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Abstrakt 
Magisterská diplomová práce se zabývá případovou studií konstrukce pojmu 

biomatka v českých médiích v letech 2010‒2015. Pojem bio, nálepka zapůjčená 

z oblasti ekologického zemědělství, ve společnosti rezonuje delší dobu. Výzkumná část 

práce přináší odpověď, proč byl pojem spojen právě s obdobím mateřství, a proč média 

nezůstala u původního výkladu pojmu, ale postupně přidávala další pojem definující 

témata.  

Práce si pokládá tři hlavní výzkumné otázky: Jaký byl trend ve vývoji obrazu 

biomatek v českých médiích v průběhu zkoumaného období? Jaká souvztažná témata se 

k pojmu přidávala? Jaká je role médií v tomto procesu: jsou propagátoři alternativních 

hodnot nebo inklinují k prosazování konzervativních hodnot? 

Mediální obraz biomatek se vyznačoval výraznou dynamikou a v průběhu 

zkoumaného období se proměňoval k větší komplexnosti i kontroverzi. Některé 

charakteristiky však pojem biomatka provázejí od začátku, zůstávají neměnné a jsou pro 

něj klíčové. Patří sem inklinace k nákupu biovýrobků, k podpoře všeho, co je 

„přírodní“, a vyhledávání forem alternativní léčby. Z poměrně pozitivního a 

nekomplikovaného obrazu biomatky coby vyznavačky ekologického zemědělství, 

přírodního životního stylu a bioproduktů se během zkoumaného období (2010‒2015) 

stává obraz velmi obsáhlý, zahrnující popis životního stylu biomatek, tzv. biostylu, 

jejich chování i vizáže. 

Výstupem práce je schéma pojem definujících kategorií, které popisují biomatky 

a jejich zobrazení v českých médiích v komplexním záběru.  

 

 

 



   

Abstract 
This diploma theses deals with the construction of the neoplasm Biomother in 

the Czech media between 2010‒2015.  

The 'bio' concept, label borrowed from organic agriculture, resonates in public 

for quite long. The research component of this theses brings an explanation, why the 

notion of bio was connected with motherhood, and also why media has changed its 

meaning and brought new defining topics to it.  

There are 3 main questions to be answered in the theses. How did the picture of 

Biomothers change between the years 2010‒2015? What other characteristics have been 

included in the topic? What role does media have in this case: Do they serve as a 

booster of alternative values or, do they tend to promote conservative values?  

Media portrayal of Biomothers showed considerable dynamism during the 

examined period and it altered to greater complexity and controversy. Some features, 

that accompanied the notion biomatka from the start, remained unchanged and are key 

for its interpretation. This includes the tendency to search and buy organic products, 

support an all natural lifestyle, and searching for forms of alternative treatments. During 

the analysed period (2010- 2015) the relatively uncomplicated and positive image of 

Biomothers, as a worshiper of organic farming, natural lifestyle and organic products, 

becomes a very comprehensive image that includes a description of the lifestyle of 

Biomothers, their behavior and the way they look.  

The outcome of the investigation is a detailed picture of the concept of 

Biomothers defining and evaluating categories in Czech media. 
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Úvod 
 „Kdo z té sympatické plaché knihovnice čekající na příměstský vláček udělal 

bezmála nejznámější středočeskou ženskou aktivistku?(...) Kdo ji posadil do 

emancipačního rychlíku, v němž dojela až k vlastnoručně šitým menstruačním vložkám, 

sójovým biopaštikám, zánětům cizích prsů, ezoterice, obnově keltských tradic, charitě a 

dalším podobným nechutnostem?“1 

Tuto otázku si pokládá Mojmír, hlavní hrdina knihy Michala Viewegha 

Biomanželka z roku 2010. Rok jejího vydání určil počátek analýzy obrazu pojmu 

biomatka v této práci. Cílem mé diplomové práce bude zjistit, jakou roli v konstrukci 

pojmu biomatka sehrála česká média, a následně vytvořit typologii obsahových a 

hodnotových vlastností tohoto jazykového novotvaru. 

Období mateřství je plné otázek. A pokud média inklinují ke konzervativním, 

nebo naopak alternativním hodnotám, mohou matky pod jejich vlivem znejistět, a tak či 

onak změnit své chování. Sledování hodnot vyznávaných novináři a jejich snahy po 

edukaci v otázkách nových a alternativních témat považuji za klíčové pro to, aby 

veřejnost získala na téma určitý náhled a následně jej přijala. Ve výsledku může vliv 

médií vést ke znevýhodnění určité sociální skupiny či tomu, že její příslušníci záměrně 

změní své chování na veřejnosti.  

Slovo bio se v naší společnosti skloňuje již delší dobu. Proč se však nově začalo 

dávat do souvislosti s mateřstvím, čímž vznikl jazykový novotvar, který rozpoutává 

společenské diskuse? V původních mediálních zmínkách se pojmy bio a matka často 

dávaly do souvislosti s biologickou, vlastní matkou. Sílící trend bioproduktů však 

výklad spojení slov bio a matka pozměnil.  

Výběr tématu diplomové práce pramenil z mého osobního zaujetí problematikou 

ekologického zemědělství, odkud si pojem biomatka půjčuje předponu bio, a obdobím 

mateřství. Sama jsem zaregistrovala několik společenských diskusí na toto téma ve 

svém okolí, v zahraničí se mi však nepodařilo vyhledat podobný ekvivalent. To mě 

přivedlo k myšlence, kdo a s jakým účelem tento novotvar vytvořil a zda je možné, že 

se jedná o konstrukt českých médií. 

                                                
1 VIEWEGH, Michal. Biomanželka. V Brně: Druhé město, 2010, s. 20. ISBN 978-80-7227-298-3. 
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To, že média přispívají k vytváření nových pojmů a určují, zda a jak je veřejnost 

přijme, je běžná funkce v jejich agendě. Spolu se zobrazením hodnot média zároveň 

přinášejí návod, jak novotvar číst a s jakými konotacemi.2 Mnoho vědeckých prací se 

zatím problematice přístupu českých médií k alternativním tématům a otázce vytváření 

náplně nových pojmů nevěnovalo. Případová studie mediální konstrukce pojmu 

biomatka vzhledem ke své aktuální povaze nabízí možnost sledovat, jak se nové trendy 

adaptují v českých médiích a jaké hodnoty média k novotvaru přiřazují.  

První část práce bude tvořit teoretické ukotvení problému vycházející z odborné 

literatury a vědeckých článků z oblasti sociologie, médií, komunikace, psychologie a 

ekologického zemědělství. Zaměřím se na specifika rané fáze mateřství, toho, jak se 

ženy na novou roli matky připravují, jak se mění jejich návyky, jaké jsou jejich obavy, a 

v neposlední řadě se zaměřím na aktuální trendy v mateřství. Dále rozeberu mediální 

obraz matek a ideologie, z jakých vychází. V druhé části teorie se budu věnovat analýze 

pojmu bio, rozvoji ekologického zemědělství a základnímu rozdělení novinářských 

hodnot. 

Následovat bude metodologická část, ve které prvně pomocí sekundární 

literatury popíšu postup získávání a zpracování analyzovaných dat a představím v tezi 

položené otázky: Jakou náplň pojmu biomatka česká média přisuzují? Jak média 

referují o souvztažných tématech? Jsou česká média propagátory alternativních hodnot, 

nebo inklinují k prosazování konzervativních hodnot: vědeckých, lékařských atd? 

V praktické části budu pomocí kvalitativní analýzy zkoumat mediální výstupy z let 

2010‒2015, jež obsahují klíčové slovo biomat*. Oproti tezi jsem se doplňkově rozhodla 

zařadit kvantitativní obsahovou analýzu, která mi bude sloužit jako „odrazový můstek“ 

pro interpretaci obrazu pojmu biomatka a také k vysledování případných kvantitativních 

trendů spojených s pojmem a jeho užíváním v médiích.  

Cílem této analýzy případové studie bude najít odpovědi na stanovené otázky a 

zjistit, jak česká média přistupují k alternativním tématům, a to na základě sledování 

vývoje zkoumaného novotvaru a témat k němu přidružených, jako jsou např. domácí 

                                                
2  CATENACCIO, Paola, Colleen COTTER, Mark DE SMEDT, et al. Towards a linguistics of news 
production. Journal of Pragmatics [online]. 2011,43(7), s. 2-6 [cit. 2016-05-07]. DOI: 
10.1016/j.pragma.2010.09.022. Dostupné z: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0378216610003127. 
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porody, odmítání západní zdravotní péče a očkování apod. Otázkou prostupující napříč 

stanovenými oblastmi zkoumání bude prověření kulturní podmíněnosti pojmu. Jedná se 

opravdu o konstrukt českých médií, anebo česká média přejala hodnoty z médií 

zahraničních, která registrují stejný trend? Zodpovězení této otázky považuji za důležité 

pro interpretaci výsledných závěrů.  
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1 Teoretická část 
 
1.1 Mateřství jako proces změny 

Stát se matkou je jednou z nejkrásnějších, ale zároveň nejvíce stresujících 

zkušeností v životě ženy.3 V předkládané diplomové práci budu odkazovat pouze 

k počáteční fázi mateřství ‒ k období od těhotenství jakožto přípravy na novou roli po 

první tři roky věku dítěte, což je průměrná délka rodičovské dovolené v České 

republice. V této části teorie se budu věnovat tomu, jak se ženy na tuto celoživotní roli 

připravují, jak se mění jejich životní postoje a návyky, jaké nové otázky související s 

proměnou ženy v matku řeší, kde na ně vyhledávají odpovědi a jaké jsou jejich obavy. 

