nesezdaných a nekohabitujících je nekoherentní a neodpovídající současným 

reáliím.“ (Trunečková, 2012, s. 6).  

Marcel Tomášek si je této skutečnosti vědom: „Singles často udržují nějakou 

formu pravidelných a mnohdy dlouhodobých vztahů (ačkoli sebe charakterizují jako 

single, tj. bez partnera/partnerky), které jsou uskutečňovány alternativně, např. na čistě 

sexuální nebo přátelské bázi, a nejsou pro ně klasickými partnerskými vztahy 

chápanými do budoucna jako základ pro případné založení rodiny.“ (Tomášek, 2007, 

online). Tomášek se také pokusil o klasifikaci těchto vztahů a rozdělil je do 

následujících skupin: ženatí/vdané milenci a milenky; víkendová manželství“1; vztahy 

na dálku a „nárazovky“2; otevřené vztahy3; „přítel/přítelkyně do nepohody“4; „hra na 

dokazování si“5; rozvíjení vztahů s rodinnými příslušníky. 

Na rozdíl od některých současných sociologů jsem se rozhodla nezahrnovat do 

kategorie singles homosexuály udržující trvalý partnerský poměr a kohabitující se svým 

partnerem. Rovněž nepočítám mezi singles svobodné matky a obecně jednoho rodiče 

(ať už otce, nebo matku) žijícího v jedné domácnosti se svým/i potomkem/potomky. 

 

1.2.2 Typologie singles 

 

Jak už jsem zmínila v podkapitole věnované definici pojmu singles, jedním 

z předních odborníků na toto téma je sociolog českého původu působící ve Spojených 

státech amerických Peter J. Stein. Ten na počátku 80. let 20. století vypracoval typologii 

singles založenou na kritériích dobrovolnosti/nedobrovolnosti a trvalosti/dočasnosti, 

kterou vymezil následujícími čtyřmi kategoriemi (Stein in Trunečková, 2012, s. 8–9): 

 dobrovolní dočasní (voluntary temporary) – mladí, dosud nesezdaní, a rozvedení, 

kteří manželství nezavrhují, ale právě teď mají jiné priority; 

 dobrovolní stabilní (voluntary stable) – lidé, kteří si svůj nesezdaný stav zvolili 

dobrovolně a jsou s ním spokojeni; zahrnuje osoby kohabitující i osoby, které 

jsou vyloučeny z manželství (kněží, členové a členky náboženských řádů); 

                                                 
1 Označována anglickým výrazem „living apart together“ – tj. „odděleně, ale spolu“. Představují model, 

kdy dva jedinci udržují partnerský vztah, přičemž spolu střídavě kohabitují a žijí odděleně. 
2 Označované anglickými výrazy „long-distance relationships“ a „one-night-stands“. Obě formy bývají 

často kombinovány. 
3 Na základě dohody mezi partnery nevylučují intimní vztahy s jinými partnery (Tomášek 2004 in 

Trunečková, 2012, s. 7). 
4 Přátelské vztahy soustředěné na sexuální sféru (Tomášek 2004 in Trunečková, 2012, s. 7). 
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 nedobrovolní dočasní (involuntary temporary) – lidé, kteří nejsou spokojeni se 

svým singlovstvím a intenzivně hledají partnera; 

 nedobrovolní stabilní (involuntary stable) – starší lidé, kteří přestože měli 

zájem, nenašli vhodného partnera a tak časem akceptovali svůj stav. 

Trunečková v této souvislosti namítá, že typologie založená na 

dobrovolnosti/nedobrovolnosti příslušnosti k singles už v dnešní české společnosti není 

aktuální. Domnívá se, že každý má možnost, pokud o to stojí, najít si partnera pro život 

a založit s ním rodinu: „Kdyby dnes lidé opravdu chtěli být sezdaní a mít vlastní rodinu, 

nebyl by to až takový problém.“ (Trunečková, 2012, s. 9). Poukazuje tím na sociální 

fenomén prosazující se v české společnosti od 90. let 20. století, který Tomášek 

označuje jako „individualizaci očekávání ve vztahu k případnému partnerovi“ 

(Tomášek, 2006, s. 92), tedy kladení vysokých a často velmi konkrétních požadavků na 

budoucího partnera/partnerku a odmítání jakýchkoliv kompromisů v tomto ohledu.  

Autor další zahraniční typologie, americký sociolog a futurolog Arthur B. 

Shostak, v podstatě kopíruje Steinovy kategorie singles, když je dělí na rozpolcené, 

toužící, odhodlané a politováníhodné (Borgata – Montgomery in Chorošeninová, 2011, 

s. 16): 

 rozpolcení (ambivalents) odpovídají charakteristikám dobrovolných dočasných;  

 toužící (wishfuls) vykazují znaky nedobrovolných dočasných;  

 odhodlaní (resolved) nesou vlastnosti dobrovolných trvalých;  

 politováníhodní (regretfuls) jsou v podstatě nedobrovolní dočasní.  

Trojici zahraničních expertů, které zde chci zmínit, uzavírá Američan Robert 

Staples, autor knihy The World of Black Singles. Hlavním kritériem jeho typologie 

singles byla míra otevřenosti vztahu (Staples in Matoušková, 2011, s. 17): 

 free-floating unattached – osoby, které jsou bez závazků a objevují se u nich 

pouze náhodné schůzky; 

 open-couple relationship – otevřený vztah, který je relativně stálý, avšak může 

zahrnovat ještě další sexuální a romantické vztahy; 

 close-couple relationship – uzavřený vztah, ve kterém dochází k vzájemnému 

uspokojování romantických a sexuálních potřeb; 

                                                                                                                                               
5 Jedinec si touto cestou dokazuje zájem opačného pohlaví a ujišťuje se, že pokud by vztah chtěl mít, měl 

by ho (Tomášek 2004 in Trunečková, 2012, s. 7). 
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 singles v jedné domácnosti – jedinci, kteří jsou zasnoubeni nebo se dohodnou, 

že budou společně žít; 

 accomodationalist – osoby, které jsou dočasně nebo permanentně osamělé, často 

starší osoby. 

V českém prostředí se, jak již bylo uvedeno výše, výzkumem singles 

nejintenzivněji zabývá Marcel Tomášek. Jeho typologie z roku 2003 dělí singles do tří 

základních kategorií (Tomášek, 2003, s. 229): 

 dosud nesezdaní (včetně samotných matek/otců s dětmi); 

 rozvedení, v separaci, ovdovělí; 

 vyloučení z manželského svazku – gayové, lesbičky, členové a členky 

náboženských řádů, kněží, vyloučení ze zdravotních důvodů – psychické nemoci 

atd.  

Trunečková v této souvislosti upozorňuje na spornou kategorii, kterou 

představují svobodné matky, popřípadě otcové. Přestože „jsou na západě tzv. single-

parents často chápáni jako příslušníci singles“ (Trunečková, 2012, s. 10), já osobně je 

tak nevnímám. Za jeden ze základních znaků singlovství totiž považuji dočasnou či 

trvalou absenci touhy po „genetické sebereplikaci prostřednictvím biologických 

potomků“ (Tomášek, 2007, online). Také homosexuální jedince odmítám automaticky 

řadit mezi singles, pokud žijí „běžným“ partnerským životem – tedy v trvalém vztahu a 

sdílejíce společnou domácnost. 

