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Abstrakt 

Diplomová práce Komparace způsobů genderové socializace na stránkách 

časopisu Sluníčko v letech 1977 a 2012 se zabývá prezentací genderu v tištěném 

časopise pro nejmenší děti. Konkrétně zkoumá a porovnává způsoby zobrazování 

ženských a mužských postav v textu i ilustracích v časopise Sluníčko ročníku 1977 a 

2012. Analyzuje způsoby zobrazování genderu a polemizuje nad jeho dopady na 

genderovou socializaci dětí. Vlastní výzkum se skládá z části kvantitativní, která má za 

cíl vyhodnocení četnosti vyobrazení a části kvalitativní, která má za cíl obsahovou 

analýzu a interpretaci významů skrytých v textech a ilustracích. Pro analýzu byly 

vybrány texty a ilustrace ze dvou oblastí, zobrazující vztahy v rodině, tedy soukromé 

sféře a vztahy v placeném zaměstnání, tedy sféře veřejné. Z teoretických východisek 

využívá diplomová práce oblast sociologie, psychologie, feministických teorií a 

genderových studií.  Základním východiskem relevance tohoto výzkumu je předpoklad, 

že esteticko-výchovné ambice časopisu Sluníčko v kombinaci s věkem čtenářstva činí 

z tohoto časopisu významný prvek genderové socializaci dětí, a proto je jeho cílem 

zjistit, zda je tato socializace prováděna genderově korektním způsobem. 

 

Klíčová slova 

Gender, socializace, media, genderové stereotypy, genderový řád, patriarchát 

 

Abstract  

The diploma thesis Comparison of methods of gender socialization in the 

Sluníčko magazine in 1977 and 2012, focuses on the topic of gender in printed 

magazine for the youngest children. Specifically, it examines and compares the methods 

for portraying female and male characters in the text and illustrations in the Sluníčko 

magazine in 1977 and 2012. It analyzes the ways gender is viewed and considers its 

impact on gender socialization of children. The research consists of a quantitative part, 

which aims to evaluate the frequency of the representation and of qualitative part, which 

aims at content analysis and interpretation of the meanings hidden in the text and 

illustrations. For the analysing texts and illustrations were selected of two areas, family 

relationships in the private sector and relationships at work in the public sphere. At the 
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theoretical level were used sociology, psychology, feminist theory and gender studies 

theories. The way-out of this research is the assumption that aesthetic and educational 

ambitions of Sluníčko magazine combined with aging readership of this magazine is a 

important element of gender socialization of children and, therefore, the aim is to find 

out whether the gender socialization is implemented in a gender-sensitive way. 

 

Key words 

 Gender, Socialization, Media, Gender stereotypes, Gender system, Patriarchate.
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1. Úvod 

Genderový řád, aniž si to mnozí z nás uvědomují, trvale prostupuje a formuje 

naše každodenní životy. Trvalost tohoto působení spočívá především v jeho neustálém 

sebepotvrzování, a to zejména prostřednictvím vzájemné interakce mezi lidmi a 

okolním světem. Sociální učení, neboli osvojování si určitých způsobů chování v 

konkrétní, dané praxi, probíhá nejrůznějšími způsoby a lze tvrdit, že začíná ihned po 

vstupu jedince do společnosti, tedy ihned po jeho narození. (Renzetti, Curran, 2003: 6) 

Předkládaná diplomová práce se zabývá pouze malou částí tohoto procesu, a to 

specificky působením tištěných médií na malé děti, které procházejí raným procesem 

socializace. Přestože je toto období relativně krátké, já osobně ho pokládám za jedno z 

klíčových pro budoucí sebevnímání dítěte v kontextu společenského řádu. Tento fakt 

dokládá studium genderové identity (Smetáčková, Vlková, 2005), které vnímá 

genderovou identitu jako relativně stálé (nikoliv neměnné) a komplexní vědomí sebe 

sama. Jedná se o jakési vědomí totožnosti, jelikož jedině v případě, že má člověk 

vyvinutou osobní identitu, cítí se být sám se sebou totožný. (Smetáčková, Vlková, 2005: 

20) Tato genderová identita se potom dá sledovat jak na základě časové kontinuity, což 

v praxi můžeme vyjádřit větou „ačkoliv se měním, jsem to stále já“, tak i v rámci 

interakce mezi sebou samým a ostatními jedinci, což vystihuje vyjádření „toto jsem já a 

toto je již někdo jiný“. Na takto nabytou identitu potom navazuje identita sociální, tedy 

příslušnost jedince k určitým sociálním skupinám, v rámci které se člověk snaží budovat 

a utvrzovat nejen svoji identitu, ale i charakteristiky definující onu skupinu. A právě věk 

tří let je v naší kultuře hraniční pro budování této identity. (Smetáčková, Vlková, 2005: 

20) Ve třech letech si dítě již dostatečně uvědomuje svá přání a dokáže je odlišit od 

přání druhých, hovoří o sobě samo v první osobě (zatímco do té doby to bylo zejména 

ve třetí osobě) a má svoje vlastní emocionální vzpomínky, ve kterých je samo aktérem. 

Věk tří let je zároveň spodní věkovou hranicí cílové skupiny časopisu Sluníčko.  

Ambicí této diplomové práce je zmapovat způsoby reprezentace genderu na 

stránkách časopisu Sluníčko, který v České republice (respektive Československu) 

vychází pravidelně od roku 1968 a jehož cílovou skupinou jsou děti od tří do šesti let. 

Děti jsou jednoznačnými pokračovateli/kami lidského rodu, budoucností lidstva, jsou 

zárukou reprodukce či změny společenského řádu, a tudíž je jejich význam pro 

společnost zásadní. Ze stejného důvodu, proč je každé jednotlivé dítě důležité, je také 
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pro společnost potenciálně nebezpečné. Skrytá hrozba tkví právě ve skutečnosti, že dítě 

se zatím vnitřně neztotožnilo se společenským řádem (Jarkovská, 2013: 26), a proto je 

nutné, aby nad ním byl držen dohled, aby bylo vychováváno, zformováno a 

přizpůsobeno potřebám dané společnosti. Dětem je potřeba vštípit role, které mu 

následně pomohou ve společnosti fungovat a které zároveň zaručí i existenci samotné 

společnosti. A právě sociální reprezentace genderových rolí je dobře identifikovatelná 

(například v pohádkách, učebnicích, reklamě apod.) (Jarkovská, 2013: 28). Sociální role 

si osvojujeme od raného dětství po zbytek života v procesu zvaném socializace, čímž 

prakticky získáváme poznatky o tom, co můžeme od různých lidí a institucí v různých 

situacích očekávat a jak na to máme sami reagovat a jak jednat. Proces lze docela dobře 

přirovnat k rolím na divadle. Herec na jevišti představuje například venkovského 

učitele, na základě divadelního scénáře přesně ví, jak se má jako venkovský učitel 

chovat a všichni ostatní vědí, jak se mají chovat k němu. Role jsou tedy způsoby 

chování, které se od držitelů a držitelek určitých pozic očekávají. (Smetáčková, Vlková, 

2005: 28). V životě je každý člověk nositelem mnoha rolí současně. Muž může být 

zároveň synem, bratrem, otcem, lékařem, sousedem, spoluhráčem fotbalového týmu, 

atd. a žena může být například v jednu chvíli dcerou, matkou, právničkou a zákaznicí v 

obchodě. Některé role si sami dobrovolně vybereme (např. být rodičem), některé jsou 

nám společností či rodinou předloženy (např. být sourozencem) a do některých dokonce 

vstupujeme zcela nedobrovolně (např. do role pacienta). A právě zvládání rolí a správné 

interpretaci obsahů rolí se učíme od dětství, což je stěžejní fakt podporující tuto studii. 

Už i samotné dětské hry jsou aplikací podnětů z okolí, například hra na obchod 

představuje schopnost osvojení si znalostí hraní rolí nakupujícího a prodávajícího. Je 

evidentní, že vliv sociálního okolí na děti v tomto ohledu má zcela zásadní význam. 

Pokud jsou totiž například dívky v dětství podporovány a motivovány ke hře na 

maminky a hospodyňky, pokud jsou jim předkládány většinově hračky v podobě 

panenek, kočárků, kuchyněk, žehlicích prkýnek, vysavačů, atd., je naprosto 

pochopitelné, že jako přirozenou1 budou v dospělosti vnímat roli maminek a 

hospodyněk a budou ji také lépe zvládat, protože průpravou na ni prošly již v dětství 

(Smetáčková, Vlková, 2005: 28).    A právě proto, že je tento zaběhnutý postup 

skutečně hluboce zakořeněn v naší společnosti a jeho projevy lze nalézt všude kolem 

                                                 

1 Tato „přirozenost“ je jen zdánlivá, ve skutečnosti je výsledkem kulturních tlaků (Bourdieu, 2000)  
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nás – jsou naturalizované (Bourdieu, 2000: 24), bude cílem této práce analýza esteticko-

výchovného časopisu Sluníčko určeného (ne)čtenářům a (ne)čtenářkám2 od tří do šesti 

let. Záměrem práce bude zjistit, zda i ve Sluníčku můžeme genderové stereotypy 

nalézt.3 Cílem časopisu je rozvíjet estetické, jazykové, poznávací i praktické schopnosti 

dítěte a dále pak nabízet ucelený didaktický systém a být inspirací pro předškolní 

výchovu. (Dokoupil, 2002: 225) 

V západních zemích existuje již od 70. let 20. století tzv. program 

nesexistického4 vzdělávání (Jarkovská, 2013: 42), jehož cílem je modelování 

nesexistického chování pomocí nabídky genderově citlivých učebních materiálů, 

používáním genderově citlivého jazyka a rozvíjením genderově citlivého způsobu 

myšlení. Děti by měli mít možnost volby nezatížené stereotypními vzory. Dětem mají 

být předkládány i obrázky děvčat hrajících fotbal, chlapců vařících v dětských 

kuchyňkách, atd., děti mají být vedeny k hraní si ve smíšených skupinkách5 a to vše má 

vést k tomu, aby se děti přestaly podle zažitých stereotypů chovat. Praxe ze škol, kde 

jsou tyto genderově citlivé metody uplatňovány, však ukazuje, že jsou vůči nim děti 

značně resistentní. Děti s tradičním vnímáním genderu totiž nesexistické texty a obrazy 

ignorují a děti s netradičním vnímáním genderu se jen velmi těžko mezi svými 

vrstevníky prosazují. (Jarkovská, 2013: 42) Z výše uvedené studie (Jarkovská, 2013) 

vyvstává otázka, zda generová socializace v předškolním věku nezakoření v dětech již 

                                                 

2 Publikum, jemuž jsou určené tištěné časopisy, je standardně označováno pojmem čtenáři nebo čtenářky. 

Děti ve věku 3-6 let, pro které je primárně určen časopis Sluníčko, však velmi často ještě číst neumějí a 

text je jím zprostředkováván jinými osobami. 

3 „Stereotypy jsou nevyhnutelnou součástí sociální konstrukce skutečnosti a nejsou svou podstatou 

zavrženíhodné (pomáhají například orientaci ve světě, mohou mezigeneračně přenášet některé typy 

poznání). Jsou ovšem také zdrojem utváření předsudků a odsudků a hlavně reprezentují mocenské vztahy, 

napětí a konflikty, které jsou za nimi skryty (v českém prostředí např. o "nepřizpůsobivých" Romech, 

"neotesaných" Rusech, "přihlouplých" blondýnách, "nudných" účetních, "omezených" učitelkách apod.).“ 

(Jirák, 2005) 

4 Pojem sexismus označuje předsudky a diskriminaci vůči osobám určitého pohlaví. Většinou je pojem 

používán jako označení pro chování zaměřené vůči ženám nebo jako nekritické vyzdvihování mužské 

role. (Jandourek, 2007:213) 

5 Dle sociologických výzkumů (např. Američanky Barrie Thorne) se děti v předškolním a raném školním 

věku velmi silně separují do skupinek převážně stejného pohlaví (Jarkovská, 2013, s. 31) 
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natolik, že ve školním věku zůstávají vůči nesexistickým metodám vzdělávání imunní. I 

z toho důvodu se zaměřuji na analýzu periodika určeného pro předškolní děti. 

Vycházím z myšlenky, že školou povinné děti již mají genderové stereotypy natolik 

vžité, že prostě informace narušující jejich představy o světě a vztazích mezi lidmi 

striktně odmítají. 

Výsledky sociologických studií (např. dvojice Křížková a Pavlica, 2004) ukazují 

na fakt, že dosud je celá ekonomická sféra, a to i přes významné a nezbytné zastoupení 

žen, definována jako svět mužů a sféra domácnosti a rodiny jako svět žen. (Křížková, 

Pavlica, 2004: 67) A přestože, jak již bylo zmíněno, je prokázáno, že v průběhu 

posledních desetiletí průběžně narůstá participace žen na trhu práce (Jarkovská, 2010: 

63), je důležité zaměřit se na odpovědi na otázky, do kterých oblastí práce ženy 

vstoupily a nadále vstupují a zda je zastoupení mužů a žen rovnoměrné? Téma 

pracovních pozic a prezentování mužů a žen zastávající různé profese je častým 

tématem textů a ilustrací i v časopisu Sluníčko. Tímto způsobem je dětem prezentován 

obraz skutečné situace ve společnosti. Děti účastnící se této sociální interakce jsou 

utvrzovány v tom, že existují „mužská“ a „ženská“ povolání a toto rozdělení s sebou 

nese i další diskriminační konsekvence. Americká profesorka sociologie Barbara Reskin 

argumentuje, že čím typičtěji ženské povolání ženy zastávají, tím nižší příjem mají v 

porovnání s muži; zároveň mají menší možnost kariérního růstu, nižší sociální status, 

méně příležitostí stát se vedoucí pracovnicí a rozhodovat, atd. (Reskin in Jarkovská, 

2010: 64) Empirické studie potom prokazují, že ženy jsou nadreprezentovány6  ve sféře 

služeb, a to především služeb veřejných, tedy v úřednických povoláních a v obchodě a 

muži jsou naopak nadreprezentováni v manažerských a technických povoláních. 

(Jarkovská, 2010: 65) Velmi důležité je zmínit, že k těmto výsledkům dochází studie i v 

zemích, ve kterých jsou již dlouhodobě aplikovány genderově senzitivní metody 

vzdělávání. S touto skutečností totiž úzce souvisí fakt, že postavení osob na trhu práce 

velmi silně ovlivňuje obor vzdělání. A pokud se většina žen a mužů od samého dětství 

vzdělává v genderově typických oborech, s velkou pravděpodobností zvolí jako svoje 

                                                 

6 Vyplývá ze studií o genderové segregaci v povolání, na jejímž vzniku a udržování se podílí různé 

faktory, např. poptávka a nabídka na trhu práce, vyspělost ekonomiky či rozvoj sektoru služeb atd. 

(Jarkovská, Lišková, Šmídová a kol., 2010, str. 65). 
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budoucí povolání typicky mužská či ženská zaměstnání. Další průzkumy (např. Charles 

a Bradley 2002, či Hakim, 2002) potom prokazují, že hlavní příčinou volby genderově 

typických studijních oborů jsou kulturně zakořeněné vzorce a strukturální bariéry, 

kterými se budoucí studenti a studentky podvědomě řídí. (Jarkovská, 2010: 67) 

Feministické/genderové teorie potom argumentují, že znevýhodnění žen (nejen) na 

pracovním trhu je odrazem jejich postavení v patriarchálním uspořádání společnosti,7 

kde si dívky mnohem častěji volí vzdělání v hůře uplatnitelných nebo méně placených 

oborech. Proto je dalším argumentem pro zaměření mé práce potřeba zjistit, do jaké 

míry se na udržení patriarchálního řádu podílí raná socializace prostřednictvím dětského 

časopisu, zda jsou předškolním dětem v naší zemi, a to konkrétně prostřednictvím 

časopisu Sluníčko, předkládány genderové stereotypy či nikoliv. A v případě že ano, 

jaké to může mít dopady na vnímání jinakosti a rovnosti.  Domnívám se, že účinky 

mediálního prezentování nerovného postavení mužů a žen jako něčeho běžného jsou 

v rané fázi socializace dětí zásadní a ve svém konečném důsledku pomáhají udržet 

status quo patriarchálního řádu. 

K výběru tématu analýzy i analyzovaného vzorku mne dovedla osobní 

zkušenost. Já sám jsem ve svém dětství byl čtenářem časopisu Sluníčko a bezesporu byl 

tento titul jedním ze socializačních prvků, které mne ovlivnily. V současné době jsou to 

mé děti, které časopis Sluníčko berou do ruky a jsou právě ve stejném věku jako já, 

když jsem v časopise listoval. Proto jsem zvolil k analýze zaprvé 12 čísel časopisu 

Sluníčko vydaných v roce 1977, tedy v době kdy mi byly 4 roky a patřil jsem do cílové 

věkové skupiny časopisu Sluníčko. Druhým analyzovaným vzorkem je 12 čísel 

časopisu Sluníčko vydaných v roce 2012, tedy v době, kdy patří do cílové čtenářské 

skupiny mé děti. 

                                                 

7 Patriarchální společnost (z výrazu „patriarchát“, vzešlého z latinského pater, jehož význam je otec, a 

archein, což znamená vládnout, v doslovném překladu „vláda otce“), je forma společnosti, kde vládne 

muž (otec nebo obecně samec). V takovéto společnosti zastávají muži role chlebodárců a jsou zodpovědní 

za finanční zabezpečení rodiny. Ženy naopak zastávají veškeré domácí práce a péči o rodinu, což je 

vnímáno jako a jejich hlavní povinnost a náplň života. (Jarkovská, Lišková, Šmídová a kol., 2010, str. 

120) 
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Cílem analýzy je získání odpovědí na otázky, zda a jakým způsobem jsou dětem 

tohoto věku prezentovány, resp. vštepovány genderové stereotypy a nerovnosti, či zda 

jsou naopak dětské časopisy nyní genderově senzitivnější. Vzhledem k tomu, že 

předmětem analýzy je jednak ročník časopisu Sluníčko vydaný před 35 lety, tedy v 

době, kdy já sám jsem procházel raně socializačním obdobím a zároveň ročník 

stejnojmenného časopisu vydávaný v roce 2012, tak neméně důležitým cílem této práce 

je rovněž porovnání obou jmenovaných ročníků. Výběr analyzovaných ročníků umožní 

nejen komparovat způsoby prezentace genderu s odstupem jedné generace, ale rovněž je 

porovnat i v kontextu odlišných společenských zřízení. Podle Barbary Havelkové 

(2015) byla v Československu v rámci politického řízení státu v 70. a 80. letech patrná 

změna ideologické strategie, kterou autorka označuje jako období rezignace a stagnace 

na vůči aspiracím na společenskou změnu v oblasti rovnosti pohlaví. Podstatou 

propagandy bylo vyzdvihování a oceňování role žen – matek na úkor participace žen 

v jiných oblastech. (Havelková, 2015: 69) 

Vlastní výzkum ukázal, že genderové stereotypy byly identifikovány jak 

v ročníku 1977, kde navíc byly kombinovány s ideologicky podbarvenou hierarchizací 

profesí, tak i v ročníku 2012, kde byly patrné nejen v nekomerční části, ale striktně 

genderové zacílení bylo viditelné i v inzerci hraček. Genderově modře podbarvené 

inzeráty lákají chlapce k nákupu autíček a lokomotiv, růžové inzeráty zase nabízejí 

dívkám panenky, o které se mohou starat. Reklama zaměřená na děti často není 

hodnotově neutrální a dochází prostřednictvím ní k posilování genderově stereotypního 

uvažování. (Baslarová, Jahodová, 2013: 6) Tradiční předurčení rolí je patrné i z 

jednotlivých příběhů, mužské postavy představují ty aktivní, které jednají, rozhodují 

nebo někoho zachraňují. Postavy ženské jsou naopak pasivní, které se o někoho starají 

nebo se bojí a je třeba je ochránit. Pokud jsou děti vystaveny takovéto socializaci, není 

pochyb o tom, že se stávající genderový řád bude měnit jen velmi těžko. Proto vidím 

cestu ke změně prostřednictvím transformace způsobu socializace dětí, pokud budeme 

svým dětem předkládat alternativy ke stávajícímu rozdělení genderových rolí, pokud 

jim ukážeme, že stereotypní vzorce chování jsou neopodstatněné, pak možná tyto děti a 

jejich děti stávající řád změní na genderově spravedlivější. 
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1.1 Cíle diplomové práce 

Tato diplomová práce si klade za cíl nejprve zmapovat reprezentaci genderu na 

stránkách dvanácti čísel ročníku 1977 a dvanácti čísel ročníku 2012 dětského časopisu 

Sluníčko. Zároveň tento způsob prezentace podrobněji analyzovat a zjistit jaké mají 

zjištěné reprezentace dopady na socializaci dětí. Očekávám, že na stránkách obou 

ročníků zjistím příklady genderových stereotypů. Vzhledem k vývoji veřejné diskuse na 

téma rovného postavení mužů a žen v posledních letech však předjímám, že v případě 

ročníku 2012 bude genderová reprezentace korektnější. 

 

1.2 Cíl výzkumu 

 Empirická část diplomové práce si klade za cíl osvětlení působení časopisu 

Sluníčko na socializovaný objekt, kterým jsou dětští čtenáři a čtenářky časopisu. Zjistit 

jakým způsobem autorský kolektiv prezentuje genderové vztahy, interpretovat významy 

a zamyslet se nad jejich účinky a dopady. Právě obsah socializace je nejdůležitější částí 

tohoto výzkumu, protože sehrává důležitou úlohu při osvojování genderového řádu a 

genderových rolí dětmi. Cílem analýzy je předložit nejen výčet prezentovaných vzorců 

chování a jednání týkajících se genderu, ale zároveň jejich analyzování prostřednictvím 

aktuálních feministických teorií. Ambicí této práce je zjistit, zda jsou vztahy a role ve 

svých důsledcích zobrazovány genderově stereotypním či genderově citlivým způsobem 

a vyvolat diskusi nad zamýšlenými a potencionálními i účinky obsahu socializace 

prostřednictvím časopisu Sluníčko. 
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2. Teoretická část 

 

2.1 Definice genderu 

Slovo gender pochází z řečtiny a v překladu znamená rod. Avšak slovo rod má v 

češtině více rozdílných významů, proto se Ústav pro jazyk český rozhodl výraz 

„gender“ nepřekládat a ponechat jej v původním tvaru. (Šiklová, 1999: 9) Při definici 

tohoto pojmu  musíme v první řadě rozlišovat dva zcela odlišné pojmy, které bývají 

velmi často považovány za jeden a tentýž. Jsou to tedy pojmy gender a pohlaví. 

Biologické pohlaví má každý člověk dané, avšak gender se vytváří až na základě tohoto 

biologického pohlaví a také vztah mezi genderem a pohlavím není vůbec přirozený. 

(Oakleyová, 2000: 141) Gender odkazuje na sociální rozdíly (v protikladu k 

biologickým rozdílům) mezi ženami a muži, které jsou kulturně a sociálně 

konstruované, tj. mohou se v místě a čase měnit a různí se jak v rámci jedné kultury, tak 

mezi kulturami. Jsou předmětem socializace. Závaznost těchto rozdílů tedy není 

přirozeným, statickým stavem, ale dočasným stupněm vývoje sociálních vztahů mezi 

ženami a muži. 

Gender také můžeme nazvat jako společenskou kategorii, která je buď 

femininní, nebo maskulinní, mající za úkol určování a definování člověka na základě 

jeho pohlaví. Dále také může být gender chápán jako soubor určitých vědomostí, 

schopností, vlastností, dovedností, předpokladů a zájmů, jež jsou typické pro každé 

pohlaví zvlášť a které jen zřídka nalezneme u opačného pohlaví. Musíme si však 

uvědomit, že soubor těchto vlastností je proměnlivý jak v různých kulturách, tak i čase. 

Díky tomu vznikají různé normy, zvyky a tradice v dané kultuře či společnosti, které 

určují postavění žen a mužů v ní, a soubor vlastností a schopností typických pro ženy a 

pro muže. Jandourek (2001) ve svém Sociologickém slovníku píše: „Pokud jde o 

sociální chování, lidé se nerodí jako muži a ženy, ale učí se jako muži a ženy jednat. 

Existuje řada vzorců chování, které jsou ve společnosti považovány za typicky mužské 

nebo ženské. Jaké chování je biologicky podmíněno a co je výsledkem kulturního vývoje 

společnosti, je předmětem studií v oblasti gender studies a feminismu.” (Jandourek, 

2001: 90) 
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Historie genderu jako sociálního pojmu je ve srovnání s jinými pojmy poměrně 

krátká. K definování genderu došlo až během minulého století především v souvislosti 

s aktivizací ženského hnutí, které světu předneslo téma systematických nerovností mezi 

muži a ženami ve vyspělých západních zemích. (Smetáčková, Jarkovská, 2006: 9) 

Dalším impulzem ke vzniku tohoto pojmu bylo prohloubení mnohých sociálně vědních 

disciplín jako např. antropologie, sociologie nebo psychologie. Alternativní teorie 

genderu si potom kladly za cíl zodpovědět dvě základní otázky: 

„1) Proč jsou v prakticky každé známé společnosti lidé děleni na základě 

genderu? (Proč vnímáme muže a ženy jako rozdílné a které rozdíly pokládáme za 

významné?);  

2) Proč je prakticky každá známá společnost založena na mužské dominanci? 

(Proč jsou v každé společnosti zdroje – ekonomické, symbolické, politické – rozděleny 

nerovně a proč jich muži vždy kontrolují více?“ (Smetáčková, Jarkovská 2006: 9) 

Sociální pojem gender má tedy napomoci k pochopení a vysvětlení genderové 

rozdílnosti a genderové dominance. Gender také vyjadřuje asymetrii ve společnosti, kdy 

je maskulinita chápána jako nadřazená feminitě a de facto jako norma, od které je 

feminita jako taková odvozena. V této souvislosti se hovoří o androcentrismu , který se 

vyskytuje téměř ve všech známých společnostech (Smetáčková, Jarkovská 2006: 9). Na 

úrovni symbolického systému lze nejvýrazněji mužskou dominanci demonstrovat na 

základním společenském pilíři západní civilizace, kterým je křesťanství. Východiskem a 

ústřední myšlenkou náboženství, ze kterého vycházejí i nejzákladnější pravidla etiky a 

morálky, je myšlenka Boha, který je oslovován jako otec a Ježíše Krista, jeho syna. 

Dále potom veškerá svědectví o životě a skutcích Ježíše Krista podávají jeho učedníci, 

kterými jsou výhradně muži. (Smetáčková, Jarkovská 2006: 9).  

Naše myšlení a sociální vnímání je tedy ovlivňováno již od těch 

nejzákladnějších struktur života a má přesah do sféry společenské hierarchie a běžného, 

každodenního života. Genderové chování se potom formuje pomocí nejrůznějších typů 

pozitivních či negativních sankcí. Děti jsou během výchovy buď povzbuzovány, 

uznávány, či chváleny, anebo se naopak stávají cílem kritiky, výsměchu či cílenému 

zamezení přístupu k určitým, ať už materiálním (peníze), anebo nemateriálním (prestiž) 

společenským zdrojům. (Křížková, Pavlica, 2004: 63) Tím jsou jim předkládány a 
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vštěpovány genderové role, které později ovlivňují celý jejich život. Chlapcům je 

odmalička vštěpováno, že nemají být „ubrečené baby“, anebo třeba, že „o svá práva je 

třeba se poprat“. (Smetáčková, Vlková, 2005: 54) 

 „Vezměte si příklad vychovávaného chlapce. Ten je již v raném dětství v rodině 

konfrontován s výroky typu „Kluci přece nepláčou“. Pokud se v pozdějším věku 

náhodou rozpláče ve škole, bude pravděpodobně vystaven jak posměchu ostatních dětí, 

tak nesouhlasu učitele/učitelky. U dívek zase bývá mnohem více potlačováno agresivní 

chování a projevy – „Holčičky se neperou“. Sociální kontrola je uplatňována ruku 

v ruce s reprodukcí genderových stereotypů i při volbě zaměstnání, např. studentky 

medicíny bývají odrazovány od volby oborů, jako je chirurgie, přičemž je jim 

„vysvětlováno“, že to není práce vhodná pro ženu.“ (Křížková, Pavlica, 2004: 63) 

 

2.1.1 Vzorce chování/vlastnosti 

S genderovými stereotypy se můžeme setkat všude kolem nás. Vlastně 

od samotného počátku výchovy, resp. socializace jsou patrné rozdíly v přístupu 

k výchově dětí. Řada studií dokládá, že od raného věku rodiče signalizují svým 

ratolestem, jaká se právě na ně budou vztahovat očekávání podle toho, zda dospějí v 

ženu či muže. Je v nich rozvíjen ženský nebo mužský stereotyp chování. (Možný, 2006: 

126) Chlapci jsou vychováváni spíše k soutěživosti, tolerují se jim agresivnější projevy 

chování, jsou vnímáni jako silnější, zatímco v dívkách je podporována emocionalita 

a jsou vnímány jako více poslušné a křehké. Existují i jiné podněty, jejichž 

prostřednictvím dochází k genderové socializaci, jako jsou dětské knížky, hračky, 

oblečení nebo způsob jednání mezi dospělými vzájemně a dospělými a dětmi. (Možný, 

2006: 124) Skutečnost, že lidé existují jako ženy a muži, byla způsobem uvažování již 

dávných, tradičních filosofů našeho světa. Jejich nahlížení na antropologický8 a 

existenciální význam rozdílu v pohlaví bylo určeno především třemi faktory: 

                                                 

8 „Antropologie ( = nauka o člověku) jako speciální věda je například roztříštěna do obrovského počtu 

disciplín. Mluvíme o antropologii biologické, psychologické, sociologické a kulturní, ale každá tato 

 



 

17 

 

1. Dějiny filosofie psali převážně muži, kteří měli sklon rozvíjet pojem 

člověka zejména na paradigmatu muže a podřazovat pojem „člověk“ pod pojem 

„muže“. 

2. Dalším jejich tendenčním sklonem bylo chápání konstant lidství ve 

smyslu podřízenosti ženy, čímž dotvářeli osnovu rolí obou pohlaví ve společnosti. 

3. Třetím faktorem byly chybějící relevantní biologické znalosti. 

Důsledkem neznalosti této oblasti byl potom fakt, že od počátků, až do nedávné doby, 

uplatňovala filosofie rozdílů v pohlaví vždy patriarchální charakter. (Anzenbacher, 

2004: 25) 

Myšlenky zájmu o osvobození ženy přinesl až rozvoj feministické filosofie po 

druhé světové válce, pozornost vědy na dítě a období dětství se začala obracet až v době 

okolo druhé poloviny 19. století a začátku 20. století. (Jarkovská, 2013: 24) Šlo tedy o 

období utváření industrializované, urbanizované a hlavně racionálně organizované 

společnosti, kdy se mimo jiné rozšířily praktické profese a instituce zabývající se 

dětstvím obecně (pečovatelky o děti, školy, pediatričtí lékaři, atd.) Ruku v ruce s tím šel 

samozřejmě zájem o získání vědeckých poznatků týkajících se dětství, díky kterým 

mohli lidé svoje profese lépe a efektivněji vykonávat.  