Dále se podívám na roli internetu v tomto procesu a pokusím se shrnout významné 

trendy v mateřství v dnešní době. 

Vzhledem ke zkoumané problematice konstrukce pojmu biomatka mi tato část 

může nabídnout vysvětlení aktuálního obrazu matek v médiích a pomoci k závěrečné 

diskusi nad hodnotovými aspekty novotvaru a případně přinést vysvětlení diskurzu 

nabalování souvztažných témat.   

 

1.1.1 Změna chování a návyků 
V době, kdy návod najdeme téměř na všechno, je překvapením, že stále 

neexistuje odborná příručka pro nastávající matky popisující, jak se připravit na novou 

roli matky a rozvinout své mateřské kompetence.4 Ačkoli existují odborné přípravy pro 

rodiče, předporodní kurzy atd., nejrozšířenější a také nejčastější formou učení je stále 

bezděčné učení, tzv. „učení za pochodu“ (incidental learning), které je zároveň i 

nejproblematičtější a matkám může způsobovat nejvíce stresu. Matky si osvojují 

představy o mateřství a v závislosti na nových okolnostech je přepisují. V tomto procesu 

osvojování nové role matky jsou důležité dva stále probíhající procesy: zapisování a 

                                                
3 GIBSON, Lorna a Vicki L. HANSON. Digital motherhood. In:Proceedings of the SIGCHI Conference 
on Human Factors in Computing Systems - CHI '13 [online]. New York, New York, USA: ACM Press, 
2013, s. 313 [cit. 2016-05-05]. DOI: 10.1145/2470654.2470700. Dostupné z: 
http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2470654.2470700. 
4 TARKKA, Marja-Terttu. Predictors of maternal competence by first-time mothers when the child is 8 
months old. Journal of Advanced Nursing [online]. 2003, 41(3), s. 233-240 [cit. 2016-05-05]. DOI: 
10.1046/j.1365-2648.2003.02524.x. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1046/j.1365-2648.2003.02524.x. 
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přepisování představ o mateřství v závislosti na prožitých zkušenostech.5 S tím, jak 

matka získává další zkušenosti, důležitost předchozího zážitku nebo nejistoty ztrácí na 

významu.6 Podle výzkumu Leeové a Fowlerové jsou prvotní zkušenosti s mateřstvím 

většinou traumatizující, vědomá a tělesná paměť se jim však dokáže přizpůsobit, a 

mnohé informace upozadit, ale v případě potřeby je zase vyvolat.7 

Dle kvalitativní studie prvních zkušeností žen s mateřstvím,8 čerstvé matky 

pociťovaly největší změnu v pocitu izolace a samoty. To připisovaly i vyčerpanosti, 

která je nutila upozadit své vztahy s okolím z období před porodem. I v této studii ženy 

uvedly, že se cítily nedostatečně připraveny na novou roli matky. Únava zas byla 

dávána do kontextu s úspěšností osvojení nové role. Individuální vnímání chování dítěte 

mělo také vliv na adaptaci na roli matky a případné vyhledání pomoci.  

 

1.1.1.1 Změna potřeby získávání nových informací 
Nastávající rodiče mají intenzivní potřebu získání nových informací. Těhotenství 

je počátek cesty mateřstvím, a právě toto období s sebou přináší významnou změnu 

v životě ženy i v jejím chování.  Žena tak musí s příchodem dítěte na svět vyměnit svůj 

známý svět za neznámé prostředí a zároveň se naučit rozumět novým mateřským 

kompetencím.9  

Nejčastější oblastí vyhledávání jsou otázky spojené se zdravím dítěte i matky. 

Výzkumy spojené s chováním matek a vyhledáváním lékařských informací ukázaly, že 

98 % žen navštívilo lékaře kvůli příznakům, o kterých se v předešlých šesti měsících 

samy dočetly.10 Další oblastí vyhledávání je oblast změn v těhotenství a porodu, kterými 

žena prochází, a oblasti psychologie. 

                                                
5 LEE, Alison a Cathrine FOWLER. Re-writting motherhood: Researching women´s experiences of 
learning to mother for the first time. Australian Journal of Advanced Nursering. 2004,22(2), s. 39-44. 
6 BARCLAY, Lesley, Louise EVERITT, Frances ROGAN, Virginia SCHMIED a Aileen WYLLIE. 
Becoming a mother - an analysis of women's experience of early motherhood. Journal of Advanced 
Nursing[online]. 1997, 25(4), s. 719-728 [cit. 2016-05-05]. DOI: 10.1046/j.1365-2648.1997.t01-1-
1997025719.x. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1046/j.1365-2648.1997.t01-1-1997025719.x. 
7 LEE, FOWLER, ref. 5, s. 39-44. 
8 BARCLAY, EVERITT, ROGAN, SCHMIED,WYLLIE, ref. 6, s. 719-728. 
9 RUBIN, Reva. Maternal identity and the maternal experience. New York: Springer Pub. Co., c1984, s. 
52. ISBN 0826141005. 
10 BERNHARDT, Jay M a Elizabeth M FELTER. Online Pediatric Information Seeking Among Mothers 
of Young Children: Results From a Qualitative Study Using Focus Groups. Journal of Medical Internet 
Research [online]. 2004, 6(1), s.7 [cit. 2016-05-05]. DOI: 10.2196/jmir.6.1.e7. Dostupné z: 
http://www.jmir.org/2004/1/e5/. 
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Proces vyhledávání informací začíná už v raných fázích těhotenství, zde se ženy 

primárně zajímají o správnou výživu a omezení, které s sebou těhotenství přináší: 

„Věděla jsem že, bych měla začít jíst zdravě, aby miminko dostalo všechnu 

potřebnou výživu.“11 

Nejintenzivněji rodiče vyhledávají v období, když jsou informace aktuální, tzn. 

období před porodem (po odchodu z práce na mateřskou dovolenou) a první měsíce po 

porodu.12 Zde je velký důraz kladen na personalizaci informací. Rodiče zajímá, co se 

děje s dítětem právě nyní, nemají tendenci vyhledávat informace, které jednou 

v budoucnu budou potřebovat.13 Tento požadavek svým charakterem splňují nová 

média. 

V období po porodu převládá potřeba zdravotních informací a informací 

spojených s vývojem dítěte. Lékaři a vědci jsou stále nejdůvěryhodnější zdroj 

informací, rodiče k předkládané informaci ale nepřistupují dogmaticky, ale sami se 

snaží si z dostupných informací skládat vlastní názor.14 Ačkoli jsou rodiče skeptičtí ke 

zdravotním informacím nalezeným na internetu, stejně je zde vyhledávají. Mladší matky 

s prvním dítětem převážně hledají informace spojené s akutními příznaky nemoci, které 

pozorují u dítěte, na internetu, oproti tomu starší matky sahají po tištěných příručkách 

nebo vyhledají okamžitou pomoc u lékaře.15 V případě otázky očkování se rodiče bojí 

svému lékaři svěřit svůj postoj nebo obavy ze strachu z následné předpojatosti lékaře a 

opovážlivosti rozporovat jeho tvrzení. Takže i v této otázce rodiče vyhledávají 

informace z jiných zdrojů.16 

Ke sdílení obecných informací k mateřství je důležitý proces vzájemného sdílení 

zkušeností matek s podobně starými dětmi. Tzv. doporučení kamarádky má v těchto 

otázkách vysokou hodnotu. Stejné názory a hodnoty jsou však klíčové k nalezení 

                                                
11 Rozhovory s matkami na mateřské dovolené. INSIQUA. 2015. 
12 DAVIS, Kate. The information experience of new mothers in social media: a grounded theory study. 
Brisbane, 2015. Queensland University of Technology, s. 24-25. 
13 DAVIS, ref. 12, s. 32. 
14 DAVIS, ref. 12, s. 29. 
15 BERNHARDT, Jay M a Elizabeth M FELTER. Online Pediatric Information Seeking Among Mothers 
of Young Children: Results From a Qualitative Study Using Focus Groups. Journal of Medical Internet 
Research [online]. 2004, 6(1), s. 7 [cit. 2016-05-05]. DOI: 10.2196/jmir.6.1.e7. ISSN 1438-8871. 
Dostupné z: http://www.jmir.org/2004/1/e5/. 
16 DAVIS, ref. 12, s. 31. 
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souladu a přijetí informace.17 Strach z odsouzení ostatními matkami v mateřských 

skupinách způsobuje úzkost u těch matek, které nesplňují očekávané normy.18  

 

1.1.1.2 Role nových médií v získávání informací o mateřství 
Nemít příležitost sdílet informace o dítěti má úzkou vazbu na spokojenost ženy 

v roli matky.19 Mohou nové technologie podpořit ženy, aby lépe přechod do své nové 

role zvládaly a cítily se ve své roli jistější a spokojenější?  