Ve své práci vycházím z typologie Marcely Linkové. Linková sice, jak 

připomíná Chorošeninová, opomíjí jedince, kteří „svůj stav bez partnera vidí jako 

životní styl, kterého se nehodlají vzdát ani do budoucna“ (Chorošeninová, 2011, s. 17), 

přesto mi však její kategorie singles připadají nejvýstižnější: 

 společně, ale každý sám – (z angl. living apart together – zkratka LAT) – 

jedinci, kteří mají trvalý vztah, nicméně s partnerem nežijí v jedné domácnosti;  

 single „z donucení“ – jedinci, kteří momentálně nedobrovolně nedisponují 

trvalým vztahem (např. z důvodu rozpadu předchozího vztahu či nedostatku 

volného času pro vysoké pracovní vytížení); 

 singles omylem – jedinci, kteří byť momentálně nedisponují trvalým vztahem, 

do budoucna jej a priori nezavrhují; pevný vztah, společné soužití, sňatek či 

založení rodiny odkládají do budoucna (Linková, 2002, s. 31–32). 
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1.2.3 Historický vývoj fenoménu singles 

 

Protože smyslem této práce není hloubková sociologická studie fenoménu 

singles, ale jejich prezentace v konkrétních médiích ve vymezeném časovém úseku, 

nastíním zde historický vývoj singles jen ve stručnosti. Podrobněji se pak budu věnovat 

části pojednávající o situaci singles v dnešní české společnosti.  

Jedinci, kteří dobrovolně či nedobrovolně zůstávali svobodní a nezakládali 

rodinu v běžném slova smyslu, se ve společnosti vyskytovali odnepaměti. Avšak 

fenomén singles, tak jak jej chápeme dnes, se začal formovat od druhé poloviny 60. let 

20. století. Tehdy došlo v západní Evropě ke sledu demografických procesů, které měly 

výrazný dopad na tehdejší společnost.  

Celková modernizace společnosti a socioekonomický pokrok (přechod od 

industriální společnosti k postindustriální, rozvoj informačních technologií, snadná 

dostupnost spolehlivé hormonální antikoncepce a legalizace interrupce) odstartovaly 

„proces proměny hodnot směrem k individualismu a k pluralitě v oblasti soukromého a 

rodinného života“ (Trunečková, 2012, s. 10).  

Tradiční rodina se rozpadla, narostl počet nesezdaných soužití, nemanželských 

dětí a neúplných rodin (Tomášek, 2007, online). Manželství přestalo být chápáno jako 

ekonomický svazek a jeho základem se stal vztah založený na romantické lásce a 

sexuální přitažlivosti (Giddens in Trunečková, 2012, s. 11). Důležitou úlohu, zejména 

ve Spojených státech amerických, sehrálo v 60. letech 20. století hnutí hippies a s ním 

spojená sexuální revoluce. „Mladí lidé odmítali normy podsouvané starší generací, 

vyzdvihující ekonomickou prosperitu a hmotné jistoty, a sami se aktivně podíleli na 

formování norem nových, nezbytných pro dosažení štěstí a seberealizace individua.“ 

(Rabušic in Trunečková, 2012, s. 11). 

Rostoucí vzdělanost žen, jejich pracovní uplatnění a ekonomická nezávislost pak 

završily tuto sociokulturní proměnu, jejímiž přímými důsledky byly a jsou nevratné 

změny v rodinném a reprodukčním chování, konkrétně odkládání vstupu do manželství 

do stále pozdějšího věku, stoupající věk prvorodiček, pokles porodnosti obecně, vysoká 

míra rozvodovosti a pěstování tzv. „alternativních vztahů“. Tyto fenomény jsou 

považovány za charakteristické rysy nebo alespoň doprovodné projevy stylu života 

označovaného pojmem singles.  

 

1.2.4 Postavení singles v dnešní české společnosti 
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V důsledku pádu komunistického režimu v roce 1989 prošla česká společnost 

v 90. letech 20. století podstatnými změnami, které v západní Evropě odstartovaly 

s dvacetiletým předstihem. Tyto změny bývají souhrnně označovány jako reflexivní 

modernizace, transformace intimity (Giddens in Tomášek, 2006, s. 82) a individualizace 

společnosti (Beck in Tomášek, 2006, s. 82). Mimo jiné došlo k radikálním sociálním 

změnám na úrovni osobních vztahů, jež se následně promítly do demografického profilu 

společnosti. Statistické údaje poukazují na prudký pokles sňatečnosti a nárůst podílu 

svobodných mezi mladými lidmi. 

„Zatímco v roce 1989 bylo do 30 let věku snoubenců uzavřeno 60 tisíc sňatků, 

v roce 1999 to bylo jen 34 tisíc sňatků. Tomu samozřejmě odpovídá nárůst svobodných 

mezi mladými lidmi: na konci osmdesátých let najdeme v kategorii 20 až 29 let 488 000 

svobodných, na konci devadesátých let je svobodných v této kategorii už více než jeden 

milion – 61 % všech mužů a žen této věkové skupiny.“ (Katrňák, 2001, s. 225). 

Podle údajů Českého statistického úřadu v roce 2012 uzavřelo manželství 17 898 

mužů mladších 30 let a 26 630 žen mladších 30 let. V každé deváté rodině v Česku žijí 

děti s rodiči, kteří se nevzali. Takzvaná faktická manželství, kdy jsou spolu lidé bez 

sňatku, tvoří totiž 11,2 % úplných rodin. Z celkového počtu více než 4,4 milionu 

domácností v České republice je více než 1,2 milionu, tedy téměř 30 %, obydleno pouze 

jednou osobou. 

Tomášek spatřuje příčiny klesající sňatečnosti a vzrůstajícího počtu singles 

jednak v tlacích na pracovním trhu, kdy „zaměstnanecká pozice stále více strukturuje 

životní podmínky a intimní vztahy v mnoha zaměstnaneckých skupinách 

prostřednictvím požadavku flexibility pracovní síly“, a dále v úrovni nově se 

prosazujících kulturních modelů. Jejich součástí je podle Tomáška vyčlenění nové 

životní fáze označované jako „pozdní mladost“, „mladá dospělost“ nebo „post-

adolescence“ (Heath a Cleaver in Tomášek, 2006, s. 82), která se vyznačuje 

odsouváním vstupu do manželství a zakládání rodiny do stále pozdějšího věku.  