Na počátku těchto snah o vědecké uchopení životního období, kterým je dětství, 

stál předpoklad, že dětství je biologicky daný fakt, v rámci kterého je dítě vnímáno jako 

biologicky a sociálně nezralý jedinec a hlavním cílem veškerých studií bylo napomoci 

jeho zdravému vývoji po zdravotní, psychické i sociální stránce. (Jarkovská, 2013: 24) 

Druhá polovina 20. století přinesla posun v této otázce směrem k teorii, že dětství je 

jakýmsi historickým konstruktem. Jedním z prvních, kdo tuto myšlenku argumentoval, 

byl sociální historik Philippe Áries. Právě on, mezi jinými, zpochybnil biologickou 

podstatu dětství a zavedenou představu o dětství jako přirozeném stavu a poukázal na 

                                                                                                                                               

antropologie se opět rozkládá do celé řady speciálních antropologií. Předmětem každé z těchto 

antropologií je zcela dílčí aspekt lidského bytí, ale žádná nemá co činit s člověkem jako celkem. Ale právě 

v tom záleží úloha filosofické antropologie: nezabývat se určitým dílčím aspektem člověka, ale učinit svým 

tématem člověka v jeho celistvosti.“ (Anzenbacher, A., 2004, s. 25) 
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jeho historickou a sociální proměnlivost. Ve svém díle Centuries of Childhood 

zdůraznil, že v rámci různých historických období se postoje vůči dítěti měnily a že 

koncept dětství je tedy právě výsledkem určitého způsobu uvažování o dětech 

samotných. (Jarkovská, 2013: 24) Konec 20. století potom vnesl do studia dětství mimo 

jiné i feministické a genderové teorie, které poukázaly na propojení mezi postavením 

dítěte a postavením žen ve společnosti. Například Barrie Thorne tvrdí, že „děti jsou 

sociálními aktéry, kteří vyjednávají své pozice uvnitř sociálních struktur (škola, rodina, 

placená práce), přičemž mohou být vůči těmto strukturám i rezistentní.“ (Jarkovská, 

2013: 2)    

Sandra Bem zase hovoří o takzvaných „optických sklech (čočkách)“ 

(Smetáčková, Vlková, 2005: 21), skrze něž se jedinci dívají na svět, vnímají ho a 

hodnotí. Sandra Bem ve své teorii předpokládá, že v každé společnosti existují poměrně 

pevné představy o chování, uvažování a vzhledu jejích členů. Tyto představy se potom 

stávají součástí společenských institucí a ustálených výkladů, kterých se lidé řídí a které 

si osvojují. Mezi nejdůležitější genderová skla patří: 

1. „genderová polarizace - představa, že ženy a muži jsou odlišní a že 

společnost je uspořádána podle odlišnosti mezi nimi 

2. androcentrismus – představa, že muži jsou nadřazení ženám a vše, co je 

spojeno s muži, tvoří normu, podle níž jsou posuzovány ženy 

3. biologický esencialismus – představa, že rozdíly mezi ženami a muži 

jsou biologicky dané, což zdůvodňuje jak nadřazenost mužů, tak i uspořádání 

společnosti podle genderového principu“ (Smetáčková, Vlková, 2005: 21) 

Prvek, který je všem teoriím zabývajících se dětstvím společný, je pohlaví jako 

centrální princip kultury a společnosti. Pohlaví je jedním z ústředních znaků, kolem 

kterého jedinci organizují svoje identity a na základě kterého definuje naše kultura svoje 

pojetí reality. Je výrazným třídícím prvkem a budování genderové identity je ve vývoji 

dítěte velmi podstatnou složkou. (Smetáčková, Vlková, 2005: 21)  

Bod, ve kterém se víceméně všichni sociální vědci také shodují, je fakt, že 

přestože se člověk rodí s určitou genetickou výbavou a předpoklady, zásadní a hlavní 
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roli hraje proces socializace9 . Ta přímo ovlivňuje, jaké role bude člověk v životě plnit a 

hrát. Již od narození je totiž dítěti vštěpována jeho role. Chlapcům se přisuzuje barva 

modrého oblečení a doplňků, holčičkám zase růžová, pro holčičky se kupují kočárky 

pro panenky a panenky samotné, zatímco chlapcům jsou nachystány autíčka a vláčky. V 

rámci rodičovské výchovy se potom vše dále jen umocňuje. I v rámci her jsou děti 

ovlivňováni směrem k „správné“ přípravě na budoucí život dospělých. Je zažitou 

tradicí, že dívky by si měly hrát s panenkami, protože se musí připravovat na svoji 

životní roli matky a chlapci by si měli hrát tak, aby později dobře zvládali svoje 

„veřejné role“, jako je například řidič, montér, vynálezce, voják, atd. (Křížková, 

Pavlica, 2004: 76) Samotná „představa, že by „kluci“ měli vyměnit auta, stavebnice a 

zbraně za panenky, se jeví jako směšná a nepřirozená, podobně jako případné 

analogické chování dívek. Pokud se ale na dětskou hru podíváme z hlediska genderové 

rovnosti, nezdá se být nic „nenormálního“ na tom, že obě pohlaví si hrají s panenkami, 

protože se připravují na roli rodiče, že dívky si hrají s autíčky, protože jednou budou 

muset umět řídit stejně „dobře“ jako muži, že spolu s chlapci stavějí, protože by se měly 

naučit spolupodílet se na technických a rozvojových aktivitách atd. Podobná, byť na 

první pohled „divná“ výchova může postupně zajistit, že muž na rodičovské dovolené 

ani žena v technickém (či jiném „netypickém“) oboru nebo pozici nebudou vnímáni 

jako „exoti“ a že sami nebudou mít pocit žádného nedostatku, případně „úchylky“.“ 

(Křížková, Pavlica, 2004: 76) 

V našem prostředí se do dnešních dnů setkáváme s prvky sexismu, a to i ve 

způsobu vyjadřování a používání jazyka. Sexistické výrazy jsou takové, které 

generalizují a znevažují některé z pohlaví nebo jej zobrazují stereotypně, či dokonce 

ženy v některých doménách vynechávají. Jako příklad lze uvést pojem „ženská logika“, 

který je synonymem pro „nenormální“ logiku a v podtextu je vnímám jako společný 

všem ženám. Podobným příkladem je povzdechnutí „ach, typický chlap“, což je velmi 

často slýcháno v situaci, kdy muž zapomněl na manželčiny narozeniny nebo výročí 

                                                 

9 „Socializace je komplexní dlouhodobý proces, v rámci něhož se člověk prostřednictvím interakce a 

komunikace s druhými stává bytostí schopnou chovat se jako člen určité skupiny či společnosti. Jde nejen 

o výchovu v rodině a učení v rámci vzdělávacího procesu, ale i o celoživotní osvojování si hodnot, norem 

a způsobů nebo vzorců jednání, které jsou využitelné, srozumitelné a očekávané v různých situacích a 

kontextech.“ (Křížková, Pavlica, 2004, s. 62) 
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svatby. Ve skutečnosti ale určitě nejsou takto zapomnětliví všichni muži. (Valdrová, 

Knotková-Čapková, Paclíková, 2010: 18) Genderovými stereotypy10  jsou ale mimo jiné 

i výroky typu: „Ženy nevědí, co chtějí“, pojmenování „muž-lovec“ (což má vysvětlovat 

jeho „přirozené“ sklony k nevěře), „krkavčí matka“ (žena, která odešla od malých dětí 

do práce) apod. Patří sem i tzv. něžný sexismus, který na první pohled vypadá jako 

chvála ctností: „Žena ten nepořádek líp vidí“ (ve skutečnosti se přenáší domácí práce na 

ženu), „Žena je strážkyně ohně v domácím krbu“ (čili: když něco doma není v pořádku, 

má se o nápravu postarat žena). Také označení něžné či slabé pohlaví, jehož vnímání 

může leckomu lichotit, dostane nežádoucí podtext, pokud jej použijete na trhu práce. 

Málokdo by totiž chtěl mít ve vedení firmy někoho něžného a slabého. (Valdrová, 

Knotková-Čapková, Paclíková, 2010: 18) Dokonce i v novinářské profesi nalezneme 

některé příklady implicitních genderových stereotypů. Když totiž například žurnalista 

napíše, že: „Štěstěna je žena, a jen dokud ji ovládáš pevnou rukou, udržíš si ji“, aniž by 

to mnohdy tušil, dává najevo, jak hluboce je v naší kultuře zakořeněný vzorec vztahu 

muže a ženy, jakožto ovládajícího a ovládané a na symbolické úrovni takové uspořádání 

legitimuje. (Smetáčková, Vlková, 2005: 53) Genderové stereotypy jsou každodenní 

součástí našich životů. Každý den jsem já i mé děti vystaveni zdánlivě samozřejmým 

situacím.  V obrázkových knížkách, televizních pohádkách i reálných situacích 

vystupují muži a ženy v odlišných rolích. Vzhledem k tomu, že většina výše uvedených 

genderových stereotypů je do velké míry prezentována skrze média a bývá předkládána, 

již těm nejmenším dětem, úkolem této práce bude zjistit, zda se tak děje i v rámci 

časopisu Sluníčko. 

(a) Femininní chování 

Běžně používaná slova k popsání femininního chování jsou: (Planned 

Parenthood, 2014) 

                                                 

10 Genderové stereotypy jsou očekávané obsahy nebo apriorní soudy vážící se ke kategoriím maskulinity 

a feminity. (Křížková, Pavlica, 2004, s. 144) 
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 závislá 

 citová 

 pasivní 

 citlivá 

 tichá 

 ladná 

 nevinná 

 slabá 

 koketní 

 pečující 

 sebekritická 

 měkká 

 sexuálně submisivní 

 přijímající 

 empatická 

 pečující o druhé 

 trpělivá 

 bojácná = zbabělá - od 

slova baba (Valdrová, Knotková-

Čapková, Paclíková, 2010: 12) 

 emocionální (Valdrová, 

Knotková-Čapková, Paclíková, 2010: 

14) 

 

(b) Maskulinní chování 

Běžně používaná slova k popsání maskulinního chování jsou: (Planned 

Parenthood, 2014) 

 nezávislý 

 neemocionální 

 útočný 

 soutěživý 

 nemotorný 

 zkušený 

 silný 

 aktivní 

 sebevědomý 

 tvrdý 

 sexuálně agresivní 

 vzpurný 

 nebojácný 

 mužný = odvážný 

(Valdrová, Knotková-Čapková, 

Paclíková, 2010: 10) 

 racionální (Valdrová, 

Knotková-Čapková, Paclíková, 2010: 

14) 

(c) Genderově neutrální chování 

Genderově neutrální chování je již ze své podstaty takové, které nerozšiřuje 

stereotypní vzorce ženství a mužství a které nediskriminuje. Takové chování naopak 

dává prostor k podporování rovnosti mezi muži a ženami (chlapci a dívkami). Z ústního 
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projevu jsou vyřazena veškerá zobecňující konstatování o mužích a ženách. Namísto 

toho se používají konkrétní popisy nebo hodnocení projevů konkrétní dané osoby, o 

které je řeč. Genderově neutrální, citlivý, či nesexistický umí být i způsob vyjadřování. 

Je to ten, který nezesměšňuje, neignoruje, ani nediskriminuje jedince z titulu pohlaví. 

(Valdrová, Knotková-Čapková, Paclíková, 2010: 16) 

 

2.1.2 Role postav ve vztahu k genderu postavy 

Role jsou způsoby chování očekávané od držitelů a držitelek určitých pozic. 

Každý člověk je držitelem mnoha rolí, a to i současně v jedné chvíli. Náplním svých rolí 

se učíme již od dětství a odlišný přístup k chlapcům a dívkám v tomto období může 

zásadně ovlivnit a ovlivňuje jejich budoucí životy. Důležitý vliv má nabývání představy 

o tom, které role jsou vůbec pro chlapce a dívky, pozdější dospělé muže a ženy vhodné 

a které se s jejich genderem neslučují. (Jarkovská, 2006: 19-27) 

 „Genderové role jsou společenské role předepisované členům společnosti 

na základě jejich pohlaví“ (Renzetti, Curran, 2003: 58) kdy určitý typ chování je 

předepisován ženám a jiný typ chování mužům. Při osvojování genderu závisí jak na 

biologických předpokladech, tak na sociálním učení, které začíná již od prvního dne 

dítěte. (Renzetti, Curran, 2003: 30) Tradiční přesně ohraničený obraz dvou skupin, žen a 

mužů, je příliš zjednodušený. Postihuje pouze heterosexuální muže a ženy a vylučuje 

lidi jiných sexuálních preferencí. (Valdrová, Knotková-Čapková, Paclíková, 2010: 13) 

Některé jednotlivce nevystihují společensky definované charakteristiky jejich 

příslušného genderu. (Renzetti, Curran, 2003: 20) Genderová identita je pocit 

příslušnosti k určitému pohlaví – pocit feminity nebo maskulinity. (Valdrová, 2006: 7) 

Genderová role však není vždy shodná s genderovou identitou. Nad rozdílností a 

odlišným vnímáním pojmů „muž“, „žena, „mužský“ a „ženský“ se zamýšlí mnoho 

feministických teorií. Jednu z klasických feministických studií předložila Simone de 

Beauvoirová v knize druhé pohlaví (1949), která se snažila najít odpověď na otázku, 

proč jsou napříč různými kulturami a historickými obdobími ženy vnímány jako „druhé 

pohlaví“? (Morrisová, 2000: 26) Jako odpověď na tuto otázku potom argumentuje, že 

výše uvedené pojmy nejsou nikdy používány souměrně a že pojem „muž“ má vždy 

kladnou hodnotu a představuje normu a lidskost všeobecně, zatímco „žena“, jako pojem 
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sekundární, označuje vše, co se od normy odlišuje. Pojem „žena“ tedy nemá svůj vlastní 

významový základ, ale představuje vše, co „muž“ není. De Beauvoirová ve své práci 

zdůrazňuje, že právě takovýto koncept odlišnosti je pro lidské myšlení zcela nezbytný. 

„Ponětí o vlastním „já“ můžeme získat pouze v protikladu k tomu, co není „já“ – co se 

od „já“ liší.“ (Morrisová, 2000: 26) Tímto principem potom vše, co je jiné, představuje 

prázdný prostor, ve kterém si může dominantní skupina udělat vlastní představu o tom, 

jak to má vypadat. Muži tedy vnímají ženy jako odlišné od nich, jako vše, co oni nejsou 

a jako opak toho, jak vnímají sami sebe. Proto jsou ženy vnímány jako křehké a ne 

silné, emocionální a ne racionální, povolné a ne pevné, atd. „Mytizovaná žena se tak 

stává imaginárním depozitářem mužských snů, idealizovaných představ a obav: v 

různých kulturách je „ženskost“ ztělesněním přírody, krásy, čistoty a dobra, ale zároveň 

i zla, kouzel, zkaženosti a smrti.“ (Morrisová, 2000: 27) Muž tedy do své představy o 

ženě promítá vše, po čem touží, čeho se obává, co miluje, ale také co nenávidí. 

a) Femininní role 

Být ženou tak nějak „přirozeně“ znamená být něžnou a starostlivou bytostí 

(Morrisová, 2000: 18) V naší kultuře jsou považovány za ty, které pečují o druhé, starají 

se o svůj vlastní vzhled, jsou okouzlující, půvabné a koketní, mají muže inspirovat. Jsou 

křehké, zranitelné a emocionální. (Smetáčková, Jarkovská 2006: 10) Starají se o „teplo 

rodinného krbu“ (pečují o rodinu a domácnost) a jsou spíše pasivní. Mediální obraz 

femininních rolí je dle výzkumů převážně spojen s mateřstvím, péčí o domácnost a 

estetickými účely. Ženy jsou znázorňovány jako závislé, jako ty, jež potřebují mužskou 

ochranu. (Smetáčková, Vlková, 2005: 55) Takzvaná „ženskost" přitom často není nic 

jiného než určité nadbíhání ať už skutečným nebo předpokládaným požadavkům mužů, 

jež má především posílit jejich ego. Dá se proto skoro říci, že závislost na druhých (a 

nejen na mužích) se stala pro ženy ustavujícím prvkem jejich bytí.“ (Bourdieu, 2000: 

61) 

b) Maskulinní role  

Být „mužný“ obvykle znamená obecně projevovat sílu a aktivitu (Morrisová, 

2000: 18) Naše kultura chápe muže jako dominantní, energické, starající se o záležitosti 

spojené s ekonomikou, obchodem a obecně praktickými aspekty života. Jsou silní, 

vydrží i velkou fyzickou zátěž, jsou zruční a mají potenciál řídit a vést. (Smetáčková, 
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Jarkovská 2006: 10) Mediální obraz mužů je velmi často spojován s agresivními 

projevy. Zobrazení jakýchkoli agresorů, ať již vrahů, násilníků, akčních hrdinů, 

policistů, atd., ve většině případů prezentuje muže. Tento fenomén konstrukce 

maskulinity je problematický hned z několika důvodů. Za prvé a především proto, že 

převážná většina mužů v reálu nejsou násilníky, dále potom z důvodu, že násilí není 

výhradní záležitostí mužů, ale také proto, že takto předkládaný stereotyp vytváří prostor 

pro tolerování mnohých problematických mužských a chlapeckých projevů v reálném 

životě. (Smetáčková, Vlková, 2005: 54) Dalšími stereotypy, kterými se v médiích 

prezentují maskulinní role, jsou například nebojácnost, tvrdost, sebekontrola, 

racionalita, stoicismus, nezranitelnost, emocionální odtažitost, výkonnost (většinou ve 

smyslu sexuální výkonnosti), atd. Pohlavní vztah se tedy jeví jako sociální vztah 

nadvlády, a to proto, že je ustanovován na základě principu dělení na aktivní 

masculinum a pasivní femininum. Mužský princip je definován touhou vlastnit 

(erotizovaná nadvláda) a ženský touhou volající po nadvládě muže (erotizovaná 

podřízenost). (Bourdieu, 2000: 23) 

Mimo jiné i pohádky, které jsou pro malé děti (tedy publikum, na které je tato 

práce zacílena) významným ovlivňujícím činitelem, předkládají jejich čtenářům a 

čtenářkám značné množství genderových stereotypů. Představitelé mužského pohlaví 

(Honzové, princové, rytíři, atd.) prožívají mnohá dobrodružství, často jsou 

konfrontováni s nadpřirozenými silami, se kterými se musí vyrovnat silou a prokázat tak 

svoji statečnost a udatnost. Naopak představitelky ženského pohlaví (princezny, víly, 

atd.) zůstávají většinou v pasivních rolích, čekajíc, až budou vysvobozeny ze zlého 

věznění, či zbaveny strašného prokletí. A těmi, kdo se o takovéto záchrany zaslouží, 

jsou jednoznačně a vždy právě příslušníci pohlaví mužského (například časopis 

Sluníčko č. 7 ročník 1977 strany 2- 5 – pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraky). 

Pokud nahlédneme do pozdějšího období lidského života, na poli pracovního 

prostředí potom vznikají velmi typické příklady sociálních vztahů utvořených na 

základě sociální nadvlády (lékař/sestra, šéf/sekretářka, apod.). Vedoucí pracovník (šéf), 

kterým je ve valné většině muž, je vždy zavalen prací, ale díky láskyplné a obětavé 

podpoře svého okolí, pečuje o veškeré dění v organizaci jako otec a poskytuje ochranu 

celému svému personálu (ošetřovatelkám, asistentkám, sekretářkám), který je ve velké 

většině ženský. (Bourdieu, 2000: 54) Pierre Bourdieu rozvedl v tomto kontextu pojem 
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symbolické násilí či nadvláda. O mužské nadvládě a ženské poddanosti hovořil jako o 

spontánním a zároveň vynuceném chování, jelikož funguje na základě důkladně a 

dlouhodobě vštěpovaných dispozic, které jednotliví muži a ženy dobrovolně přijali. „K 

symbolickému násilí dochází tehdy, jestliže ovládaný nemůže jinak, než vládnoucího (a 

tedy nadvládu) uznávat, protože 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 než osvojenou formou vztahu nadvlády a 

podřízenosti, a ukazují proto tento vztah jako přirozený.“ (Bourdieu, 2000: 33) Jasným 

příkladem symbolické nadvlády je praxí i statistikami dokázaný fakt, že v naší 

společnosti si většina žen jako svého „vysněného“ partnera přeje muže staršího a 

fyzicky většího než je ona sama. Ženy touto svojí touhou vnitřně reflektují nepsaný 

zákon, který říká, že dominantní postavení ve dvojici má muž. Deklarují, že budou 

takovéhoto muže milovat už kvůli důstojnosti, kterou tím, že je „převyšuje“ oficiálně a 

veřejně komunikuje, což jim samotným dodá na jejich vlastní důstojnosti. I v časopisu 

Sluníčko jsou při zobrazení partnerské dvojice mužské postavy vyšší než ženské 

(například Sluníčko č. 4 ročník 2012 titulní strana či strana 39). Symbolické násilí se 

dále projevuje minorizací ženy například ve veřejných debatách. Pokud žena položí 

nějakou inteligentní otázku, odpověď bývá povětšinou rovnou směrována k muži, 

jakoby už z podstaty věci takovýto druh dotazu nemohla položit žena. Patří sem ale také 

nejrůznější dvojsmyslné narážky a žerty, které často muži ve vztazích „páru“ vůči 

ženám používají, anebo obracení pozornosti k účesu či tělesnému rysu, pokud ženy 

přednesou nějaký svůj požadavek. Také familiární oslovení ženy v oficiální situaci 

snižuje její postavení před mužem. Hovoříme například o situaci, kdy lékař osloví 

pacientku křestním jménem, či se na ni obrátí s důvěrným oslovením „děvenko“, 

„drahoušku“, apod. Veškeré toto chování potom mnohdy nutí ženy prosazovat se 

zbraněmi slabých, čímž onen stereotyp symbolické nadvlády jen utvrzují. Pokud totiž 

vybuchnou vzteky, jeví se to být pouhým rozmarem bez důvodu, anebo dokonce 

hysterickou exhibicí a v případě, že chtějí být svůdné, zcela jistě tím potvrdí, že onu 

symbolickou nadvládu uznávají. (Bourdieu, 2000: 34) 

Pro mediální sdělení je typický normativní směr, který prezentuje muže „takové 

jací by měli být“, reakcí společnosti je pak snaha přiblížení se ideálu. Kritici však 

podotýkají, že ve skutečnosti se jen málokdo podobá a má vlastnosti hrdinů 

prezentovaných v médiích. (Connell, 2005: 838) Sémiotický přístup nedefinuje 
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maskulinitu na úrovni osobnosti, ale vychází ze symbolických rozdílů mezi mužským a 

ženským. Vychází z přístupu strukturální lingvistiky, kde jsou prvky řeči definovány na 

základě vzájemných odlišností. Tímto způsobem překonává sémiotický přístup 

problémy s libovůlí esencialismu, paradoxy pozitivismu a normativní definice 

normativismu.  Connell tedy navrhuje, aby se výzkumníci především zaměřili na 

objasnění procesů a vztahů, ve kterých se lidé v rámci svých genderů nacházejí a 

nepokoušeli se definovat maskulinitu jako objekt. (Connell, 2005: 843)  

 

2.2 Proces socializace 

 

2.2.1 Genderové nerovnosti jako součást společenského řádu 

 Lze tvrdit, že existence biologických rozdílů mezi muži a ženami je 

nepopiratelným faktem, podle Nagl-Docekal však nemohou být tyto rozdíly důvodem 

pro dělení osob do dvou kategorií a především nemohou být základním kritériem pro 

přístup k moci, zdrojům a privilegiím. (Nagl-Docekal, 2007: 32-34) Podle autorek titulu 

Kultura genderově vyváženého vyjadřování: „rovnost neznamená stejnost.“ (Valdrová, 

Knotková-Čapková, Paclíková, 2010: 14) Hovoříme-li konkrétně o rovných 

příležitostech mužů a žen, nejde v žádném případě o to, aby se jakkoliv stíraly 

specifické znaky u jednotlivých mužů a jednotlivých žen. 

Přesto však právě dělení do dvou kategorií, které jsou vzájemně v hierarchickém 

postavení, společenský řád obsahuje. Tento androcentrismus, tedy nadřazování 

maskulinity nad feminitou, je všudypřítomný. Proto se vyskytuje i na stránkách 

tištěných médií, například v podobě zvýrazněné ženské sexuality, zobrazení ženy jako 

pasivního objektu a podobně. (Beneš, 2008: 39) Dětské časopisy nejsou výjimkou.  

Sherry B. Ortner argumentuje, že podřízenost žen lze nahlížet jako univerzalitu 

všech sociálně – ekonomických systémů a lze ji identifikovat ve společnostech všech 

vývojových stupňů. K prokázání podřízeného postavení žen se dle Ortner stačí zaměřit 

na tři typy kritérií: „1/ prvky kulturní ideologie explicitně snižující hodnotu žen tak, že 
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ženám, jejich rolím, jejich úkolům, jejich produktům a jejich sociálnímu prostředí 

přisuzují méně prestiže než mužům a mužským aktivitám, (...) 2/ symbolické znaky 

přisuzované ženám interpretované jako méněcenné a (…) 3/ sociostrukturální 

uspořádání vylučující ženy z míst považovaných za sídla moci“ (Ortner, 1974, 93-94). 

Existuje však způsob, jak toto univerzální podřízení žen vysvětlit? Někteří se mohou 

přiklánět k biologickému determinismu tohoto podřízení a tvrdit, že muži ze své 

biologické podstaty disponují „něčím navíc“, a proto jsou nadřazení ženám. Toto 

vysvětlení, přesto že by se mohlo zdát logické a dostačující, však dostatečné a ani 

přijatelné není. Žena je přirovnávána přírodě, nebo je alespoň nahlížena v porovnání s 

mužem přírodě o něco blíže. Tato skutečnost pramení z toho důvodu, že žena je se 

svými tělesnými, fyziologickými pochody, které jsou spjaty s „životem a reprodukcí 

druhu“, umístěna blíže k přírodě, naproti tomu muž má tendenci být lokalizován a 

realizovat své činy v prostředí a k přetváření kultury. „Jinak řečeno, zdá se, že tělo ženu 

odsuzuje k pouhé reprodukci života, muž, který nemá kreativní funkce, naopak musí být 

kreativní vnějškově, uměle, prostřednictvím techniky a symbolů“ (Ortner, 1974: 100). 

Mužská kreativita tak produkuje kulturní předměty, které disponují trvanlivostí a mají 

schopnost přírodu transcendentovat. Žena oproti tomu vytváří bytosti, které sice až po 

nějaké době, ale přesto zemřou. (Ortner, 1974: 100) Stejně tak sociální role je chápána 

přírodě blíže. Žena má tendenci být na základě svých fyziologických pochodů 

lokalizována v určitých, do jisté míry omezených sociálních kontextech. Jedná se 

především o domov ve spojitosti péče o děti. Děti jsou považovány za nesocializované 

jedince, náležející tedy rovněž do roviny přírody. Stejně jako jiní savci neumějí ovládat 

své tělesné pochody a neumějí jednat. Nerozumí společenským pravidlům a morálce. 

Žena se však nestará jen o tělesné funkce dětí, ale je také první zprostředkovatelkou 

rané socializace. (Ortner, 1974: 102-105) „To ona přetváří novorozence z pouhých 

biologických organismů na kulturní lidské bytosti tím, že je učí, jak se chovat a jak 

správně jednat, aby se staly plnoprávnými členy kultury“ (Ortner, 1974: 105). Psychika 

ženy je nahlížena jako blízká přírodě. Bez ohledu na to, zda ženě přiřadíme 

emocionalitu a muži racionalitu, či přiřazení provedeme naopak, je zřejmé, že žena 

opravdu disponuje odlišnou psychickou strukturou než muž. Ale je relevantní tuto 

odlišnost klasifikovat jako podřadnou? (Ortner, 1974: 106-107) Úkolem této práce je 

mimo jiné zmapovat, zda vzorce chování a vztahů prezentované časopisem Sluníčko 
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odpovídají výše uvedeným schématům. Zda je prezentované rozdělení rolí takto 

polarizováno. 

Dichotomie rolí je v nás opravdu velmi hluboko zakořeněná. Podle Pierea 

Bourdieu bereme určení rolí mužů a ženám jako danost. Jak tvrdí: „Vypadá to jako by 

dělení podle pohlaví bylo „v řádu věcí“, tak jak se to říká o něčem co je normální, 

přirozené, a tedy nevyhnutelné…“ (Bourdieu, 2000: 12). West a Zimmerman vyvozují, 

že takzvané „doing gender“ přispívá k nadvládě mužů. Tato dominance je markantní na 

rozdělení sfér mezi muže a ženy. V socialistickém Československu vnímaly ženy péči o 

domácnost jako svou primární povinnost, zároveň však byly nuceny často pracovat a být 

spoluživitelkami rodiny i v době, kdy byly jejich děti relativně malé. (Kotasová, 2014: 47-

48) I v současné české společnosti mají ženy častěji než muži na starost péči o rodinu a 

domácnost, tedy sféru soukromou, často ještě navíc placené zaměstnání, muži mají 

mnohem častěji pouze placené zaměstnání tedy sféru veřejnou. Ženám tak role hlavních 

pečovatelek o děti a domácnost zůstává, což způsobuje napětí, které je vytvářeno úsilím 

zkombinovat pracovní a rodinné povinnosti. (Křenová, 2010: 10) Toto nespravedlivé 

rozdělení je stále reprodukováno jak muži, tak i ženami, protože trvale prezentují svůj 

gender a tím vytváří iluzi esenciality tohoto rozdělení. (West, Zimmermann, 2008: 102, 

108) 

I podle Bourdieu je sociální hierarchie a řád obsažen v každém člověku a 

projevuje se v každé jeho činnosti. Androcentrické  dělení a maskulinní řád jsou 

dlouhodobě součástí našeho života a mužům a ženám je přisuzován jiný sociální statut. 

Ženám jsou zapovídány takzvané práce vyššího druhu a jsou jim vyhrazeny „ženské 

práce“. Vlastní diskriminace žen je založena na tvrzení, že ženy jsou biologicky odlišné 

a tato odlišnost koreluje s odlišností rolí, což evokuje iluzi, že příčinou sociálních 

rozdílů mezi muži a ženami jsou ženy samotné a že je vlastně vše v pořádku. Tento 

nerovný řád reprodukují stejnou měrou muži i ženy tím, že své role přijali a dodržují to, 

co se od nich žádá. Tímto jednáním je mužská nadvláda legitimována a androcentrismus 

se tím stává objektivním. (Bourdieu, 2000: 13, 35)  Dlouhodobé působení sociálního 

světa určuje role mužům a ženám. Mužství i ženství jsou přiřazovány symbolické 

významy, mužnost je například často spojována s plodností, ženství je naopak 

spojováno s těhotenstvím a péčí o dítě. Symbolická rovina pohlavního aktu prezentuje 

muže, jako toho, kdo je nahoře, aktivně se snaží ženy zmocnit. Naopak žena je 
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prezentována jako ta pasivní dole. Tato konstrukce nadvlády mužů je vepsána do našich 

těl i myšlení. Muži i ženy jsou nuceni dodržovat chování, jaké od nich řád očekává. 