Matky potřebují dodat sebevědomí ve své nové roli a potřebují nabýt pocitu, že 

jsou stále více než jen matkami.20 Psychická podpora získaná na sociálních sítích je 

spojována s lepším fyzickým zdravím matky, lepšími vztahy v rodině, dokonce se 

ukázalo, že má vliv na lepší rozvoj dítěte a snižuje stres u rodičů.21  

Kromě pocitu, že žena někam patří, potřebné sociální interakce a pochopení, 

dnešní nová média nabízí novým maminkám další výhodu. Dříve se matky scházely 

v předem domluvený čas na určitém místě, v kavárnách, mateřských centrech atd., což 

je zvlášť s malými dětmi časově náročné. Sociální média dovolují ženám být v interakci 

v průběhu celého dne a být si podporou i v probdělých nocích.22 Matky se s rozvojem 

nových médií naučily sdílet zkušenosti z každodenní rutiny s dítětem, tipy a triky 

k výživě dítěte, jak se přizpůsobit novému režimu a jak dítě zabavit. V rámci 

uzavřených skupin jsou ochotné s ostatními maminkami sdílet zkušenosti s 

tabuizovanými tématy, o nichž se z médií podrobně nedozví – jde o zkušenosti 

z porodu, šestinedělí, problémy s kojením atd. Nejrozšířenějšími českými diskusními 

platformami, které obsahují jak veřejně přístupné diskuse, tak uzavřené profily a fóra 

pouze pro registrované maminky, jsou Modrý koník a eMimino. Např. na serveru 

                                                
17 BARNES, Margaret, Jan PRATT, Kathleen FINLAYSON, Mary COURTNEY, Barbara PITT a Cheryl 
KNIGHT. Learning About Baby: What New Mothers Would Like to Know. Journal of Perinatal 
Education [online]. 2008, 17(3), 33-41 [cit. 2016-05-05]. DOI: 10.1624/105812408X329584. ISSN 
10581243. Dostupné z: http://openurl.ingenta.com/content/xref?genre=article&issn=1058-
1243&volume=17&issue=3&spage=33. 
18 DAVIS, Kate. The information experience of new mothers in social media: a grounded theory study. 
Brisbane, 2015. Queensland University of Technology, s. 30. 
19 DAVIS, ref. 18, s. 2. 
20 GIBSON, Lorna a Vicki L. HANSON. Digital motherhood. In:Proceedings of the SIGCHI Conference 
on Human Factors in Computing Systems - CHI '13 [online]. New York, New York, USA: ACM Press, 
2013, s. 313 [cit. 2016-05-05]. DOI: 10.1145/2470654.2470700. ISBN 9781450318990. Dostupné z: 
http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2470654.2470700. 
21 GIBSON, HANSON, ref. 20, s. 313.  
22 MESURE, Susie. Is it a diary? Is it an ad? No, it's a mummy blog. In: The Independent [online]. 2009 
[cit. 2016-05-05]. Dostupné z: http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/is-it-a-
diary-is-it-an-ad-no-its-a-mummy-blog-1776163.html. 
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Modrý koník je měsíčně aktivních 85 tisíc členů komunity, v 98 % se jedná o ženy ve 

věku 23‒38 let a počet unikátních návštěvníků dosahuje přes 1 100 000 lidí, kteří zde 

stráví téměř 16 minut.23 Vzhledem k průměrné roční porodnosti v Čechách, která činí 

necelých 110 000 dětí, je zásah desetinásobný. 

Na druhé straně vzhledem k tomu, že většina lidí z této generace získává nové 

informace prostřednictvím sociálních médií, je důležité mít na paměti dekontextualizaci 

zobrazených informací. Na jednom místě konzumujeme společenské senzace, seriózní 

informace, novinky v životě našich přátel, i reklamu.24 Celá společnost, nejen matky, si 

prostřednictvím nových médií tak navyká konzumovat velké množství informací, které 

jsou nesouvisle skládané vedle sebe, bez hlubšího kontextu. I v tomto novém 

informačním prostředí nezáleží na tom, co lidé považují za důležité, ale je to souhra 

dalších okolností, které upoutají jejich pozornost. Lidé tak primárně konzumují obsah, 

který dokáže stimulovat jejich myšlení a smysly natolik, že způsobí nějakou emoční 

reakci: např. pobavení, zlost, vzrušení atd.25 Takže ve výsledku konzumujeme méně 

obsah dle jeho hodnotového přínosu, a více to, co vyvolává určitou emoční reakci. 

Emoce jsou zároveň silně provázány s naší pamětí. Je větší pravděpodobnost, že si 

zapamatujeme okamžik, ke kterému máme silnou emoční vazbu.26  

 

1.1.2 Strach z izolace – role sociálních sítí  
V rámci kvalitativního průzkumu vedeného porodními asistentkami uváděly 

ženy jako zkušenost z prvního roku v roli matky pocit samoty, který byl dáván do 

kontrastu s potřebou podpory druhých. Pokud matky samy necítily dostatečné 

pochopení a podporu okolí, ale spíše registrovaly kritiku a dogmatické rady, raději 

zvolily dobrovolnou izolaci.27  

 Sdílení informací, nalezení pochopení v rámci skupiny se stejným zájmem jsou 

však pro matku a rozvoj jejích kompetencí důležité. Skupiny na sociálních sítích 

                                                
23 Údaje z Google Analytics Modrykonik.cz, 09/14. 
24 BOYD, Danah. Streams of Content, Limited Attention: The Flow of Information through Social Media. 
In: EDUCAUSE Review [online]. 2010 [cit. 2016-05-05], s. 36. Dostupné z: 
http://er.educause.edu/~/media/files/article-downloads/erm1051.pdf. 
25 BOYD, ref. 24, s. 30.  
26 PRADEEP, A.K. The buying brain: secrets of selling to the subconscious mind. Chichester: John Wiley 
[distributor], c2010, s. 19. ISBN 0470601779. 
27 BARCLAY, Lesley, Louise EVERITT, Frances ROGAN, Virginia SCHMIED a Aileen WYLLIE. 
Becoming a mother - an analysis of women's experience of early motherhood. Journal of Advanced 
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dokážou matkám nabídnout potřebnou možnost interakce s vybranou skupinou žen 

podobných názorů a zájmů, které matce mohou dát pocit, že ji někdo rozumí a podpoří 

její sebevědomí v roli matky.28 Riziko je, že matky si kolem sebe vytváří skupiny 

podobě smýšlejících lidí, které většinou podporují stejné názory. V rámci skupiny 

dochází k souladu, ale nedochází k přirozenému názorovému střetu s odlišnými 

názorovými skupinami, který je často popisován jako „válka matek“ (Mother´s war). 

„Pískoviště už nejsou pouhým místem vyklápění báboviček, ale stala se politickým 

fórem, kde dochází k názorovým střetům rodičů.“29 

Tyto názorové výměny probíhají v otevřených prostorech, jako jsou dětská hřiště 

atp., kde hlavní motivací je zájem dítěte, a ne matky, jak tomu je na sociálních sítích. 

Další riziko skupin na sociálních sítích může spočívat v rozvinutí názorově 

vyhraněnějších skupin, které nebudou schopny vyjednávání mezi sebou.30 

Zkušenosti nových matek na sociálních sítích tak mohou nabývat charakteristik 

individualismu a potírat hranici mezi veřejnou a osobní sférou.  

 

1.1.3 Trendy v mateřství, specifika dnešních matek 
Neoliberální společnost označuje ženu jako individualizovanou, svobodnou, 

samu sebe řídící jednotku a mateřství se stalo jednou z met v rámci této identifikace. 

Vzhledem k mnoha nárokům kladeným na ženu, tlaku uspět ve společnosti, můžeme 

v ekonomicky vyspělých zemích sledovat trend odkládání rodičovství do pozdějšího 

věku.31 I u nás můžeme sledovat trend odkládání rodičovství v závislosti na vzdělání. 

Zatímco v roce 1999 spadalo nejvíce rodiček do kategorie 25‒29 let, v těsném závěsu za 

                                                                                                                                          
Nursing[online]. 1997, 25(4), s. 723 [cit. 2016-05-05]. DOI: 10.1046/j.1365-2648.1997.t01-1-
1997025719.x. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1046/j.1365-2648.1997.t01-1-1997025719.x. 
28 GIBSON, Lorna a Vicki L. HANSON. Digital motherhood. In:Proceedings of the SIGCHI Conference 
on Human Factors in Computing Systems - CHI '13 [online]. New York, New York, USA: ACM Press, 
2013, s. 313- [cit. 2016-05-05]. DOI: 10.1145/2470654.2470700. Dostupné z: 
http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2470654.2470700. 
29 Vlastní překlad 
EDITED BY ELIZABETH PODNIEKS. Mediating moms: mothers in popular culture. Montréal: 
McGill-Queen's University Press, 2012, s. 12. ISBN 9780773539792. 
30 SPITZER, Manfred. Digitální demence: jak připravujeme sami sebe a naše děti o rozum. Brno: Host, 
2014. ISBN 978-80-7294-872-7. 
31 ORGAD, S. a S. DE BENEDICTIS. The 'stay-at-home' mother, postfeminism and neoliberalism: 
Content analysis of UK news coverage. European Journal of Communication [online]. 2015, 30(4) [cit. 
2016-05-05], s. 418-419. DOI: 10.1177/0267323115586724. Dostupné z: 
http://ejc.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0267323115586724. 
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kategorií 20‒24 let. V roce 2013 se průměrný věk rodiček posunul nad 30 let. Ten byl 

tažen především skupinou vysokoškolsky vzdělaných žen (příloha č. 1).32  

Silná komodifikace mateřství koncem minulého století pod taktovkou 

neoliberalismu způsobila změnu v očekávání. Na matky není nahlíženo jako na pasivní 

ekonomický subjekt, ale naopak jsou jejími hybateli. Jsou to právě matky, kdo 

rozhoduje o nákupech v rodině a dalších investicích.33 Samozřejmě je důležité 

rozlišovat mezi matkami, které se rozhodly dobrovolně zůstat déle na rodičovské 

dovolené, za předpokladu, že otec přináší dostatek peněz, a mezi matkami z nižší 

socioekonomické třídy. Zde hraje roli kulturní očekávání, zatímco ve Francii se vrací 

ženy do práce po 16 týdnech, v Polsku je mateřská dovolená stanovena na 12 měsíců, u 

nás je běžné, že matky s dítětem zůstávají na rodičovské dovolené až do 4 let věku 

dítěte.  