Rabušic hovoří o náhle vytvořeném „prostoru pro svobodné individuální volby a 

životní styly“. Poukazuje též na skutečnost, že konec 20. století je obdobím, kdy 

„sňatkovým trhem prochází generace, jejíž představy o manželském životě jsou odlišné 

od představ generace jejích rodičů. Nové formy partnerského soužití pro ni tvoří již 

samozřejmou alternativu k manželskému soužití.“ (Rabušic in Katrňák, 2001, s. 225). 
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Rychtaříková za jednoznačnou příčinu poklesu sňatečnosti a odsouvání vstupu 

do manželství a zakládání rodiny do pozdějšího věku považuje „nepříznivé ekonomické 

podmínky transformující se české společnosti“. Podle ní mladí lidé nevstupují do 

manželství, protože se necítí být dostatečně ekonomicky a sociálně zabezpečeni 

(Rychtaříková in Katrňák, 2001, s. 226). To prokázal do značné míry i kvalitativní 

výzkum singles realizovaný Tomáškem v roce 2006, při němž vyšlo najevo, že potřeba 

dostatečného materiálního zabezpečení figuruje jako jedna z klíčových „podmínek 

realizace dlouhodobého vztahu a případného založení rodiny“ (Tomášek, 2006, s. 87). 

Katrňák nepovažuje pokles sňatečnosti na sklonku minulého století pouze za 

důsledek kulturních proměn společnosti a nepříznivých ekonomických podmínek, ale 

poukazuje na fenomén označovaný jako „sňatková tíseň“, tedy „situace, kdy jsou počty 

mužů a žen v nejčastějším sňatkovém věku v nepoměru“ (Katrňák, 2001, s. 229). 

Katrňák argumentuje, že ženy procházející na začátku devadesátých let sňatkovým 

trhem nenašly dostatečný počet odpovídajících partnerů. O několik let později se situace 

obrátila a v nevýhodě byli zase muži. Tento stav byl zapříčiněn dvěma faktory. Na jedné 

straně kulturním, kterým Katrňák míní rozdílný věk mužů a žen při vstupu do 

manželství (v České republice se ženy nejčastěji vdávají za muže o dva až tři roky 

starší), na druhé straně demografickým, tedy prudkým populačním nárůstem v první 

polovině 70. let 20. století. Svou teorii pak dokládá statistickými údaji. Uvádí například, 

že v roce 1974 se narodilo 94 387 žen, zatímco v kohortě jejich potenciálních partnerů 

z roku 1971 se narodilo 79 107 mužů. Znamená to, že v první polovině 90. let 15 280 

ženám chyběli na sňatkové trhu odpovídající partneři. V druhé polovině 90. let se 

situace obrátila. Například v roce 1976 se narodilo 98 076 mužů, zatímco ve skupině 

jejich potenciálních partnerek z roku 1979 bylo 83 670 žen. Z toho lze dovodit, že na 

sklonku 90. let 14 406 mužům chyběly na sňatkovém trhu odpovídající partnerky.  

Jak je z výše uvedeného výčtu přístupů patrné, vzrůstající podíl singles v české 

populaci, započatý v 90. letech 20. století a trvající dodnes, nemá jednu konkrétní 

příčinu, nýbrž je výsledkem syntézy několika různých vlivů. Těmi jsou především 

„komplexní změny na úrovni mentality a modelů převládajících v 90. letech, které 

s sebou přinesly i změny chování a motivací v oblasti profesního uplatnění“ (Tomášek, 

2006, s. 100). Dále pak specifický demografický vývoj české společnosti 

charakterizovaný vysokou porodností v první polovině a jejím poklesem v druhé 

polovině 70. let 20. století (Katrňák, 2001, s. 229), kombinovaný s „krizově-

ekonomickým“ faktorem spojovaným s „finanční nedostupností koupě nebo pronájmu 
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bytu, zdražováním mateřských školek, obecněji růstem životních nákladů, nárůstem 

nezaměstnanosti a špatnou sociální situací potenciálních mladých rodičů“ (Rychtaříková 

in Tomášek, 2006, s. 87) a obecně vysokou mírou rozvodovosti v České republice.  

Tomášek předpovídá, že se fenomén singles v českém prostředí bude prosazovat 

stále důrazněji a vývoj této specifické části populace bude kopírovat západní model 

charakterizovaný nástupem post-modernity na úrovni uspořádání partnerského života. 

Podle něho pak singles nerezignují zcela na rodičovství, ale podobně jako praktikují 

alternativní vztahy, budou stále častěji realizovat i alternativní formy rodičovství 

prostřednictvím adopce nebo přijetí rodičovské zodpovědnosti k dětem partnera či 

partnerky (Tomášek, 2007, s. online). 
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2. EMPIRICKÁ ČÁST 

 

2.1 VYMEZENÍ POJMŮ 

 

2.1.1 Definice pojmu singles  

 

Jako východisko jsem si zvolila přístup sociologů Radimské a Tomáška, kteří 

charakterizují singles následujícím způsobem: „…lidi nežijící v páru, žijící bez 

životního partnera. Podstatnou část této skupiny tvoří relativně mladí lidé mezi 25 až 40 

lety, kteří se více méně dobrovolně rozhodli žít delší dobu bez partnera proto, aby mohli 

rozvíjet jiné než rodinné strategie.“ (Radimská a Tomášek, 2003, s. 1–2). Pro účely této 

práce jsem pojem singles rozšířila i o jedince, kteří sice žijí sami, ale pěstují tzv. 

alternativní vztahy. Podle sociologa Marcela Tomáška sem patří „překvapivě početná 

skupina svobodných žen, které udržují dlouhodobý vztah s ženatým mužem“ a dále „tzv. 

víkendová manželství, vztahy na dálku a vztahy na jednu noc“ (Tomášek, 2006, s. 96–

99). 

 

2.1.2 Typologie singles 

 

Při určování jednotlivých typů singles jsem si vypomohla studií Marcely 

Linkové Singles: životní styl, nebo z nouze ctnost? Ta dělí singly do těchto tří skupin:  

1) společně, ale každý sám – řadí se sem tedy jedinci, již mají trvalý vztah, 

nicméně s partnerem nežijí v jedné domácnosti;  

2) singles „z donucení“ – sem se řadí jedinci, kteří momentálně nedobrovolně 

nedisponují trvalým vztahem (např. z důvodu rozpadu předchozího vztahu či nedostatku 

volného času z důvodu vysokého pracovního vytížení);  

3) singles omylem – do této kategorie se řadí jedinci, kteří byť momentálně 

nedisponují trvalým vztahem, do budoucna jej a priori nezavrhují. Pevný vztah, 

společné soužití, sňatek či založení rodiny odkládají do budoucna (Linková, 2002, s. 

31–32). 

Čtvrtou skupinu pak tvoří tzv. alternativní vztahy, definice viz čl. 3.1.1. 
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2.1.3 Charakteristika periodik 

 

Pro účely této práce jsem zvolila časopisy Cosmopolitan, Elle a Marianne, které 

se v posledních osmi letech umisťují v pětici nejčtenějších časopisů životního stylu pro 

ženy v České republice.6  

 

Cosmopolitan 

 

První číslo Cosmopolitanu vyšlo v USA v roce 1933, česká mutace časopisu 

vychází od roku 1994. Po dlouhá léta byl vlajkovým titulem vydavatelství Stratosféra, 

které v roce 2012 pohltil vydavatelský kolos Bauer Media. 