(Bourdieu, 2000: 25) Takovéto genderové nerovnosti jsou vryté do důvěrně známého 

prostředí kolem nás formou protikladů mezi světem veřejným, tedy mužským a světy 

soukromými, tedy ženskými. Jako příklad lze uvézt veřejné náměstí nebo ulici, 

představitele místa plného nebezpečí a v kontrastu s tím dům či byt, jako prostor klidu a 

bezpečí. V reklamách a kresbách obecně jsou ve velké většině ženy znázorňovány v 

prostředí domácnosti, zatímco muž bývají umisťováni do veřejných barů, restaurací, 

atd. A zatímco ženy jsou na kresbách „vyzdobeny“ krajkami, stužkami a pastelovými 

barvami, jež spolu dohromady navozují dojem křehkosti, k mužskému prostředí bývá 

dokreslen těžký, hranatý nábytek, kožené potahy tmavé barvy, které spolu vytváří pocit 

mužské tvrdosti a drsnosti. (Bourdieu, 2000: 53) Tento fenomén se objevuje i na 

stránkách časopisu Sluníčko (např. 1977, č. 9. Strana 12) a je podrobně analyzován 

v kapitole 3.1.2. 

Být mužem znamená de facto být důstojný. Nelze si nepovšimnout velmi 

výrazné asymetrie v obecném vnímání a hodnocení ženských a mužských aktivit. 

Statistiky rozlišují mezi pojmy „kvalifikované“ a „nekvalifikované“ činnosti. Do 

kategorie „kvalifikovaných“ spadají většinově mužské činnosti, zatímco v rámci 

„nekvalifikovaných“ převažují ty ženské. Odůvodnění můžeme najít v tom, že každá 

činnost, a to ať je jakákoli, se v určitém smyslu stane „kvalifikovanou“ ve chvíli, 

jakmile ji začnou vykonávat muži. Jako příklad můžeme uvézt rozdíl mezi kuchařem a 

kuchařkou, či krejčím a švadlenou. V okamžiku, kdy se totiž práce, která byla do té 

doby považována za podřadnou a mužům nedůstojnou, chopí muž, automaticky ji 

pozvedne na daleko vyšší úroveň a celé chápání o ní promění. (Bourdieu, 2000: 55) Na 

druhou stranu, paradoxně, pokud ženy dosáhnou jakékoli moci, ocitnou se vždy ve 

dvojznačné situaci. Jestliže totiž jednají jako muži, mohou být zpochybňovány, anebo 

zcela ztraceny povinné atributy „ženskosti“ a naopak, když i nadále jednají jako ženy, 

vypadají neschopné, nekompetentní a jako by nebyly na svém místě. (Bourdieu, 2000: 

55) Podobně je tomu i na poli slaďování profesního a rodinného života. I když 

samozřejmě profesní a zároveň rodinný život vedou dnes jak muži, tak ženy, řešení 

otázky kloubení profese a rodiny náleží většinově ženám. Z hlediska profesní a 

ekonomické rozlišujeme dvě sféry, a to sféru práce placené a neplacené. Prací 

neplacenou je potom označován soubor domácích povinností, jako péče o děti a další 
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členy rodiny, domácí práce, jako vaření, uklízení, praní atd., který byl v minulosti z 

hlediska ekonomie neviditelný a tím pádem nehodnotný. Odůvodněním je fakt, že se 

jedná o práci odehrávající se v soukromí, není předmětem veřejné soutěže a prezentace 

a její výsledky slouží k okamžité spotřebě. Jde o nikdy nekončící, rutinní cyklus prací, 

bez viditelných, trvalých výsledků a velmi těžko se převádí na tržní hodnotu. V dnešní 

době ženy ve velké míře participují na sféře placené práce, což je ovšem nezbavuje 

zodpovědnosti za sféru neplacenou. Tato se potom stává pro ženu de facto druhou 

směnou. J. Bierzová předkládá studii, ve které si všímá postupného procesu změn v této 

oblasti. Zatímco totiž na jedné straně dochází k vytváření rolí „žen v domácnosti“, ve 

kterých ženy zastávají pouze neplacenou sféru práce, tudíž za ní nedostávají mzdu, na 

druhé straně téměř nevznikl protiklad v podobě žen, které by vykonávaly pouze práci za 

mzdu, ale už by vůbec nemusely zastávat práce v domácnosti. (Jarkovská, 2010: 122) A 

dokonce i v případě, že žena žádnou druhou směnu v podobě neplacených prací v 

domácnosti vykonávat nemusí, protože buď nemá rodinu, nebo jí tyto práce zajišťuje 

najatá síla, anebo péči o rodinu zaštiťuje jiný člen rodiny, nedokáže se zbavit 

společenských očekávání s tímto spjatých. V každém případě se v očích zaměstnavatele 

stává méně perspektivním a méně flexibilním zaměstnancem, než je muž. 

 

2.2.2 Sociální učení  

Pojem socializace lze označit také jako proces „zespolečenštění“, v rámci 

kterého si osvojujeme pravidla mezilidského styku permanentními interakcemi s 

druhými, čímž přijímáme, modifikujeme a měníme obecně platné normy, hodnoty, cíle i 

kritéria posuzování světa. Během interakcí s druhými lidmi se tak člověk začleňuje do 

určité kultury a sociálních vztahů. (Havlík, 2004: 41) Při procesu socializace člověk 

určitým způsobem sleduje své potřeby a zájmy a na základě získaných sociálních 

zkušeností posuzuje druhé, ale i vykládá a interpretuje situace, do kterých se dostává a v 

souladu s tím jedná. Ve většině lidských činností můžeme najít v určitých situacích 

určité pravidelnosti. Zde potom hovoříme o činnostech typických, které se člověk naučí 

od druhých očekávat a které jsou rovněž očekávány od něho.    

V minulosti se o procesu socializace hovořilo především ve spojení s učením se 

společenských norem, konvencí a zvyklostí v raném dětství. Dnešní doba však chápe 
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tento proces jako celoživotní. A právě novodobé pojetí procesu socializace rozlišuje 

řadu dílčích oblastí a úseků lidského života, ve kterých se lidé začleňují do různých 

sociálních vztahů. Jsou jimi například enkulturace (osvojování si norem a hodnot určité 

konkrétní kultury) a personalizace (formování jedinečné osobnosti člověka). Dále 

rozeznáváme socializaci primární (dítěte) a sekundární (dospělého), které se na jedné 

straně velmi liší, především díky odlišným formám průběhu, ale na druhé straně se také 

do značné míry překrývají. V primární socializaci se jedinci učí nejen, jak se chovat v 

souladu s očekáváními svého věku, ale také předjímají chování v rámci přípravy na 

budoucí život (například v přípravě na budoucí rodičovské úlohy, či v profesní 

přípravě). (Havlík, 2004: 42) 

Klíčovým pojmem v socializačním procesu je moc, která určuje jakým 

způsobem má „správná“ socializace probíhat. Moderní podoba moci však neužívá 

násilných prostředků, její mechanismy jsou propracované a konstruují naší subjektivitu, 

identitu i gender. (Fejta, 2004: 106) Pod pojmem gender si můžeme představit kulturně 

podmíněné jádro, kolem kterého se utváří osobnost každého jednotlivce. Genderová 

identita se formuje skrze výchovu, představuje osvojené pojetí sebe sama ve vztahu 

k ostatním lidem ve společnosti a vzniká v konkrétním kontextu. Obecně lze 

konstatovat, že při definování genderu každá společnost vychází z biologického pohlaví 

jako ze základního kritéria, ale následné vymezení genderových atributů kulturně i 

historicky variuje. (Oakleyová, 2000: 121) „Nedílnou součástí genderových rolí je 

nerovný status. Za stejných základních podmínek zaujímají ženy vůči mužům ve 

společnosti vždy znevýhodněnou pozici“ (Valdrová, 2006: 11) 

Proces socializace začíná narozením každého z nás, respektive už prvním 

prenatálním screeningem11, během něhož se rodiče, pokud si to přejí, od lékaře či 

lékařky provádějící screening mohou dozvědět pohlaví svého dítěte a právě tímto 

okamžikem začíná i genderová socializace. Dítě je vmanipulováno prostřednictvím 

barev oblečení, typu hraček, způsobu komunikace apod. do genderové role, která 

koresponduje s pohlavím. (Renzetti, Curran, 2003: 6) Po narození, a to zejména během 

                                                 

11Prenatální screening probíhá několikrát během těhotenství. Součástí těchto vyšetření je mj. Zjišťování 

vrozených vývojových vad, velikosti plodu, jeho polohy, vitality a také pohlaví. Dostupné z 

http://gynekologiezenklova.cz/prenatalni-screening/. Citováno 28. 1. 2014 
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prvních dvou let života si prostřednictvím vnímání sociálního světa, který nás 

obklopuje, získáváme a utřiďujeme informace o fungování společnosti. Jedním z 

aspektů socializace je i utváření již zmíněné genderové identity.   

Působení sociálního světa okolo nás je silně propojeno s mírou, jakou je každý z 

nás schopen vnímat sám sebe. V dnešní době již nelze o muži a ženě diskutovat pouze 

jako o biologických kategoriích, neboť princip dělení vzniká během individuálně 

rozmanitého socializačního procesu. Podstatou tohoto procesu je utvoření homogenní 

genderové identity, a to jak pro muže, tak pro ženy. (Šmausová, 2002: 23) Vlastní 

tvorba genderové identity však není podle Judith Butler opřena o žádný substancionální 

základ nebo původ. Genderová identita je založena primárně na opakování jednání, gest 

a pohybů. Tímto způsobem dochází jednak k reprodukci a zároveň k prohlubování 

genderových rozdílů a jejich reálnosti. Genderově reprodukční jednání je zároveň 

propojeno i s těly aktérů, což opět umocňuje trvalost genderových rozdílů.  

Tato vazba mezi tělem a genderovým jednáním je sociálního původu, je 

vytvářena a reprodukována prostřednictví sociálního učení, jehož součástí je i přejímání 

vzorů z dětských časopisů, které tato práce zkoumá. Vazba mezi sociálním jednáním a 

tělem tedy neznamená, že by genderové identity vycházely z podstaty biologických těl. 

(Butler, 2003: 29) Judith Butler rozlišuje tělesnost ve třech úrovních: anatomické 

pohlaví, genderová identita, genderová performace. Tyto úrovně tělesnosti nemusí 

navzájem korespondovat. Genderová identita je vlastně jakási iluze, protože představuje 

pouze performaci, která je vymezena dominantním diskurzem korelujícím s aktuálním 

místem a časem. Gender je proto sociální konstrukcí, je trvale performovaným 

jednáním, které nemá žádné substancionální opodstatnění, a prostřednictvím kterého 

jsou legitimizovány stávající genderové nerovnosti a je udržován stávající binární 

rámec. (Butler, 2003: 192) 

 Dalšími autory, kteří diskutují kategorií gender a pohlaví jsou West a 

Zimmerman, kteří s oddělením kategorií gender a pohlaví souhlasí. Uvádějí, že se však 

primární škatulkování do genderů děje na základě fyzických odlišností založených na 

biologických znacích. Každý člověk ovlivněný socializací se snaží zařadit do genderu, 

který odpovídá jeho biologickým znakům. V situaci, kdy biologické pohlaví nebo vnější 

znaky jednoznačně nesměřují k jednomu z genderů, je takové osoba nucena přizpůsobit 
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své jednání tak, aby příslušnost k jednomu z genderů podpořila. Výsledkem je, že se 

taková osoba chová typicky femininně nebo maskulinně, aby vyvrátila pochyby o svém 

zařazení. Výsledné zařazení do jedné z genderových kategorií je určováno interakcí 

dotyčné osoby a jejího sociálního okolí, protože každý vnímáme svět kolem nás a 

snažíme se naplnit očekávanou normu ze strany našeho sociálního okolí. (West, 

Zimmermann, 2008: 102, 111) Problém však může nastat, když jedinec nevykazuje 

patrné, společností a jejími členy předem definované, znaky femininního nebo 

maskulinního chování, proto může být nahlížen ze strany majoritní společnosti jako 

jedinec problematický, vymykající se běžně a široce přijímaným standardům.  

Přestože se může zdát, že dle některých feministických myšlenkových proudů 

není koncept genderu v současnosti platný pro jeho fluiditu a o genderu není možné 

uvažovat jako o danosti existence určitého jedince, ale spíše jako o jeho způsobu žití v 

kontextu sexuality, v kontextu vytváření sexuální identity, který je utvářen a situován v 

rámci určitého diskurzu, Moore navrhuje neopouštět tuto kategorii, neboť i přes vágnost 

hranic mezi genderem a pohlavím tyto hranice existují a jsou, třebaže mnohdy obtížně, 

identifikovatelné. Během analýz společnosti nelze přehlížet existenci mužů a žen v 

jejich symbolických a sociálních rolích, které se protínají, disponují jak materiální, tak 

imaginární povahou a „jsou produktem materiálních a symbolických interakcí, 

zprostředkovaných jazykem a reprezentací“. (Moore, 2001: 188-192) Právě 

prezentování rolí a způsob použití jazyka na stránkách časopisu Sluníčko, které 

ovlivňují utváření identity dětí, jsou předmětem zkoumání této práce. 

Podobně jako další autoři a autorky (např. Judith Butler, 2003) i Piere Bourdieu 

říká, že dělení světa na mužský a ženský, není dáno naší anatomií. Tento řád si 

osvojujeme v průběhu genderové socializace a stává se součástí našich habitů.12 Při 

budování své koncepce habitu Bourdieu vychází z pojmů německého historika umění 

20. století Erwina Panofskyho „mentální zvyk“ či „síla mentálního zvyku“, s nimiž se 

setkává ve francouzském vydání Panofskyho textu Architecture gothique et pensée 

scolastique. (Bourdieu, 1993: 5) Bourdieu vnímá „habitus“ jako sadu dispozic a 

                                                 

12 Pojem habitus není nový. Můžeme jej nalézt u řady filozofů (např. Aristotela, Leibnitze, Hegela) či 

sociologů (Webera, Durkheima nebo Mausse). (Böhm, 2014) 
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předpokladů, které člověk, zcela nevědomě, získává stykem se společenskými 

institucemi a pravidly. Habitus každého jedince je potom přizpůsoben společenským 

podmínkám, které jeho samotného vytvořily. Ve chvílích, kdy se o něčem rozhodujeme, 

je to právě habitus, který za nás rozhodování činí, tedy skutečnost, jak nás utvářejí 

okolnosti, za kterých žijeme. Nerozhodujeme se tedy svobodně, ale na základě 

očekávání institucí a pravidel, která lidé vytvořili. V našich habitech máme zakódováno, 

rozdělení moci. Mužská nadvláda se jeví jako samozřejmost, nad kterou není třeba se 

dále zamýšlet. Tyto přístupy jsou předávány z generace na generaci, z rodičů na jejich 

děti. (Bourdieu, 2000: 38-39) Proces socializace v sobě zahrnuje nápodobu, přejímání 

rolí, norem i vyjadřování sankcí, příkazů a zákazů. Socializace, která dítě začleňuje do 

jeho sociálního prostředí je celoživotní proces, v rámci kterého se formují a modifikují 

různé aspekty identity. (Smékal, Macek, 2002: 20) V období předškolním, tedy v 

období, v kterém děti nejčastěji přicházejí s časopisem Sluníčko do styku, se začíná 

utvářet identita sexuální (Smékal, Macek, 2002: 27) 

Pro vnímání kauzality sociálního světa začíná důležité období dítěte od jeho tří 

let. V tomto období se dítě začíná zajímat o vztahy a příčiny věcí, které ho obklopují, 

což projevuje kladením otázky „proč“. Mezi druhým a sedmým rokem dítěte prochází 

dítě takzvaným předoperačním obdobím. V tomto období si dítě vytváří trvalé sympatie 

a antipatie vůči druhým lidem prostřednictvím symbolické hry a jazyka aniž by musel 

být předmět citu přítomen. (Piaget, Inhelderová, 1997: 99-103) Vše s čím se dítě 

v tomto období setkává, považuje za jediné možné a o předkládaných „pravdách“ 

nepochybuje. Význam těchto poznání pro individuální utřídění světa dětské mysli 

dokládají situace, například pokud je dítěti vyprávěna již známá pohádka jinak než je 

zvyklé, tuto verzi nekompromisně odmítá. (Fafejta, 2004: 15) 

 Z toho vyvozuji, že vzorce jednání a vztahy prezentované na stránkách dětských 

časopisů určených pro tuto věkovou skupinu mohou zásadně ovlivnit jejich vlastní 

vnímaní druhých lidí i sebe samých. Důležitost tohoto období pro budoucí genderovou 

identitu potvrzují i další autoři a autorky. Děti získávají představu o genderové identitě 

nejen v rodině, ale i prostřednictvím kontaktu se svými vrstevníky a knihami, které 

dostávají ke čtení, jež jsou plné kulturních stereotypů. (Oakleyová, 2000: 139) Jakmile 

děti dokáží označit svůj vlastní gender a pochopí základní stereotypy (typicky po 

druhém roce života), jsou více motivovány, aby se chovaly jako členové daného 
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pohlaví. Většina dětí dokáže ve dvou a půl letech správně odpovědět na otázku, zda je 

holčička či chlapeček. V tomto období nevnímají kategorie pohlaví a gender odděleně. 

Tří až čtyřleté děti spojují genderovou identitu s vnějšími znaky a jsou přesvědčené, že 

pokud by chtěly, mohly by si prostřednictvím změny oblečení nebo účesu změnit i 

genderovou identitu. Následně již děti vnímají změnu genderu v průběhu času jako 

obtížnou. (Lippa, 2009: 157) Přebírání vzorců chování dětmi potvrzují i další autoři a 

autorky. Například Renzetti a Curran říkají, že základy stávajícího řádu jsou 

zabudovány do společensko-kulturních diskursů, jsou obsaženy ve společenských 

institucích i myšlení jedinců. Proto se z generace na generaci neviditelně, ale trvale 

reprodukují tyto vzorce myšlení a chování. (Renzetti, Curran, 2003: 21, 124) 

Podle mého názoru je největším problémem reprodukce genderového řádu a jeho 

neviditelnost. Všechno co děláme, děláme samozřejmě, aniž bychom si uvědomovali, že 

reprodukujeme stávající genderové uspořádání, jedná se o takzvané symbolické násilí. 

(Bourdieu, 2000: 37) Přisuzujeme lidem automaticky vlastnosti podle toho, jak si je 

genderově zaškatulkujeme. Tento princip vysvětlil ve svém díle významný francouzský 

sociolog Michaele Foucault. Šlo o jeho chápání a celkové pojetí moci. Moc je 

všudypřítomná, prostupující vědění a je chápána jako mnohost donucujících praktik. 

Tyto techniky podmanění přitom vyvolávají taktiky odporu. Moc ve Foucaultově 

podání není rysem „bytí“ určité osoby nebo skupiny, ale vztahem mezi jednáním 

různých osob a skupin. Až na základě interakcí potom vznikají mocenské asymetrie, 

které se projevují například v existenci států jakožto držitelů moci. Stát jako instituce, z 

titulu moci, ovlivňuje sociální praktiky nejrůznějších institucí občanské společnosti, 

jakými jsou například školy, nemocnice, církve, atd., či rodiny, ale současně 

mikropolitiky těchto institucí představují základ stability onoho státu. (Barša, Fulka, 

2005: 95).  

 V rámci socializace jsou součástí předávaného „dědictví“ i genderové 

nerovnosti v sociálním řádu obsažené. Každé dítě je již v průběhu rané socializace 

připravováno na svou společenskou roli odpovídající genderové kategorii. Klíčem k 

pochopení struktury nadvlády je odhalení její samoreprodukce, která probíhá 

prostřednictvím institucí jako je rodina, církev, škola, stát. (Bourdieu, 2000: 8,76,105) 

Děti jsou působení struktur vystavovány prakticky trvale a to v oblasti povinné 

heterosexuality. Například Lucie Jarkovská při svém výzkumu (Jarkovská, 2009), který 
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se zabýval analýzou hodin sexuální výchovy v šesté třídě jedné základní školy, 

konstatuje, že neviditelné a nezamýšlené působení je velmi časté. Jarkovská uskutečnila 

přímé pozorování při výuce sexuální výchovy, kterou společně s výukovými materiály 

analyzovala. Výsledkem jejích pozorování je, že sexuální výchova dětí obsahuje 

biologický diskurs. Popis biologických procesů, prezentovaný vyučující osobou, 

obsahuje metafory s genderovaným symbolickým významem. Ve výkladu i výukových 

materiálech je obsažena normativní heterosexualita, která s sebou implicitně nese 

genderově sterotypní rozdělení rolí. Normativní heterosexualita je obsažena už v 

samotném prezentovaném smyslu sexuality, kterým je prokreace. (Jarkovská, 2009: 

131) Povinná heterosexualita a prokreace jsou implicitně obsaženy i v textech časopisu 

Sluníčko. (například Sluníčko 2012, číslo 2, strana 18, 1977, číslo 5 strana 22) 

Jarkovská konstatuje, že tato podoba sexuální výchovy, nereflektuje problematiku 

genderových stereotypů a nerovností. Nabízí dětem tradiční asymetrický model 

partnerských vztahů, v rámci kterého jsou dívky znevýhodněny. Dívky jsou vedeny 

k pasivní roli, čímž je upevňován jejich marginální status. Výuková koncepce se 

nesoustředí na podporu utváření svobodné sexuální subjektivity dětí. Nepodporuje v 

nich princip rovnosti. Přestože je tak někdy prezentována, sexualita není v mocenském 

řádu soukromou záležitostí, naopak působí na ni mocenské diskursy a kopíruje 

hierarchické struktury ze společnosti. (Jarkovská, 2009: 141-142) Heteronormativita, 

která je dětem předkládána s jakousi samozřejmostí je tak další oblastí symbolického 

násilí, které je v rámci socializace uplatňováno.  (Bourdieu, 2000: 33) 

  

2.3 Média a společnost 

Je důležité si uvědomit, že při studiu genderu nelze opominout mj. vliv médií, 

jejichž působením vznikají ve společnosti nové formy sexuality, genderové identity a 

rolí. Medií, jenž ovlivňují naše vnímání těchto aspektů života. (Tebaldi, 2014 : 87) 

Média jsou každodenní součástí našeho života a jako prostředek komunikace 

předkládají obrazy toho, co je ve společnosti zakořeněné a zároveň definují, co stojí za 

pozornost a co nikoliv. Velkou měrou se podílejí na spoluutváření veřejného mínění a v 

důsledku expanze technologií je jejich role v soudobé společnosti nezastupitelná. Média 

nám napovídají, jak chápat své role ve společnosti, prezentují široké veřejnosti hodnoty 
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a normy. Lze tvrdit, že čím více se média věnují určitému tématu, tím je větší 

pravděpodobnost, že toto téma bude veřejností zaznamenáno. „Média jsou vnímána jako 

takřka oficiální instituce, vedle institucí legislativně zakotvených a kodifikovaných“ 

(Osvaldová, 2004: 89). Z čehož vyvozuji, že informace, které dětské čtenářstvo z médií 

získává, již nejsou zpochybňovány a jsou dětmi přejímány jako „pravdy“ které se 

spolupodílejí na formování jejich povědomí o světě a jejich úloze v něm. Proto je podle 

mne velmi užitečné analyzovat, co a jakým způsobem je tímto způsobem dětem 

prezentováno. Médiím a jejich úloze v socializačním procesu se věnuji v následující 

kapitole. 

2.3.1 Média a moc 

Pojem médium pochází z latiny a znamená prostředek, prostředníka či 

zprostředkující činitel. V oblasti sociální komunikace je tímto pojmem označováno to, 

co zprostředkovává někomu nějaké sdělení. (Jirák, Köpplová, 2007: 16) Hlavní činností 

masových médií je produkce a distribuce symbolických obsahů ve veřejné sféře. 

Masová média jsou svobodná a nejsou primárně nadána žádnou mocí. Přesto disponují 

dostatečnou silou, aby mohla vyvolat sociální změnu či zachovávat status quo. Obsah 

médií má sklon sloužit těm, kteří mají politickou moc, proto mají tendenci přispívat ke 

smíření závislé veřejnosti se svým osudem. (McQuail, 1999: 32)  

Pro masová média je typický nerovný vztah mezi producentem mediální zprávy 

a jejím příjemcem. Konzument média bývá často pojímán jako pasivní pozorovatel, 

protože jeho možnosti zapojení se do komunikačního procesu jsou velmi omezené. 

(McQuail, 1999: 59) Náš současný svět si téměř neumíme bez existence masových 

médií představit. Prostřednictvím nich získáváme informace o dění kolem nás a s 

lehkou nadsázkou můžeme říci, že to, co o okolním světě víme, jsme se dozvěděli právě 

z médií. Ve valné většině případů nemáme jako zástupci publika přijímajícího mediální 

sdělení ani možnost vlastní konfrontace se sdělovanou realitou. (Jirák, 2006: 1) 

Nemůžeme nijak ověřit, zda je obraz reality předkládaný nám médii skutečně pravdivý, 

či nikoli. Musíme jen důvěřovat tvůrcům oněch mediálních sdělení, kteří jej předkládají 

s nějakým záměrem, za určitých okolností, technologických možností a limitů, ale také 

v určitém politickém, či kulturním kontextu, atd.  
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2.3.2 Úloha médií v socializačním procesu 

Média se postupně stala neodmyslitelnou a nedílnou součástí moderní 

společnosti. Sledovanost televize, internetu, četba denního tisku a knih, poslech hudby a 

rozhlasových vysílání, ale také návštěvnost kin, to vše dokazuje, že dnešní doba je 

médii doslova prošpikována. Média také, právě díky své rozšířenosti a 

všudypřítomnosti, získala zásadní vliv nad tím, jak dnešní lidé žijí, jak komunikují a jak 

si formují vlastní osobnosti. Pomocí médií si totiž vytváří svoje představy o světě a také 

o svém místě v něm. (Smetáčková, Vlková, 2005: 53) Od prvopočátku náleží médiím 

rovněž zásadní úloha šířit konkrétní definice genderových rolí a genderových vztahů. 

Děje se tak mnohdy formou stereotypů, kdy jsou příjemcům předkládány velmi přesné a 

jasné představy o tom, jak vypadají muži a ženy, jak se chovají a jaké mezi nimi panují 

vztahy. Vždy šlo především o formulování popisu perfektní ženy, o to, co je ideálem 

krásy, jakou má mít žena společenskou roli, jak na ni má široké okolí pohlížet, jak se 

má ona sama cítit a jaké chování se od ní obecně očekává. Podobně byl a je v médiích 

znázorňován typický muž. Tímto způsobem jsou vytvářeny a prezentovány konkrétní a 

poměrně velmi úzce vymezené genderové identity, kterých by měli muži a ženy 

dosáhnout. (Smetáčková, Vlková, 2005: 53) 

Nejen masová média a masová komunikace, ale rovněž i sdělení, která obsahují 

a předávají, jsou součástí každodenního života všech jedinců ve společnosti. Lze tvrdit, 

že jsou to prostředky, které velkou měrou ovlivňují veřejné mínění a „[…] mají svým 

způsobem normativní charakter, jelikož slouží jako nástroj sociální kontroly“. (Jirák, 

Köpplová, 2007: 91) Současně lze považovat média za důležitý socializační13 prvek, 

neboť výrazně ovlivňují společnost lidí. „Média nestojí a nemohou stát vně «své» 

společnosti a kultury, nýbrž jsou jejich součástí - jsou jimi ovlivňována a sama je 

ovlivňují“. (Jirák, Köpplová, 2007: 55) Důležité místo v procesu legitimizace náleží 

médiím, jejichž vztah k realitě lze vysvětlit dvěma antagonickými přístupy. Na základě 

hypotézy tzv. „zrcadlení“ (Renzetti, Curran, 2003: 182), která předpokládá, že média 

                                                 

13 Kromě socializační funkce Jirák a Köpplová popisují z funkcionalistického hlediska další čtyři 

společenské funkce médií, které podporují kontinuitu a řád společnosti: informační, socializační, 

kontinuitní, funkce poskytování zábavy a získávání (agitace) pro společensky významné cíle (Jirák, 

Köpplová 2007: 55). 
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jednoduše odráží realitu. Druhá z teorií přiznává médiím větší míru aktivity při 

zobrazování skutečnosti. Dle Osvaldové jsou média společností vnímána jako formální 

instituce, které existují a fungují současně s institucemi legislativně zakotvenými a 

kodifikovanými. (Osvaldová, 2004: 89) Krom toho, že předkládá společnosti fakta, 

určitým způsobem je i upravuje, a tím zpětně dochází k jejich mediální konstrukci. Zde 

je patrná moc médií ukazovat skutečnost z jednoho úhlu pohledu. Přestože mezi 

mediálními analytiky nepanuje „shoda v tom, jaké povahy tato moc vlastně je“ (Jirák, 

Köpplová, 2007: 23), vliv médií při socializaci jednotlivce, jeho včleňování do 

společnosti, a celkovém utváření podoby společnosti a vztahů v ní, je nepopiratelný. 

„Masová média bychom mohli definovat jako podmnožinu masové komunikace. 

Jsou charakteristické tím, že provozují odlišné soubory aktivit tím, že vytvářejí mediální 

obsahy; zahrnují specifické technologické sestavy jako rádio, televize, videotex, knihy a 

noviny; jsou propojené s formálně ustanovenými institucemi nebo mediálními výstupy, a 

to například ve formě publikací apod.; fungují podle jistých zákonů, pravidel a dohod, 

kterými jsou profesionální kodex, praxe, společenská očekávání a zvyky; jsou 

produkovány osobami v určitých rolích jako vlastník, regulátor, producent, distributor, 

inzerent a posluchač; a v neposlední řadě zprostředkovávají informace, zábavu, 

představy a symboly“. (Lorimer, 1994: 25) 

V současné době, která je charakteristická nejen globalizací, ale také rychlým 

rozvojem nových technologií, digitalizací a expanzí nových druhů médií, jsou v české 

společnosti média svobodná, přičemž právě v České republice resp. Československu 

tomu tak ne vždy bylo14 . Za svobodná média lze považovat taková, která „nejsou 

provozována vládou a nepracují ani ve jménu společnosti“ (McQuail, 1999: 175). Dle 

                                                 

14Rozdíl v obsahu mediálního tisku z perspektivy „svobodnosti“ mediálního sdělení můžeme zaznamenat 

především v komparaci tisku před a po roce 1989. Rozdíl mezi mediálním obsahem v předrevolučním a 

porevolučním období je zřejmý zejména v míře svobody, kterou každý novinář ne/může disponovat 

výběru témat a publikování. McQuail svobodou tisku rozumí „Zásadní princip individuálních, politických 

a lidských práv, který všem občanům zaručuje právo publikovat bez předběžné cenzury nebo svolení 

úřadů a beze strachu z potrestání. […] je považována za zásadní součást politické demokracie. Souvisí se 

svobodou slova, názoru a náboženského přesvědčení, ale také se svobodou informací […]“ (McQuail 

1999: 581). 
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McQuaila je svoboda médií základním požadavkem každé teorie veřejné komunikace 

(McQuail, 1999: 203) 

V průběhu socializačního procesu jsou dívky a chlapci jednak rozdílně 

vychovávání v rodině a dalších institucích, zároveň rozdílným způsobem napodobují 

modely zobrazované v masmédiích a celé společnosti. Masmédia jsou součástí 

sociálního prostředí, které je zdrojem informací o genderu. Média spolu s dalšími 

faktory hrají důležitou roli v utváření genderově typického chování. (Lippa, 2009: 239 - 

244) Mediální instituce se věnují produkci a distribuci vědění v nejširším významu. 