V dnešní době se ve společnosti objevuje několik konceptů přístupu k mateřství, 

které předurčují chování vybrané skupiny matek. Základní rysy a charakteristiky 

několika vybraných popíšu s cílem později najít případný průnik identifikace s českou 

konstrukcí pojmu biomatka.  

 „Yummy mummies“34  

Tento výraz, pocházející z Velké Británie, by se dal volně přeložit jako 

„maminky k nakousnutí“. Jedná se o velkoměstské pracující a přitažlivé ženy, pro které 

je typické, že jsou vždy dokonale upravené, mají vypracované tělo a většinou i stabilní 

finanční zázemí.35 Mnoho těchto matek je identifikováno mezi veřejně známými 

osobnostmi, jde o modelky, herečky nebo bloggerky. Dle časopisu Telegraph má tato 

skupina negativní dopad na sebehodnocení matek, které se svým tělem po porodu 

nejsou spokojené a obrazy těchto matek na ně vyvíjí větší tlak.36  

                                                
32 Rodička. ÚZIS ČR [online]. 2013 [cit. 2016-05-05]. Dostupné z: 
http://www.uzis.cz/category/tematicke-rady/zdravotnicka-statistika/rodicka 
33 ORGAD, S. a S. DE BENEDICTIS. The 'stay-at-home' mother, postfeminism and neoliberalism: 
Content analysis of UK news coverage. European Journal of Communication [online]. 2015, 30(4) [cit. 
2016-05-05], s. 420. DOI: 10.1177/0267323115586724. Dostupné z: 
http://ejc.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0267323115586724. 
34 BRAMALL, Rebecca.. The cultural politics of austerity: past and present in austere times. University 
of Brighton, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013. 188 s. ISBN 0230360475. 
35 MCROBBIE, Angela. The aftermath of feminism: gender, culture and social change. London: SAGE, 
2009. 192 s. ISBN 9780761970620. 
36 DONNELLY, Laura. 'Yummy mummies' make mothers depressed. In: The Telegraph [online]. 2008 
[cit. 2016-05-05]. Dostupné z: http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1580472/Yummy-mummies-
make-mothers-depressed.html. 
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 „Neotradicionalists“ 

Neotradiční matky jsou ženy, které pro své děti a rodinu rezignují na svou 

kariéru. Tato skupina žen inklinující k feminismu obhajuje své rozhodnutí tím, že 

mateřství je pro ně formou sebenaplnění a ony samy měly právo se rozhodnout. Důvody 

uvádí čistě racionální, ale mají tendenci romantizovat svou novou roli, tedy být matkou 

na plný úvazek. V neotradičních rodinách mají děti plnou pozornost matky a jejich 

vývoj je sledován dle nejnovějších poznatků, které matka načítá z dostupných zdrojů, 

v případě tzv. „millennial matek“ s největší pravděpodobností z webových stránek.37  

 „Cupcake feminists“ 

Jde o další z výrazů pocházejících z anglosaského prostředí, se kterým se 

setkáváme i u nás. „Sladké matky feministky“ vycházejí z myšlenek feminismu, ale jsou 

opakem stereotypní představy naštvaných a o sebe nedbajících feministech ze 70. let 20. 

stol. Dnešní „cupcakové  maminky“ nosí hezké retro oblečení, které spíše odkazuje na 

generaci žen z 50. let, a propagují pečení, pletení a tzv. DIY („udělej si sám projekty“). 

Tuto soběstačnost nazývají ženskou sílou, která není o nic méně důležitá než ta 

mužská.38 V Čechách je trend retro též mezi ženami velmi oblíbený. O relevanci 

nalezení skupiny žen odpovídající popisu u nás vypovídá dále i vzrůstající zájem o 

gastronomii a food bloggerství. Jelikož i biomatky jsou někdy označovány za 

feministické hnutí, bude zajímavé se podívat, zda naplňují některé z charakteristik výše 

uvedených novodobých skupin matek hlásících se k myšlenkám feminismu.  

 „Millennials mothers“ 

Označení „millennials matky“ odkazuje ke generaci matek narozených v 80. a 

90. letech, toto označení je tedy nadřazené předchozím skupinám matek a blíže definuje 

jejich chování. Charakteristickým znakem je, že kontrolují telefon každých deset  minut, 

tzn. jsou stále ve spojení s okolním světem. V České republice je penetrace chytrých 

telefonů mezi ženami 28‒39 let 71 %.39 Millennials využívají nová média primárně jako 

zdroj sociální interakce a zdroj informací. V průměru stráví na sociálních sítích 17,4 

hodiny týdně, o dvě hodiny více než sledováním televize. Další charakteristikou je, že 

                                                
37 DAGNAN, Cindy. Pay day: Treasures for stay-at-home moms. Joplin, MO: College Press, 1999. 110 s. 
ISBN 0899008291. 
38 MATCHAR, Emily. Are You a "Cupcake Feminist"? In: Psychology Today [online]. 2013 [cit. 2016-
05-05]. Dostupné z: https://www.psychologytoday.com/blog/homeward-bound/201304/are-you-cupcake-
feminist. 
39 Data získaná z výzkumu Market & Media & Lifestyle – TGI (Target Group Index). MML TGI. 2015 
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rády sdílí své zkušenosti a názory. Uvádějí, že jsou také na ně často dotazovány. Téměř 

desetkrát měsíčně předávají dál svá doporučení. S tím také souvisí pravidelné sdílení 

zkušeností s produkty, službami atd. on-line.  

Pravděpodobnost, že budou v manželském svazku, je dvakrát nižší než u 

předchozí generace matek, ačkoli žijí v domácnosti v 89 % případů minimálně ve třech 

lidech (o 3 % více než matky v předchozí generaci). Jsou aktivní (často pracují 

z domova) a stěžují si na nedostatek času a vytíženost. Za pomoc s organizací by třetina 

matek byla ochotna i zaplatit.40 Vzhledem ke své vytíženosti má generace millenials 

mnohem větší pochopení pro pracující matky než generace předchozí.41 

 

1.2 Obraz matek v médiích 
Ačkoli se očekávání od ženy ‒ matky v průběhu času měnilo, jedno téma napříč 

zůstává: hodnocení úspěšnosti ženy v její mateřské roli. I média si brzy osvojila tuto 

funkci, a jak jejich význam narůstal, stala se významným kanálem, který vytváří 

představy o tom, co mateřství obnáší, a jaké role by matka měla zastávat.42 V této části 

teorie se podívám na tendence zobrazování matek v médiích, jakých charakteristik 

nabývají dobré a špatné matky, z jakých ideologií média při konstruování obrazu 

biomatek vychází a jaké stereotypy zde vznikají. Tato část teorie mi pomůže 

k závěrečné diskusi a vysvětlení zařazení biomatek a případnému vysledování 

stereotypizace v náplni pojmu. 

 

1.2.1 Obraz mateřství/rodičovství v médiích 
Obraz mateřství v médiích je silně závislý na kulturním výkladu a trendech 

doby. Dominantní ideologie podporuje kulturní převahu, přičemž vytváří očekávání od 

vybrané sociální skupiny.43 Oproti dřívější sdílené představě ideální matky, ženy 

                                                
40 Digital Women Influencers: Millennial Moms. In: Weber Shandwick [online]. [cit. 2016-05-05]. 
Dostupné z: https://www.webershandwick.com/uploads/news/files/MillennialMoms_ExecSummary.pdf 
41 ASHFORD, Kate. How The Children Of Working Moms Feel About Them Now. In: Forbes[online]. 
2015 [cit. 2016-05-05]. Dostupné z: http://www.forbes.com/sites/kateashford/2015/06/30/working-
mother/#630821885c16. 
42 EDITED BY ELIZABETH PODNIEKS. Mediating moms: mothers in popular culture. Montréal: 
McGill-Queen's University Press, 2012, s. 7-13. ISBN 9780773539792. 
43 GLENN, Evelyn Nakano., Grace CHANG a Linda Rennie. FORCEY.Mothering: ideology, experience, 
and agency. New York: Routledge, 1994, s. 1-29. ISBN 0415907756. 
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odevzdané své rodině, vytvářející intimní sféru domova,44 je dnes přijatelné být matkou 

nezávislou, politicky aktivní, sexuálně aktivní, ambiciózní ve své kariéře a mít dítě po 

40. roce. Ovšem za cenu, že si to může dovolit a vypadá u toho stále atraktivně.45  

Koncepty rodičovství jsou často stavěny na protikladech. Ačkoli nám kultura 

říká, co znamená být dobrá matka, v minulosti nabízené obrazy staví na protichůdných 

hodnotách. Tzv. tradiční paradigma rodičovství staví na hierarchické struktuře kontroly 

v rodině a na očekávání, že se matka obětuje, převezme zodpovědnost za chod 

domácnosti a výchovu dětí a věnuje jim bezmeznou lásku. Toto paradigma zahrnuje 

model otce jako hlavy rodiny, který v dětech má rozvinout silný morální charakter, 

disciplínu a kontrolu.46 Tento tradiční model, který média podporovala velkou část 20. 