V současné době časopis vychází ve více než 40 zemích světa. Jeho podtitul zní 

„Nejčtenější časopis pro mladou ženu na světě“ a dle informací vydavatele se jedná o 

„nejvlivnější a nejúspěšnější časopis pro ženy v celosvětovém měřítku“. V České 

republice se pravidelně umisťuje v první pětici nejčtenějších časopisů životního stylu 

pro ženy. 

Mezi převažující témata časopisu patří láska a vztahy, sex, móda a krása, kariéra 

a volný čas. Na webových stránkách vydavatelství je magazín uveden slovy: „Chcete 

skvělého partnera, zábavnou práci, dostatek sebevědomí a ještě k tomu úžasně vypadat? 

Varujeme vás, po přečtení tohoto časopisu se vám to může přihodit.“ 

Usuzováno z komunikační strategie a zaměření inzerce, Cosmopolitan cílí na 

ženy ve věku zhruba 25 až 45 let se středními a vyššími příjmy, které si zakládají 

především na osobním vzhledu a budování kariéry. 

Cosmopolitan je měsíčník. Od roku 2000 vychází ve dvou formátech – 

v klasickém formátu o rozměrech 200 × 270 mm a tzv. MEDIUM formátu o rozměrech 

170 × 230 mm. Cena většího formátu je 100 Kč, cena menšího formátu je 60 Kč. Je 

možno zakoupit si zvýhodněné předplatné jak klasického formátu (půlroční předplatné 

za 599 Kč, roční předplatné za 1099 Kč a dvouleté předplatné za 2198 Kč), tak formátu 

MEDIUM (půlroční předplatné za 359 Kč, roční předplatné za 659 Kč). Několikrát do 

roka je součástí většího formátu čísla dárek v podobě kosmetiky či módního doplňku.  
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Elle 

 

Magazín Elle byl založen v roce 1945 ve Francii. Krátce nato začal vycházet 

v USA a později se rozšířil do dalších zemí. V současné době patří k nejvýznamnějším 

módním časopisům na světě. Vychází ve více než šedesáti zemích a má různé odnože 

jako Elle DÉCOR, Elle Girl či Elle Cuisine.  

V České republice vychází od roku 1994 ve vydavatelství BURDA Media 2000. 

Podobně jako Cosmopolitan se také Elle řadí k pěti nejčtenějším lifestylovým 

časopisům pro ženy v zemi. Magazín se primárně zaměřuje na novinky z oblasti módy, 

kosmetiky a designu, ale věnuje se také politickým a kulturním tématům či otázkám 

partnerského života, rodinných vztahů a budování kariéry. 

Magazín vychází s podtitulem „Nejprodávanější módní časopis na světě“. 

Vydavatel jej prezentuje jako titul, který „svým čtenářkám nic nediktuje, naopak: 

pomáhá jim najít jejich vlastní, osobitý styl, inspiruje je, motivuje a probouzí jejich 

kreativitu a vizuální cítění“.  

Magazín cílí na ženy ve věku cca 25 až 45 let se středními a vyššími příjmy, 

které baví sledovat nejnovější trendy ze světa módy a kosmetiky, designu a životního 

stylu obecně.  

Elle je měsíčník. Po celou dobu své existence vychází ve stejném formátu o 

rozměrech 200 × 270 mm. Aktuální cena je 100 Kč. Je možné zaplatit si zvýhodněné 

půlroční předplatné za 399 Kč a roční předplatné za 799 Kč, respektive 999 Kč 

s dárkem.  

 

Marianne 

 

Časopis Marianne patří již přes třicet let k nejprodávanějším a nejčtenějším 

lifestylovým časopisům pro ženy. V Čechách ho vydává od roku 2000 vydavatelství 

BURDA Media 2000. Ze všech tří zde prezentovaných časopisů je tím 

„nejdospělejším“. Jeho motto zní „Život začíná ve třiceti“. 

Magazín pravidelně otiskuje rozhovory s více či méně známými osobnostmi, 

odborníky na nejrůznější témata a kapacitami ve svých oborech – ať už se jedná o 

kulturu, politiku, vědu či sociální sféru. Pomáhá ženám nalézt křehkou rovnováhu mezi 

                                                                                                                                               
6 Dle průzkumů Media Projekt realizovaných v letech 2006–2013, nejprve společnostmi GfK Praha a 

Median (2006–2012), následně společnostmi Median a STEM/MARK (2013). 
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budováním kariéry a péčí o děti a domácnost. Nevyhýbá se ani osobním tématům. 

Věnuje se též módě a kosmetice.  

Časopis Marianne získal již třikrát (2005, 2006 a 2013) titul Časopis roku 

udílený Sekcí časopisů Unie vydavatelů. Oblíbené jsou rovněž odnože Marianne 

Bydlení a Marianne Venkov & Styl. S magazínem jsou dnes už nerozlučně spjaty tzv. 

Dny Marianne, tradiční víkendová nákupní akce plná slev, která se koná dvakrát do 

roka, vždy na jaře a na podzim, přičemž naposledy se do ní zapojilo více než 5000 

obchodů. 

Vydavatel považuje časopis za „čtení pro dospělé ženy, které vědí, co chtějí. 

Mají svou profesi, rodinu i zájmy, vědí, proč je důležité pevné zázemí nebo přátelství a 

proč je také občas nutné se zastavit a začít třeba úplně od začátku.“ 

Časopis cílí na ženy od 30 let výše, které se zajímají o aktuální dění, budují si 

kariéru, ale zároveň se věnují výchově dětí a péči o domácnost, a při tom všem sledují 

módní trendy a novinky v oblasti kosmetiky.  

Také Marianne je měsíčník. Vychází ve formátu o rozměrech 200 × 266 mm. 

Aktuální cena je 70 Kč. Také v tomto případě je možné zakoupit si zvýhodněné 

půlroční předplatné za 399 Kč a roční předplatné za 699 Kč, respektive 799 Kč s 

dárkem. 

 

2.2 FORMULACE HYPOTÉZ 

 

Při formulaci hypotéz jsem se opírala o poznatky z teorie médií, konkrétně o 

principy mediální produkce, tj. způsoby, jak je mediální produkce vyráběna, prodávána 

a distribuována. Zároveň jsem přihlížela k událostem zásadního významu, jež se 

odehrály ve sledovaném období a mohly dle mého názoru významným způsobem 

ovlivnit jak četnost výskytu článků o zkoumaném fenoménu, tak i jejich charakter. 

 

2.2.1 Principy mediální produkce  

 

Když uvažujeme o médiích, nesmíme zapomínat, že tvoří nedílnou součást 

společnosti, ve které fungují, její ekonomiky, politiky a kultury, že jsou touto 

společností ovlivňována a sama ji ovlivňují (Jirák a Köpplová, 2009, s. 105). 
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Na existenci, fungování a produkci médií se podílí celá řada navzájem 

souvisejících faktorů, které lze uměle rozdělit na vnější (společenské, politické, kulturní 

a ekonomické podněty) a vnitřní (vznikající uvnitř samotného odvětví). 