Toto vědění slouží k přisuzování smyslu našim zkušenostem v sociálním světě. Tyto 

informace mohou ovlivňovat vnímání sdíleného uplynulého času a s tím spojeného 

společenského postavení. Tímto způsobem tak média spolukonstituují společenskou 

realitu a jsou zdrojem norem a standardů. Funkci médií lze shrnout jako 

zprostředkování kontaktu se sociální realitou. Toto zprostředkování v sobě zahrnuje 

prezentování událostí, kterých se nemůžeme přímo zúčastnit, zároveň také snahu dalších 

sociálních aktérů, jako jsou například politické osobnosti, úřady či inzerující firmy. Ve 

svých důsledcích pak vede k nepřímému utváření představ o skupinách a kulturách, do 

nichž nepatříme. (McQuail, 1999: 88-89) Což může mít důležitou úlohu při utváření 

představ čtenářského publika časopisu Sluníčko o genderové kategorii, se kterou se 

neidentifikuje. Může tak docházet k reprodukci genderově stereotypního nahlížení na 

ostatní genderové skupiny.  

Masová média hrají v moderní společnosti jedinečnou a nezastupitelnou roli 

faktoru, který může zajišťovat v demokratické společnosti stabilitu, zároveň mohou 

média podporovat stávající dělení moci a stereotypní vzorce chování. (Jirák, Köpplová, 

2007: 151) Média stereotypně prezentují image muže a ženy, jenž odráží a zároveň 

využívá definici genderových rolí v dané společnosti. (Oakleyová, 2000: 140) Podle 

normativní teorie médií (McQuail, 1999: 147-148) dominantní kultura implikuje 

hierarchizovaný pohled na kulturu, v rámci kterého jsou privilegované hodnoty uznané 

oficiálními institucemi, zatímco alternativní kulturní hodnoty naopak. (McQuail, 1999: 

178) To bude i jedním z předmětu zkoumání časopisu Sluníčko, konkrétně diference 

v preferovaných kulturních hodnotách mezi lety 1977 a 2012.  
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Fungování médií je provázáno se společností, jak dokládá autorský kolektiv 

Jirák, Köpplová: „Média nestojí a nemohou stát vně, své´ společnosti a kultury, nýbrž 

jsou jejich součástí - jsou jimi ovlivňována a sama je ovlivňují“. (Jirák, Köpplová, 2007: 

55) Ze studií, které se zabývají užíváním médií dětmi, vyplývá, že děti mají tendenci 

nacházet v médiích poučení a spojovat tyto informace s vlastními zkušenostmi. Studie 

zaměřené na mužské a ženské role prokázali vliv na formování dětských očekávání a 

životních aspirací. (McQuail, 1999: 393) V moderních společnostech se mnohé o 

genderu učí děti z masmédií, především z televize. Muži jsou zde vyobrazováni jako 

hrdinové, ženy častěji v domácnosti apod. (Lippa, 2009: 241) 

 

2.3.3 Média a politika 

Mediální sdělení, která média produkují, jsou nositelem ideologie platné v dané 

době a dané společnosti. Podle současných teorií, které se masovou komunikací 

zabývají, je zřejmé, že mediální sdělení ovlivňují naše chápání světa. Jejich vliv začíná 

již nastolováním agendy, tedy určováním témat, která jsou médii prezentována. Podle 

některých teorií média pomáhají zachovávat stávající mocenské poměry, protože 

reprodukují konsenzus o uspořádání společnosti. (Jirák, Köpplová, 2007: 184) Podle 

Suarta Halla je vliv médií ještě zásadnější, protože působí jako aktivní činitel při 

konstrukci sociální reality. Média přímo pro příjemce sdělení svět konstruují a 

prezentují mu, co je normální a co ne. 

Snahy regulovat obsah veřejného diskurzu jsou zaznamenány již od antiky, 

s nástupem médií mají však tyto snahy zásadnější dopady. Nejvýraznějšími nástroji jsou 

cenzura a propaganda. Cenzurou se rozumí institucionalizovaný zásah do obsahu médií, 

před vlastním kontaktem s příjemci sdělení. Propagandou je nazývána manipulace 

médii, která má za cíl dosažení společenské kontroly. (Jirák, Köpplová, 2007: 154-156) 

Součástí této práce je i snaha odkrýt výše uvedené zásahy a snahy o modelování 

veřejného diskursu prostřednictvím časopisu Sluníčko jak v 70. letech minulého století 

v období socialismu, tak i v současnosti. Osoba přijímající mediální sdělení nemůže na 

jeho základě rozpoznat okolní svět jako skutečnou realitu, protože „opravdový vnější 

svět je příliš velký, příliš komplikovaný a příliš prchavý pro to, aby se s ním jedinec 

přímočaře obeznámil“ (Jirák, Köpplová, 2007: 127) Proto mají lidé tendenci 
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schematizovat a stereotypizovat. Lippman tvrdí, že členové společnosti nemohou a 

nejsou schopni přijmout za skutečnost to, co skutečností opravdu je, ale spíše právě to, 

co oni sami jsou ochotni za skutečnost považovat. Faktickou skutečností tak může být 

jednak realita pokřivená, tak rovněž realita lživá. Pokřivení neboli zkreslení vzniká 

vlivem nejen emocí a potřeb jednotlivce, ale současně také vlivem stereotypů, 

prostřednictvím kterých lidé realitu přijímají. (Lippman, 1998: 16) Dle mého názoru je 

fenomén schematizace a stereotypizace nejaktuálnější právě u dětí, které v rámci své 

sociální zkušenosti nemají alternativy k mediálně předkládaným „faktům“ a přejímají 

skutečnosti např. ze stránek časopisu Sluníčko bez výhrad. Dle Lippmana tato 

skutečnost vzniká proto, že dívání se na věc předchází její definování. (Lippman, 1998: 

16) Lippman ve svých úvahách argumentuje rozlišováním dvou typů sdělení, a to 

mediálních zpráv a pravdy, kterou média nejsou schopna předávat. Média informují o 

událostech, ale úkolem pravdy je odhalovat skryté. „Mediální zprávy tedy závisí na 

stereotypech, normách, mínění a nevšímání si klamů“. (Lippman, 1998: 358) Pro téma 

této práce je proto důležitým výstupem, že média mají významný vliv na utváření 

představ dětského čtenářského publika, které není schopno (ani nemá snahu) rozpoznat, 

zda jsou předkládané informace skutečně pravdivé či nikoliv. 

 

2.3.4 Genderová lingvistika 

 „Jazykové zneviditelňování je prostředkem diskriminace, která často není na 

první pohled patrná. Jedná se o vyjádření či pojmenování, které redukuje označení 

různorodé skupiny na většinu nebo na mocné.“ (Valdrová, Knotková-Čapková, 

Paclíková, 2010: 8) Ženy jsou takto zneviditelňovány v textech, používá-li se výhradně 

tzv. generické maskulinum, tj. označení mužským rodem v obecném smyslu (např. 

„zaměstnanci“ – kam se ztratily zaměstnankyně? Tohoto označení se často používá i v 

případě, že zaměstnankyň je v dané skupině většina.). 

Ženy automaticky používají jazyk, který jim byl vštípen v rámci genderově 

hierarchizované společnosti. Již od mala se z nejrůznějších mediálních zdrojů setkávají 

s tím, že je některá z kreslených postaviček osloví výrokem „To jsi dobře zvládl“ nebo 

„Vidíš, jak jsi šikovný“. Jakkoli by snad ještě pětiletá dívenka nad takovýmto oslovením 
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rozhořčila, ve škole si již nutně musí začít zvykat, protože z učebnic na děti promlouvají 

postavičky průvodců zadání úloh tímto způsobem: „Zapiš, co jsi pozoroval 

mikroskopem“, „Vyprávěj, co jsi zažil o víkendu“, atd. (Valdrová, Knotková-Čapková, 

Paclíková, 2010: 22) Větší děti, z nichž dnes velká většina zcela bezproblémově ovládá 

internet, se potom každodenně na internetu setká s dotazem „Chceš pokračovat 

nepřihlášený?“ Při hlubší analýze a cílenému zaměření se na otázku používání 

generického maskulina lze vypozorovat, že mužský rod a mužské koncovky se užívají 

převážně ve společensky, ekonomicky a politicky důležitých doménách, především na 

trhu práce. Ženské koncovky můžeme potom najít téměř výhradně v tzv. ženských 

tématech. Výstižným příkladem je reklama, která se dotazuje „Chcete zůstat štíhlá?“ 

(nikoli „Chcete zůstat štíhlý?“). 

Jazyk ovlivňuje vnímání reality a ustavuje pozice lidí na společenském žebříčku. 

Stejně tak, jako je dobře známé a důležité, kdo koho první pozdraví, či kdo komu smí 

tykat nebo vykat, oblíbenost příruček strategické komunikace ukazuje, jak zásadní 

význam má jazyk pro úspěšné jednání. Jsou-li ženy v jazyce „nepřítomné“, automaticky 

ani veřejnost nevnímá jejich problémy, protože se o nich jakoby nemluví. To potom 

velmi podstatně ovlivňuje společenský a odborný status žen obecně. (Valdrová, 

Knotková-Čapková, Paclíková, 2010: 27) Tento fenomén je bohužel přítomen i na 

stránkách časopisu Sluníčko, kdy je generické maskulinum velmi často používáno při 

popisu profesí. 

  

2.4 Média a děti 

 

2.4.1 Dětské časopisy 

Časopisy pro děti předškolního věku vycházejí periodicky, svým zaměřením, 

obsahem a grafikou odpovídají věkové skupině dětí od tří do šesti let věku života. 

Samotná definice není jednoduchá. Děti od tří do šesti let nemohou být nazýváni čtenáři 

a čtenářkami, protože schopnosti číst se učí v pozdějším věku, zpravidla až po nástupu 

do prvního ročníku na základní škole. Pochopitelně děti, které jsou různými způsoby 
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připravovány již v předškolním období na čtení, se naučí číst rychleji a jistěji než dítě, 

které se s psanými texty dříve nesetkalo. (Bacus, 2009: 54) Klíčovou roli zde hrají 

především lidé, kteří s dětmi dané tiskoviny procházejí, tedy rodiče a učitelé mateřských 

škol. 

 

2.4.2 Vliv dětských časopisů při socializačním procesu 

Časopis, který využijí jak rodiče s dětmi, tak učitel/ka v mateřské škole může být 

dobrým nástrojem při edukaci dětí předškolního věku. Ve zmiňované tiskovině se 

nachází nejrůznější literární texty (próza i verše), hry, slovní říkanky, vystřihovánky, 

obrázky, omalovánky a pracovní listy. Chlapečkům a holčičkám v předškolním věku se 

svět literatury teprve otvírá a závisí jen na dospělých, jakým způsobem jim pomůžou. 

Vztah dítěte ke knize či časopisu má značný význam na jeho duševní rozvoj, socializaci, 

vnímání a celkovou kultivaci. (Kádnerová, 1982: 96-98) Podle G. Burtona a J. Jiráka 

„podstatná moc médií spočívá v tom, že se podílejí na socializaci jednotlivce, na jeho 

včlenění do společnosti, a tím jak na formování jedince, tak na utváření podoby 

společnosti a vztahů, které v ní panují. Každá společnost si hledá prostředky, jimiž 

jedinci předkládá hodnoty, o něž se opírá její struktura a fungování, a normy (pravidla), 

které upravují chování jejích příslušníků. V moderních společnostech se stala 

podstatným nástrojem šíření sociálních norem a hodnot právě média.“ (Burton, Jirák, 

2001: 15) 

Význam vlivu časopisů pro děti na jejich vývoj a výchovu, byl znám již na 

počátku 19. století. První časopis určený dětem vyšel v roce 1808 ve Vídni. Nesl název 

Noviny pro děti s obrázky a výklady v šesti řečech. Následujících několik desetiletí 

znamenalo poměrně veliký vzestup tohoto formátu. Vlastenečtí učitelé a vychovatelé 

došli k jednotnému názoru, že domácí žákovská četba, a to včetně časopisů, pozitivně 

ovlivňuje a zefektivňuje celý výchovný a vzdělávací proces. V časopisech byly 

publikovány vlastivědné fejetony, životopisné medailóny, obrázky z přírody, vzdělávací 

a naučná beletrie (mnohdy šlo dokonce i o téměř jediné, finančně dostupné 

zprostředkování beletrie), atd., což vše vnímali jako značný přínos nejmladší generaci. 

Právě oni se tedy nejvíce zasadili o to, aby ryze pro české děti vyšla v roce 1843 

Bibliotéka mládeže. (Chaloupka, Voráček, 1984: 24) Po vzniku samostatného státu, 
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tedy v průběhu dvacátých let 20. století, se počet dětských časopisů ještě zvýšil. Dalo by 

se říci, že nárůst těchto periodik šel ruku v ruce s formováním nejrůznějších nových 

institucí, politických stran, zájmových organizací, spolků, atd., které se v té době, v 

nově vzniklém státě, objevovaly. Do dětských časopisů v letech dvacátých, třicátých a 

na počátku čtyřicátých přispívali takové literární osobnosti, jako byl např. J. Wolker, V. 

Nezval, S. K. Neumann, I. Olbracht, M. Majerová, atd. (Chaloupka, Voráček, 1984: 

169) Publikována tam byla i poezie klasická. Dětské časopisy nabízely čtenářům díla 

klasiků, jakými byli např. J. Neruda, či J. V. Sládek, anebo obrázky z pera Josefa Lady. 

Dětská příloha Lidových novin (Lidové noviny dětem), která vycházela v letech 1936 – 

1944, dokonce svůj zájem o dětské čtenáře projevovala publikováním tehdejších 

předních spisovatelských ikon, jakými byli K. Čapek, J. Čapek, E. Bass, V. Řezáč, R. 

Těsnohlídek, nebo O. Sekora, který zde již v tomto období otiskoval svůj seriál o Ferdu 

Mravenci. (Chaloupka, Voráček, 1984: 170) Válečná doba konce třicátých a první 

poloviny čtyřicátých let počet dětských časopisů velmi zredukovala. Důvodem byly 

značné administrativní zásahy, které měly za cíl potlačit veškeré projevy české národní 

kultury u nás. Ani časopisy, které zůstaly, nemůžeme považovat za nikterak přínosné. 

Cenzura a snaha okupačního režimu likvidovat celou kulturní oblast, měly za následek 

úpadek žánru. (Chaloupka, Voráček, 1984: 173) Opětovné snahy o zkvalitnění periodik 

pro děti a také znovu včlenění do naší společnosti, začaly až po konci druhé světové 

války. Od roku 1945 například vycházel časopis Mateřídouška, který můžeme najít v 

nabídce dětských časopisů i dnes. Časopis Sluníčko, který je centrem zájmu této práce, 

spatřil světlo světa poprvé v roce 1967. Význam dětského časopisu na kulturní rozvoj 

dětí a jejich nalézání cesty k literatuře je v těchto letech opět velký. Opět zde publikují 

přední spisovatelé, jako například F. Hrubín, Z. Adla, V. Čtvrtek, E. Petiška, F. Nepil, 

O. Macourek, M. Zinnerová, a celá řada dalších. Časopis je dokonce mnohdy brán jako 

jistá příprava na vydání knihy. U básníků je to téměř pravidlo. (Chaloupka, Voráček, 

1984: 439) 

 

2.4.3 Dětský časopis Sluníčko 

Měsíčník Sluníčko byl poprvé vydán v roce 1967 a dodnes vychází pod záštitou 

Mladé fronty a.s. Byl založen spisovatelem, novinářem, ilustrátorem a příslušníkem 
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komunistické inteligence v jedné osobě Zdeňkem Adlou. Tento esteticko-výchovný 

časopis byl a je určen (ne)čtenářům a (ne)čtenářkám od tří do šesti let, tedy dětem 

předškolního věku. Na tvorbě časopisu se podíleli nejenom spisovatelé/ky a 

výtvarníci/e, ale i odborné týmy z oblasti pedagogiky a psychologie. Autorský tým 

časopisu Sluníčko usiloval o rozvíjení estetických, jazykových, poznávacích a 

praktických schopností dětí. Nejčastěji se zde vyskytovaly drobné pohádkové prózy, 

poezie říkadlového typu a speciální žánr malovaných pohádek (malovaného čtení), 

který významně přispíval k jazykovému růstu dětí. Šestnáct let do časopisu přispívali 

Adolf Born a Svatopluk Hrnčíř svým kresleným seriálem pod názvem Cour a Courek. 

V 70. letech se díky zařazování metodických instrukcí, stává časopis inspiračním 

didaktickým materiálem pro předškolní výchovu. Právě v tomto období vychází ročník 

časopisu, který je jedním ze zkoumaných materiálů. V 90. letech se zvyšuje podíl 

didaktických a zábavných příspěvků, kreslených seriálů, ale také reklamy. Mezi 

pravidelné rubriky devadesátých let patřily na příklad: Přemýšlíme, Malujeme, Hrajeme 

si, Udělej si sám, Kreslíme, Domalovánka, Zpívání jen tak, Vystřihovánka, Omalovánka 

s hádankou. 

V dnešní době je tento časopis stále populární, navzdory jeho dlouhé tradici je 

moderní, a to nejen graficky, ale i obsahově. Svým dětem ho kupují rodiče, kteří jej 

sami jako malí čítávali.15 „Hlavní ideou časopisu Sluníčko je děti pobavit a něčemu 

naučit. Využívá přirozené dětské zvídavosti a touhy poznávat nové věci, proto přináší 

kromě zábavného čtení i velké množství hádanek, doplňovaček, hlavolamů, omalovánek, 

vystřihovánek a spoustu dalších úkolů.“ (Mladá fronta a.s., 2007-2015). Celým 

časopisem provázejí čtenáře veselá zvířátka – například pejsek Pupík a kočička Líza 

děti naučí kreslit, psát i počítat; Kutil Pupík – nabízí návody, hry, recepty a další tipy na 

různé zábavné aktivity. Ve Sluníčku nechybějí ani omalovánky, soutěže, labyrinty, 

hledání rozdílů a další rubriky. 

Během svého vývoje časopis prošel mnoha změnami, jednotlivé změny souvisí 

jak s politickým a společenským uspořádáním, tak se čtenáři. „Jednotlivé změny 

                                                 

15 V současné době vychází časopis Sluníčko v průměrném nákladu 110 000 kusů. 

(http://slunicko.magaziny.cz/#celypopis) 
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souvisely s proměnami doby i s tím, jak se proměňovali samotní čtenáři. I když časopis 

změnil svou tvář (v podobě, jaké byl před několika desetiletími vydáván, by dnes u 

čtenářů neuspěl), zachoval si to podstatné – děti pobavit a zároveň je něčemu naučit.“ 

(Mladá fronta , 2007-2015). Dle výše uvedené klasifikace je Sluníčko časopisem 

vzdělávacím s všeobecným zaměřením. Podle eseje uveřejněné na serveru 

Feminismus.cz je tento měsíčník genderově nevyhraněný, „… se snaží obě pohlaví 

oslovovat stejnou měrou.“ (Bednaříková, 2011: 1) Tento názor není dle mého posouzení 

přesný, což se pokusím vysvětlit v empirické části této diplomové práce.  
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3. Metodologie 

3.1.1 Cíl výzkumu 

 V rámci svého výzkumu jsem se zaměřil na způsoby genderové socializace 

v raném dětství. Protože škála socializačních aspektů je velmi široká, vymezil jsem svůj 

zájem podrobněji na působení časopisů pro děti, konkrétně časopisu Sluníčko. 

Výzkumným cílem je prostřednictvím genderové analýzy dvou kompletních ročníků 

časopisu Sluníčko (jedná se o ročníky 1977 a 2012.) zjistit jakým způsobem je 

prezentováno fungování genderových vztahů nejmenším čtenářům a čtenářkám ve 

sledovaných letech.  

Mezi mé základní výzkumné otázky patří, zda časopis Sluníčko zobrazuje 

maskulinitu a femininitu genderově stereotypním, nebo genderově citlivým způsobem. 

Jak tato zobrazení na děti působí, zda podporují genderovou rovnost nebo naopak 

potencionálně reprodukují genderové stereotypy a přispívají tím k udržování nerovného 

postavení mužů a žen? Součástí interpretace významů jednotlivých textů a ilustrací je 

identifikace dopadů informací sdělovaných dětem na jejich budoucí vývoj a integraci do 

společenských struktur. Neméně důležitou ambicí této práce je i podnícení kritického 

zamyšlení případně diskuse k danému tématu. Klíčovým důvodem pro provedení 

výzkumu i volby metody je mé vnímání vlivu časopisu na budoucí mentální vývoj 

dítěte. Chápu jej jako jeden z „návodů“ pro vlastní identifikaci a zařazení dětského já do 

sociálních struktur okolního světa. Sebeuvědomování se dítěte je předpokladem pro 

jeho sociální identifikaci, konstrukci sociálních identity a jeho součástí je i sociální 

identifikace v diskursu i v textech. (Fairclough, 2003: 160) 

 

3.1.2 Reflexe výzkumné pozice a etické otázky 

V souladu  s feministickou teorií je nutnou součástí výzkum ujasnění mé pozice 

jako výzkumníka, protože metodologie feministicky orientovaného výzkumu nemůže 

být nezávislá na teoretické kompetenci, subjektivních aspektech a sociální situaci mé 

osoby, coby výzkumného pracovníka. (Ramazanoglu, Holland, 2004: 16) Důvodem je i 
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skutečnost, že součástí práce je kvalitativní výzkum, jenž se zaměřuje na interpretační 

přístup k podstatě předmětu zkoumání. (Denzin, Lincoln, 1994: 2)  

Při svém výzkumu vycházím z konstruktivistického paradigmatu, protože oblast mého 

výzkumu, tedy genderová socializace prostřednictvím časopisu Sluníčko předpokládá 

v ontologické rovině, že je realita neustále konstruována prostřednictvím sociální 

interakce a komunikace. Současně z epistemologického hlediska definuji svou práci 

částečně i jako kritický výzkum. K tomuto zařazení mne vede skutečnost, že cílem 

výzkumu je nejen popsání způsob prezentování genderu na stránkách časopisu 

Sluníčko, jeho interpretování, ale zároveň poukázat na vliv zjištěných dat na udržování 

nerovného postavení žen ve společnosti. Prostřednictvím prezentování těchto souvislostí 

pak dosáhnout změny v individuálním i kolektivním vědomí a následně i změny 

sociální. (Hendl, 2005: 140) Tento postoj odpovídá i základní premise feministického 

výzkumu, pro nějž je typické, že volby metod, tématu výzkumu a zkoumané skupiny, 

kterou výzkumnice či výzkumník provede, má vždy politické konotace. (Letherby, 

2003: 4) 

Pro výzkum založený na feministických teoriích je velmi důležitým aspektem 

metodologie zajištění etické korektnosti výzkumu. Protože je výzkum založený na 

analýze tištěných dokumentů a nezkoumá osoby prostřednictvím přímého kontaktu s 

výzkumníkem, lze vyloučit riziko způsobení újmy respondentům a respondentkám. 

Etickou otázkou tak zůstává vymezení postoje výzkumníka vůči autorskému kolektivu 

časopisu Sluníčko. V tomto případě musím konstatovat, že vnímám veškeré 

analyzované texty a ilustrace jako obraz společenských norem platných v době vydání. 

Nehodnotím tak zjištěná data jako individuální záměr redakce prezentovat genderové 

vztahy nekorektním způsobem, ale jako implicitní působení genderového řádu na 

redakční práci.  

 

3.1.3 Sběr dat a jejich interpretace 

Metodologicky užívám při výzkumu tzv. smíšené metody, tedy kvantitativní i 

kvalitativní přístupy, které se vzájemně doplňují. Hlavním důvodem této kombinace je 

využití síly a komplementarity obou přístupů a možnost dosáhnout validnějších 
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výsledků. (Hendl, 2005: 62) Vlastní výzkum mediálních sdělení je rozdělen na dvě 

části. Kvantitativní obsahová analýza je zaměřena na četnost vyobrazení mužských a 

ženských postav a rolí, ve kterých vystupují. Tato část vyžaduje přesné definování 

kategorií, jejichž četnost bude zjišťována. Úskalím tohoto postupu je, že do určité míry 

zjištěná fakta redukuje a nemůže svou podstatou postihnout komplexnost jevů (Hendl, 

2005: 359-360), proto je součástí výzkumu i kvalitativní obsahová analýza, která se 

zabývá detailnějším rozborem vztahů prezentovaných postav ve vazbě na 

reprezentovanou genderovou kategorii. Jako ideální se jeví diskursivní analýza, která je 

vhodnou metodou pro zkoumání sociálních a hierarchických vztahů, které jsou v textech 

obsažené. (Fairclough, 2003: 75) Pod pojmem diskurzivní analýza chápu metodu 

zkoumání použitého jazyka a ilustrací v sociálním kontextu. To znamená, že se 

jednotlivé části textu zasazuji do sociálního kontextu, interpretuji je a hledám na první 

pohled skryté významy. Tímto postupem dochází k osvětlení jevů, které jsou 

naturalizovány a používány jako základ zdánlivě neutrálních výkladů, které jsou však ve 

skutečnosti mechanismem reprodukce specifických mocenských vztahů ve společnosti. 

(Zábrodská, 2009: 40) Prostřednictvím diskurzivní analýzy hledám pravidelnosti, které 

se objevují při vytváření významu sociální reality. (Zábrodská, 2009: 67) 

Pro účely výzkumu byly vytvořeny kategorie postav, dle jejich hierarchického 

postavení a rolí, které v příbězích mají. Předmětem práce je systematické přiřazení 

vyobrazených postav jednotlivým kategoriím. Detailní vymezení kategorií bude 

představeno v podkapitole 2.3.2 Kvalitativní část. 

S vhodností zvolených metod výzkumu souvisí i výsledná validita a reliabilita 

výzkumu. Míra validity výzkumu definuje jeho pravdivost, respektive dosažení 

skutečných zjištění o jevech, které jsme zamýšleli (Disman, 2008:62) Reliabilita 

výzkumu ukazuje dosažitelnost stejných výsledků při opakování výzkumu při stejných 

podmínkách. (Disman, 2008: 62) Optimální míry validity a reliability výzkumu je 

dosaženou kombinací kvantitativní a kvalitativní metody zkoumání. Výsledky obou 

částí se vzájemně doplňují a potvrzují. 
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3.1.4 Metodologie kvantitativní části 

V rámci této části výzkumu je hlavním cílem přesné vymezení analyzovaných 

materiálů. Nejprve bude definován rozsah, tedy počet stran v jednotlivých obdobích 

(s oddělením stran věnovaných komerční reklamě) tak, aby byl jasně vymezen 

zkoumaný předmět. Důvodem je velký časový odstup zkoumaných dat. Časopis 

Sluníčko se mezi lety 1977 a 2012 změnil po obsahové i vizuální stránce a je proto 

nutné přesně popsat tuto změnu rozsahu, aby mohlo dojít k následné smysluplné 

komparaci obou ročníků. Dále pak budou kvantifikovány jednotlivé texty a ilustrace. Za 

text je považován každý samostatný literární útvar - báseň, příběh, pohádka, komiks, 

článek, říkanka apod.  Jednotlivou ilustrací se rozumí fotografie nebo kresba, která je 

graficky ohraničená nebo jejich soubor, který tvoří svými vnitřními vazbami jeden 

smysluplný celek (např. komiks). Hlavním záměrem kvantitativní části výzkumu je 

v rámci výše uvedených kategorií zjistit četnost vyobrazení ženských, mužských a 

genderově neutrálních postav, a zda se tento poměr s odstupem 35 let liší. Dále pak 

poměrné zastoupení reprezentací dětských přispěvatelů a přispěvatelek. Poměrné 

zastoupení jednotlivých genderových kategorií už samo o sobě může poukázat na 

genderové nerovnosti a marginalizaci jedné z nich. Ženské a mužské postavy budou 

rozlišovány na základě vnějších rysů (vlasy, obličej, šaty, tvar těla a u psaných textů dle 

jazykového rodu). Za genderově neutrální postavy budou považovány takové, jejichž 

genderová identita se na první pohled nedá určit, například zvířátka, nadpřirozené 

postavy (kromě genderově identifikovatelných jako jsou princezny, víly, princové, 

černokněžníci a další), polidštěné věci apod. V případě, že se některá postava objeví 

opakovaně na jedné stránce, bude započítána pouze jednou. Zvířata na fotografiích nebo 

obrázcích, která nejsou polidštěna, tj. nebudou vyjadřovat lidské vlastnosti, nebudou do 

sčítání zahrnuta.  

Za komerční reklamu bude pokládána veškerá kreslená i psaná inzerce jako 

například prodej zboží, upoutávka na reklamní akci, soutěže apod. Rozlišovat se bude 

podle velikosti spotu vůči velikosti stránky na celou stránku (1), tři čtvrtě stránky (0,75), 

polovina stránky (0,5) a čtvrt stránky (0,25). Za každé vydání časopisu se dané rozměry 

sčítají. 
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Vzor tabulky 

 

  

3.1.5 Metodologie kvalitativní části 

Vzhledem rozsahu předmětu zkoumání jsem pro kvalitativní část vymezil oblast 

zkoumání na genderové reprezentace ve sféře soukromé - rodině a ve sféře veřejné – 

placeném zaměstnání. Pomocí diskurzivní obsahové analýzy se pokusím zodpovědět 

následující hlavní výzkumné otázky: 

 Jsou ve Sluníčku genderové role a vzorce chování prezentovány 

genderově stereotypně? 

 Vyskytuje se v jednotlivých ročnících časopisu Sluníčko generické 

maskulinum? 

 Liší se způsob prezentování genderových rolí a vzorců chování 

s odstupem 35 let? 

 Jaké má způsob prezentování genderových rolí a vzorců chování 

potencionální dopad na děti? 

Diskurzivní analýza vychází z předpokladu, že jazyk je neoddělitelnou součástí 

sociálního života, a jako takový je s ostatními aspekty sociálního života propojen. 