století, dával rodičům absolutní moc nad svými dětmi. Oproti tomu feministický model, 

který se rozvíjel od 70. let, hlásal sdílenou péči mezi matkou a otcem o dítě i 

domácnost. Tento model naopak očekává, že výchova dětí je společenský problém, není 

jen záležitostí samotných rodičů.47  

Obraz matky je dnes rozšířen o nové charakteristiky, ale ani v dnešní době se 

společnost nedokáže shodnout na obrazu ideální matky. Naopak čím dál častěji 

v médiích můžeme registrovat tzv. války matek (Mother war). Zde se dává do 

protikladu stereotypní charakteristika tzv. superženy (Superwomen), která efektivně řídí 

domácnost, děti i manžela a zároveň je úspěšná ve své kariéře. Do protikladu k této 

superženě je dávána tzv. matka země (Mother Earth), která chodí bosa, v dlouhých 

hábitech, živí děti produkty z vlastní zahrádky a je stále pozitivně naladěná. Tyto dva 

tábory matek nesouhlasí s názory druhé skupiny a argumentují:  

„Jsem lepší matka, pokud pracuji“ (superženy) 

„Jsem schopná odolat tlaku okolí, posiluji sílu své vůle, a mám právo zůstat 

s dětmi doma.“ (matky země)48 

                                                
44 JONES, Chris. Culturally Stereotyped Motherhood effects Society. Wordpress.com [online]. [cit. 2016-
01-03]. Dostupné z: https://motherhood275.wordpress.com/culturally-stereotyped-motherhood-effects-
society/. 
45 JOHNSTON, Deidre D. a Debra H. SWANSON. Invisible mothers: A Content Analysis of 
Motherhood: Ideologies and Myths in Magazines. Sex Roles. 2003, 49(1/2), s. 21-33. 
46 LAKOFF, George. Moral politics: how liberals and conservatives think. 2nd ed. Chicago: University of 
Chicago Press, 2002. 471 s. ISBN 0-226-46771-6. 
47 JOHNSTON, SWANSON, ref. 45, s. 23. 
48 JOHNSTON, SWANSON, ref. 45, s. 21-22. 
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Charakteristika tzv. matky země je velmi blízká pojmu biomatka. Vycházela 

česká média v interpretaci z této stereotypní představy, která se zformovala již koncem 

90. let minulého století? Pokud ano, stavěla do protikladu superženu?  

Z obsahových analýz magazínů pro ženy vyplynulo, že média mají tendenci 

podporovat tento názorový střet a mají tendenci si protiřečit (tzv. „double bind“ 

komunikace). Jednu skupinu odsuzují za něco, co druhé vyčítá, že nedělá. Toto chování 

ženám komplikuje přijetí nové role a má vliv na osvojení jistoty v roli matky.49  

  

1.2.2 Ideologie a mýty o mateřství 
Pro bližší prozkoumání ideologie mateřství je potřeba vycházet z toho, že mateřství 

je společenská a historická konstrukce lidského společenství.50 Jak bylo zmíněno výše, i 

zde platí, že nám kultura říká, co znamená být matkou, jaké chování a postoje jsou pro 

matky adekvátní a jak má mateřství předurčovat vztahy s okolím a definovat vlastní 

sebepojetí.51  

Základní stavební kameny ideologií jsou mýty.52 Americká antropoložka Sarah 

Hrdyová uvádí, že mýty mateřství, ze kterých se rodí ideologie, staví na prezentaci 

matky jako přirozené, instinktivní, intuitivní, proti čemuž dávají do opozice hodnoty 

jako kulturní, ekonomická, politicky angažovaná a historická.53  

Mýty o pracujících ženách a ženách zůstávajících doma na mateřské jsou již 

zakořeněny v kultuře a nabízí vysvětlení současných názorových soubojů a postojů v 

nadržování médií. Níže nabídnu několik představ o těchto dvou protichůdných 

skupinách. Jelikož biomatky jsou převážně definovány jako ženy na mateřské, bude 

zajímavé se později podívat, zda i tento jazykový novotvar vychází z mýtu definujícího 

tuto skupinu.  

                                                
49 JOHNSTON, Deidre D. a Debra H. SWANSON. Undermining Mothers: A Content Analysis of the 
Representation of Mothers in Magazines. MASS COMMUNICATION & SOCIETY. 2003, 6(3), s. 243-
265. Dostupné také z: http://www.angelfire.com/planet/cryssgodoy/pdfs/MomWars_7.pdf. 
50 JOHNSTON, Deidre D. a Debra H. SWANSON. Invisible mothers: A Content Analysis of 
Motherhood: Ideologies and Myths in Magazines. Sex Roles. 2003, 49(1/2), s. 23. 
51 JOHNSTON, SWANSON, ref. 50, s. 21.  
52 BARTHES, Roland. Mytologie. Praha: Dokořán, 2004. 172 s. ISBN 80-86569-73-X. 
53 HRDY, Sarah. Mother nature: maternal instincts and how they shape the human species. New York: 
Ballantine, 2000. 752 s. ISBN 0345408934. 
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Zaměstnané matky jsou unavené, přepracované a provinilé.54 Zároveň mají problém 

stihnout dopřát dítěti základní potřeby od pocitu bezpečí a ochrany, jídla, oblečení po a 

dohled na jejich výchovu.55  Tyto matky ohrožují vazbu mezi matkou a dítětem a také 

vztahy v rodině.56  

O matkách na mateřské dovolené se naopak tvrdí, že jsou sice spokojené, ale vlivem 

nedostatečné stimulace mozku hloupnou (tzv. „mommy mush brain“).57 Ačkoli jsou 

matky zůstávající s dítětem doma prezentovány jako schopné ochránit a vést dítě,58 

neustálý dozor nad dítětem a úzké zaměření na rodinu a dítě může mít za následek 

přehnanou kontrolu.59  

Mnoho výzkumníků zabývajících se touto tematikou se shodlo, že mýty o mateřství 

vznikly s cílem posílit tradiční patriarchální systém rodiny.60 Romantizovaný mýtus o 

mateřství, kde každá žena aspiruje na mateřství a to jí přinese naplnění, nadržuje 

systému tradičního uskupení rodiny a ženu staví do pozice, v níž jakékoli selhání a 

neschopnost v otázce rodičovství jsou adresovány na její zodpovědnost, ne na otcovu, a 

už vůbec ne na zodpovědnost společenskou. Zde můžeme hledat původ mediálního 

vyhodnocení dobrých a špatných matek. 

 „Dobrá matka je šťastná matka. Nešťastná matka je špatná matka.“61  

 

1.2.3 Stereotypizace v zobrazení dobrých a špatných matek 
„Země, která si neváží role ženy jako matky, bude upadat morálně, společensky, a 
nakonec i výkonově,…“62 

                                                
54 JOHNSTON, Deidre D. a Debra H. SWANSON. Invisible mothers: A Content Analysis of 
Motherhood: Ideologies and Myths in Magazines. Sex Roles. 2003, 49(1/2), s. 22. 
55 SCHLESSINGER, Laura. Dr. Laura on parenting an indictment of parenthood in America. Abridged 
ed. New York, N.Y: Harper Audio, 2000. 288 s. ISBN 9780694521456. 
56 LADD-TAYLOR, Molly a Lauri UMANSKY. "Bad" mothers: the politics of blame in twentieth-
century America. New York: New York University Press, c1998. 422 s. ISBN 0814751202. 
57 JOHNSTON, SWANSON, ref. 54, s. 22. 
58 LEACH, Penelope. Children first: what our society must do--and is not doing--for our children today. 
New York: Vintage Books, 1994. 320 s. ISBN 9780679754664. 
59 PETERS, Joan K. When mothers work: loving our children without sacrificing our selves. Reading, 
Mass.: Addison-Wesley, c1997. 272 s. ISBN 0201127946. 
60 MAUSHART, Suzan. The mask of motherhood: how becoming a mother changes everything and why 
we pretend it doesn't. New York: Penguib Books, 1999. 266 s. ISBN 9780140291780. 
61 JOHNSTON, SWANSON, ref. 54, s. 22. 
62 CIZNER, Jan. Žena má být matka, pak kariéristka. Ekonomika.idnes.cz [online]. 21.03.2005 [cit. 2016-
01-03]. Dostupné z: http://ekonomika.idnes.cz/zena-ma-byt-matka-pak-karieristka-d4r-
/ekonomika.aspx?c=A050321_115307_eko_profily_maf. 
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Sdílená kultura, jejíž hodnoty jsou prezentované médii, nejen vytváří očekávání, ale 

také dokáže definovat a odměňovat dobré matky, nebo naopak odsuzovat ty špatné.63  

Média mají tendenci démonizovat matky, které se vymykají představě tradiční 

matky.64 V České republice jsou za alternativní matky, ty, které vybočují ze stereotypu 

dobré mámy, považovány například rozvedené matky, médii označované jako 

samoživitelky. Po rozvodu většina dětí (v ČR 90 %) zůstává u matky, proto média v této 

souvislosti řeší především ekonomický aspekt a finanční zabezpečení dětí.65 Protože 

společnost většinou očekává, že je to právě matka, kdo je zodpovědný za rozvoj dětí, 

matka samoživitelka však k tomu nemá prostředky: 

„Matka samoživitelka, nemá-li žádný další vztah kromě otce svých dětí (ideálně 

přítele žijícího ve společné domácnosti), je na ekonomické zajištění rodiny zcela sama. 