Protože se nepohybuji uvnitř oboru a nejsem tudíž schopna definovat konkrétní 

vnitřní faktory ovlivňující produkci médií zkoumaných v rámci této práce, zaměřila 

jsem se na faktory vnější, tedy především na společenský rámec a ekonomické 

podmínky fungování médií. 

Média jsou společenskou institucí svého druhu a jako taková hrají významnou 

roli v celkovém uspořádání i v každodenním životě moderních společností (Jirák a 

Köpplová, 2009, s. 111). Teorií o sociální roli médií existuje mnoho. Pro účely této 

práce je důležitá zejména tzv. hypotéza nastolování agendy (angl. Agenda Setting). 

Podle ní média tím, co se v nich objevuje a jak je to prezentováno, „signalizují význam 

témat a událostí a jejich jednotlivých interpretací, a tak spoluovlivňují obsahy myšlení a 

perspektivu nahlížení na jednotlivá témata a vztahy mezi nimi“ (Jirák a Köpplová, 2009, 

s. 112). 

Singles, jako každá minoritní skupina společnosti, podléhají silné stereotypizaci. 

Je proto důležité mít na paměti, že média napomáhají vytváření a posilování stereotypů. 

Pro své příjemce totiž „konstruují svět jako soubor představ a hodnot a naznačují mu, co 

je ‚normální‘ a co ‚úchylka‘, co je ‚extrémní‘ a co ‚přijatelné‘“ (Jirák a Köpplová, 2009, 

s. 113). 

Kromě společenského rámce fungování médií je neméně důležitá i jejich 

ekonomika. Média – a o lifestylových časopisech to platí dvojnásob – jsou financována 

především z reklamy, tedy v tomto konkrétním případě z prodeje tiskové plochy 

inzerentům. Je tedy pochopitelné, že se snaží oslovit takové publikum, které se 

zadavateli inzerce zavázali zaujmout. Publikum se tak stává „zbožím, kterým média 

soupeří o pozornost, zájem a finanční prostředky inzerentů“ (Jirák a Köpplová, 2009, s. 

136). 

Reklama přitom může mít různou formu – od zjevné (v podobě komerční 

inzerce) po skrytou, kterou představuje např. tzv. product placement, ale i výběr témat a 

způsob jejich zpracování, který v určité cílové skupině může vyvolat (a nezřídka 

vyvolává) změnu spotřebního chování. Singles v tomto směru představují ideální 

cílovou skupinu, protože se mohou svobodně a nezávisle rozhodovat, jak naloží se 

svými finančními prostředky, a spíše než sezdané páry tíhnou k investicím „méně 

praktické“ povahy. 
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2.2.2 Události ovlivňující výběr zpráv a témat  

 

Ekonomické a politické 

 2002: Česko zasáhly v srpnu devastující povodně, které představovaly co do 

rozsahu i následků mimořádnou událost v historii země. Celkové 

národohospodářské škody způsobené záplavami dosáhly cca 70 mld. Kč. 

Významně byla zasažena dopravní, energetická a komunikační 

infrastruktura. Z průmyslových oborů postihly záplavy především chemický, 

potravinářský, těžební a energetický průmysl. Jejich makroekonomické 

dopady, včetně fiskálních, však nebyly zásadního charakteru. 

 2003: V červnu se uskutečnilo referendum o přistoupení České republiky k 

Evropské unii. Pro vstup do EU se vyslovilo 77,3 % voličů, proti bylo 22,7 

%. Vyslovila se nadpoloviční většina (55 %) českých voličů. Tehdejší 

prezident České republiky Václav Klaus se v referendu vyslovil proti vstupu 

do EU. Téma bylo hojně reflektováno médii. 

 2004: Česká republika se 1. května 2004 stala plnoprávným členem 

Evropské unie. Jejím občanům se tak kromě jiného otevřela možnost 

volného pohybu na pracovních trzích členských států. Od 1. 5. 2004 otevřely 

svůj pracovní trh nově přistoupivším členům Finsko, Řecko, Irsko, Itálie, 

Portugalsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie. 

 2007: V roce 2006 nabyl účinnosti zákon o jednostranném zvyšování 

nájemného. Od 1. 1. 2007 tak začala postupná deregulace cen nájemného. Ve 

většině krajských měst, velkých městech Středočeského kraje a v Praze 

skončila na konci roku 2012, ve zbytku republiky již v roce 2010. Celkem se 

týkala přibližně 700 000 bytů. 

 2008: Vypukla celosvětová hospodářská krize. Na exportně orientovanou 

českou ekonomiku dolehla především v podobě prudkého poklesu zahraniční 

poptávky. Její následky v podobě poklesu HDP, způsobeného především 

nižší spotřebou domácností i vlády, přetrvávaly i v následujících třech letech. 

Ekonomická recese rovněž odstartovala postupný růst nezaměstnanosti. 

Tento trend přetrvává dodnes. 
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 2009: Na počátku roku 2009 dochází v důsledku finanční krize ke korekci 

cen nemovitostí a splasknutí tzv. cenové bubliny na trhu s nemovitostmi 

v České republice. Ta byla způsobena kombinací poklesu výstavby bytů 

v 90. letech minulého století a rostoucí poptávky po bydlení (silné ročníky 

70. let) na začátku století současného. Ceny nemovitostí tak po mnoha letech 

začaly klesat. 

 2009: V první polovině roku 2009 Česká republika předsedala Radě 

Evropské unie a Evropské radě. České předsednictví nepřineslo jen zvýšený 

zájem o naši zemi u evropských sousedů, ale i zájem českých občanů o dění 

v EU. 

 2010: V roce 2010 dochází k poklesu cen tržního nájemného, který 

odstartoval již koncem roku 2009. V posledním čtvrtletí 2009 klesly ceny 

tržních nájmů v ČR o 4 %, v Praze došlo k meziročnímu poklesu o více než 

12 %. 

 

Sociální 

 Rostoucí počet domácností jednotlivců. Zatímco v roce 1995 představovaly 

domácnosti jednotlivců 6,5 % populace, v roce 2005 překročily hranici 10 % 

a v roce 2010 to bylo již 12 %. Tento vysoký přírůstek domácností 

jednotlivců byl do značné míry způsoben nárůstem počtu samostatně 

hospodařících jednotlivců v předdůchodovém a důchodovém věku, avšak ani 

růst počtu domácností jednotlivců v mladém a středním produktivním věku 

nebyl zanedbatelný. Projevil se zejména ve věkové skupině 25–34 let, kde 

vzrostl pětinásobně. V roce 2010 byla již každá čtvrtá domácnost v republice 

domácností jednotlivce (27,8 %). V Praze se podíl domácností jednotlivců 

přiblížil dokonce k 40 %. Údaje byly zveřejněny v souvislosti s výsledky 

sčítání lidí, domů a bytů koncem roku 2011. 