Sluníčko
počet 

stran

počet 

obrázků

počet 

textů

počet 

mužskýc

h postav

postav 

ženskýc

h postav

počet 

genderově 

neutrálních 

postav

počet 

stran 

komerční 

reklamy

počet 

dětských 

přispěvova

telek

počet 

dětských 

přispěvova

telů 

1/roč. 11

2/roč. 11

3/roč. 11

4/roč. 11

5/roč. 10

6/roč. 10

7/roč. 10

8/roč. 10

9/roč. 10

10/roč. 10

11/roč. 10

12/roč. 10
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(Fairclough, 2003: 2) Právě toto obousměrné propojení je zkoumaným mechanizmem 

socializace u dětí, které berou časopis Sluníčko do rukou. Protože diskurs určuje a 

kontroluje užití jazyka v jednotlivých oblastech života (Fairclough, 2003: 24), dostávají 

se k dětem jen informace, které jsou s diskursem ve shodě. Právě informace a mediální 

sdělení takto distribuovaná dětem budou předmětem detailní analýzy. Při vymezení 

míry genderové senzitivity vycházím z tzv. „Desatera genderové korektnosti“ 

prezentovaného v publikaci Kultura genderově vyváženého vyjadřování. (Valdrová, 

Knotková-Čapková, Paclíková, 2010: 16) 

V této souvislosti sleduji výskyt genderově stereotypního uvažování o mužích a 

o ženách, praktik zesměšňování žen nebo mužů, které/kteří se chovají genderově 

nestereotypně, dále pak výskyt rozdílného hodnocení téhož projevu chování u žen a u 

mužů, použití jednoho rodu tam, kde mají označovat ženy i muže a užití ženských a 

mužských tvarů názvů profesí.  

Implicitním výsledkem analýzy je i zjištění do jaké míry jsou jednotlivé body 

„Desatera genderové korektnosti“ na stránkách časopisu Sluníčko naplňovány. V rámci 

diskursivní analýzy se budu snažit odhalit skryté souvislosti, protože obsah implicitních 

významů je všudypřítomnou vlastností textu a tyto skryté významy mají značný 

společenský význam (Fairclough, 2003: 55) 
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4. Výsledky výzkumu 

Časopis Sluníčko je určen dětem ve věku od tří do šesti let. Vzhledem 

k zaměření především na předškolní děti je časopis koncipován pro společné využití dětí 

s jejich rodiči. Časopis vychází nepřetržitě od roku 1968. Předmětem analýzy bylo 

dvanáct čísel časopisu Sluníčko vydaných v měsících leden až prosinec v roce 1977. 

Vzhledem k faktu, že před rokem 1989 jednotlivé ročníky kopírovaly školní rok, bylo 

předmětem analýzy číslo 5 až 12 ročníku 10 a čísla 1 až 4 ročníku 11, což souhrnně 

představuje 12 čísel vydaných v lednu až prosinci 1977. Dalším předmětem analýzy byl 

kompletní ročník časopisu Sluníčko 2012, tedy čísla 1 až 12/2012. 

Při kvantifikaci jednotlivých postav byly záměrně vynechány postavy zvířat, 

která nevystupovala v lidských rolích. V případě, že však byla zvířata personifikována, 

například měla lidské oblečení, či vykonávala činnosti přiřazované výhradně lidem, byla 

započtena mezi lidské postavy. Zároveň v případech sérií obrázků (např. komiks, …) 

byla každá postav započítána jen jedenkrát, přestože se vyskytovala vícekrát 

na samostatných obrázcích. Do sčítání dále nejsou zařazené přetištěné kresby dětí, které 

posílaly do redakce. Důvodem bylo obtížnější identifikování postav. Nebylo by totiž 

možné prokázat, zda výběr témat na publikovaných kresbách dětí je odrazem dětské 

mysli nebo zda byl výběr publikovaných prací korigován redakčním týmem. Přestože 

právě reflexe samotných dětí by mohla ukázat zajímavé výsledky, v této práci jde 

především o analýzu obsahu, který byl vytvořen redakcí časopisu, nikoliv jeho 

čtenářstvem. Samostatně je provedena statistika genderového zastoupení dětských 

autorů a autorek podle křestních jmen uvedených pod obrázky. 
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4.1 Kvantitativní analýza 

 

4.1.1 Sluníčko ročník 1977 

Počet stránek desátého ročníku dětského časopisu Sluníčko je konstantní – 32 

stran. Struktura je téměř neměnná. Po úvodní stránce následuje pohádka (ve formě 

prózy nebo verše), někdy je doplněna o noty pro hudební doprovod. Následuje „vložená 

část“ o poloviční velikosti stránky, kde bývají básničky a obrázek nadpřirozené bytosti, 

dále ilustrovaný popis nějaké profese a omalovánka. Další stránky mají zase původní 

rozměr a nachází se na nich vystřihovánka, jedná se buď o postavičky, nebo o hru. 

V další sekci nazvané Kreslíme, píšeme… mohou mladé přispěvatelky a přispěvovatelé 

nechat otisknout své výtvory. Na protilehlé straně většinou inzeruje Besip a upozorňuje 

na bezpečnost dětí mimo domov a v dopravním provozu. Další dvoustrana je ponechána 

pro Malované čtení, tj. příběh nebo říkanka jsou doplněna obrázky místo některých 

podstatných jmen. Pro podpoření kreativního ducha dětí následuje úkol na další dva 

měsíce, anebo vystřihovánka. Na obrázku zvaný Nesmyslov jsou zachyceny každodenní 

činnosti, avšak v nelogickém uspořádání nebo grafickém znázornění. Následuje několik 

příběhů nebo pohádek, závěrečná dvoustránka s několika příspěvky a na zadní straně je 

komiks Cour a Courek. 

Typická komerční reklama, která by měla za cíl výšení tržeb, se v ročníku 1977 

často nevyskytuje s výjimkou občasné upoutávky na nově vydanou gramofonovou 

desku nebo knížku formou výňatku (pohádky). Pravidelnou rubrikou je však stránka 

pod záštitou Besip, která se vyskytuje téměř v každém čísle. Přestože ji nelze vnímat 

jako přímou komerční reklamu, protože má primárně nekomerční edukační cíl, do 

statistik ji zahrnuji, protože se nejedná o část vytvořenou redakčním týmem, ale o 

prezentaci příspěvku externího objednatele.  

Desátý a jedenáctý ročník Sluníčka je bohatý na texty (pohádky, básničky, 

říkanky, příběhy, návody,…). Průměrný počet textů na výtisk činí 32. V každém čísle 

byla věnována celá stránka dětským přispěvovatelům a přispěvatelkám, kde byly 

vytištěny jejich kreslený či psané příspěvky. Příspěvky byly vybírány redakcí časopisu 

Sluníčko z došlých zásilek. Nelze objektivně posoudit, jakým způsobem byly příspěvky 
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posuzovány, zda mezi korespondenty a korespondentkami převažovali dívky či chlapci, 

nebo zda byly obrázky voleny na základě estetického hlediska. Nejčastěji byly otištěny 

výtvory dívčích konzumentek časopisu (v průměru od pěti dívek), méně často od 

chlapců (v průměru od tří). Tato disproporce je dle mého názoru zapříčiněna větší 

snahou dívek participovat, udržovat vztahy, což je příčinou socializačních tlaků na 

dívky. Protože ženy cítí odpovědnost za vztahy mezi lidmi, odpovědnosti vůči světu 

(Gilligan, 2001: 47, 49) Naopak u chlapců je podporována samostatnost a nezávislost, 

proto mají menší tendence participovat na spoluvytváření podoby časopisu. Navíc 

poskytnutím svého příspěvku dochází k veřejnému prezentování svých pocitů, či nálad a 

to se neslučuje s maskulinní rolí (Valdrová, Knotková-Čapková, Paclíková, 2010: 14) 

Tabulka 1 Kvantitativní analýza časopisu Sluníčko ročník 1977 

 

 

Počet obrázků v jednom výtisku se pohybuje v rozmezí od 25 (10. díl 10. 

ročníku) do 37 (7. díl 10. ročníku), průměr je 29. Na obrázcích byly častěji 

vyobrazovány mužské nebo genderově neutrální postavy oproti ženským. V průměru se 

vyskytovalo téměř 24 genderově neutrálních, 22 mužských a 10 ženských postav. 

Podíváme-li se na medián souboru, tj. nepočítáme-li s extrémními hodnotami, pořadí se 

změní. Medián mužských postav je 20, genderově neutrálních 17 a ženských 9,5. 

Nejvíce mužských, stejně jako ženských, postav se objevilo v 8. dílu 10. ročníku, 

nejméně ve 12. díle 10. ročníku respektive 3/10 roč. Nejvíce genderově neutrálních 

postav bylo vyobrazeno v 5/10 ročníku (93) a nejméně v 7/10 ročníku (9). V žádném 

Sluníčko
počet 

stran

počet 

obrázků

počet 

textů

počet 

mužských 

postav

počet 

ženských 

postav

počet 

genderově 

neutrálních 

postav

počet stran 

komerční 

reklamy

počet 

dětských 

přispěva-

telek

počet 

dětských 

přispěvo-

vatelů 

1/roč. 11 32 27 33 17 8 16 1 6 2

2/roč. 11 32 28 30 32 13 22 1 5 5

3/roč. 11 32 31 33 27 2 2 1 6 2

4/roč. 11 32 30 29 12 7 19 1 6 1

5/roč. 10 32 32 37 16 6 93 1 5 1

6/roč. 10 32 28 38 36 15 47 1 3 3

7/roč. 10 32 37 33 26 9 9 1 5 3

8/roč. 10 32 28 35 36 17 11 1 4 2

9/roč. 10 32 27 40 16 10 25 0 3 4

10/roč. 10 32 25 36 23 10 18 1 6 0

11/roč. 10 32 32 17 15 13 11 1,5 2 7

12/roč. 10 32 27 28 8 8 14 0 5 4
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z ročníků nepřevyšoval počet ženských postav nad mužskými. Pouze v posledním díle 

10. ročníku byl počet stejný. Největší extrém nastal v 3. čísle 11. ročníku, kde ženské 

postavy téměř absentují. Důvodem je podle mého názoru skutečnost, že většina 

příspěvků a pravidelných rubrik se tomto čísle časopisu věnuje veřejné sféře, která je 

vyčleněna mužům. (Křížková, Pavlica, 2014: 67) Dětem tato situace vysílá signál, že 

ženám je tato sféra zapovězena. Pokud děti přijmou tuto informaci jako obraz reálného 

světa, bude jim v dospělosti rozdělení sfér mezi muže a ženy připadat samozřejmé a 

budou se podle tohoto rozdělení i chovat. 

Graf 1  - počet postav v jednotlivých ročnících časopisu Sluníčko 1977 

 

 

 

4.1.2 Sluníčko ročník 2012 

Počet stran je téměř konstantní tedy 44 stran. Výjimku tvoří pouze listopadové 

číslo s 50 stránkami, kdy je patrný nárůst komerční reklamy. Nová vydání mají o 12 

stránek více, což by odpovídalo průměrnému počtu stránek komerční reklamy. Obsah 

těchto vydání je více strukturovaný. Nacházejí se zde pravidelné a méně pravidelné 

rubriky. V každém díle čtenáři a čtenářky potkávají kočičku Lízu a pejska Pupíka, kteří 
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mají svůj společný komiks a dále každý svou vlastní rubriku (Učíme se s Lízou, Počtář 

Pupík, Pupíkova herna, Kutil Pupík a Pupíkovi výletní tipy). V každém vydání dále 

nalezneme pohádku, komiks, rubriky Školička (doplňovačky, spojovačky, 

omalovánky,…), Povídej si s Máňou (tato část může být doplněna audio CD), Slo(v)ní 

rozcvička, kde si děti hrají se slovy, a Ahoj za měsíc, ve kterém se Líza a Pupík loučí 

s dětmi a je zde soupis výherců a výherkyň. Téměř v každé číslo je doplněno 

o Angličtinu s tučňáky, Nesmyslov, Stolní hru, Anketu, komiks Kocour Vavřinec, 

Malované čtení a omalovánky. Nepravidelně se objevuje Najdi X rozdílů, 

Vystřihovánky, Kreslíme,…, Prasátko Pepa, Písmohrátky a další. Počet dětských 

přispěvovatelů a přispěvatelek je téměř shodný. V průměru se pohybuje okolo dvou 

zástupců a zástupkyň z řad chlapců a děvčat. Počet obrázků se liší v jednotlivých číslech 

a pohybuje se mezi 20 a 31. V průměru má každé číslo 24 jasně ohraničených obrázků. 

Nejčastěji se jedná o komiks, ilustrace k pohádce, herní listy, návody, omalovánky a 

vystřihovánky. V každém čísle se nachází rubrika Malované čtení, která zůstala takřka 

nezměněná od počátku vydávání časopisu. Znatelně ubylo množství textů. Nejméně jich 

bylo ve 4., 8., a 9. vydání, nejvíce potom v lednovém čísle. V průměru se jich v každém 

díle nacházelo 12. 

Tabulka 2 - Kvantitativní analýza časopisu Sluníčko ročník 2012 

 

 

Statistiky mužských, ženských a generově neutrálních postav byly brány pouze 

z textu, který tvořila samotná redakce Mladé fronty, nikoliv z inzerce. V průměru se na 

Sluníčko
počet 

stran

počet 

obrázků

počet 

textů

počet 

mužských 

postav

počet 

ženských 

postav

počet 

genderově 

neutrálních 

postav

počet stran 

komerční 

reklamy

počet 

dětských 

přispěva-

telek

počet 

dětských 

přispěvo-

vatelů 

1/2012 44 31 22 32 11 25 8 2 2

2/2012 44 20 20 26 17 28 9,25 2 2

3/2012 44 23 12 7 6 18 10,75 3 1

4/2012 44 23 9 30 15 17 10,25 0 0

5/2012 44 24 12 23 23 27 13 1 3

6/2012 44 26 10 18 13 16 11 3 0

7/2012 44 20 10 7 2 18 13,75 2 2

8/2012 44 23 9 32 10 22 13 2 2

9/2012 44 26 9 28 21 20 14 3 4

10/2012 44 20 13 18 2 15 17 2 2

11/2012 50 25 13 15 14 18 19 2 1

12/2012 44 26 10 14 10 30 11 2 2
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obrázcích vyskytuje shodný počet mužských a genderově neutrálních postav (21). 

Medián ukazuje, že mužských postav je vyobrazeno nejvíce (21,5), následně generově 

neutrálních postav (19) a nejméně ženských postav, kterých je stejný počet 

v aritmetickém průměru i mediánu (12). Nejvíce mužských postav se vyskytlo 

v lednovém a srpnovém vydání, nejméně v březnovém a červencovém. Genderově 

neutrálních postav bylo nejvíce v prosincovém dílu a nejméně v říjnovém. Nejvíce 

postav ženského rodu bylo v květnovém výtisku a nejméně v červencovém a říjnovém. 

Největší rozdíl mezi počtem mužských a ženských postav nastal v srpnu. Jednotlivé 

výkyvy hodnotím jako náhodné, respektive jsem nezaznamenal žádnou spojitost 

například s tématem, jako tomu bylo u ročníku 1977. Podstatným výsledkem je pro 

výzkum průměrná hodnota četnosti zobrazení, které podobně jako v roce 1977 

znevýhodňuje ženské postav, které jsou zobrazovány méně často. Dochází tak 

zneviditelňování žen. 

Vzhledem k faktu, že reklama v podobě v jaké ji známe dnes, se v ročníku 1977 

nevyskytovala a nebylo by tak možné zkoumané ročníky v tomto ohledu relevantně 

porovnat, věnuji samostatně komerční reklamě v ročníku 2012 jen stručný statistický 

komentář. Reklama pokrývá v průměru téměř 30% časopisu. V říjnu a především 

listopadu je patrný vliv blížících se Vánoc, kdy inzerce pokrývá nejvíce stránek (17, 

resp. 19), za to v lednu je znát útlum a reklama zde pokrývá pouze 8 stránek. Přibližně 

50 % reklam je genderově korektních, tzn. reklama zobrazuje dívky a chlapce jako 

stejně kompetentní v širokém spektru aktivit a rolí a neobsahuje genderové stereotypy. 

(Možíšová, 2013: 20) Zbylých 50 % nesplňuje kritérium genderové korektnosti 

(Možíšová, 2013: 20), zobrazují často pouze chlapce nebo pouze dívky v genderově 

typických rolích například (Sluníčko 2012, číslo 4, strany 41 a 42) inzerují autíčko či 

soutěž o dobrodružství v Africe a zobrazují pouze chlapce. 
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Graf 2 - počet postav v jednotlivých ročnících časopisu Sluníčko 2012 

 

 

4.2 Obsahová kvalitativní analýza 

V této části práce bude analyzován obsah jednotlivých částí dětského časopisu 

Sluníčko, který je určen dětským (ne)čtenářům a (ne)čtenářkám od tří do šesti let. 

Obsahem není myšlen pouze text, ale i ilustrace, Sluníčko nabízí velké množství 

komiksů, pohádek, básniček, omalovánek, vystřihovánek, doplňovaček, hlavolamů a 

spoustu dalších zábavných úkolů. Cílem obsahové analýzy je zjistit, jak jsou 

v jednotlivých příspěvcích časopisu zobrazovány maskulinní a femininní postavy, zda 

se jedná o vyobrazení genderově stereotypní nebo naopak genderově senzitivní a 

současně, jaké mají dopady takové reprezentace na stránkách dětského časopisu v rámci 

socializačního procesu. V obsahové analýze se zaměřím podrobněji na vztahy postav i 

souvislosti na první pohled skryté. Vzhledem ke komplexnosti generové problematiky, 

která zasahuje všechny aspekty našeho života a s tím související obrovský potenciál 

způsobů zkoumání tématu na stránkách časopisu Sluníčko jsem byl nucen vymezit 

rozsah analyzovaných materiálů tak, aby svým rozsahem odpovídal metodickému 

pokynu pro zpracování diplomové práce. Pro toto zkoumání jsem vybral dvě oblasti, 

zaprvé způsob prezentace genderu ve veřejné sféře, konkrétně v oblasti zaměstnání. 
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Zadruhé ve sféře soukromé, konkrétně fungování genderových vztahů v rodině. 

Analyzované texty a ilustrace se proto váží k jedné ze dvou výše uvedených oblastí. 

V ročníku 1977 to konkrétně představuje 6 textů a 9 doprovodných nebo samostatných 

ilustrací. V ročníku 2012 ke zkoumaným oblastem váže 13 textů a 7 doprovodných 

ilustrací. Data, která se bezprostředně nevázala k vybraným oblastem generových 

vztahů jsem v rámci kvalitativní části diplomové práce neanalyzoval, nicméně to 

neznamená, že nejsou z hlediska výzkumu generových vztahů relevantní a jistě by si 

zasloužila samostatné zpracování. 

Z hlediska rubrik a pravidelných sloupků se časopis mezi zkoumanými ročníky 

výrazně proměnil. Ročník 1977 obsahuje celkově více textů, především veršů. Ročník 

2012 zase obsahuje více interaktivních rubrik, v rámci kterých mají děti plnit úkoly 

nebo něco vytvořit. 

 

4.2.1 Sluníčko ročník 1977 

Na stranách Sluníčka se objevují klasické pohádky, příběhy, básně, písně, 

vystřihovánky, zajímavé rubriky, které přinášejí detailní pohled na naši faunu a flóru a 

mohly výborně posloužit i jako didaktické materiály učitelům a učitelkám mateřských 

škol. Například v čísle 6 je na stranách 2-5 Pohádka o ztracené písničce, text je 

zhudebněn a součástí textu je i notový záznam, který je pro běžné předškolní dítě 

nevyužitelný. Příspěvek je tak ideální pro skupinovou práci v rámci mateřské školy, kde 

je pedagogický personál odborně kvalifikovaný v oblasti hudební výchovy, zároveň 

mateřské školy disponují vhodnými hudebními nástroji. K tvrzení, že časopis Sluníčko 

sloužil v sedmdesátých letech minulého století jako didaktická pomůcka v mateřských 

školách, mne vede i skutečnost, že jednotlivá čísla v rámci ročníku vycházela od září do 

srpna, ročník časopisu tedy kopíroval školní, nikoliv kalendářní rok. 

Statistické údaje z výše uvedené kvantitativní analýzy ukazují, že ročník 1977 

při reprezentaci postav dopouští generových nerovností a to jak v četnosti vyobrazení, 

tak i v propojení genderu a společenských rolí. Proto se v následující obsahové analýze 

zaměřím na tyto reprezentace podrobněji a pokusím se odhalit i souvislosti, které nejsou 

na první pohled zjevné. Když jsem se zaměřil na prezentaci zaměstnání, zjistil jsem, že 
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je tématu v časopise věnován nemalý prostor. Dětem jsou často interaktivní formou 

předkládány obrazy jednotlivých profesí. V ročníku 1977 vychází pravidelně rubrika 

s názvem „Dívej se a povídej o …“. Tato rubrika poskytuje dětem informace z různých 

aspektů života a často právě z oblasti placeného zaměstnání. Vyobrazení však často 

obsahují genderové stereotypy, jedná se o genderově stereotypní vyobrazení rolí postav, 

kdy se nejčastěji muži vyskytují v rolích strážníků, řidičů, dělníků, myslivců apod. Ženy 

jsou naopak zachyceny v pozici pečovatelek, učitelek a podobně. Následující obrázek 

z rubriky s názvem Dívej se a povídej o zaměstnání (Sluníčko 1977, číslo 6, strana 26) 

má poskytnout dětem přehled o různých profesích, avšak tyto profese představuje v 

duchu genderových stereotypů, kdy muži vykonávají „typicky mužské“ a ženy „typicky 

ženské“ pozice. Na dílčích obrázcích jsou muži vyobrazení v pozici myslivce, 

traktoristy, zahradníka, farmáře, zedníka, automechanika, kominíka, kuchaře, číšníka, 

strážníka, instalatéra, holiče, doktora, pekaře, horníka a elektrikáře, ženy jsou 

vyobrazeny v roli hospodyně v zástěře, sekretářky, prodavačky, nakupující, učitelky a 

zdravotní sestry. Všechny tyto pozice odpovídají stereotypní představě o fyzicky 

nenáročné, statusově méně hodnotné práci pro ženy, která je svým zaměřením vlastně 

spíše pečující rolí. Naopak odbornější a fyzicky náročnější profese jsou určeny pro 

muže. Výběr profesí je zároveň poplatný „třídnímu boji“, protože převážně nejde o 

intelektuální, ale manuální práce, což odpovídá vůdčí síle dělnické třídy, kterou 

socialistická ideologie v tomto historickém období proklamovala. Dalším genderovým 

stereotypem je i samotný poměr vyobrazených mužů a žen, který je 3:1 ve prospěch 

mužů. Konkrétně je zde vyobrazeno dvacet jedna postav mužských a šest postav 

ženských. Prezentovaný výsledek odpovídá zjištěním kvantitativní analýzy provedené 

v této diplomové práci, kdy bylo v rámci všech zkoumaných vydání toho roku zjištěno 

častější vyobrazování mužských postav oproti postavám ženským, v průměru bylo 

zobrazeno téměř dvacet čtyři genderově neutrálních, dvacet dva mužských a deset 

ženských postav. (kapitola 4.1.1) Důvodem je skutečnost, že obrázek zobrazuje 

veřejnou sféru placeného zaměstnání, která je doménou mužů (Křížková, Pavlica, 2014: 

67) V díle je možné si všimnout skladby vyobrazených profesí, kdy téměř absentují 

intelektuální povolání. Tento fakt dávám do souvislosti s politickým zřízením, v rámci 

kterého byla vyzdvihována důležitost dělnických profesí. Tento obrázek hodnotím jako 

jeden ze skutečně zásadních příkladů genderového stereotypu v rámci zkoumání 

časopisu Sluníčko z roku 1977. Obrázek, na kterém je vyobrazeno množství 
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nejrůznějších profesí a profiluje se jako výčet nejběžnějších povolání, vede děti 

předškolního věku k identifikování se s rolemi ve veřejné sféře ve společnosti, které 

odpovídají jejich generové kategorii. Reálné důsledky takové socializace dětí dávají 

předpoklad reprodukce stávajícího genderového řádu a generové segregace na trhu 

práce. (Valentová, Šmídová, Kastrňák, 2007: 51)   

Toto zjištění jen podtrhuje interkulturní mnohaletý trend rodičů, vychovatelů, 

vychovatelek, učitelů a učitelek vychovávat děti způsobem, který zvýhodňuje chlapce a 

škodí dívkám. Chlapci, kteří jsou příslušníky „silného“ pohlaví, jsou povzbuzování 

k tomu, aby byli tvrdí, aktivní a odvážní a uměli se prosazovat třeba i násilím. Dívky 

jsou naopak vedeny k tomu, aby byly mírné, jemné, citlivé, ústupné a ochotné pomoci, 

aby reagovaly laskavě a vstřícně a aby byly vždy půvabné a milé. (Karsten, 2006: 77) 

Dospívající muži jsou potom tedy velice silně orientováni na věcné uvažování a na 

praktický svět, mívají jasně ucelenou představu o svém vzdělání a budoucím povolání a 

častokrát mají dokonce rozplánovanou kariéru pro nejbližší etapu života. O co jasněji 

vidí mladí muži svoje profesní cíle, o to nejasnější mívají představy v oblasti osobní a 

mezilidské. Tématy jako založení rodiny či pořízení dětí, se v mladém věku příliš 

nezabývají. Jejich princip uvažování je jasně nasměrován takto: získat fundované 

odborné vzdělání, nastoupit do zaměstnání, dosáhnout v něm úspěchů a teprve později, 

až v době zajištěné finanční situace, hledat ženu, se kterou založí rodinu, zplodí děti a 

pořídí kvalitní bydlení. (Karsten, 2006: 99) Uvažování mladých žen ještě před 

čtvrtstoletím, což koresponduje se zkoumaným ročníkem časopisu Sluníčko a v něm 

uveřejněnou nabídkou obrazů profesí vhodných ke ztotožnění, bývalo zcela jiné. Valná 

část dospívajících dívek byla podle Karsten rozhodnuta, že sice nějakou profesi začnou, 

aby se staly finančně nezávislými na svých rodičích, ale jen do doby založení vlastní 

rodiny. Pracovní činností se tedy ženy zabývaly jen do doby těhotenství a poté už se 

věnovaly jen domácnosti a výchově dětí. Vzdělání a zaměstnání pro ně tedy bylo jen 

jakousi vnější nutností, kterou je potřeba projít při cestě k pravému cíli, kterým je sňatek 

a založení rodiny. (Karsten, 2006: 100) 

Výše uvedené závěry zkoumání potvrzuje vybraný obrázek s názvem „Dívej se a 

povídej o zaměstnání“ i z dalších důvodů. Na obrázku je vyobrazeno množství povolání 

evokujících moc, sílu a odvahu, tedy vlastnosti stereotypně připisované mužům. 

(Valdrová, Knotková-Čapková, Paclíková, 2010: 14) Jde například o znázornění 
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policisty, dvou horníků, opraváře auta či myslivce. Dále jsou zobrazeny profese 

kvalifikačně náročné, považované také za specificky mužské,16 tedy zedník, tesař, 

elektrikář, kominík nebo traktorista. A také povolání, u kterého je třeba dosáhnout 

vysoké odbornosti, které je zde zastoupeno v podobě lékaře. Jsou zde však i další 

zaměstnání, která tím, že jsou přiřknuta mužským postavám, nabývají na vážnosti a 

odbornosti. Jde například o zahradníka, kuchaře, číšníka, pekaře, holiče nebo pošťáka. 

Žen v nějaké profesi je zde pouze pět. Ženy na obrázku jsou potom nakresleny v roli 

učitelky, kresličky, jednou je zde zastoupena prodavačka – švadlena a její zákaznice s 

dcerou, jednou zdravotní sestra. Pátá ženská činnost představená na obrázku by se dala 

označit za pomocnou sílu v zemědělském družstvu nebo hospodyni, která jde krmit 

husy. Kromě profese učitelky zde tedy nevidíme žádnou práci intelektuální, či 

vědeckou, která by byla spojena s ženským pohlavím. (Jarkovská, Lišková, Šmídová, 

2010: 67) Veškerá odbornost a intelektuální sféra je zde přiřčena mužům.  

Dalším poznatek, který umocňuje genderové stereotypy automaticky vštěpované 

předškolním čtenářům a čtenářkám časopisu Sluníčko v roce 1977 je skutečnost, že text 

pod obrázkem používá generické maskulinum, respektive v interaktivním úkolu používá 

pouze mužské varianty názvů profesí. Úkol zní: „Najdeš na obrázku myslivce, 

zahradníka, zedníka, traktoristu, kominíka, číšníka, horníka, pekaře, elektrikáře a 

další?“ Text tedy podporuje vnímání genderových rolí tak, jak je nakresleno na obrázku 

a indikuje tak pocit, že tedy zmíněné profese zastávají pouze muži. (Smetáčková, 2006: 

10) Avšak co je ještě více překvapující, na hledání ženských profesí znázorněných na 

obrázku se v úkolu neptají vůbec. Vzhledem k tomu, že je tedy žena z otázky zcela 

vypuštěna a je „nepřítomná“, vytváří se dojem, že žena profese prakticky ani nezastává. 

Je tím tedy velice ovlivněn společenský a odborný status žen ústící v pojem symbolické 

násilí a nadvláda mužů. (Bourdieu, 2000) Obrázky podobného typu uveřejňované 

v časopisech nebo knihách pro předškolní děti potom do jisté míry mohou formovat 

genderovou identitu každého člověka. Jde o psychickou identifikaci sebe samého, která 

                                                 

16V roce 1977, což je rok vydání zkoumaného časopisu Sluníčko, bylo za „mužské profese“ považováno 

to povolání, u kterého bylo na učňovských oborech zastoupeno méně než dvacet procent žen a tedy více 

jak osmdesát procent mužů. Z profesí znázorněných na předmětném obrázku šlo o profese obchodníka, 

zahradníka, kuchaře a pekaře. V roce 1990 již byla situace jiná. Všechny zmíněné profese procentuálně 

převýšily onu dvacetiprocentní hranici ženského zastoupení a tím tedy přestalo platit označení „mužská 

profese“. (Karsten, 2006, str. 129) 
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odráží naše vlastní hluboké přesvědčení a pociťované vědomí příslušnosti k jednomu či 

druhému genderu. Genderová identita se pevně formuje během třetího roku života, což 

koresponduje s věkem čtenářstva časopisu Sluníčko. Proto je tedy zásadní vnímat 

genderové stereotypy prezentované v literatuře pro předškoláky. Většina lidí má 

genderovou identitu shodnou s jejich tělem, ale existuje menšina, u které veškeré 

fyzické znaky odpovídají příslušnosti k jednomu pohlaví, jejich mysl je však nastavena 

pro pohlaví opačné. Tito transsexuální lidé, přestože již v roce 1994 došlo k zavedení 

označení „porucha genderové identity“, žijí v heteronormativní společnosti život jakoby 

v pasti. (Fifková, 2002: 85) Cítí se tak, že jsou, anebo by alespoň měli být příslušníky 

opačného pohlaví. Jejich vnější tělesné znaky, se kterými se narodili, se neshodují s 

jejich vnitřním přesvědčením a mentální představou o tom, kdo jsou nebo kým by chtěli 

být. Jejich genderová role, která jim byla přisouzena na základě anatomického pohlaví, 

jim potom zcela logicky nevyhovuje. Takovéto vnitřní dilema s sebou samozřejmě 

přináší intenzivní emocionální rozladění, až úzkost a mnohdy brání těmto lidem v 

běžném denním fungování. Lidé s poruchou genderové identity (gender identity 

disorder neboli GID)17 tedy mohou ještě více trpět ataky předsudků většiny, 

způsobených právě genderovými stereotypy, jaké najdeme na zkoumaném obrázku.  