Musí často vyhledat pomoc svých vlastních rodičů, protože z rodičovského příspěvku a 

sociálních dávek není schopna pokrýt ani základní měsíční potřeby.“66 

Dále je negativní pohled vrhán na pracující matky, českými médii hanlivě 

nazývané „kariéristkami“. Institucionalizace mateřství požaduje po matkách používání 

mateřského instinktu spíše než rozumu, oddanost spíše než seberealizaci, což tato 

skupina žen porušuje:67 

„Kariéristky si myslí, že mohou mít vše, realita je ale obvykle zcela jiná (nadpis) 

Mnohé ženy úspěšné v zaměstnání se domnívají, že mohou mít slibnou kariéru a 

zároveň být vynikajícími matkami. Realita je ale často zcela jiná. Ženy sice dokážou vše 

úspěšně zorganizovat, okamžiky vývoje jejich dětí jim ale utíkají mezi prsty.“68 

                                                
63 JOHNSTON, Deidre D. a Debra H. SWANSON. Invisible mothers: A Content Analysis of 
Motherhood: Ideologies and Myths in Magazines. Sex Roles. 2003, 49(1/2), s. 22. 
64 JOHNSTON, SWANSON, ref. 63, s. 22. 
65 Matky samoživitelky - až na dno. Zena.centrum.cz [online]. 2011 [cit. 2016-01-03]. Dostupné z: 
http://zena.centrum.cz/deti/clanek.phtml?old_url=deti/skolaci/2011/1/31/clanky/matky-samozivitelky-az-
na-dno/. 
66 Ref. 65.  
67 NAYLOR, Bronwyn. The 'Bad Mother' in Media and Legal Texts. Social Semiotics [online]. 
2001, 11(2), s. 171 [cit. 2016-05-06]. DOI: 10.1080/10350330120018292. Dostupné z: 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10350330120018292. 
68 Kariéristky si myslí, že mohou mít vše, realita je ale obvykle zcela jiná. Novinky.cz [online]. 2012 [cit. 
2016-01-03]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/zena/deti/280953-karieristky-si-mysli-ze-mohou-mit-
vse-realita-je-ale-obvykle-zcela-jina.html. 
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Mezi těmi, kdo se vymykají tradiční představě, jsou dále lesbické matky, matky 

drogově závislé a také skupina starších matek. Ačkoli i -náctileté matky nejsou ukázkou 

dobré matky, ve výsledku jejich obraz vyznívá pozitivně, oproti tomu ženy médii 

vyhodnocené jako starší matky jsou kritizovány za svoji nezodpovědnost.69 Jak 

prezentoval Hall ve své knize, jakékoli nesplnění standardů a odklon od očekávání 

určité normy jsou pro média zajímavé.70 V jakých aspektech se však odklání biomatky 

od očekávání dobré matky, u níž je hlavní záměr péče o dítě a snaha mu přinést to 

nejlepší? 

Odlišnou skupinou špatných matek jsou ženy, které provedly trestný čin. 

Násilnické ženy jsou obzvlášť silnými a emotivními figurami, tudíž velmi atraktivními 

pro média.71 Adrienne Richová již v 70. letech ve své práci analyzující obraz matky 

upozorňovala, že žena mající sílu ničit je pro muže zdrojem nejistoty a strachu.72 

Odkazuje na mytologii, kde byla matka prezentována v obou aspektech, jako osoba, 

která dává život, ale může ho i vzít. Richová tuto moc prezentuje na příběhu o Médee, 

která jako pomstu zabila své dva syny.73    

Ačkoli násilnické matky jsou lákavým tématem, média nerada zobrazují matky 

v rolích, které jsou považovány za mužské. Například mediální ohlas domácího násilí ze 

strany žen neodpovídá realitě. Stejné tendence byly vysledovány v případě domácího 

násilí v rodině obecně. Naopak násilná činnost, která se stane mimo rodinu, je přehnaně 

medializovaná. Násilí páchané na dětech je mediálně atraktivní téma oproti případu, kdy 

je poškozený dospělý.74  

Na případu mediálního označování matek za špatné je možné pozorovat zajímavý 

trend. V mnoha případech jsou ženy odsouzeny jako špatná matka pro něco, co 

s výchovou dítěte nemá spojitost. Nálepka „špatná matka“ často nevychází z názoru, že 

                                                
69 EDITED BY ELIZABETH PODNIEKS. Mediating moms: mothers in popular culture. Montréal: 
McGill-Queen's University Press, 2012, s. 204-220. ISBN 9780773539792. 
70 HALL, Stuart. Policing the crisis: mugging, the state, and law and order. London: Macmillan, 1978, s. 
53. ISBN 0333220617. 
71 NAYLOR, Bronwyn. The 'Bad Mother' in Media and Legal Texts. Social Semiotics [online]. 
2001, 11(2), s. 170 [cit. 2016-05-06]. DOI: 10.1080/10350330120018292. Dostupné z: 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10350330120018292. 
72 Vlastní překlad  
RICH, Adrienne. Of woman born. New York: W.W. Norton, 1986, s. 114. ISBN 9780393312843. 
73 RICH, ref. 72, s. 116. 
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by matka svým chováním mohla poškodit zdraví dítěte, ale média a matky, které zde 

pracují, konstantně hodnotí a vyvolávají debaty o chování matek a o jejich 

zodpovědnostech.75 

Stejně tak, jako média mohou obrazu odlišných skupin matek ubližovat, 

v případě, že matce společensky uznané jako „ta dobrá“ někdo začne kazit pověst, 

média dokážou být i jejím dobrým zastáncem, a to i v případě, že sama žena ve všech 

aspektech nereprezentuje ideál tradiční matky. Příchod děťátka na svět je v médiích 

často idealizován, ačkoli období po porodu patří pro ženu k těm nejtěžším. Problematika 

poporodních depresí se do obrazu raného mateřství v masových médiích často 

nedostává. Když herec Tom Cruise odsoudil svoji hereckou kolegyni Brooke 

Shieldsovou za braní léků proti poporodní depresi, mainstreamová media a ženy-

bloggerky se jí veřejně zastaly. Naopak ji chválily za její otevřenost. Na tomto příkladu 

autorka studie potvrzuje, že masová média mají tendenci romantizovat obraz dobré 

matky a dokážou být silnými zastánci před kýmkoli, kdo by její obraz mohl poškodit.76 

Touto ukázkou se zase vracíme k hypotéze, že kulturní předpojatost vůči dané osobě 

nebo skupině žen je pro prezentaci a interpretaci skutečnosti v médiích důležitá.77 Toto 

východisko bude sloužit i ke čtení přístupu novinářů ke skupině žen biomatek. 

 

1.3 Mateřství a bio  
Následující teoretická východiska zabývající se trendem bio v ČR a v zahraničí a 

jeho vztahem k českým matkám budou sloužit jako podklad pro výklad možného vzniku 

pojmu biomatka a definici jeho původních hodnot, popřípadě k vysvětlení lokální 

interpretace pojmu a náhledu na něj. 

 

1.3.1 Proč spojení bio a mateřství?  
„Je pravdou, že když si srovnáme cenu bio a nebio potravin, jsou biopotraviny 

dražší. Ale když si uvědomíme, že při produkci nebiopotravin dochází k většímu 

znečištění životního prostředí než u biopotravin a my musíme následně odvádět poplatky 

                                                                                                                                          
74 NAYLOR, Bronwyn. The 'Bad Mother' in Media and Legal Texts. Social Semiotics [online]. 
2001, 11(2), s. 171 [cit. 2016-05-06]. DOI: 10.1080/10350330120018292. Dostupné z: 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10350330120018292. 
75 EDITED BY ELIZABETH PODNIEKS. Mediating moms: mothers in popular culture. Montréal: 
McGill-Queen's University Press, 2012, s. 12-15. ISBN 9780773539792. 
76 PODNIEKS, ref. 75, s. 339-357. 
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za toto znečištění, přijdeme na to, že biopotraviny v konečném důsledku dražší nejsou. 

Koupě biopotraviny je investicí do našeho zdraví, zdraví našich dětí.“78 

Otázkou zůstává, proč se pojem bio dal do kontextu právě s obdobím mateřství. 

Jak vyplývá z několika výzkumů, typickým spotřebitelem biopotravin v ČR je žena ve 

věku 35 až 45 let s jedním nebo dvěma dětmi žijící ve větším městě.79 Spojitost též 

můžeme pozorovat především v samotné podstatě jevu. Období prvního tisíce dní, které 

se počítá od prvního dne těhotenství do dvou let dítěte, dokáže dle posledních 

vědeckých poznatků předurčit zdraví dítěte v dospělosti, jde o tzv. teorii nutričního 

programování.80 Sama matka a její výživa hraje důležitou roli. Většina žen je o tomto 

faktu informovaná nejen z úst lékaře, ale také společnosti prodávající dětskou výživu 

vytvářejí silné mediální, tištěné i on-line kampaně, aby tuto znalost rozšířily mezi 

veřejnost.  

K přenosu živin, ale zároveň i škodlivých látek dochází nejen v období 

těhotenství. Ačkoli si spousta žen si myslí, že mateřské mléko přirozeně chrání dítě před 

škodlivými vnějšími vlivy, výzkumy ukázaly, že až 350 druhů škodlivých látek se dá 

přenést právě skrze kojení. Takže i zde záleží silně na tom, co konzumuje sama matka. 

Z klíčového období tisíce dní je to tedy přinejmenším polovina dní, v nichž sama matka 

svou stravou a návyky ovlivňuje dítě. Není tedy divu, že právě v tomto období začínají 

ženy bedlivě sledovat složení své stravy, aby své dítě minimálně zatěžovaly. Nový 

životní styl v souladu s přírodou se často umocní ve chvíli, kdy se dítě narodí. Zájem o 

čistotu látek, se kterými se dítě dostává do kontaktu, se rozšiřuje i do nových oblastí, 

jako je například biooblečení, biodrogerie, léčení přírodní cestou atp. 