 Rostoucí úroveň rozvodovosti. Míra rozvodovosti se pozvolna zvyšovala již 

od 70. let minulého století. V období 2005–2010 rozvodovost v celkovém 

trendu stagnovala na úrovni 47–50 %. Historické maximum, 50 % 

manželství končících rozvodem, bylo zaznamenáno v roce 2010. V roce 

2011 pak došlo k poklesu zpět na úroveň z počátku nového tisíciletí, přesněji 
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na hladinu 44 %. V roce 2012 byl počet rozvodů (26,4 tis.) dokonce nejnižší 

od roku 1999. 

 Odkládání narození prvního dítěte doprovázené vyšší preferencí 

alternativních forem soužití. Průměrný věk českých rodiček se zvyšuje. Od 

roku 1984, kdy byl na minimu, vzrostl o více než pět let na 29,8 roku (údaj 

za rok 2012). Zvyšování průměrného věku matky při porodu je součástí 

takzvaného druhého demografického přechodu, který v zemích západní a 

severní Evropy nastal už v 60. letech minulého století, u nás zhruba o 20 let 

později. Projevil se změnou hodnot, lidé se tolik neorientovali na rodinu, 

rostl počet párů žijících takzvaně „na psí knížku“, narůstal počet neúplných 

rodin. 

 Vyšší preference života v nesezdaném soužití. Dle informací ČSÚ se 

současná česká populace vyznačuje pozdějším odchodem od rodičů (zatímco 

v roce 1995 bydlelo u rodičů 15 % žen a 32 % mužů ve věku 25–29 let, do 

roku 2013 se tento podíl u žen zdvojnásobil (na 31 %), u mužů dosáhl téměř 

50 %. Počet žen žijících single se v této věkové kategorii zvýšil 

sedminásobně (na 8,5 %), u mužů čtyřnásobně (na 12 %). 

 

Kulturní 

 Listopad 2004: Česká premiéra filmu Bridget Jonesová – S rozumem 

v koncích. Pokračování úspěšné komedie z roku 2001 o nezadané třicetileté 

novinářce a jejích potížích s nalezením vhodného partnera pro život. 

 Červen 2008: Česká premiéra amerického filmu Sex ve městě. Film 

navazující na úspěšný stejnojmenný seriál vyprávějící příhody čtyř 

nezadaných kamarádek ve věku 30–40 let, žijících na Manhattanu a věčně 

řešících problémy s láskou. 

 Listopad 2008: Premiéra dokumentu České televize Singles. Zpovědi čtyř 

představitelů singles prokládané názory sociologa na tento fenomén. 

 Prosinec 2010: Premiéra dokumentu Nesvatbov. Příběh filmu Eriky Hníkové 

se odehrává ve slovenské vesnici Zemplínske Hámre, jejíž starosta se 

rozhodne udělat vše pro to, aby se do vymírající dědiny vrátil život. 

Originálním způsobem motivuje třicátníky žijící o samotě, aby se navzájem 
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spárovali a zakládali rodiny. Přes veškeré úsilí se však jeho projekt míjí 

účinkem. 

 Březen 2011: Zahájil vysílání nový televizní kanál Prima Love. V jeho 

programové nabídce převažují populární americké seriály (Přátelé, Ally 

McBeal, Sex ve městě) a romantické filmy určené především ženskému 

publiku. 

 Červenec 2011: Premiéra filmu Generace singles. Film režisérky Jany 

Počtové hledá odpovědi na otázky, „proč je v dnešní době svoboda vnímána 

jako vyšší hodnota než stabilita, proč nemáme takovou potřebu realizovat se 

životem v páru a jestli není problémem dneška spíš to, že lidé nemohou 

(ačkoliv by více než chtěli) někoho najít.“ Příběhy hlavních postav se v 

dokumentu propojují s názory odborníků na dané téma. 

 

2.3 HYPOTÉZY 

 

H1: Četnost výskytu článků o singles bude kopírovat demografická data 

(vzrůstající podíl jednočlenných domácností, stoupající rozvodovost, odkládání 

mateřství, preference života v nesezdaném soužití) a bude tak mít vzrůstající tendenci. 

Počet článků v první polovině sledovaného období (leden 2002 až červen 2007) bude 

prokazatelně nižší než počet článků v druhé polovině sledovaného období (červenec 

2007 až prosinec 2012). 

H2: Prostor v médiích věnovaný tématu singles bude kopírovat demografická 

data (vzrůstající podíl jednočlenných domácností, stoupající rozvodovost, odkládání 

mateřství, preference života v nesezdaném soužití) a bude tak mít vzrůstající tendenci. 

Objem článků (v počtu slov) v první polovině sledovaného období (leden 2002 až 

červen 2007) bude prokazatelně nižší než objem článků (v počtu slov) v druhé polovině 

sledovaného období (červenec 2007 až prosinec 2012). 

H3: V roce 2002 bude výskyt článků o singles na velmi nízké úrovni v důsledku 

srpnových povodní, které byly hlavním mediálním tématem roku. 

H4: V letech 2003–2004 počet článků o singles mírně vzroste v důsledku 

příprav a následného vstupu do EU a s tím souvisejícího následování vzorů „západního 

světa“. 
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H5: V roce 2007 dojde k poklesu výskytu článků o singles v důsledku nabytí 

účinnosti zákona o jednostranném zvyšování nájemného. 

H6: V roce 2009 bude zaznamenán enormní výskyt článků o singles. Budou 

totiž jedním z nástrojů k rozproudění „zamrzlé“ ekonomiky, neboť singles jedinci mají 

tendenci více utrácet a mají vyšší náklady na život obecně.  

H7: V letech 2010–2011 se počet článků o singles bude udržovat na vysoké 

úrovni v důsledku ekonomické recese a poklesu cen nájemného. Jejich výskyt se opět 

sníží až v roce 2012. 

H8: V prosinci 2004 bude výskyt článků o singles četnější v porovnání 

s ostatními měsíci roku v důsledku premiéry filmu Bridget Jonesová – S rozumem 

v koncích. 

H9: V období červenec a srpen 2008 bude výskyt článků o singles četnější 

v porovnání s ostatními měsíci roku v důsledku premiéry filmu Sex ve městě. 

H10: V prosinci 2008 bude výskyt článků o singles četnější v porovnání 

s ostatními měsíci roku v důsledku odvysílání dokumentu České televize Singles. 

H11: V prvním čtvrtletí 2011 bude výskyt článků o singles četnější v porovnání 

s posledním čtvrtletím roku 2010 v důsledku premiéry dokumentu Nesvatbov a zahájení 

vysílání televizního kanálu Prima Love. 

H12: Ve třetím čtvrtletí 2011 bude výskyt článků o singles četnější v porovnání 

s druhým a čtvrtým čtvrtletím roku v důsledku premiéry filmu Generace singles. 

H13: Na základě obsahového zaměření a cílových skupin jednotlivých časopisů 

bude pořadí časopisů co do počtu publikovaných článků o singles (od nejvyššího počtu 

po nejnižší) následující: Cosmopolitan, Elle, Marianne. 

H14: Vzhledem k charakteru sledovaných médií (lifestylové časopisy pro ženy) 

budou jednoznačně převažovat články o singles ženského pohlaví.  