Genderová identita tak, jak byla formována a utvářena ve druhé polovině 

sedmdesátých let minulého století, zcela zjevně kopírovala obrysy patriarchální 

společnosti, ve které veškeré zodpovědné, odborné, manuální i intelektuální profese 

zastávají muži a ženám je přisuzována role starat se, pečovat, vychovávat a dbát na svůj 

vzhled (viz. postavy na obrázku: zdravotní sestra, učitelka, zákaznice u švadlenky, selka 

krmící husy, dívka venčící psa). Konkrétně profese učitelky a zdravotní sestry byla v té 

době výhradně ženským povoláním a tento předsudek ve společnosti přetrvává i do 

dnešních dnů. Přestože, jak již bylo uvedeno, většina profesí po roce 1990 výrazně 

zvýšila procentuální zastoupení ženských učnic a studentek a ženy tak začaly 

prostupovat i do kdysi ryze „mužských“ profesí, ve školství a na postech zdravotních 

sester je i dnes stále více žen než mužů. (Jarkovská, Lišková, Šmídová, 2010: 65) 

                                                 

17U GID rozeznáváme dva typy, a to Female-to-male (FtM), což označuje jedince ženského 

anatomického pohlaví s mužskou genderovou identitou, pro něž je přirozená mužská genderová role a 

Male-to-female (MtF), tedy jedinci kteří mají anatomické pohlaví mužské, avšak ženskou genderovou 

identitu a kteří touží po ženské genderové roli.(Fifková a kol., 2002) 
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Obrázek 1  - Sluníčko 1977, číslo 6, strana 26 

 

 

Že je veřejná sféra placeného zaměstnání primárně vyhrazena mužům a 

zapovězena ženám dokládá i původní pohádka „O Veverce obchodnici“ (Sluníčko 1977, 

číslo 3, strana 2-3). Ta vypráví o veverce, kterou přestal bavit život v lese – tedy její 



 

67 

 

domácí sféře a rozhodla se stát prodavačkou oříšků ve městě. Místo prodávání však 

ochutnávala a když přišel pan revizor, zjistil, že má manko. Veverka pak utekla a vrátila 

s do svého lesa. V příběhu kromě vedlejších postav (ředitel obchodního ředitelství a 

několik nakupujících) vystupuje veverka, jako femininní postava18 a pan revizor jako 

maskulinní postava – strážce systému. Genderové zařazení veverky je dáno její 

vizualizací, kdy je oblečena do ženských šatů, které společně s používáním ženského 

rodu v textu jednoznačně zařazení vymezují. Z příběhu jasně vyvstává varování, aby 

„veverky“ neopouštěly své běžné role. „… uzavřený svět, v němž musí žena žít, prostor obce, 

dům, řeč, nářadí, všechno obsahuje tytéž němé příkazy, nemohou se ženy stát ničím jiným, než čím 

jsou“ (Bourdieu, 2000: 30). Při pohovoru sice byla veverka přijata na místo prodavačky 

„… veverka byla šikovná obchodnice a ve svém kožíšku vypadala půvabně.“  (Sluníčko 

1977, číslo 3, strana 2), jedním z kritérií však byl její půvab, v praxi pak zjišťuje, že 

pozice je nad její schopnosti a hrozí jí sankce. Tímto způsobem je dětem prezentováno, 

že není žádoucí překračovat hranice vymezené řádem pro generové kategorie. Pohádka 

dokonce implicitně varuje dívky, pokud by se chtěly etablovat v mužské sféře, hrozí jim 

sankce. 

Naopak ve sféře soukromé, tak jak ji časopis Sluníčko ukazuje, je ženám prostor 

vyhrazen. V jiném čísle časopisu vyšel v této rubrice „Dívej se a povídej o...“ obrázek 

s podtitulem „O práci v domácnosti“, kde je vyobrazena maminka vykonávající domácí 

činnosti. (Sluníčko 1977, číslo 4, strana 22) Pro současné rozdělení práce v domácnosti 

je charakteristický fakt, že ženy vykonávají většinu těchto úkonů, nezávisle na tom, zda 

jsou zaměstnané nebo ne. (Bierzová, 2006: 19) Prezentovaná ilustrace podporuje a 

reprodukuje genderové stereotypy, když vyobrazuje maminku, která tyto domácí 

činnosti vykonává. Jednou z příčin, že se muži podílejí na domácích pracích méně, je 

totiž právě fakt, že pro většinu mužů je těžké dělat činnosti, které jsou v naší kultuře 

nadefinovány jako „ženské“. (Možný, 1990: 100) Klíčovou podstatou diskriminace v 

dělbě domácí práce je rozdílné „ohodnocení“ práce vykonávané muži a ženami (chlapci 

a dívkami), rozdílný společenský status přiznaný „ženské“ a „mužské“ práci.“ 

(Maříková, 1999: 12) Výše uvedené skutečnosti dokládá i fakt, že muž na obrázku 

                                                 

18 Genderové zařazení veverky je dáno její vizualizací, kdy je oblečena do ženských šatů, které společně 

s používáním ženského rodu v textu jednoznačně zařazení vymezují. 
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(týkajícím se domácí práce) vůbec vyobrazen není. Současně bych chtěl upozornit i na 

výčet pracovních nástrojů umístěný pod obrázkem. Jeho komplexnost – od 

nejrůznějších košťat a vysavačů, přes žehličku, až po kuchyňské roboty spolu 

s vyobrazenou ženou implicitně ukazuje i rozsah domácích prací, které jsou ženě 

vyčleněny. 

Na druhou stranu, i přes stereotypní zobrazení ženy, pozitivně hodnotím 

tematizaci oblasti domácí práce. Přínos spatřuji ve zviditelnění úkolů, které je nutné 

v domácnosti vykonat. Při vhodně vedené diskusi s dětmi na téma náročnosti a 

potřebnosti těchto činností lze vytvořit prostor pro budoucí zvýšení statusu domácí 

práce, která jakožto neplacená je nyní vnímána jako podřadná. (Maříková, 1999: 12) 

Obrázek 2  - Sluníčko 1977, číslo 4, strana 22 
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Obrázek 3  - Sluníčko 1977, číslo 6, strana 12 

 

Další příklad genderově stereotypního rozdělení prací v rodině nalezneme v čísle 

č. 6 na straně 12. Jsou zde zobrazeny tři postavy, žena stojící u sporáku, muž 

vykonávající hygienické úkony v koupelně a chlapec hrající si na zemi s vláčky. 

Z tohoto jednoho malého obrázku je možno vyčíst zcela evidentní rozdělení 

genderových rolí. Matka na obrázku vaří a zároveň žehlí a vysává, zatímco otec se 

v koupelně myje a holí a pravděpodobně se chystá do práce. Dále si na obrázku hraje 

malý chlapeček s vláčkem, tedy se zcela genderově typickou hračkou pro chlapce. 

Z vyobrazené situace vyvozuji, že žena na obrázku má na starost kompletní chod 

domácnosti včetně péče o dítě. Muž má v domácnosti zázemí pro přípravu na své 

placené zaměstnání. Na obrázku je nakreslená zapnutá žehlička a na žehlicím prkně 

čekající kalhoty na vyžehlení, respektive právě vyžehlené kalhoty. Není zcela jasně 

definováno, kdo bude kalhoty žehlit nebo je právě vyžehlil, ale z kontextu celé situace a 

činností jednotlivých osob vyvozuji, že to bude žena, která je vyžehlí, případně 

vyžehlila. Vyobrazená situace je plně v souladu s tím, jak ve společnosti fungují 

genderové stereotypy. Žena je vnímána jako ta, která pečuje o rodinu a domácnost. 

Rovněž mediální obraz femininních rolí je dle výzkumů spojen převážně s mateřstvím a 

péčí o domácnost. (Smetáčková, Vlková, 2005: 55) Tento genderový stereotyp je ve 

společnosti natolik výrazný, že se dokonce staly zcela běžnými něžné sexismy jako 

například: „žena ten nepořádek líp vidí“, což navenek působí pozitivním dojmem, ale 

ve skutečnosti je tímto způsobem přenášena veškerá domácí práce na ženu, anebo třeba: 

„žena je strážkyně ohně v domácím krbu“, což prakticky znamená, že pokud něco doma 

není v pořádku, má se o nápravu postarat žena. (Valdrová, Knotková-Čapková, 

Paclíková, 2010: 19) Chtěl bych upozornit, že obrázek primárně ukazuje dětem 

elektrické spotřebiče v domácnosti, rozdělení genderových rolí, které obrázek 
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prezentuje, je implicitní. O to je situace závažnější, protože implicitně obsažené 

genderové stereotypy jsou vnímány jako něco samozřejmého (Bourdieu, 2000: 53) 

Tradiční rozdělení genderových rolí prezentované na tomto obrázku souhlasí s poznatky 

z výstavy na téma „Dívky v obrázkových knížkách. Pohlavně specifické a pohlavně 

neutrální zobrazování v obrázkových knížkách posledního století.“, která byla 

uspořádána v Německu v roce 1995. Ženy a dívky bývají jak v tradičních pohádkách, 

tak i v těch nových a moderních příbězích představovány jako ty pasivní, ty které se drží 

domova a kuchyně, kde je jejich tradiční místo. (Karsten, 2006: 69) Naproti tomu muži 

a chlapci jsou většinou těmi aktivními, dobrodružnými, silnými a těmi, co opouštějí 

domov a vydávají se naproti dobrodružství a nebezpečí. Jsou odvážní, nezávislí a ti, co 

onu pasivní dívku nebo ženu chrání a zabezpečují. (Karsten, 2006: 69-70) I z tohoto 

obrázku je možné jasně vyčíst, že se této šablony drží. Ženě na obrázku je přidělena 

činnost spojená s domácností. V kuchyni připravuje snídani, má připravený vysavač, 

aby mohla začít uklízet, a pravděpodobně ona bude žehlit kalhoty svému muži, který se 

v koupelně chystá na to, aby vyrazil „do světa“ a realizoval své aktivity ve veřejné 

sféře. Genderové rozdělení rolí mu ukládá vydělat peníze v práci, aby zajistil rodinu. Je 

tedy pravděpodobně živitel rodiny, přestože realita, která z obrázku nevyplývá, avšak 

plyne z podmínek a potřeb dané doby i zeměpisné šířky, může být jiná. (Křížková, 

Pavlica, 2004: 67) Vzhledem k tomu, že je maminka na obrázku vyobrazená 

v uhlazených červených šatech a s hladkým účesem, je možné, že i ona, poté, co obstará 

základní ranní potřeby rodiny, opustí domov a půjde do práce, rovněž vydělávat peníze. 

Nutnost činění kompromisů při sladění rodinného života s pracovní kariérou je situace, 

se kterou se musí velká část žen vypořádat. Velmi často tak činí za cenu ústupků 

v osobním životě, protože tato situace představuje dvojí i trojí (zaměstnání, domácnost, 

děti) zatížení žen. (Karsten, 2006: 126) 

Rodinné prostředí je pro muže místem odpočinku, pokud nějaké práce vykonává, 

jsou to práce odborné. Například v říjnovém čísle časopisu byl zveřejněn obrázek 

pouštění draků, u kterého je text podněcující děti k výrobě vlastního draka. Genderový 

stereotyp, který prezentuje pouze mužskou část populace jako tvořivou, kreativní a 

zručnou, je možné nalézt v rámci stručného popisu výroby draka., jde o sdělení: 

„Nejlepší drak je ten, kterého si uděláme doma. K výrobě potřebujeme: špejle, papír, 

lepidlo, provázek – a tatínka.“ (Sluníčko 1977, číslo 2, strana 20) Dovětkem „a 

tatínka“ je jednoznačně sdělováno, že manuální, tvořivá práce, jako je výroba draka, 
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náleží pouze tatínkům, tedy mužské části populace a maminky, ženy, jsou z ní naprosto 

vyloučeny. (Morrisová, 2000: 18) Dětem je vštěpován genderový stereotyp, že draka je 

schopen vyrobit pouze muž, přestože realita může být zcela jiná a manuálně zručná 

může být v rodině právě matka. Tento fakt poukazuje na dichotomické rozdělení rolí 

v rodině, kdy není použito slovo rodiče, ale slovo tatínek, protože se nepředpokládá, že 

by maminky mohly být schopny s výrobou draka pomoci. Dochází tak k 

zevšeobecňování vlastností pro celou skupinu žen a skupinu mužů. (Valdrová, 

Knotková-Čapková, Paclíková, 2010: 7) 

Obrázek 4  - Sluníčko 1977, číslo 2, strana 20 
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Obrázek 5  - Sluníčko 1977, číslo 1, strana 12-13 

 

Vymezení domácího prostředí ženám dokazuje časopis Sluníčko i dalšími 

manipulativními technikami, jako je předávání zkušeností v rámci generové kategorie. 

Článek „Vařila myšička kašičku na zeleném rendlíčku“ dětem primárně ukazuje 

kuchyňské nádobí z dob minulých a pokrok, který společenský vývoj provází. Text 

vysvětluje dětem, k jakým změnám ve vybavení kuchyně mezigeneračně došlo, což je 

zároveň dokumentováno obrázky. Zároveň je však prostřednictvím textu i obrázků 

znázorněno předávání zkušeností mezi generacemi. Jak starší, tak i mladší generace 

znázorněná na obrázku, jsou ženy, a to evidentně proto, že znázorněné prostředí je 

kuchyně a téma vaření. I zvířecí postava myšky je zde vyobrazena v šatech a jasně 

sděluje, že je ženského pohlaví. Je zde potvrzen obecný mediální obraz femininních 
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rolí, který je tradičně spojován s mateřstvím, péčí o domácnost a s estetickými účely. 

Tento konkrétní obrázek tedy prezentuje ženskou roli, roli pečovatelky o domácnost. 

(Smetáčková, Vlková, 2005: 28) Pokud jde o genderové stereotypy vyvolávané 

přiřazováním barev pohlavím, nejde u tohoto obrázku o typický příklad. Většinou je 

mužskému pohlaví přiřazována barva modrá a ženskému barva růžová nebo červená. 

(Křížková, Pavlica, 2004: 76) V tomto případě však holčička obléká modrou barvu, 

kterou má jak na šatech, tak i na ponožkách a na mašli. Přestože však nemá na sobě 

oblečení v barvách genderově stereotypních, je to jednoznačně postava ženského 

pohlaví představená v prostředí kuchyně. Zůstanu-li u rozboru barev a jejich souvislosti 

s genderem, ani myška na sobě nemá šatičky růžové, což by bylo zcela v rámci 

genderového stereotypu, ale byly jí nakresleny šaty žluté. Jen babička má na hlavě šátek 

zbarvený do růžova. Tím, že jsou na obrázku zastoupeny postavy babičky, vnučky, ale i 

zvířecí ženské postavičky, je zde jasně ukázáno, že žena, ať již ve stáří, tak i v mládí, 

má mít přehled o tom, co je k čemu v kuchyni vhodné a má se v kuchyňském prostředí 

orientovat. (Smetáčková, Vlková, 2005: 55) Myšička vaří kaši, tedy udržuje chod 

domácnosti a stará se o další členy. Jedná se tak o základní femininní roli ve 

společnosti, což je v tomto období socialismu normou. (Věšínová-Kalivodová, 1999: 

28) Babička drží v ruce ošatku s vejci a před sebou má žejdlík s mlékem, to ještě navíc 

navozuje dojem, že vejce sesbírala od vlastních slepic a mléko podojila od vlastní 

krávy. Má tedy schopnost nejen obstarat kuchyni, ale také celé hospodářství, tedy 

rozšířený prostor domácnosti. Jde o příklad genderově stereotypního rozdělení sfér, 

v souladu s patriarchálním uspořádáním rodin. Toto rozdílné vnímání sfér je prokázáno 

i odbornými studiemi (Křížková, Pavlica, 2014: 67) Všechny ženské postavy, včetně 

zvířecí postavy myšky, jsou na kresbě „vyzdobeny“ mašlí, šátkem, nebo zdobným 

límečkem, čímž navozují dojem křehkosti, tedy opaku k mužské síle, která, přestože zde 

nijak zobrazena není, vytváří právě svou absencí jasné vymezení sfér. Přestože tedy na 

obrázku není znázorněn ani jeden zástupce mužského pohlaví, je z obrázku zcela 

zřejmé, jak se právě femininní a maskulinní obraz liší. Právě zvýrazněním femininních 

stereotypních rolí je, aniž by byl nakreslen, evokován zcela opačný názor na maskulinní 

role. Je tedy možno vycítit, že femininní rolí je být něžnou a starostlivou bytostí, starat 

se o druhé, být křehkou, zranitelnou a emocionální bytostí, zatímco maskulinní rolí je 

být silný, dominantní, energický a zabývající se praktickými aspekty života 

(Smetáčková, 2006: 10, 54) 
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Genderově neutrální je u tohoto obrázku text. Je totiž psán v množném čísle a je 

tedy směrován na všechny děti bez rozdílu pohlaví. Není zde používáno ani generické 

maskulinum ani generické femininum, tedy neobjevují se v textu označení „kdybys 

přišla“ nebo „kdybys přišel“, ale je zde všude uváděn obrat „kdybyste přišli“. Proto lze 

konstatovat, že genderová lingvistika textu je zde neutrální, což je zcela v kontrastu 

s obrázkem. (Valdrová, Knotková-Čapková, Paclíková, 2010: 22) 

Téma předávání zkušeností se Sluníčko věnuje častěji. Nejsou to pouze ženy, 

které předávají „know-how“ dívkám, ale i muži učí své syny. Na tomto obrázku na 

straně 12 v č. 8. lze opět nalézt příklad genderové nerovnosti jakožto součásti 

společenského řádu.  

Obrázek 6  - Sluníčko 1977, číslo 8, strana 12 

 

Jsou zde nakresleni pouze muži ve zcela jasně mužském prostředí – železářství a 

domácí dílny. Oba obrázky zcela jednoznačně představují maskulinní role ve 
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společnosti. Být „mužný“ obvykle znamená obecně projevovat sílu a aktivitu. Muži jsou 

v naší kultuře chápáni jako ti, kdo se starají o záležitosti spojené s ekonomikou, 

obchodem a obecně praktickými aspekty života. Jsou silní a zruční. Jejich životní 

prostor se velice liší od životního prostoru žen. (Křížková, Pavlica, 2004: 67) Zatímco 

ženy patří do prostoru kuchyně, kde připravují jídlo a starají se o uspokojení základních 

potřeb zbytku rodiny, muži mají své místo v garáži, v dílně, v obchodě s nářadím. 

(Smetáčková, Vlková, 2005: 55) Mužům je stereotypně předepisována genderová role 

být kutilové, vyrábět potřebné věci pro domácnost, opravovat rozbité věci, umět 

zacházet s nejrůznějším nářadím a náčiním. (Anzenbacher, 2004: 266) Tato role se 

potom předává z otce na syna, což dokládá i vybraná kresba. Otec učí svého syna, jak 

vyrobit stoličku. Nejprve spolu navštíví železářství, kde je postava prodavače, která je 

opět maskulinní, protože sortiment zboží vyžaduje odborné stereotypně maskulinní 

znalosti. Následně otec učí syna vyrábět stoličku a dochází tak k mezigeneračnímu 

předávání zkušeností a rozdělení sfér, podobně jako mezigenerační předávání 

stereotypních femininních rolí v článku „Vařila myšička kašičku na zeleném rendlíčku“. 

(Sluníčko 1977, č. 1 Str. 12-13) Zároveň však lze v tomto obrázku učení syna spatřovat 

pozitivní aspekt emocionality ze strany jeho otce. To, že si otec věnuje dítěti a 

participuje na jeho životě a aktivitách, je náznak genderově nestereotypního chování. 

Další vybraný obrázek z ročníku 1977, č. 9. strana 12 potvrzuje, že femininní 

genderové role jsou oproti těm mužským naopak jasně předurčeny k tomu být něžnou a 

starostlivou bytostí. V naší kultuře jsou ženy považovány za ty, které pečují o druhé, 

starají se o svůj vlastní vzhled, jsou okouzlující a půvabné. (Karsten, 2006: 24) Starají 

se o „teplo rodinného krbu“, tedy pečují o rodinu a domácnost a jsou spíše pasivní. 

Obchod, ve kterém prodává žena na obrázku, je plný měkkých věcí, jako jsou vlny na 

pletení, ručníky či halenky. Křeslo, ve kterém sedí babička, není hranaté, tvrdé a těžké, 

což by odpovídalo genderově stereotypnímu prostředí mužů, ale je naopak zaoblené, s 

kulatými opěrkami rukou a působí měkce, což je doklad femininního genderového 

stereotypu jakožto součásti společenského řádu. (Bourdieu, 2000: 53). Toto vše jen 

podtrhuje genderové nerovnosti vryté do důvěrně známého prostředí kolem nás formou 

protikladů mezi sférou veřejnou, tedy mužskou a sférou soukromou, tedy ženskou. 

Ženám je přisuzována genderová role křehkosti a zranitelnosti, což je podporováno 

právě jejich znázorňováním uvnitř prostoru, který je měkký, oblý a barevný. Mužské 

prostředí je naopak to venkovní, znázorňované jako „tvrdé“ prostředí barů a restaurací, 
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či vnitřní, dotvořené těžkým, hranatým nábytek, koženými potahy tmavé barvy, atd. 

k onomu  pocitu o mužské tvrdosti a drsnosti. (Bourdieu, 2000: 53)  

Obrázek 7  - Sluníčko 1977, číslo 9, strana 12 

 

 

 

Stejně tak květiny v okně na dolním obrázku dotvrzují femininní dojem z prostředí. 

Babička zasvěcuje do umění pletení, tedy ženské činnosti, svého vnuka nebo vnučku. 

Zde si dovoluji konstatovat, že v případě rozboru pouze kresby, jde o genderově 

neutrální postavu, jelikož jemné rysy v obličeji by naznačovaly, že jde o holčičku, a to i 

přes to, že má krátké vlasy, ale pruhované modro-bílé triko a modré kraťasy s modrými 

ponožkami, spíše naznačují, že jde o chlapce. Ovšem i zde to není zcela jednoznačné, 

protože modrobílé triko má u krku ozdobný límeček, což je výsadou dívčích trik. 

Každopádně má dle mého názoru dětská postavička působit genderově neutrálně a není 

tedy zcela jednoznačně specifikována. Pohlavně ji definuje až text pod obrázkem: 

„Babička, maminka nebo starší sestra pak vezmou JEHLICE a pletou řadu po řadě, až je 
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svetr hotový.“ Text tedy odkrývá, že nejde o vnuka, ale o vnučku babičky a jasně 

podporuje genderový stereotyp, že plést svetr z vlny může pouze ženská příslušnice 

rodiny. Muž zde není zmiňován a tudíž ani není s touto činností společensky spojován. 

V rámci rozboru obrázku (Sluníčko 1977, číslo 12, strana 12), jenž tematizuje 

onemocnění, zaměřím pozornost nejprve na text pod ním: „Když jsme nemocní, tak nám 

z nich [léčivé rostliny] maminka uvaří bylinkový čaj. Ten užíváme s ostatními léky, které 

nám předepsal lékař a připravil lékárník.“ V této jedné větě je hned několik zásadních 

genderových stereotypů najednou. Za prvé jde o generické maskulinum, tedy o 

jazykové zneviditelňování jakožto prostředek diskriminace. (Valdrová, 2010: 8) Je zde 

dána moc, vliv, znalosti a odbornost pouze mužům. Jasně je zde determinováno, že 

v případě, že onemocníme, maminka jako žena sáhne k bylinkám, tedy k plodům 

přírody a znalostem, jež nejsou považovány za expertní či vědecké, ale spíše doplňkové, 

v horším případě šarlatánské. Avšak odborně nás vyšetří pouze muž - lékař a léky 

dohromady smíchá rovněž muž - lékárník. Vzhledem ke skutečnosti, že jazyk ovlivňuje 

vnímání reality a ustavuje pozice lidí na společenském žebříčku, je zde zcela patrné, že 

žena je na společenském žebříčku výrazně pod mužem. Ona má znalosti spojené 

s kuchyní (aby byla schopna uvařit čaj) a případně s přírodou (aby sesbírala potřebné 

bylinky), ale muž je ten, kdo odborně prozkoumá a pozná, o jakou jde nemoc, umí na ni 

odborně předepsat potřebný lék a ještě jej umí i odborně připravit.  Jelikož je v otázce 

odbornosti žena v tomto textu „nepřítomná“, respektive její odbornost stran bylinek není 

brána jako odbornost, automaticky není jako bytost schopná dosažení potřebné 

odbornosti vnímána. (Valdrová, Knotková-Čapková, Paclíková, 2010: 8) Toto potom 

tedy velice zásadně ovlivňuje společenský a odborný status žen obecně, obzvláště 

pokud je vštěpován dětem již v předškolním věku. Na těchto stereotypních vztazích je 

mimo jiné založen pojem Pierra Bourdieu symbolického násilí či nadvlády, kde je 

hlavním jmenovatelem mužská nadvláda a ženská poddanost. (Bourdieu, 2000: 23) 

K tomuto obecnému principu dochází právě dlouhodobým a důkladným vštěpováním 

dispozic mužské nadvlády a ženské poddanosti, jako jsou právě ty na zmiňovaném 

obrázku. Dalším příkladem genderové lingvistiky a jen podpořením společenské 

stereotypizace, jak jsem ji uvedl v předchozím odstavci, je závěrečná věta pod 

obrázkem: „Z jakých bylinek jsi už pil léčivý čaj?“ Je zde použito opět generické 

maskulinum, které na obecné rovině opomíjí ženskou část čtenářstva (jelikož otázka je 

položena pouze směrem k mužské části, takže se dá chápat, že dívek se autoři ani 
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neptají). A rovněž podporuje shora uvedenou teorii, že mužský rod je používán proto, že 

většinou je o muže v textech a příbězích pečováno a ženy jsou ty, které o ně pečují. 

(Smetáčková, Vlková, 2005: 55) 

Obrázek 8  - Sluníčko 1977, číslo 12, strana 12 

 

 

Toto tedy směřuje k druhému genderovému stereotypu přítomnému ve shora 

uvedeném textu, a tím je zřejmé rozdělení rolí ve společnosti. Mediální obraz 

femininních rolí, jak již bylo řečeno, je dle výzkumů převážně spojen s mateřstvím, péčí 

o domácnost a estetickými účely. (Smetáčková, Vlková, 2005: 28) Toto dokládá i 

vybraný obrázek, na kterém maminka pečuje o nemocné dítě, ještě ke všemu o chlapce. 

To, že jde právě o chlapce, syna, podporuje výsledky výstavy z roku 1995, o které již 

byla zmínka, rovněž ukázaly, že ženské postavy velmi často ošetřují, obsluhují, či jinak 

zaopatřují mužské aktéry. (Karsten, 2006: 70) 
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Obrázek 9   - Sluníčko 1977, číslo 1, strana 27 

 

O vymezení domácnosti a s ní spojených povinností ženám nás Sluníčko ubezpečuje i 

na straně 27 v čísle 1. Na této straně jsou prezentovány folklorní verše doplněné 

kresbou zvířátek pomáhajících s domácími pracemi. Tématem je schopnost hospodyně 

zapojit do péče o domácnost tato zvířata. Tento obrázek je na první pohled poměrně 

genderově neutrální, ale v rámci textu jsou genderové role pevně determinovány: „Naše 

hospodyňka tuze chytrá byla, všem nějakou práci doma uložila...“(Sluníčko, 1977, č. 1, 

straně 27) Text tímto způsobem ukazuje, že domácnost má pod svým patronátem žena, 

ale protože byla chytrá, zapojila do domácích prací i pejska a další zvířecí členy 

domácnosti (kotě a slípku). Hospodyňka (žena) má tedy na starosti prostředí 

domácnosti, což je opět důkaz genderové segregace sfér a nerovnosti, jakožto součásti 

společenského řádu. Zvířátka jí pouze na základě toho, že ona sama byla chytrá a práci 
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jim zadala, myjí hrnečky, zametají apod. Z kontextu situace a statusové hierarchie 

postav lze vyvozovat, že zvířata mohou zastupovat děti. Z hlediska postavení hlavní 

femininní postavy však tato skutečnost není zásadní. Ze slovního obratu „tuze chytrá 

byla“ vyplývá, že je žena schopnou hospodyní, pejsek ani ostatní členové domácnosti 

nemají starost o domácí práce v automatickém popisu činnosti, ale dělají jen na základě 

výzvy a je třeba je řídit. Prostředí domácnosti je tedy skutečně doménou ženy - 

hospodyně. (Věšínová-Kalivodová, 1999: 28) Popisovaná situace zároveň dokumentuje 

skutečnost, že soukromá sféra je ženám nejen vyčleněna, ale mají za ní také 

zodpovědnost. Což s sebou nese i „privilegium“ řídit i část členů domácnosti, kteří však 

nejsou v patriarchální hierarchii na nejvyší pozici. Tato skutečnost má své kořeny 

v dobách, před rozšířením nukleární rodiny, kdy širší rodina žila společně a zahrnovala i 

služebnictvo. Právě služebnictvo bylo podřízeno hospodyni, která o dění v domě 

rozhodovala, ale za správný chod domácnosti byla odpovědná svému manželovi 

(Mišíková 2003: 36, 39) Nutno však poznamenat, že toto „privilegium“ platí jen 

v případě, že je vykonáváno v souladu s patriarchátem, který představuje „vládu otce“. 

Jde o formu společnosti, ve které vládne muž a kde právě otec zastává roli chlebodárce 

a je zodpovědným za finanční zabezpečení rodiny. Ženám v tomto systému náleží právě 

veškerá starost o péči o domácnost a rodinu. (Jarkovská, Lišková, Šmídová a kol., 2010, 

str. 120)  

 

4.2.2 Sluníčko ročník 2012 

V analyzovaném ročníku se nachází mnoho příběhů, pracovních listů, 

výtvarných a pracovních námětů podobně jako v ročníku 1977. Co je v zaměření rubrik 

rozdílné proti minulosti, jsou náměty k výuce anglického jazyka a komerční reklama. 

Oblast reklamy je však z hlediska zkoumání genderu natolik bohatá, že si zaslouží 

samostatný výzkum, který je nad kapacitní možnosti mé diplomové práce a proto se této 

oblasti nevěnuji. Sluníčko nabízí velké množství úkolů na rozvoj grafomotoriky, řeči, 

zrakového vnímání, prostorového vnímání a základních matematických představ. Z 

rozebíraných čísel je patrné, že si Sluníčko zachovalo některé rubriky, které pro něj byly 

specifické již v minulosti, příběhy na pokračování či komiksy. Obsahy časopisu jsou 

zaměřeny všeobecně, tím je myšleno, že nejsou limitovány jedním tématem jako např. u 
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konkurenčních dětských časopisů. Za čtyřicet let své existence se obsah časopisu 

změnil. Vydavatelství Mladá fronta ve svém prohlášení tvrdí, že by první výtisky u 

dnešních dětí moc neuspěly, s čímž mohu částečně souhlasit. Ale pouze pokud budeme 

porovnávat barevnost, kvalitu papíru apod., po stránce obsahové nevnímám ročník 2012 

jako hodnotnější.  