Jak již bylo poznamenáno, tendenci sdružovat se a sdílet zkušenosti matkám 

nabízí prostor na sociálních sítích. Na sociální platformě Facebook v červnu 2015 

vznikla uzavřená skupina nazvaná Biomatka. V popisu skupiny stojí následující zájmy: 

homeopatie, domácí lékárna/recepty, rozvoj dětí, zdravá strava, zdravá 

kosmetika/drogerie, pěstování, zdravé recepty pro děti, bydlení, tipy na výlety, 

                                                                                                                                          
77 JOHNSTON, Deidre D. a Debra H. SWANSON. Invisible mothers: A Content Analysis of 
Motherhood: Ideologies and Myths in Magazines. Sex Roles. 2003, 49(1/2), s. 23. 
78 Nový fenomén? České BIO. Hospodářské noviny. 2006, s. 6. ISSN 0862-9587. 
79 MOUDRÝ, J.: Bioprodukty. Vyd. 1. Praha: Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva 
   zemědělství České republiky. 1997, s. 25. ISBN: 80-7105-138-1.  
80 BRONSKÝ, Jiří. Nutriční programování. Prvnich1000dni.cz [online]. 2014 [cit. 2016-02-14]. Dostupné 
z: http://www.prvnich1000dni.cz/tip/nutricni-programovani. 
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bazárek.81 Na další sociální platformě Modrý koník vznikla obdobná skupina nazvaná 

Skleníkové eko-bio matky. Popis této skupiny zní: 

„Skupina pro všechny maminky či těhotné, které se zajímají o zdraví své rodiny. 

Pro všechny, které se chtějí poradit, popovídat si, či postěžovat. Pro všechny, co se cítí 

byt ,skleníkovou matkou‘. Možná vás už někdo někdy označil za šílenou biomatku. Ať už 

jen nechcete dávat svým dětem párky, nebo je nechat hopsat v křivítcích, zajímá vás, 

čím ještě můžete své děti obohatit či před čím je ochránit, je tato skupina právě pro 

vás.“82 

Z tištěných publikací věnujících se biostylu a mateřství83 vyplývají následující 

souvztažná témata, která matky v rámci přijetí biostylu řeší. Do velké míry se shodují i 

s agendou výše zmíněných skupin: 

 Bio oblečení ‒ biobavlna 

 Bio kosmetika, chemie v bytě 

 Jednorázové versus látkové pleny 

 Životní prostředí – ekologické vybavení bytu, třídění odpadu, ovzduší 

 Rodičovská péče a výchova 

 Práce na biofarmě 

 Dítě v šátku 

Aktivita matek v on-line světě a zároveň jejich tendence se sdružovat vytváří 

podmínky pro šíření nových myšlenkových proudů a případné prosazování 

alternativních názorů. Matky si samy vyhledávají informace a musí je třídit. Zároveň 

jsou zodpovědné nejen za své zdraví, ale také za zdraví svého dítěte. Snahu zodpovědně 

vybrat pro sebe i své dítě to nejlepší jim však mohou komplikovat zájmy výrobců 

konvenčních značek a zkreslení, způsobené mediálním obrazem a náladou ve 

společnosti.  

                                                
81 Dostupné z: https://www.facebook.com/groups/1600613336893312/. 
82 Dostupné z: https://www.modrykonik.cz/group/6855/detail/. 
83 FASSA, Lynda. Bio máma - zdravé dítě. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009, 112 s. ISBN 978-80-
251-2290-7. 
FORŠT, Jaroslav a Zlatko MARINOV. Bio&dítě: bio i nebio zdravá výživa. 2. vyd. Praha: IFP Publishing 
& Engineering, 2011, 155 s. ISBN 978-80-87383-08-7. 
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1.3.2 Význam pojmu BIO  

Na pojem bio, který si česká média vypůjčila na konstrukci novotvaru biomatka, 

se dá nahlížet z více úhlů pohledu. Z původního řeckého slova bios bychom ho přeložili 

jako život.84 Dle americké autorky několika publikací pro maminky Lindy Fassaové 

znamená slovo bio z praktického pohledu rodiče bezpečí a čistotu.85 Ve své práci budu 

vycházet také z významu slova bio užívaného v oblasti přirozeného přístupu 

k zemědělství a zpracování surovin, tzv. ekologického zemědělství. Pro bližší vymezení 

pojmu se v následující kapitole budu věnovat tomu, jaké hodnoty a myšlenky se s tímto 

přístupem k získávání surovin pojí a jaká je tradice v ČR a v zahraničí. 

 

1.3.3 Vývoj trendu bio a odkaz na EZ  

Prvotní myšlenky, které položily základ ekologickému zemědělství, se objevily 

jako reakce na sílící průmyslové zemědělství, kde hlavním faktorem byl výnos. Od 

poloviny 19. století do začátku 20. století docházelo k silné urbanizaci a stále více lidí 

se zapojovalo do rozvoje průmyslu. Nové technické vymoženosti způsobily změny 

v zemědělství.86 V souvislosti s tím se začalo měnit i tradiční zemědělství – zvyšovala 

se produkce a role samozásobovací se změnila na roli dodavatele potravin pro lidi žijící 

ve městech. Největší zlom však nastal po 1. světové válce, kdy vlivem používání 

prvních těžkých zemědělských strojů a především minerálních hnojiv začalo docházet 

k prudkému zhoršování kvality půdy, klíčivosti osiv, a dokonce i ke zhoršení plodnosti 

zvířat. První odezvy ve formě přednášek a psaných dokumentů seznamující společnost 

s údaji o poškození úrodnosti půdy a změnách v celém agrosystému na sebe nenechaly 

dlouho čekat. Tyto dokumenty položily základ pro vývoj nových a obnovení starých 

metod a též základ k alternativnímu směru: ekologickému (někde též přírodnímu, 

biologickému) zemědělství.  

V roce 1972 vznikla první celosvětová federace EZ IFOAM (International 

Federation of Organic Agriculture Movements). Tato federace se sídlem v Německu 

měla velký vliv na uznání EZ v Evropě a roku 1991 se zasloužila o přijetí označování 

                                                
84 Bio. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- 
[cit. 2016-02-14]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bio 
85 FASSA, Lynda. Bio máma - zdravé dítě. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009, s. 4. ISBN 978-80-251-
2290-7. 
86 URBAN, Jiří a Bořivoj ŠARAPATKA. Ekologické zemědělství: učebnice pro školy i praxi. 1. vyd. 
Praha: MŽP, 2003, s. 11. ISBN 80-7212-274-6. 
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zemědělských produktů a potravin. Šlo tedy o první zákonnou normu definující výrobní 

postupy EZ a určující mechanismy kontroly, certifikace a označování. Ekologičtí 

zemědělci dodržující sepsané normy, tak dostali možnost výhradního používání slova 

bio nebo eko pro své produkty. Toto nařízení též umožnilo státní dotace a posílilo 

důvěru u spotřebitelů.87  

V rámci Evropy se tento nový přístup nejvíce uplatňoval v německy mluvících 

zemích: v Německu, Rakousku a Švýcarsku.88 Německo dnes tvoří téměř třetinu 

celkového obratu v Evropě, příčinou je nejen dlouhá tradice EZ, ale i místní poptávka 

po biopotravinách. V současné chvíli v Německu funguje několik supermarketů, které 

nabízejí ryze bioprodukty. Nejznámějšími jsou Basic a Alnatura. 

Pozice EZ, ještě v 90. letech označovaného jako alternativního zemědělství, však 

nebyla ani v německy mluvících zemích vždy dobrá. Jako každá nová myšlenka 

vybočující z dominantního paradigmatu byla nejprve zesměšňována a odsuzována, 

později pouze potírána, a nakonec se stala samozřejmostí a lidé jsou na ni hrdí.89  

„To, že naši západní sousedé své lokální bio mají prostě více rádi, potvrdí každý 

z českých výrobců, který se kdy snažil na jejich trhy proniknout. Například prodat plato 

českých vajíček na rakouském trhu je téměř neproveditelné.“90 

V anglicky mluvících zemí je zažitý pojem organické zemědělství. S tím souvisí 

i označování produktu EZ jako tzv. organic.91 

Historie EZ v ČR sahá do stejné doby jako v německy mluvících zemích. Její 

vývoj byl však přerušen následnou dobou socialismu, kdy byla většina zemědělských 

podniků kolektivizována.  

Změna přišla až s pádem režimu. Samostatní zemědělci začali reagovat na 

negativa socialistické zemědělské velkovýroby a začali přejímat informace ze zahraničí, 

zejména od IFOAM.92 Následující rok zásluhou ministra zemědělství R. Bartáka došlo 

                                                
87 URBAN, Jiří a Bořivoj ŠARAPATKA. Ekologické zemědělství: učebnice pro školy i praxi. 1. vyd. 
Praha: MŽP, 2003, s. 34. ISBN 80-7212-274-6. 
88 URBAN, ŠARAPATKA, ref. 87, s. 29-31. 
89 URBAN, ŠARAPATKA, ref. 87, s. 13. 
90 ČAPOUNOVÁ, Kateřina. Přestaňme se strefovat do bio. Ekonom. 2010, s. 41. 
91 URBAN, ŠARAPATKA, ref. 87, s. 35. 
92 URBAN, ŠARAPATKA, ref. 87, s. 35-37. 
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k rychlému formálnímu přijetí směrnic IFOAM a záhy začaly vznikat první ekologicky 

hospodařící podniky, které mohly žádat o státní dotace.  Nejvýznamnější svaz, který 

funguje dodnes, je svaz PRO-BIO.93  

Od roku 1993 mohou po dohodě na celostátní kontrole a certifikaci čeští 

zemědělci užívat pro své produkty označení bio. V letech 1994‒1998 dochází ke 

stabilizaci trhu s biopotravinami a jsou zaznamenány první úspěšné exporty. V roce 

2000 byl dokonce přijat zákon o EZ a odstartoval prodej biopotravin na moderním trhu, 

v supermarketech, hypermarketech.  