H15: V první polovině sledovaného období bude převažovat typ singles „z 

donucení“. V druhé polovině sledovaného období bude v důsledku kombinace proměny 

české společnosti a ekonomické recese fenomén singles představován v mnohem lepším 

světle a budou proto převažovat (umístí se na prvních dvou místech co do počtu článků) 

typy singles omylem a společně, ale každý sám. 

H16: Výskyt článků o singles praktikujících alternativní vztahy bude mít 

vzrůstající tendenci. Počet článků v první polovině sledovaného období (leden 2002 až 

červen 2007) bude prokazatelně nižší než počet článků v druhé polovině sledovaného 

období (červenec 2007 až prosinec 2012).  
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H17: V první polovině sledovaného období budou převládat pasáže 

pojednávající převážně o nevýhodách života singles. V druhé polovině sledovaného 

období budou v důsledku kombinace proměny české společnosti a ekonomické recese 

převažovat pasáže popisující jeho výhody. 

H18: V letech 2009, 2010 a 2011 budou v důsledku ekonomické recese a 

klesajících cen nájemného převažovat pasáže pojednávající o výhodách života singles 

nad pasážemi pojednávajícími o nevýhodách života singles. 

H19: V první polovině sledovaného období (leden 2002 až červen 2007) budou 

v důsledku proměny české společnosti (odkládání mateřství, vyšší preference 

nesezdaného soužití a jiných alternativních forem soužití) nejčastěji zmiňovanými 

výhodami života singles svoboda/citová nezávislost a možnost volně rozhodovat o tom, 

jak trávit volný čas. 

H20: V druhé polovině sledovaného období (červenec 2007 až prosinec 2012) 

budou v důsledku ekonomické recese nejčastěji zmiňovanými výhodami života singles 

finanční nezávislost a opět svoboda rozhodování při nakládání s volným časem (který je 

téměř vždy spojen s většími finančními výdaji). 

H21: V první polovině sledovaného období (leden 2002 až červen 2007) budou 

nejčastěji zmiňovanými nevýhodami života singles pocit osamění a ekonomická 

náročnost života singles v důsledku vysokých cen nájemného.  

H22: V druhé polovině sledovaného období (červenec 2007 až prosinec 2012) 

budou záměrně zamlčovány nevýhody jako ekonomická náročnost či nemožnost založit 

rodinu a nejčastěji zmiňovanými nevýhodami tak budou pocit osamění a sociální 

exkluze. 

H23: Nejčastěji zmiňovanou výhodou života singles obecně bude svoboda při 

nakládání s volným časem. 

H24: Nejčastěji zmiňovanou nevýhodou života singles obecně bude pocit 

osamění.  

H25: V celkovém souhrnu budou převažovat pasáže pojednávající o výhodách 

života singles nad pasážemi pojednávajícími o nevýhodách života singles. Domnívám 

se totiž, že život singles je v českých médiích stále do značné míry idealizován a jeho 

stoupenci jsou vykreslováni jako „zlatá mládež“, která oplývá dostatkem finančních 

prostředků a z vlastní vůle dává přednost životu o samotě před „omezujícím“ životem 

v páru.  
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2.4 VÝSLEDKY ANALÝZY 

 

Smyslem této práce bylo nahlédnout „očima“ nejčtenějších českých 

lifestylových časopisů pro ženy singles, skupinu s nevyhraněnými partnerskými vztahy, 

která ukrajuje z koláče české společnosti čím dál větší krajíc a přesto, až na pár 

výjimek, stále stojí stranou zájmu sociologických výzkumů. 

Prakticky jediným zdrojem informací o tomto v českém prostředí relativně 

mladém sociologickém fenoménu tak zůstávají média. Jaký prostor mu věnují? Jaký 

obraz o něm vytvářela před deseti lety a jaký o něm vytvářejí v současnosti? Kdo ve 

skutečnosti vedl tahy štětcem na tomto obrazu? A jak v něm číst? Zodpovědět tyto 

otázky pomáhá i tato analýza. 

Z provedeného výzkumu vyplývá, že téma singles nenechává média lhostejnými. 

V letech 2002–2012 připadal jeden článek o singles v průměru na každé 4,5 číslo 

sledovaných časopisů. V průběhu zkoumaného období bylo rovněž možné vypozorovat 

rostoucí výskyt těchto článků. Zatímco v první polovině sledovaného období připadal 

jeden článek o singles v průměru na každé jedenácté číslo časopisu, v druhé polovině to 

bylo již každé třetí číslo (H1, H2 potvrzeny). Tento trend bezesporu souvisí s proměnou 

české společnosti ve smyslu liberalizace na poli partnerských a rodinných vztahů a 

reflektuje statistiky o rostoucím počtu jednočlenných domácností v ČR. 

  

K prudkému nárůstu výskytu článků o singles došlo v roce 2009, což je možné si 

vysvětlit jako reakci na celosvětovou hospodářskou krizi, jejíž první fáze odstartovala o 

rok dříve (H6 potvrzena). Ta vedla k ekonomické stagnaci, způsobené mimo jiné 
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poklesem domácí spotřeby. Protože lifestylové časopisy jsou financovány téměř 

výhradně z inzerce, obchodují tedy s pozorností svých čtenářů, domnívám se, že články 

o singles (skupině, které je obecně přičítána velká kupní síla) v mnoha případech měly 

podobnou funkci jako inzerce na zboží a služby. Tuto teorii podporuje i fakt, že výskyt 

článků o singles se udržoval na vysoké úrovni i v následujících dvou letech, kdy trvala 

hospodářská recese (H7 potvrzena). Naopak v roce 2012, kdy se domácí ekonomická 

situace začala lepšit, jejich výskyt značně poklesl. Stojí též za zmínku, že v letech 

2009–2011 převažovaly články pojednávající o výhodách života singles nad články 

zmiňujícími jeho nevýhody (H18 potvrzena). 

 

 

 

Ze zbývajících hypotéz formulovaných na základě vlivu ekonomicko-

politických faktorů se potvrdila už pouze domněnka předpokládající pokles výskytu 

článků o singles v roce 2007 v důsledku nabytí účinnosti zákona o deregulaci cen 

nájemného (H5 potvrzena). Kulturní události, konkrétně premiéry filmů o singles, měly 

jen zanedbatelný dopad na výskyt článků na dané téma (H8–H12 nepotvrzeny).  

Co se týče zastoupení jednotlivých typů singles, výzkum nepotvrdil můj 

předpoklad, že v průběhu sledovaného období dojde k posunu od prezentace singles 

coby nedobrovolných samotářů („singles z donucení“) k jedincům, kteří si svou samotu 

volí dobrovolně, ať již trvale, či dočasně (singles „společně, ale každý sám“ a „singles 

omylem“). Analýza prokázala, že nejčastěji popisovaným typem singles po celou dobu 
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sledovaného období byl „singles omylem“ (H15 nepotvrzena). Zkoumané časopisy tedy 

za jakýsi prototyp singles považují jedince, který si svou samotu volí dobrovolně, avšak 

bere ji jako provizorium a věří v pozdější navázání trvalého partnerského vztahu. 