V současnosti je časopis spíše moderním periodikem, který se snaží takzvaně „jít 

s dobou“. Dle mého názoru toto udržení kroku s trendy ubírají Sluníčku na jeho 

originalitě, díky níž si získal své příznivce. Dle statistik Unie vydavatelů (© 2013 Unie 

vydavatelů ČR) však patří časopis Sluníčko stále mezi přední periodika na českém trhu, 

která jsou určena pro děti předškolního věku.19 Sluníčko je možno využít jak doma tak 

ve vzdělávacích zařízeních. V současnosti časopis provázejí postavičky kočička Líza a 

psík Pupík. Děti (rodiče) na ně adresují poštu, vnímají je jako skutečné kamarády. 

Pro obsahovou analýzu ročníku 2012 jsem zvolil, stejně jako pro ročník 1977 

dvě hlavní oblasti genderových vztahů, na které se při výzkumu zaměřím: 

a) Vztahy v rodině (zde bude i mezigenerační předávání zkušeností) nebo také 

soukromá sféra 

b) Postavení na pracovním trhu, profese nebo také veřejná sféra 

Celkově budu obsahovou analýzu provádět na 13 textech, které se týkají 

vybraných oblastí zkoumání. V 7 případech doprovází text rovněž obrazová příloha, v 1 

náleží k jednomu textu dva obrázky. První zkoumanou oblast tvoří vztahy v rodině, do 

které je začleněno celkem 7 textů a 5 obrázkových příloh. 

                                                 

19 Tištěný náklad časopisu se aktuálně pohybuje okolo 103 tis. výtisků, což je výrazně více než například 

u konkurenčního časopisu Mateřídouška (okolo 43 tis. výtisků) (© 2016 VIZUS Copyright 2016 ABC 

ČR) nebo u časopisu Čtyřlístek (okolo 60tis. výtisků) (© 2016 MAFRA, a.s. 30. prosince 2015 12:00)  V 

rámci 11. ročníku soutěže Časopis roku za rok 2014, vyhlašované sekcí časopisů Unie vydavatelů, 

dokonce uspělo Sluníčko jako jediné z dětských časopisů, když v kategorii s prodaným nákladem od 

50.000 do 100.000 kusů získalo 4. místo. (© 2016 MAFRA, a.s. 30. prosince 2015 12:00. /Ověřování 

nákladu tisku Unie vydavatelů. © 2013 Unie vydavatelů ČR Online 12.4.2016. Dostupné z: 

http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/medialni_data/overovani_nakladu_tisku/ 

http://www.vizus.cz/
http://www.abccr.cz/
http://www.abccr.cz/
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Obrázek 10   - Sluníčko 2012, číslo 2, strana 18 

    

 

Úvodní dva obrázky jsou z vydání časopisu Sluníčko z roku 2012, č. 2, str. 18 a 

představují jednotlivé rodinné příslušníky jako maňásky, se kterými děti mohou hrát 

divadlo. Postavičky jsou vyobrazeny ve statických polohách a výpovědní hodnotu o 

genderových rolích lze tedy získat především z posturiky (postoje jejich těl), z jejich 

oblečení a věcí, které drží v rukách. Nakresleny jsou postavičky chlapce – syna, 

maminky, tatínka, babičky a dědečka. Oba muži, jak tatínek, tak dědeček, stojí na 

obrázku takzvaně se založenýma rukama. Nic v rukou nedrží a dokonce dědeček má 

ruce vložené v kapsách a tatínek je má složené, překřížené na hrudi. Maminka i babička 

naopak každá něco v ruce drží. V případě maminky jde o vařečku, v případě babičky o 

malé koťátko. Syn je vyobrazen s genderově neutrální, blíže nespecifikovatelnou 

hračkou, kterou drží v ruce. I ve vydání časopisu Sluníčko z roku 2012 se tedy potvrzuje 

obecný mediální obraz femininních rolí, který je tradičně spojován s mateřstvím, péčí o 

domácnost a s estetickými účely. Zároveň se jedná o prezentaci stereotypní 

heterosexuální rodiny. Každá z ženských postav je doplněna o atribut, který 

reprezentuje její genderovou roli. Tento konkrétní obrázek tedy zaciluje také na ženskou 

roli, coby pečovatelky o domácnost, kuchyni a starost nejen o rodinné příslušníky, ale 
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také o domácí mazlíčky. (Smetáčková, Vlková, 2005: 28) Pokud jde o genderové 

stereotypy vyvolávané přiřazováním barev pohlavím, nejde u tohoto obrázku o typický 

příklad. Většinou je mužskému pohlaví přiřazována barva modrá a ženskému barva 

růžová nebo červená. Zde na této kresbě však má maminka na sobě modrou sukni a 

zelené triko, růžové jsou pouze její boty, což může do jisté míry představovat snahu o 

genderovou neutralitu. Zásadní je však samotný fakt, že je maminka oblečena do sukně, 

což je jednoznačný genderový atribut a k tomu ještě skutečnost, že na sukni a triko 

přimalovali autoři mamince ještě zástěru, obrací veškerý dojem opět zpět směrem 

k jasné femininní roli genderově stereotypnímu vyobrazení. Posturika tatínka a dědečka 

naopak vypovídá o maskulinní roli hraničící až s androcentrismem, tedy o komunikaci 

nadřazenosti mužů nad ženami. (Smetáčková, 2006: 9) Být dominantní, řídit a vést, to je 

maskulinní role, která je na obrázku, zdá se, prezentována. Složené ruce tatínka i ruce 

dědečka v kapsách naznačují, že mužům v této rodině stačí dohlížet na ženy a „řídit“ je, 

což se dá dělat se založenýma rukama. Vzhledem k faktu, že je celá rodina vyobrazena 

v domácím oblečení, tedy nacházejí se v domácí sféře, jsou založené ruce u mužů 

včetně absence nějakého pracovního nástroje potvrzením rozdělení domácí - ženské a 

veřejné - mužské sféry jako prostoru, kde svou aktivitu vykonávají. 

Prezentovaná rubrika „Fotky z prázdnin“, vyjmutá z časopisu Sluníčko 2012, č. 

4, str. 35, genderové rozdělení prostoru mužský a ženský z předcházejícího obrázku jen 

podporuje. Jen samotný text nad obrázkem je jakýmsi potvrzením, že ženám náleží 

domácí sféra a mužům je vyhrazena sféra veřejná: „Lukáš a Eliška si ukazují fotky z 

loňských prázdnin. Lukáš byl s rodiči v zahraničí, Eliška byla v Čechách.“ Obrázek tedy 

poskytuje dětem informaci, že dvě děti Lukáš a Eliška během prázdnin navštívili 

několik míst, která jsou prezentována prostřednictvím fotografií. 
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Obrázek 11 - Sluníčko 2012, číslo 4, strana 35 

 

Úkolem čtenářů a čtenářek je rozdělit fotografie na zahraniční a tuzemské a označit je 

barevnou značkou, modře zahraniční od Lukáše a červeně tuzemské od Elišky. Už 

samotný fakt, že chlapci jsou přiřknuty všechny zahraniční destinace a dívce všechny 

domácí ve mně jednoznačně evokuje genderový stereotyp, kdy dívka má zůstat doma, 

zatímco chlapci je vyhrazeno cestování a dobrodružství a objevitelství. Genderová 

hierarchie je zde navíc umocněna věkem/velikostí postav, která v sobě implicitně nese i 

rozdíl v mentální vybavenosti obou postav. Genderové stereotypy jsou na tomto 

obrázku částečně bourány použitím barev na oblečení dětí. Růžová barva, dříve výlučně 

přisuzovaná dívkám, je zde přiřazena chlapci v podobě růžových kraťasů a zelená 

barva, dříve druhá nejtypičtější mužská barva, je zde dána dívce v podobě zelených 

šatů. Tím však genderová neutralita končí i v aspektu použití barev. Text úkolu 
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každému dítěti přiřazuje genderově stereotypní barvu. U chlapce: „Čtverečky u mých 

fotek vybarvi modře.“a u dívky: „Mé fotografie z Čech označ červeně.“ Text tedy 

chlapci přisuzuje typicky mužskou modrou barvu a dívce zase typicky ženskou 

červenou barvu. (Křížková, Pavlica, 2004: 76) 

Obrázek 12 - Sluníčko 2012, číslo 5, strana 37 

 

 

Na straně č. 37 čísla 5 je prezentován výsledek ankety mezi dětmi na téma „Co 

byste si koupili, kdybyste měli hodně peněz“. Sluníčko zde prezentuje odpovědi dvou 

chlapců, jedné dívky a jednoho štěněte. Jak z textu u dětských fotografií vyplývá, 

chlapci by volili motorku a auto, dívka lízátka pro svoje děti a štěně psí žrádlo. 

Vzhledem ke způsobu zpracování a účasti štěněte vyvozuji, že nešlo o skutečnou anketu 

mezi dětmi, ale o uměle vytvořený článek, který tak prezentuje genderově stereotypní 

rozdělení rolí ve společnosti. Nejen, že obrázek podporuje děti v konzumu (větou: „Co 
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byste si koupili, kdybyste měli hodně peněz?“), což je jeden z výrazných rozdílů proti 

socialistickému způsobu života přítomnému ve zkoumaných číslech časopisu Sluníčko 

z roku 1977, ale také ovlivňuje dětské čtenáře ve smyslu genderových stereotypů. Na 

obrázku jsou vyobrazeni dva chlapci, jedna dívka a jeden pejsek. Pouze pejsek je 

genderově zcela neutrální, jelikož není nijak polidštěn a také protože svůj nákup zaměřil 

na uspokojení základních potřeb, tedy koupil psí potravu. Naopak jeden z chlapečků by 

si pořídil „ohnivé auto“ a druhý dokonce „Dům, motorku a helmu na motorku. A taky 

pivo.“Dívka potom odpovídá, že by si „koupila spoustu lízátek, velký čokoládový 

vajíčko a potom hračky pro moje děti a pro sebe poníky.“20 Malé dívky, „čtenářky“ jsou 

tedy pomocí tohoto obrázku podporovány ke hře na maminky, což na ně bude 

„přirozeně“ v budoucnosti působit tak, že svoji roli matky budou nejspíše přijímat 

automaticky, samozřejmě a budou ji možná i lépe zvládat. (Smetáčková, Vlková, 2005: 

28) Zároveň dívka jako jediná nemyslí pouze na sebe, ale i na svoje děti. Tento fakt 

potvrzuje genderově stereotypní preference formované socializací, kdy orientace na 

rodinu je daleko silnější u žen než u mužů. (Maříková, 1999: 66) Ženy jsou v roli 

opatrovnice a mají na starost péči o všechny členy domácnosti.(Gilligan, 2001: 45) 

Skutečnost, že dále by si dívka pořídila sladkosti, mi však osobně evokuje dojem, že 

dívky jsou ve svých přáních na nižší úrovni, tedy úrovni uspokojování základních 

životních potřeb, tak jak je definoval ve svém žebříčku uspokojování lidských 

přirozeností Abraham Maslow (2014). Aby mohl člověk realizovat svou potřebu na 

úrovni vyšší přirozenosti, musí mít uspokojenu potřebu nižší úrovně přirozenosti, jinak 

řečeno: „Vyšší přirozenost člověka spočívá také v existenci dobrých nebo poměrně 

dobrých minulých i současných životních podmínek.“ (Maslow, 2014: 229) Chlapci, 

kteří si vybrali ohnivé auto, motorku, jsou genderově stereotypizováni do maskulinních 

rolí být energický, silný, agresivní a schopný. (Morrisová, 2000: 18) Bohužel i v roce 

2012 časopis Sluníčko prezentuje situace, kdy je pro předškolní děti představa, že by 

chlapci vyměnili auta a motorky za panenky či kuchyňky nemyslitelná a analogicky 

dívky zaměnily panenky za auta nepřijatelná, a proto genderová nerovnost pokračuje i 

v současné době. (Křížková, Pavlica, 2004: 76) Přestože tedy praxe již zavedla a právně 

podpořila statut muže na mateřské dovolené a ženy se stále více prosazují v kdysi 

                                                 

20 Poznámka: Dívka hovoří nespisovnou češtinou a používá slangové koncovky, což samo o sobě 

nepůsobí výchovně dobře, předpokládám však, že důvodem bylo zvýšit autentičnost odpovědi. 
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typicky mužských oborech, výchovný úzus zůstává stejný. (Jarkovská, Lišková, 

Šmídová a kol., 2010, str. 63) Pro takto vychovávané děti však bude v budoucnu patrně 

poměrně složité svoje role ve společnosti „hrát“. Otec na mateřské dovolené, který bude 

vyrůstat v genderovém stereotypu, že mužům starost o domácnost a rodinu nepřísluší, 

nebude umět správně svoji reálnou roli v životě hrát a zastávat a ženy budou jen těžko 

prosazovat svoje schopnosti na poli „mužských“ povolání, jelikož jejich genderový 

stereotyp vštěpovaný jim od malička, bude podvědomě napovídat, že tyto schopnosti ze 

samotné podstaty věci mít nemohou, mimo jiné i proto, že je ve statu quo udržuje 

dominující esencialistický diskurs.     

Obrázek 13 - Sluníčko 2012, číslo 11, strana 34 

 

Výše uvedené genderové rozdělení ve společnosti vizuálně podporuje i další 

z vybraných obrázků otištěný v č.11 na str. 34. Tento obrázek znázorňuje dva chlapce a 

dvě dívky, kteří mají u sebe vždy dvě hračky, se kterými si hrají. Genderový stereotyp 

vznikající na základě přiřazování určitých barev pohlavím je zde zmírněn, jelikož jedna 

z dívek má na sobě oblečené modré šaty (tedy barvu typicky přiřazovanou maskulinitě), 
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naopak jeden z chlapců obléká červené tričko, poměrně typickou barvu pro femininitu. 

(Křížková, Pavlica, 2004: 76) Snaha o genderovou neutralitu při volbě barev (jinak 

genderově stereotypního) dětského oblečení však vychází naprázdno, protože přiřazené 

hračky dětem zcela odpovídají genderovým stereotypům, jak o nich bylo v této 

praktické části práce již mnohokrát hovořeno. Jeden z chlapců drží v ruce luk, druhý 

prak, což představuje odkaz na maskulinní role projevovat sílu a aktivitu, být někdy až 

agresivní, tvrdí a nebojácní. Další hračky přikreslené chlapcům jsou lodička, lopata, 

píšťalka a pastelky. Z toho je zjevné, že role ve společnosti předurčená mužům zůstává 

být nezávislý, dobrodružný (lodička), aktivní a tvůrčí (lopata a pastelky). (Morrisová, 

2000: 18) Naopak jedna z dívek drží v ruce kočárek, druhá nafukovací balónky. Jedné 

přináleží ještě kytara a druhá má u sebe mušli a berušku na klíček. Což je utvrzení 

femininní role být matkou, starat se o děti, být pasivní a křehká (balónky) a být ladnou, 

empatickou a citlivou osobou. (Křížková, Pavlica, 2004: 76) 

Jednoznačné genderové rozdělení rolí ve společnosti je dětským čtenářům a 

čtenářkám časopisu Sluníčko předkládáno i v textové podobě ankety „Chtěli byste mít 

svého koně“, uveřejněné v č. 6 na str. 37. Této ankety se zúčastnily tři děti (dvě dívky a 

jeden chlapec), přičemž chlapec odpověděl, že by chtěl raději svůj bagr, což přesně 

odpovídá stereotypu, že chlapci mají bližší vztah k technice. Jedna z dívek odpověděla, 

že si na koníka ráda hraje s tatínkem a druhá by koně moc chtěla proto, aby se o něj 

mohla starat. Tato odpověď podle mne odkazujek genderovému rozdělení rolí, kdy je 

ženám v patriarchální společnosti vyhrazena role pečovatelky a opatrovnice. Jejich 

úkolem je starat se o všechny členy domácnosti včetně zvířat.(Gilligan, 2001: 45) Toto 

morální postavení žen je výsledkem protichůdných životních povinností a ústřední role 

péče je výsledkem odpovědnosti žen za lidské vztahy. (Gilligan, 2001: 47) Genderově 

odlišné preference potvrzuje i odpověď chlapce, který by chtěl bagr, která se slučuje 

s jeho genderovou rolí technicky zručného muže, navíc pracoviště bagru je mimo 

domácnost, což odkazuje k rozdělení na domácí – ženskou sféru a veřejnou – mužskou 

sféru. 

Příkladem zjevného rozdělení genderových rolí v soukromé sféře je příběh 

„Sudovaná“, otištěný v, č. 1 na stranách 8 až 9. V tomto Sudovaná je dominantním 

prvkem úplná absence žen. Jedná se o příběh čtyř chlapců, kteří nejprve staví iglú, které 

jim však následně rozbije kutálející se sud. „Z nebe se už pár dní sypala sněhová 
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nadílka, a tak se kluci rozhodli, že si postaví iglú“ (Sluníčko 2012, č. 1 str. 8-9). Chlapci 

reprezentují stereotypní mužské vlastnosti, jako je technická zručnost a vynalézavost. 

Z trosek sudu si následně vyrobí lyže a sáňky.  „Kluci byli náramně šikovní a za chvilku 

jezdili z kopce na saních ze starého sudu“ (Sluníčko 2012, č. 1 str. 8-9) Všechny 

maskulinní postavy jsou aktivní a umí si poradit i s nepředvídatelnými událostmi. 

(Karsten, 2006, str. 24) Autorka textu (Pospíšilová, 2012) prezentuje zručnost a 

vynalézavost chlapců, pro dívku však v příběhu není místo. Vyvozuji, že absolutní 

absence femininní postavy je způsobena jednak zasazením příběhu do exteriéru, protože 

ženám je primárně vyhrazena domácí sféra, zatímco dobrodružství je doménou mužů. 

Zároveň proto, že zručnost a vynalézavost postav příběhu nekoresponduje s tradičně 

připisovanými vlastnostmi ženám. Dá se říci, že tento zjevný záměr rozlišit femininní a 

maskulinní role ve společnosti koresponduje s genderovou polarizací, tedy představou, 

že ženy a muži jsou odlišní a že společnost je uspořádána podle odlišnosti mezi nimi. 

(Smetáčková, Vlková, 2005, s. 21). Paušální připisování činností a vlastností určitým 

skupinám lidí patří mezi základní stereotypizační mechanismy a v případě, že se takové 

vyjadřování stane v určité kultuře v dané době běžné, mohou mu lidé, kteří se nad tím 

nezamýšlejí, připisovat „obecnou platnost“. (Valdrová,Knotková-Čapková, Paclíková, 

2010: 6) 

Na příběh lze však nahlížet rovněž optikou genderové analýzy sportu, kde jsou 

dosud stále striktně oddělovány mužské a ženské kategorie a udržovány typicky mužské 

a ženské disciplíny, jakožto doklad rozdílnosti maskulinity a feminity. Oblast sportu je i 

v současné době muži vnímána jako „bezpečná zóna“ spolehlivě určující jejich 

mužskost. Právě zde je dobře uchopitelné pojetí genderové identity, která „se i 

v sociologii dosud převážně kóduje celistvě a jakoby přirozeně přes tělo.“ (Šmausová, 

2002, str. 22) V oblasti sportu je tělo samotné nástrojem, skrze který se sportovní výkon 

prvotně uskutečňuje a stává se „hmatatelným“. Tělo je tedy „ztělesněním“ veškerých  

kulturních a sociálních praktik, které ke sportu jako k instituci patří a jak vyplývá 

z přístupu Connella (1995), právě tělo je prodloužením mužských charakteristik, 

protože „pravá maskulinita je téměř vždy odvozována z mužského těla.“(Connell 

1995:45) Sociální konstrukce muže je tedy odvozována z jeho zkušenosti, tělesnosti a 

tělo je, dle tohoto pojetí, přírodním zdrojem genderových rozdílů, které se projevují 

v mnoha oblastech života. V chlapci – čtenáři je tak prostřednictvím tohoto příběhu 

rozvíjen mužský stereotyp chování (Možný, 2006: 124-126). Jedná se o typicky 
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patriarchální pojetí maskulinity, které povzbuzuje muže – na rozdíl od ženy – k tomu, 

aby se od dětství všemožně připravoval na fyzické střetnutí. (Říčan, 1999: 83) Zároveň 

pro dívky – čtenáky je mediální sdělení a socializační účinek tohoto textu velmi zásadní. 

Přestože (a právě proto, že) ženské postavy v příběhu nevystupují,vnímám v intencích 

základní sociologické doktríny o Thomasově21 reálných důsledcích prezentování 

situace, že pokud budou ženské postavy vystupovat v rolích méně zdatných lidí, 

případně pokud budou plně absentovat v situacích, kdy je třeba fyzické zdatnosti, bude 

ženskost definována jako slabší odvozenina mužskosti, žena se v důsledku toho stane 

skutečně slabou. “Pravidelnosti fyzického a sociálního řádu svým tlakem formují a 

vštěpují dispozice.” (Bourdieu 1998:25) 

Že jsou v oblasti sportu vnímány generové role streotypně a jsou dětem 

vštěpovány v rámci rodiny, dokládá i anketa „Umíš lyžovat“ prezentovaná v čísle 1 na 

straně 37. Na anketě participují dva chlapci, kteří oba shodně odpovídají, že umí lyžovat 

a dvě dívky, z nichž jedna odpovídá, že neumí lyžovat, ale tatínek jí to naučí, odpověď 

druhé dívky je, že sice lyžovat umí, ale zároveň doplňuje informací, že má nové růžové 

lyže, které se jí hodí k růžové bundě. Tato anketa prezentuje jasné genderové 

stereotypy, které dívkám implicitně podsouvají určitou nejistotu v oblasti sportu a 

nutnost dobře vypadat. Oba chlapci jsou v souladu se svou genderovou kategorií 

sportovci, lyžování zvládají, jeden z nich dokonce ve své odpovědi uvádí, že skákal na 

skokánku v Alpách. (Sluníčko 2012, č. 1 str. 37) Naopak dívky jsou o poznání méně 

aktivní. Jedna z dívek sice lyžovat umí, ale hlavní „zpráva“ její odpovědi je, že lyže jí 

barevně ladí s oblečením. Tato skutečnost odpovídá stereotypnímu vnímání ženy jako 

okrasného předmětu. Plně to potvrzuje skutečnost, že ženám je jako jedna z primárních 

vlastností přiřazována parádivost. (Karsten, 2006: 24) Plně to koresponduje s tím, jak 

funguje mediální sdělení a jaký obraz genderových rolí předkládá. Navozuje představy 

o tom, jak má vypadat „normální žena” (heterosexuální, bílá, krásná, štíhlá, matka) a 

”normální muž” (heterosexuální, bílý, sportovní, úspěšný, živitel rodiny) (Kubálková, 

                                                 

21Thomasův teorém vychází z obecnějšího pojmu Definice situace. Jde o základní sociologický termín, 

který formuloval v roce 1928 právě americký sociolog W. I. Thomas ve svém díle TheChild in America. 

Definice situace popisuje jedincovo porozumění a interpretaci sociálního kontextu, tedy to, jak jedinec 

sám chápe situaci, ve které se nachází. (Jandourek, 2003) Thomas tento koncept následně rozšířil o 

důsledky těchto interpretací.  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/W._I._Thomas
https://cs.wikipedia.org/wiki/W._I._Thomas
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Čáslavská, 2009: 48). Především v médiích jsou totiž ženy zobrazovány „štíhlé, 

dlouhonohé, svůdné manažerky popíjejí kávu nebo promlouvají o tom, že na svůj lak na 

vlasy, prostředek pro svěží dech nebo deodorant se mohou spolehnout za všech 

okolností - jakoby jediným zájmem žen na pracovišti byl příjemný vzhled“ (Valdrová, 

2006: 82). Druhá z dívek přiznává, že lyžovat neumí, nicméně dodává, že jí to tatínek 

naučí. Dívka je tak vsazena do genderově typické role, tedy pasivní ženy, které je 

v oblasti sportu méně zdatná než muži. Situace je ještě umocněna doplněním, že to bude 

právě tatínek tedy maskulinní postava, který ji tento druh sportu naučí. Fakt, že 

trenérem lyžování bude tatínek a ne maminka, v sobě implicitně obsahuje 

zaškatulkování žen, jako nekompetentních osob v oblasti sportu. Situace je typickou 

ukázkou procesu genderového stereotypizování, kdy se určité chování, postoje či emoce 

zařazují jako přiměřené a patřičné pouze pro jedno pohlaví a dál už se jedná tak, jako by 

šlo o přirozené odlišnosti. (Gjuričová, 1999: 77) 

Druhou zkoumanou oblastí je prezentace genderu v rámci pracovního trhu, do 

které je začleněno celkem 6 textů a 3 obrázkové přílohy. Analýzu začnu rozborem textů 

a obrázků z čísla č. 10 ze strany 9. Obrázek, který zde doplňuje básničky, znázorňuje 

dvě manuální profese, které se realizují v bytě, a to malování a tapetování. Tímto 

způsobem časopis Sluníčko dětem prezentuje, jak by se řemesla měla provádět. 

Ilustrace, na kterých vystupuje malý chlapec a jeho teta poukazují na chyby při 

provádění.  Plně v duchu genderových stereotypů je zde představen muž (chlapec) jako 

ten aktivní a výkonný, i když ještě nezkušený. Žena se zde objevuje jen jedna, v podobě 

tety, která však nemá dostatečnou odbornost a zručnost, aby úkol zvládla. Zároveň je 

neschopna se „bránit“ a je chlapcem zatapetována a zůstává nehybně pod tapetou. Zde 

je tedy jasný odkaz na femininní roli pasivity a zranitelnosti. (Morrisová, 2000: 18) 
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Obrázek 14 - Sluníčko 2012, číslo 10, strana 9 

 

Celý text doprovázející obrázky také užívá pouze generické maskulinum „když maluje 

malíř..., truhlář pilou řeže dříví...“ (Sluníčko 20012, č. 10, strana 9), takže jasně 

evokuje dojem, že tyto profese nebo činnosti nemůže dělat žena. Jde tedy opět o 

genderovou nerovnost a zdůrazňování genderových stereotypů, které jsou ve společnosti 

zakořeněné, avšak v rámci výchovných textů by již přítomné být neměly, jelikož je tím 

ovlivňován společenský a odborný status žen na obecné rovině. (Valdrová, Knotková-

Čapková, Paclíková, 2010: 27). Tímto způsobem je viditelně podporována asimetrie 

v obecném vnímání a hodnocení ženských a mužských aktivit a rozlišování pojmů 

„kvalifikované“ a „nekvalifikované“ činnosti. Jak totiž statistiky ukazují, do kategorie 

„kvalifikovaných“ činností spadají většinou mužské činnosti, zatímco v rámci 

„nekvalifikovaných“ převažují činnosti ženské. (Bourdieu, 2000, s. 55) Z hlediska 

profesní a ekonomické rozlišujeme rovněž sféru placené a neplacené práce. Prací 

neplacenou je přitom  označován soubor domácích povinností, jako je péče o děti a další 

členy rodiny, domácí práce v podobě vaření, uklízení, praní atd., který byl v minulosti 

z hlediska ekonomie neviditelný a tím pádem nehodnotný. Jedná se totiž o práci 

odehrávající se v soukromí, která není předmětem veřejné soutěže a prezentace a její 
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výsledky slouží k okamžité spotřebě. Jde o nikdy nekončící, rutinní cyklus prací, bez 

viditelných, trvalých výsledků a velmi těžko se převádí na tržní hodnotu. Tato sféra 

genderově přináleží ženám, zatímco veřejná sféra, na které se odehrává práce placená, je 

sférou mužů. (Křížková, Pavlica, 2004, str. 67).  

Tento princip nerovnosti a rozdělení pracovního uplatnění je skrytý rovněž 

v anketě „Vyrábíte rádi něco z papíru“, otištěné v č. 10 na str. 37. Ankety se zúčastnily 

čtyři děti (dvě dívky a dva chlapci). Dívky odpověděly, že rády modelují postavičky a 

ozdoby z papíru, chlapci uvedli dráhu pro auta a autobus, což odkazuje k stereotypnímu 

dělení hraček na dívčí a chlapecké. Toto dělení navozuje iluzi, že je přirozené, že 

chlapci vybírají technické hračky vyžadující zručnost, zatímco dívky preferují hračky 

vztahující se k péči. V dětech, které berou časopis Sluníčko do rukou, to v souvislosti 

s dominujícím genderovým diskursem ve společnosti nutně vyvolává pocit, že takováto 

preference hraček ve vazbě na genderovou kategorii je přirozená a genderový stereotyp 

nejen nejspíše převezmou, ale zároveň dále reprodukují prostřednictvím svého chování. 

(Gjuričová, 1999: 77)  

Celá tato anketa jen dotvrzuje vědecký názor, že přestože se člověk rodí 

s určitou genetickou výbavou a předpoklady, zásadní a hlavní roli hraje proces 

socializace. (Křížková, Pavlica, 2004, s. 62) Právě socializace přímo ovlivňuje, jaké role 

bude člověk v životě plnit a hrát. Dětem je již od narození vštěpována jejich role, a to 

mezi jinými právě tím, jaké jsou jim „přisuzovány“ hračky.  Holčičkám tradičně 

přináleží kočárky pro panenky a panenky samotné, zatímco chlapcům jsou předkládány 

zpravidla autíčka a vláčky.  To vše vede k tzv. „správnému nasměrování“ pro budoucí 

život dospělých, jež se odehrává zcela v intencích stávajícího androcentrického a 

heteronormativního společenského uspořádání. Je zažitou patriarchální tradicí, že dívky 

by si měly hrát s panenkami, protože se musí připravovat na svoji životní roli matky a 

chlapci by si měli hrát tak, aby později dobře zvládali svoje „veřejné role“, jako je 

například řidič, montér, vynálezce, voják, atd. (Křížková, Pavlica, 2004: 76) Toto 

genderové členění rolí však v současné společnosti naráží na realitu, v níž ženy ve velké 

míře participují i na sféře placené práce, zároveň ale nejsou zbaveny zodpovědnosti za 

sféru neplacenou. Neplacená sféra se stává pro ženu de facto druhou směnou. Přestože 

existují případy, kdy práce v domácnosti vykonávat nemusí, protože buď nemají rodinu, 

anebo jim tyto práce zajišťuje najatá síla, či jiný člen rodiny, nedošlo zatím k vymyzení 
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společenských očekávání s tímto spjatých. Žena se v každém případě v očích 

zaměstnavatele stává méně perspektivním a méně flexibilním zaměstnancem, než je 

muž. (Jarkovská, Lišková, Šmídová a kol., 2010, s. 122)    

Genderové stereotypy tohoto typu se však jen těžko změní, pokud budou stále novým a 

novým generacím vštěpovány. A že vštěpovány jsou, dokazuje hned další anketa z č. 

11, str. 45.  Ankety s názvem „S čím si nejraději hrajete“ se zúčastnily tři děti (dvě 

dívky a jeden chlapec). Dívky odpověděly, že si hrají s panenkou na svatbu a na 

pískovišti na vaření kávy a dortu pro maminku, chlapec uvedl, že si nejraději hraje s 

náklaďákem, což opět odkazuje k stereotypnímu dělení hraček na dívčí a chlapecké. 