Hypotéza, že v průběhu sledovaného období média začnou více reflektovat tzv. 

alternativní vztahy, se ukázala být opodstatněná (H16 potvrzena). 

 

 

 

Výzkum dále potvrdil, že zatímco v první polovině sledovaného období byly 

zmiňovány častěji nevýhody života singles, v druhé polovině převážily výhody (H17 

potvrzena). Je však třeba zdůraznit, že rozdíly v rozsahu pasáží věnovaných výhodám a 

pasáží věnovaných nevýhodám byly v obou případech minimální. Můžeme tedy 

prohlásit, že média se po celou dobu věnovala přibližně stejnou měrou výhodám i 

nevýhodám života singles. 

Hypotéza o jednoznačné převaze pasáží pojednávajících o výhodách života 

singles v roce 2009 se ukázala být pravdivá a podpořila tak mou teorii o využití tématu 

singles jako jednoho z nástrojů k rozproudění stagnující ekonomiky (H18 potvrzena). 

Překvapivě se nepotvrdila ani jedna z hypotéz o frekvenci výskytu konkrétních 

výhod či nevýhod v první a druhé polovině sledovaného období (H20–H22 

nepotvrzeny). Výzkum však potvrdil, že zdaleka nejčastěji uváděnou výhodou života 

singles byla svoboda při nakládání s volným časem (H23 potvrzena). Naopak nejčastější 

nevýhodou se překvapivě ukázala být nemožnost založit rodinu (H24 nepotvrzena). Je 
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zajímavé, že finanční nezávislost coby výhoda a ekonomická náročnost coby nevýhoda 

života singles byly zmiňovány jen okrajově. Jako by se média záměrně vyhýbala tématu 

financí, které však s fenoménem singles významně souvisí.  

 

 

 

 

 

Konečně, výzkum potvrdil hypotézu, že v souhrnu budou pasáže pojednávající o 

výhodách života singles převažovat nad těmi, které se věnují jeho nevýhodám (H25 
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potvrzena). I zde však byl rozdíl naprosto zanedbatelný a lze tedy prohlásit, že poměr 

výhod a nevýhod v článcích zabývajících se tématem singles byl srovnatelný. 

 

 

 

Na závěr nutno poznamenat, že ačkoliv jsem se snažila pojmenovat 

nejdůležitější výhody a nevýhody života singles, zdaleka jsem nepostihla všechny. 

V kategorii „jiné výhody“ tak skončily nejčastěji: možnost vyvarovat se stereotypů 

partnerského soužití, příležitost budovat kariéru, lepší psychická pohoda, nárůst 

sebevědomí. V kategorii „jiné nevýhody“ se nejčastěji ocitaly: nedostatek sexu, odtržení 

od reálného života, sílící neochota a později nemožnost činit kompromisy, které jsou 

nezbytnou podmínkou navázání a udržení trvalého partnerského vztahu. 

Závěr 

Z výše uvedeného shrnutí vyplývá, že tvůrci lifestylových časopisů pro ženy si 

uvědomují rostoucí význam početně sílící skupiny singles a na svých stránkách jí věnují 

čím dál více prostoru. Můžeme se pouze dohadovat, do jaké míry je k tomu vede 

motivace oslovit co nejširší okruh svých čtenářů a kdy už se jedná o promyšlené 

marketingové texty ušité na míru konkrétní cílové skupině zadavateli inzerce. 

Ponecháme-li stranou komerční zájmy médií, které stojí vždy „až na prvním 

místě“, musíme uznat, že v uplynulých letech přece jen došlo k určitému posunu 

mediálního obrazu singles, a to od čisté fikce směrem k realismu s prvky fantastična.  
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Už neplatí, že by média zobrazovala singles jako „výhradně bohaté a úspěšné 

jedince zaujímající jednoznačně odmítavý postoj k partnerským vztahům a manželství“ 

(Trunečková, 2012, s. 40). Je pravda, že stále ještě „mlčí“ o ekonomické náročnosti 

takového života a o skutečnosti, že zdaleka ne všichni singles patří do kategorie „střední 

a vyšší příjmy“. Na druhou stranu, typický single, jak ho média dnes prezentují, sice žije 

sám a snaží se z tohoto stavu vytěžit maximum výhod, ale zároveň stále po očku 

sleduje, jestli se někde neobjeví jeho vysněná polovička, se kterou by, slovy sociologů, 

mohl „kohabitovat“ a „naplňovat reprodukční strategie“.  

Navíc neušlo pozornosti médií, že „žít sám“ neznamená nutně „být sám“ a do už 

tak široké rodiny singles začala zahrnovat i stále početnější skupinu jedinců 

praktikujících tzv. alternativní vztahy (ať už se jedná o vztahy svobodných žen 

s ženatými muži a naopak, vztahy na dálku, či tzv. LAT – Living Apart Together nebo 

tzv. Mingles – Married but Singles). 

Také pocity osamění, sociální exkluze či nemožnost založit rodinu už nejsou 

prezentovány jen jako drobné vady na kráse jinak dokonalého života singles, ale je jim 

věnován srovnatelně velký prostor jako výhodám, které sólo život nabízí. 

Nezbývá než doufat, že tento trend bude pokračovat a že se singles brzy dočkají 

i zasloužené pozornosti české sociologie. 

Summary 

As shown by the research conducted, growing numbers of singles and their 

importance is steadily recognised by creators of women's life style magazines and as a 

result of that singles are given more and more space on these magazines' pages. We can 

only guess whether this interest stems from the creators' motivation to address as large 

number of readers as possible or whether it only follows a well-advised marketing and 

advertising strategy aimed at a target group of readers. 

Leaving aside the media's commercial interest which may often define their 

content in first place, during the last couple of years a certain shift of singles' media 

image can, after all, be recognised – namely the shift from pure fiction towards reality 

with some fantastic elements. 

It is no longer true for media to picture singles as 'solely wealthy and successful 

individuals with a strictly negative attitude towards relationships and marriage' 

(Truneckova 2012:40). Nevertheless, the economically demanding character of such life 

style is still being marginalized, same as the fact that not all singles by far reach the 
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category of middle and higher wages. On the other hand though, as the media put it, 

typical singles living alone and using all the advantages of their life style do at the same 

time keep covertly looking for their dreamt-of 'other half', who they could, 

sociologically speaking, cohabitate and fulfill their reproductive strategies with.    

The media also seem to consider the fact that living alone doesn't necessarily 

mean being lonely, and in their writing they have gradually integrated the phenomenon 

of singles with a growing group of individuals practicing the so-called alternative 

relationships (whether relationships between single women and married men and vice 

versa, long distance relationships or the so-called LAT – Living Apart Together or so-

called Mingles – Married but Singles). 

Also feelings of loneliness, social exclusion or impossibility to start a family are 

not presented as mere flaws of a single's perfect life any more, but are given an amount 

of space comparable to its advantages. 

We can only hope that this trend will carry on, and that the phenomenon of 

singles will soon earn a well-deserved interest from Czech sociologists too. 
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