Myslím, že prezentování těchto preferencí pomáhá k udržení stávajícího stavu, 

k udržení stávajícího stereotypního dělení na ženské a mužské a protože je hra vlastně 

přípravou na budoucí profesi, dochází tak i k udržování horizontální segregace 

povolání. Podle mého názoru chybí mezi prezentovanými hračkami stavebnice. Tento 

typ hraček podporuje kreativitu a tvořivé myšlení a z vlastní zkušenosti vím, že 

stavebnice jsou oblíbenou hrou chlapců i dívek. Že jsou stavebnice atraktivní pro dívky 

i chlapce si například uvědomuje i výrobce stavebnic Lego, který však (bohužel již 

genderově stereotypně) dodává tematické řady stavebnic.22 

Obrázek 15 – Produktové řady na http://www.lego.com/cs-cz/products 

 

 

                                                 

22 Dle internetové prezentace produktů společnosti Lego jsou dětem nabízeny tematické řady stavebnic, 

například Friends, Super Heroes apod., které svou stylizací, barvami i genderem postaviček podporují 

genderovou segregaci. Například na webové stránce řady Friends je používán v textu výlučně ženský rod 

a postavičky jsou dívky. (http://www.lego.com/cs-cz/products) 
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Přes výše uvedenou genderovou stereotypizaci při vývoji konkrétních produktů 

považuji tvořivé stavebnice za příklad hračky, která je genderově senzitivní a umožňuje 

kooperaci dětí bez ohledu na jejich gender. Prezentování této kooperace dívek a chlapců 

na stránkách časopisu Sluníčko bych také uvítal.  

Oblast sportu sice není samostatně zkoumanou skupinou v rámci analýzy, ale v 

případě vykonávání sportu jako profese, lze sportoviště považovat za specifické 

pracovní prostředí. Proto v rámci analýzy této oblasti předkládám příklad reprezentace 

sportovní profese. V prvním čísle časopisu z roku 2012 je na straně 13 nakreslen 

obrázek krasobruslařky a krasobruslaře, Kresba je doplněna úkolem pro děti, které mají 

obtáhnout čáry, které krasobruslaři udělali na ledě. 

Obrázek 16 - Sluníčko 2012, číslo 1, strana 13 

 

Přestože obrázek znázorňuje dívku a chlapce na bruslích, textová část už krasobruslařku 

vynechává. Na úrovni textu tedy v rozporu s ilustrací dochází k užívání generického 

maskulina, které na úrovni jazyka vymaňuje ženskou část čtenářstva 

z krasobruslařského sportu. A nejenom krasobruslařského. Vynechání krasobruslařky 



 

96 

 

v textu implikuje pro konzumenty a konzumentky mediálního sdělení „obecnou 

platnost“ tvrzení, že ženy méně participují na sportování. (Valdrová,Knotková-

Čapková, Paclíková, 2010: 6)Generické maskulinum, jež je užito v textu pod obrázkem, 

úzce souvisí a prakticky navazuje na rozbor obrázku „Příběh Sudovaná - úplná absence 

žen“ z časopisu Sluníčko 2012, č. 1 str. 8-9. Je zde zcela jasně možné vypozorovat, že 

mužský rod a mužské koncovky se užívají v oblasti sportu, která je pro muže 

„bezpečnou zónou“ spolehlivě určující jejich mužskost. (Šmausová, 2002: 22). Při 

rozboru úkolu: „Obtáhni modrou pastelkou jen ty čáry, které právě udělali 

krasobruslaři na ledě“, je důležitým prvkem nejen užití generického maskulina, ale také 

užití slova „modrou“, což podtrhuje onu ženskou vymaněnost ze sportu. Modrá barva je 

totiž většinou přiřazována mužskému pohlaví. (Křížková, Pavlica, 2004: 76) V souladu 

s genderovým stereotypem je i barevné vyobrazení postav, který přiřazuje mužskému 

pohlaví barvu modrou a ženskému pohlaví barvu růžovou, červenou nebo fialovou. 

(Křížková, Pavlica, 2004: 76)Tímto způsobem dochází k genderové segregaci, která se 

projevuje nejen v oblasti sportu, ale zasahuje naše životy komplexněji a  každodenně. 

Například právě na pracovním trhu, kde v České republice existuje horizontální i 

vertikální genderová segregace (Valentová, Šmídová, Kastrňák, 2007: 51) nebo 

v oblasti školství, kde se projevuje genderová segregace jak na úrovni žactva tak i na 

úrovní pedagogického sboru. (Jarkovská, 2009: 41)  

Skutečnost, že je postavení žen na pracovním trhu v naší společnosti odlišné než 

postavení mužů, dokládá i následující ukázka. Jde o komiks Luskáček – tajemné 

destičky, otisknutý v č. 2 na str. 4 -5. Děti Jonáš a Eliška mají strýčka Luskáčka, se 

kterým jsou v botanické zahradě, kde se zvídavý Jonáš poraní o kaktus, protože chce 

ukázat, že objevil květ kaktusu. Jedná se tedy o zranění spojené se zvídavostí, nikoliv 

neschopností a je důsledkem jeho zájmu o věc. Strýček jim následně pomocí kouzel 

vysvětlí princip fungování krevních destiček.Vcelém komiksu je postava Elišky 

absolutně pasivní a pronese jedinou větu, že krevní destičky vypadají jako piškoty. Toto 

zcela dokumentuje způsob, jak je vnímáno pojetí ženy v naší společnosti. Ženy se starají 

o „teplo rodinného krbu“ a jsou spíše pasivní, jsou znázorňovány jako závislé, jako ty, 

které potřebují mužskou ochranu. (Smetáčková, Vlková, 2005: 55) Jonáš, chlapec, je 

tedy zobrazován jako ten zvídavý a dívka Eliška dostává jasnou roli pasivní účastnice. 

Přestože jsou hlavními postavami chlapec a dívka, čímž je navozována jakási iluze 

genderové vyváženosti, skutečnou zprávou pro dětské čtenářstvo je, že vědecké 
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poznatky předává mladší generaci strýc Luskáček, tedy maskulinní postava. Navíc 

z obou dětí je tím zvídavým, aktivním a nadějným studentem právě Jonáš, tedy opět 

maskulinní postava. Poselstvím pro čtenářky je: „Buďte pasivní a můžete z dálky 

přihlížet, ale věda není pro vás.“ Tato skutečnost odpovídá i mediálnímu obrazu ženy-

vědkyně v České republice, kdy je v tisku prezentováno až pětinásobně více vědců než 

vědkyň (Tenglerová, 2010: 78) Tento text uveřejněný v časopise pro předškolní děti 

jasně koresponduje s realitou dnešní společnosti, ve které ženám náleží ty méně 

odborné, méně kompetentní a méně kvalifikované profese než mužům. Je to zjevné až 

do té míry, že jakákoli profese se stane v určitém smyslu „kvalifikovanou“ ve chvíli, 

kdy ji začnou vykonávat muži. Jako příklad lze zmínit rozdíl mezi kuchařem a 

kuchařkou, nebo krejčím a švadlenou. V době, kdy tyto práce vykonávaly pouze ženy, 

byly považovány za podřadnou a mužům nedůstojnou, ovšem ve chvíli, kdy se jí chopili 

muži, došlo k jejich pozvednutí na daleko vyšší úroveň a proměnilo se i celé chápání o 

nich. (Bourdieu, 2000, s. 55)  

Ve Sluníčku 2012, č. 7 na str. 37 potom nalezneme další anketu s názvem „Jak 

to vypadá v Africe“, která jakoby shrnuje a doplňuje vše již řečené. Její význam vidím 

především v tom, že nejen znova a z jiného úhlu podporuje rozdělení femininních a 

maskulinních rolí ve společnosti, ale ukazuje, jaký zásadní vliv má medializace. Vše, co 

je zveřejněno pomocí textu či obrazu, je automaticky společností vnímáno jako úzus a 

obraz reality.    Zmíněné ankety se zúčastnily čtyři děti (dvě dívky a dva chlapci). Jedna 

z dívek odpověděla, že v Africe jsou některé děti, které nemají co jíst a je třeba jim 

pomáhat. Tato odpověď podle mne opět odkazuje k principu péče a empatie, kdy na 

rozdíl od chlapců dívka vnímá starost o druhé jako prioritu v souladu s vědomím 

„odpovědnosti vůči světu“ (Gilligan, 2001: 49) Odpověď respondentky zároveň 

odkazuje na vnímání Afriky jako stereotypně generalizovaného světadílu, kde je 

hladomor. Tato skutečnost je propojena s působením médií na naše vnímání světa. Čím 

je informace negativnější, tím má vyšší pravděpodobnost stát se zprávou a být 

uveřejněna v médiích. (Baluchová, 2014: 74) Často tak lze vidět v médiích fotografie 

utrpení, zejména podvyživených dětí. (Baluchová, 2014: 78) Při zveřejňovaní 

obrazového materiálu z rozvojové země však hrozí, že na základě jediné fotografie nebo 

lidského příběhu si čtenářská obec udělá obraz celé společnosti nebo země. (Baluchová, 

2014: 80) Zatímco druhá dívka svou odpověď omezí na popis situace, že v Africe žijí 

žirafy, sloni, tygři… a je tam horko a písek, tak první z chlapců odpovídá, že v Africe 
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jsou krokodýly a koušou zlobivé děti do zadku, druhý pak, že v Africe jsou opice, jedí 

banány a házejí slupky na lidi. Ve vyjádření obou chlapců se objevuje popis útočného 

chování, což odpovídá stereotypnímu genderovému dělení vlastností. 

(Valdrová,Knotková-Čapková, Paclíková, 2010: 10) 

 

4.3 Porovnání obou ročníků 

Základní měřitelný rozdíl mezi ročníky je v celkovém rozsahu stran výtisku, kdy 

došlo k nárůstu počtu stran z 32 na 44,5. Tento nárůst pravděpodobně souvisí 

komercializací časopisu a placenou reklamou v ročníku 2012. Vzhledem k tomu, že 

počet stran není relevantní pro obsah výzkumu, pracuji dále s průměrnými hodnotami 

výskytu postav, protože absolutní čísla by s ohledem na rozdílný počat stran zkreslovala 

výsledek. Obsahově bohatší se zdá být starší ročník. Čtenáři a čtenářky zde nacházeli 

více obrázků i textů. Ročník 2012 je z hlediska textů chudší, to je částečně 

kompenzováno doplňkovými CD, která však nejsou předmětem zkoumání a jejich 

obsah nebyl pro tuto práci analyzován. V tabulce níže jsou porovnány průměrné 

hodnoty za každý ročník časopisu Sluníčko zvlášť. 

Tabulka 3 - Porovnání průměrných hodnot obou ročníků časopisu Sluníčko 

 

Z tabulky jednoznačně vyplývá, že mezi porovnávanými ročníky je mírný nárůst 

vyobrazení ženských postav a pokles mužských. Stále však v obou ročnících vyobrazení 

mužských postav nad ženskými výrazně převyšuje. V roce 1977 byl celkový průměrný 

počet postav v jednom výtisku 55,7, z nichž je 39,5 % mužských, 17,6 % ženských a 

42,9 % genderově neutrálních. V roce 2012 byl celkový průměrný počet postav 

v jednom výtisku 54, z nichž je 38,5 % mužských, 22,2 % ženských a 39,3 % genderově 

neutrálních. V kategorii dětských přispěvatelů a přispěvatelek došlo výraznému posunu 

v zastoupení dívek a chlapců mezi ročníky, zatímco v roce 1977 byl počet přispívajících 

Ročník
počet 

stran

Z toho 

komerční 

reklama

Počet 

obrázků

počet 

textů

počet 

mužskýc

h postav

počet 

ženských 

postav

počet 

genderov

ě 

neutrální

ch postav

počet 

dětských 

přispěva-

telek

počet 

dětských 

přispěvo-

vatelů 

1977 32 0,9 29,3 32,4 22 9,8 23,9 4,7 2,8

2012 44,5 12,5 23,9 12,4 20,8 12 21,2 2 1,8
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dívek téměř dvojnásobný proti chlapcům, v roce 2012 byl jejich počet téměř vyrovnaný. 

Tuto skutečnost hodnotím jako pozitivní příklad poskytnutí stejného prostoru dívkám i 

chlapcům. 

Graf 3 - Porovnání počtu mužských postav 

 

 

Graf 4 - Porovnání ženských postav 
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Graf 5 - Porovnání počtu genderově neutrálních postav 

 

 

Z diskurzivní analýzy obou ročníků vyplývá, že časopis prošel změnou. Změnu 

bych obecně charakterizoval jako posun od edukačně-zábavného charakteru 

k charakteru zábavně-edukačnímu, kdy je kladen větší důraz na první slovo ze spojení. 

Pravděpodobným důvodem je koncepční řízení veškerého dění ze strany státního 

aparátu v 70. letech minulého století, kdy bylo ve státní působnosti mimo jiné jak 

předškolní vzdělávání, tak i podoba tiskovin. Na druhou stranu v roce 2012 se zaměření 

časopisu řídí už pouze tržní poptávkou a provázanost s osnovami předškolního 

vzdělávání není systémová. Koncepční zájem o vzdělávání dětí v ročníku 1977 

dokládají pravidelné rubriky, například „Od hlíny k džbánku“ (strana 11 v čísle 5), „Od 

uhlí k elektřině“ (strana 11 v čísle 6) či „Povídej o …“, kde jsou dětem představovány 

různé aspekty a souvztažnosti fungování společnosti. Současně jsou dětem 

prezentovány i genderové stereotypy, jako je vyobrazování pouze mužů ve sféře 

placeného zaměstnání apod. V roce 2012 časopis Sluníčko na takovouto edukaci 

částečně rezignuje, o to více se na jeho stránkách objevují interaktivní rubriky 

obsahující různorodé úkoly, jako jsou doplňovačky, rébusy, vystřihovánky apod. 

Bohužel i tyto rubriky obsahují (často implicitně) genderově nekorektní vyjadřování. 

Příkladem může být rubrika „Fotky z prázdnin“ z č. 4, strana 35, kde je chlapci 
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vyhrazena zahraniční a dívce domácí část a současně jsou v zadání úkolu rozděleny 

barvy genderově stereotypním způsobem nebo užívání generického maskulina jako 

v případě úkolu s krasobruslařkou a krasobruslařem v čísle 1 na straně 13. Z hlediska 

výskytu genderových stereotypů a genderově nekorektního vyjadřování musím u 

ročníku 2012 konstatovat mírné zlepšení situace proti ročníku 1977. Nicméně ani zde 

nemohu hodnotit situaci jako dobrou. 
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5. Závěr 

V rámci svého výzkumu jsem se zaměřil na genderovou reprezentaci a s ní 

spojené socializační dopady u dvou časově značně vzdálených ročníků časopisu 

Sluníčko. První z roku 1977, tedy z doby, kdy byla celá společnost tehdejšího 

Československa pod vlivem státního socialismu a západní způsob života byl všemožně 

potlačován. Druhý je z roku 2012, tedy z doby nedávné, kdy naší společností naopak 

tzv. západní styl života definovaný demokratickým zřízením a kapitalistickým 

systémem produkce všude prostupuje.  

Nejprve jsem uskutečnil kvantitativní analýzu obou ročníků, kde jsem se snažil 

zaznamenat četnost zobrazení ženských, mužských a neutrálních postav. Statistické 

shrnutí těchto údajů prokázalo výrazně méně zobrazení ženských postav proti 

mužským. Přesto že v ročníku 2012 došlo k mírnému snížení této disproporce, lze 

celkově pozorovat v obou ročnících fenomén zneviditelňování žen. Z kvalitativní i 

kvantitativní analýzy, kterou jsem v rámci svého výzkumu časopisu Sluníčko provedl, 

vyplývá, že genderové stereotypizace a segregování genderových rolí se vyskytovalo 

nejen v ročníku 1977, ale je přítomno i v ročníku 2012. Změnil se pouze způsob a 

intenzita s jakou jsou prezentovány. Zatímco v ročníku 1977 byla dichotomie a zároveň 

komplementarita genderových rolí přítomna jakoby v zájmu celé společnosti pod 

myšlenkou, že každý člověk podle svých možností a schopností přispívá ke společnému 

cíli, byli muži i ženy vyobrazováni v genderově stereotypních rolích v soukromé i 

veřejné sféře.  V ročníku 2012 je stereotypní dělení genderových rolí v textu i 

ilustracích přítomno částečně implicitně, jako by už nemělo oporu ve vládní ideologii, 

ale šlo by o „sdílení dobré praxe“. Příkladem jsou třeba otištěné ankety, které evokují 

autenticitu veřejného mínění a prezentují respondenty a respondentky v genderově 

stereotypních rolích, jako například anketa „Umíš lyžovat“ prezentovaná v čísle 1 na 

straně 37, v které jsou chlapci ti sportovně zdatnější než dívky, které lyžovat neumí 

nebo je pro ně důležité barevné sladění bundy a lyží. Kvantitativní analýza obou ročníků 

prokázala statisticky menší zastoupení ženských postav proti mužským, což odkazuje 

k marginalizaci žen. Dle mého názoru má tento fenomén negativní dopad na dívky, 

kterým je předkládán „obraz reálného světa“, v kterém je skupina žen méně početná a 

tedy slabší v prosazování svých zájmů. 
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Dětským čtenářům a čtenářkám obou ročníků byly předkládány zjevné příklady 

stereotypních femininních a maskulinních rolí ve společnosti a byl používán sexistický 

jazyk v podobě generického maskulina. Tento závěr je u ročníku 2012 poměrně 

zarážející a alarmující vzhledem ke skutečnosti, že v západních zemích existuje již od 

70. let 20. století tzv. program nesexistického vzdělávání (Jarkovská, 2013: 42), jehož 

cílem je modelovat nesexistické chování právě pomocí nabídky nesexistických učebních 

materiálů, používáním nesexistického jazyka a rozvíjením nesexistického způsobu 

myšlení. Časopis Sluníčko si přitom klade za cíl rozvíjet estetické, jazykové, poznávací 

i praktické schopnosti dítěte (Dokoupil, 2002: 225) a měl by nabízet ucelený didaktický 

systém a být inspirací pro předškolní výchovu. Proto by tedy dětem měly být 

předkládány genderově citlivé texty a ilustrace, poskytující dětem alternativy rolí, které 

by jim dávali možnost volby dle individuálních preferencí. Děti by měly být vedeny 

k hraní si ve smíšených skupinkách a vedeny k tomu, aby se přestaly striktně podle 

předkládaných stereotypů chovat. Časopis Sluníčko však tyto zažité stereotypy ve 

společnosti i v ročníku 2012 podporuje a mohl bych říci, že i prohlubuje. Je to dáno jeho 

výjimečností vzhledem k jeho cílové skupině, tedy skupině dětí ve věku tři až šest let. 

Jedná se totiž o unikátní věk, kdy se buduje u dětí genderová identita a je velice zásadní, 

jaké texty a obrázky jsou v rámci didaktiky těmto předškolním čtenářům a čtenářkám 

předkládány. (Smetáčková, Vlková, 2005: 20) Od tří let si dítě již dostatečně uvědomuje 

svá přání a dokáže je odlišit od přání druhých vše, co vnímá kolem sebe, utváří jeho 

sociální identitu a výklad rolí tak, jak je těmto dětem předkládán, má značný vliv na 

jejich pozdější uplatnění nejen v kolektivu, ale také například na trhu práce. (Jarkovská, 

2013: 28)  

V rámci kvalitativní analýzy časopisu Sluníčko jsem rozdělil vybrané vzorky 

textů a obrázkových příloh do dvou hlavních oblastí genderových vztahů, a to vztahy 

v rodině a postavení na pracovním trhu. Bylo velice zajímavé sledovat, jakým 

způsobem a zda se genderové stereotypy proměnily. Z mé analýzy obou ročníků 

vyplývá, že genderová segregace byla v období socialismu zřetelnější, než je tomu 

v současné době. Období roku 1977 spadá, dle Barbary Havelkové23 do éry rodiny, 

                                                 

23Barbara Havelková identifikovala ve své práci tři stadia genderové rovnosti v období socialismu: 1) 

stádium zrovnoprávnění (equalization) v letech 1948–1962; 2) stádium přemítání (reflection) v letech 

1963–1968; 3) éra rodiny (the era of family) v letech 1969–1989. (HAVELKOVÁ, 2005: 46) 



 

104 

 

které nastalo po poměrně vůči sobě protichůdných obdobích. Prvním z nich bylo období 

poválečné, kdy docházelo ke snahám o zrovnoprávnění v oblasti rodiny, takže byly 

upravovány zákony směrem k zajištění stejných práv a povinností manželů a ženy byly 

podporovány ve vstupu na pracovní trh. Od 60. let 20. století začala legislativa opět 

postupně tlačit ženy do role pečujících matek, což vedlo až k poslednímu stádiu, éře 

rodiny, pro které bylo charakteristické utlumení svobody, ústící v lpění na rodině, 

jakožto místě svobody a morálních i občanských hodnot. Právní rovnost v oblasti rodiny 

byla interpretována čistě jako dělba práce na základě pohlaví s podtextem, že se každý 

z manželů podílí svým konkrétním a typickým způsobem na chodu rodiny a pouze tak 

může být manželství rovné, svobodné a morální. (Volejníčková, 2014: 120)  

Socialistický model emancipace měl dvě strany, a to ekonomické zájmy státu a 

snahu o zrovnoprávnění pohlaví, která byla ženám předkládána jako program na 

osvobození ženy od handicapu mateřství, a to prostřednictvím výstavby celé sítě školek 

a jeslí, které přijímaly děti již od tří měsíců (kdy tenkrát končila mateřská dovolená) a 

nabízely dokonce i celotýdenní péči. (Možný, 1999: 154) Rodina se tak stala poslední 

baštou svobody a místem, kde bylo možné formovat lidskou důstojnost. Z tohoto 

důvodu se také stala prostorem, kde se rozvíjela individuální tvořivost a jediným 

místem, kde mohl být člověk aktivní, aniž by mu jeho aktivity předepisoval stát. 

(Havelková, 1993: 92) Oba tyto socialistické modely emancipace, a to jak na poli 

pracovním, tak i rodinném, jsou z analyzovaných čísel časopisu Sluníčko, viditelné. 

Dělba práce, která měla zajistit chod rodiny, je zřejmá prakticky ze všech předložených 

textových ukázek a obrázkových příloh. Snad nejtypičtěji vše představuje obrázek 

doplňující rubriku s názvem, Dívej se a povídej o zaměstnání, otištěný ve Sluníčku číslo 

6 z roku 1977, na straně 26. Veškeré profese, které jsou zde představeny, zcela kopírují 

genderové stereotypy „typicky mužských“ a „typicky ženských“ povolání. Muži jsou 

tak znázorněni jako zedníci, traktoristi, automechanici, kominíci, instalatéři, strážníci, 

horníci, elektrikáři či doktoři a ženám je přisouzena role hospodyně v zástěře, 

prodavačky, sekretářky, učitelky, zdravotní sestry a paní, která nakupuje v obchodě. Jak 

se však shoduje většina autorů a autorek, v socialistické společnosti bylo toto dělení 

mužské a ženské sféry poměrně specifické (například Karsten, 2006, Havelková, 1992). 

Na poli domácí, ženské sféry docházelo ke genderově typickému zdůrazňování 

femininních rolí, jako je citlivost, mírnost, starostlivost či ochota pomoci a starat se o 

druhé (Karsten, 2006, str. 77), avšak ve veřejné, mužské sféře, došlo k proměně vůči 
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„předsocialistickým“ obdobím. Prakticky totiž přestaly existovat veřejné zájmové a 

občanské aktivity a ona veřejná sféra se de facto překryla se sférou pracovní a ještě 

„navíc stejně, jako neměla politická kariéra prestižní, ale jen mocenskou hodnotu, 

ztrácela postupně i pracovní kariéra, která byla prostředkem politického vydírání, svou 

prestižní hodnotu.“ (Havelková, 1992: 88–89).  

Veřejná, pracovní sféra sedmdesátých a osmdesátých let 20. století, která byla 

dětským čtenářům a čtenářkám prezentována, skutečně velice často znázorňovala muže 

v ryze „mužských profesích“ a navíc tento genderový stereotyp umocňovala častým 

užíváním generického maskulina, jako tomu bylo například v případě úkolu, vepsaného 

u rubriky Dívej se a povídej o zaměstnání v čísle 6 na straně 26: „Najdeš na obrázku 

myslivce, zahradníka, zedníka, traktoristu, kominíka, číšníka, horníka, pekaře, 

elektrikáře a další?“ Tento způsob oslovování pouze mužské části čtenářstva potom 

ještě více ovlivňuje vnímání reality, o to více, pokud jde o dětské publikum. Jazyk má 

totiž schopnost formovat a ustavovat pozice lidí na společenském žebříčku. V případě 

českého jazyka, ve kterém se (na rozdíl například od angličtiny) vyskytuje rozlišení 

mužského a ženského rodu, je tato schopnost ještě výraznější. Pokud je tedy používán 

pouze mužský rod, vytváří to dojem, že jsou ženy v daném textu nepřítomné a tím se 

ženy s konkrétní aktivitou nebo problémem automaticky ani nespojují. Jelikož se o nich 

nemluví, veřejnost je v dané souvislosti nevnímá, což značnou měrou ovlivňuje celý 

společenský status žen na obecné rovině. (Valdrová, Knotková-Čapková, Paclíková, 

2010: 27). Text „Najdeš na obrázku myslivce, zahradníka, zedníka, traktoristu, 

kominíka, číšníka, horníka, pekaře, elektrikáře a další?“ tedy umocňuje vnímání 

genderového stereotypu, že zmíněné profese zastávají pouze muži, k čemuž se ještě 

přidává skutečnost, že pod obrázkem zcela chybí obdobný dotaz hledající ženské 

profese. (Smetáčková, 2006: 10) Absence otázky týkající se žen ještě podtrhuje a 

zdůrazňuje dojem, že ženy téměř žádné profese prakticky ani nezastávají a v kontextu 

s vyobrazením žen na obrázku (hospodyně v zástěře, prodavačka, sekretářka, učitelka, 

zdravotní sestra sekundující lékaři a paní, která nakupuje v obchodě) ženskou práci staví 

do podřadné pozice.  

Z analýzy vyplývá, že časopis Sluníčko z roku 1977 reflektuje trendy 

sedmdesátých let 20. století vychovávat děti způsobem znevýhodňujícím dívky před 

chlapci. Chlapci, jakožto příslušníci „silného“ pohlaví, byli povzbuzování k tomu, aby 
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byli praktičtí, aktivní, tvrdí a odvážní a dívky byly vedeny k tomu, aby byly ochotné 

pomáhat, aby byly pasivní, ústupné a mírné. K podobným zjištěním, přestože ne tak 

výrazným, jsem došel i v rámci analýzy ročníku 2012. Například již zmíněná absence 

žen v textu je zcela evidentní v příběhu „Sudovaná“, otištěném v č. 1 na stranách 8 až 9. 

V příběhu se pojednává pouze o čtyřech chlapcích, kteří staví iglú a následně si z trosek 

sudu vyrábí lyže a sáňky. Chlapci zde tedy zcela zjevně reprezentují stereotypní mužské 

vlastnosti jako aktivitu, technickou zručnost a vynalézavost. Dívky však v příběhu 

nedostaly žádné místo, což podporuje hned dvě genderově stereotypní představy. 

Zaprvé fakt, že ženy manuální zručností, sportovní zdatností, vynalézavostí ani touhou 

po dobrodružství neoplývají a za druhé, že mužům je vyhrazen prostor veřejný, 

venkovní, zatímco ženám implicitně náleží prostor vnitřní, prostor domácnosti. Podobně 

rozdělený pohled na role ve společnosti předkládá odpověď chlapce v textové podobě 

ankety „Chtěli byste mít svého koně“, uveřejněné v ročníku 2012 č. 6 na str. 37, který 

by chtěl bagr. Toto přání zcela odpovídá genderovému stereotypu, který chlapcům 

připisuje mnohem bližší vztah k technice a přisuzuje jim maskulinní roli být manuálně a 

technicky zručný a silný. Zároveň však ještě znovu ukazuje na rozdělení veřejné – 

mužské sféry a domácí – ženské sféry, jelikož pracoviště bagru je jasně vně domácnosti. 

Tento záměr rozlišit femininní a maskulinní role ve společnosti, evidentní i v ročníku 

2012 časopisu Sluníčko, naznačuje, že i v současné době existuje genderová polarizace, 

tedy představa, že ženy a muži jsou odlišní a že celá společnost je také uspořádána na 

základě odlišnosti mezi nimi. (Smetáčková, Vlková, 2005, s. 21) Má zjištění odpovídají 

interkulturnímu mnohaletému trendu rodičů, vychovatelů, vychovatelek, učitelů a 

učitelek vychovávat děti způsobem, který zvýhodňuje chlapce před dívkami. Chlapci, 

jsou povzbuzování k tomu, aby aktivní a odvážní, dívky naopak k tomu, aby byly mírné, 

ústupné a ochotné kdykoliv pomoci. (Karsten, 2006: 77)  

Zjištěná skutečnost, že uvnitř časopisu, který vychází v současnosti velmi 

vysokým tištěným nákladem, je přítomna genderová stereotypizace a podsouvání 

stereotypních genderových rolí ve společnosti, je přinejmenším zarážející. Již od 

počátku 19. století byl popsán vliv časopisů pro děti na jejich pozitivní vývoj a výchovu. 

Vlastenečtí učitelé a vychovatelé té doby již byli přesvědčeni o tom, že domácí 

žákovská četba, a to včetně časopisů, pozitivně ovlivňuje a zefektivňuje celý výchovný 

a vzdělávací proces. (Chaloupka, Voráček, 1984, s. 24) Pokud tedy společnost bude i 

nadále vychovávat děti v duchu genderových stereotypů, bude pro ně obtížné 
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nestereotypní role ve společnosti „hrát“ v dospělosti. Zcela logicky totiž otec, který 

zůstane na mateřské dovolené, nebude umět správně svoji reálnou roli v životě zvládat 

či bude zažívat obtíže a dále pak narážet na antagonistická očekávání společnosti, 

jelikož vyrostl v genderovém stereotypu, že mužům starost o domácnost a rodinu 

nepřísluší. Na druhou stranu žena, která ani nemá rodinu, či nemusí vykonávat žádnou 

druhou směnu v podobě neplacených prací v domácnosti, protože jí například tyto práce 

zajišťuje najatá síla nebo jiný člen rodiny, se nebude schopna zbavit společenských 

očekávání s tímto spjatých a pro svého zaměstnavatele zůstane méně perspektivním a 

méně flexibilním zaměstnancem než muž. Stejně tak bude žena jen těžko prosazovat 

svoje schopnosti na poli „mužských“ povolání, jelikož genderový stereotyp, ve kterém 

bude vyrůstat od malička, bude jak jí, tak jejímu okolí podvědomě napovídat, že tyto 

schopnosti ze samotné podstaty věci mít nemůže, a to mimo jiné i proto, že status quo 

udržuje dominující esencialistický diskurs, kdy je stávající řád obhajován přirozeností. 

Závěrem musím konstatovat, že způsob socializace prostřednictvím časopisu Sluníčko 

vnímám jako velice nešťastný, protože prezentované obrazy fungování společnosti 

vytvoří v malých dětech představy, které jsou v budoucnu velmi obtížně měnitelné a 

snižuje se tím například účinnost opatření na podporu rovného postavení mužů a žen 

v budoucnu. 
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