Na počátku zájmu o EZ a biopotraviny v České republice nestáli zemědělci, ale 

městský spotřebitel a jeho zájem o zdravou výživu z nechemizovaných surovin. EZ se 

nejdříve u nás nazývalo alternativním, poté organickým, brzy se ustálo na současné 

terminologii ekologické zemědělství.94 

Komunikace ke spotřebiteli dnes sílí nejen díky rostoucímu počtu výrobců, kteří 

chtějí prosadit na trhu své produkty. I sama poptávka po bioproduktech z řad 

spotřebitelů roste. Podle výsledků průzkumu ze září 2014 nakupovalo biopotraviny 

(často nebo občas) již 41 % spotřebitelů.95 Na to, zda má tento trend přibližování 

bioproduktů k mainstreamu vliv na mediální konstrukci pojmu biomatka, se zaměřím 

v analytické části práce. 

 

1.4 Hodnoty novinářů  
Závěrečná část teorie bude nabízet shrnutí poznatků k postavě novináře v 21. 

století. Přinese pohled na novinářské hodnoty, s nimiž vyhodnocují události, které mají 

dopad na následnou interpretaci reality prezentovanou v masových médiích a přijetí u 

veřejnosti. Tato teoretická východiska využiji k závěrečné diskusi nad posuzovanými 

hodnotami v případové studii biomatka.  

 

                                                
93 ŠARAPATKA, Bořivoj a Jiří URBAN. Ekologické zemědělství: učebnice pro školy i praxi 2. 1. vyd. 
Šumperk: PRO-BIO, 2005, s. 20. ISBN 80-903583-0-6. 
94 URBAN, Jiří a Bořivoj ŠARAPATKA. Ekologické zemědělství: učebnice pro školy i praxi. 1. vyd. 
Praha: MŽP, 2003, s. 35-37. ISBN 80-7212-274-6. 
95 Ročenka 2014: Ekologické zemědělství v České republice. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2014. 
Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/file/434549/Roc_enka_EZ_2014_net.pdf. 
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1.4.1 Pohledy na osobu novináře 
V 70. letech 20. stol. se několik výzkumů zabývalo postavou novináře a jeho 

praxí a došli k podobným závěrům, se kterými můžeme diskutovat i nyní. Například  

Siegelman96 našel napříč novinářským prostředím slučující prvek: stabilitu. Tvrdil, že 

novináři mají schopnost se přizpůsobit, a sledovat tak cíle společnosti jako celku, 

s cílem minimalizovat konflikt. Tunstall zase novinářskou agendu popsal jako rutinu, 

která vede k ustáleným vzorcům ve psaní.97 Tyto poznatky potvrzuje počátkem 21. 

století i nizozemský antropolog Hofstede. Ten tvrdí, že novináři se identifikují 

s převládající kulturou a vidí svět jejíma očima.98 

Zajímavá byla komparativní studie srovnávající novináře z 21 zemí světa 

z konce 90. let 20. stol. Weaver zde přišel s označením „globální novinář“. I když 

existují rozdíly v hodnotách a normách novinářů v různých zemích, odkazoval zde spíše 

na rozdíly v lokální kultuře než na úrovni samotné práce novináře, která si je napříč 

kulturami blízká.99  

21. století přináší významnou změnu v rychlosti práce novináře.100 Nová média 

nám technicky umožňují stále rychlejší přenos informací, což klade tlak na rychlost 

práce novinářů, která je často vykoupena snížením pravdivosti informace: obvykle jde o 

neověřování zdroje, přejímání hodnot z jiných médií, povrchnost informace nebo její 

subjektivitu atp. Dochází zde k rozporu mezi poptávkou, trendem doby, mocenskými 

zájmy a etickou prací novináře. Nutno přihlédnout k tomu, že s rozvojem on-line médií 

se navíc šiřitelem informací může stát téměř každý, bez jakékoli zodpovědnosti a přijetí 

novinářských norem.101  

                                                
96 SOLOSKI, J. News reporting and professionalism: some constraints on the reporting of the 
news. Media, Culture & Society [online]. 1989,11(2), s. 207-228 [cit. 2016-05-06]. DOI: 
10.1177/016344389011002005. Dostupné z: 
http://mcs.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/016344389011002005. 
97 TUMBER, Howard. Journalists at Work – Revisited. Javnost - The Public[online]. 2014, 13(3), s. 57-
58 [cit. 2016-05-06]. DOI: 10.1080/13183222.2006.11008919. Dostupné z: 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13183222.2006.11008919. 
98 HOFSTEDE, Geert. Culture's consequences: comparing values, behaviors, institutions and 
organizations across nations. 2nd ed. Thousand Oaks: Sage, c2001, s. 9. ISBN 978-0-8039-7324-4. 
99 WEAVER, David H. a Wei. WU. The global journalist: news people around the world. Cresskill, N.J.: 
Hampton Press, c1998, s. 468. ISBN 1572731672. 
100 DICKINSON, R. Accomplishing Journalism: Towards a Revived Sociology of a Media 
Occupation. Cultural Sociology [online]. 2007,1(2), s. 190 [cit. 2016-05-06]. DOI: 
10.1177/1749975507078187. Dostupné z: http://cus.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1749975507078187. 
101 MÜLLER, Denis. Journalism ethics for the digital age. Brunswick, Vic.: Scribe Publications, 2014, s. 
234. ISBN 9781925113167. 
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Deuze si všímá, jak hranice mezi žurnalistikou a dalšími formami komunikace 

s veřejností začíná s novými médii pomalu mizet. Navíc díky internetu vypadají ostatní 

média zastarale.102 Tuto změnu komentoval i Herbert Gans, který dodává, že 

mainstreamová média se za poslední desetiletí významně změnila a prostředí internetu 

nabízí prostor pro nové typy zpráv. Tyto změny odůvodnily potřebu detailní analýzy 

multimediálních zpráv a přehodnocení role novináře a jeho úlohy v prezentaci reality.103  

V rámci praktické části této práce však budu vycházet především z referencí, u 

nichž autor zmínky nemusel být pod přílišným časovým tlakem s cílem zachovat 

relevanci výpovědi a dodržel kritéria informační kvality. To znamená, že měl lepší 

výchozí podmínky pro práci s daty. Jelikož budu kódovat zmínky z tištěných, tak on-

line zdrojů, je dobré se zaměřit na samotného autora článku a jeho hodnoty. Nutno totiž 

mít na paměti, že vybrané téma, mediální konstrukce biomatek, zahrnuje morální aspekt 

týkající se zdraví, výchovy dětí a genderových vztahů. V těchto případech zprávy do 

jisté míry straní ve smyslu prezentace základních hodnot aktuálním sympatiím 

populace, jinak by hrozila ztráta důvěry k danému zdroji.104  

 

1.4.2 Hodnoty novinářů 
Jak vyplynulo z předchozí části, novináři inklinují k identifikaci s dominantní 

kulturou. V rámci analýzy obsahu je důležité nejen nahlížet na kulturní odlišnosti, ale 

také systém hodnot, ze kterých novináři vychází. Hanush tvrdí, že právě skrze analýzy 

kulturních hodnot jsme schopni rozklíčovat odlišný diskurz v žurnalistice v různých 

státech.105 

 

                                                
102 DEUZE, Mark. Media work. Cambridge: Polity, 2007, s. 142. Digital media and society series. ISBN 
978-0-7456-3925-3. 
103 GANS, H. J. Multiperspectival news revisited: Journalism and representative 
democracy. Journalism [online]. 2011, 12(1), s. 3 [cit. 2016-05-06]. DOI: 10.1177/1464884910385289. 
Dostupné z: http://jou.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1464884910385289. 
104 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006, s. 145. ISBN 80-7367-096-8. 
105 HANUSCH, F. A Product of Their Culture: Using a Value Systems Approach to Understand the Work 
Practices of Journalists.International Communication Gazette [online]. 2009, 71(7), s. 613 [cit. 2016-05-
06]. DOI: 10.1177/1748048509341895. Dostupné z: 
http://gaz.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1748048509341895. 
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Nizozemský vědec Hofstede vymezil šest dimenzí kultury, které mohou 

vysvětlovat hodnotový systém novinářů v dané oblasti působení:106 

1. Vzdálenost k moci. V přikládání důležitosti je výchozí, jak je jedinec či 

událost blízká ke státní či jiné moci v dané zemi a je též spojená s mírou 

bohatsví. Tato hodnota vypovídá o odlišném přístupu k základní otázce o 

lidské rovnosti. Oblasti s vyšším indexem jsou východní Evropa, Afrika, 

Asie, oproti tomu frankofonní a anglosaské země přikládají nižší důležitost 

této dimenzi. 

2. Vyhýbání se nejistotě. Tato hodnota vychází z míry organizace společnosti a 

stanovení jasných pravidel a stuktur v ní. Novináři v zemích s vysokým 

faktorem organizace přísně dodržují zákony a kodexy, věří v absolutní 

pravdu, ale lidé čelí více stresu. Zároveň tato dimenze určuje do jaké míry je 

společnost tolerantní k odlišnostem a vše co vybočuje, považuje za 

nebezpečné. Země s vysokým faktorem jsou např. Portugalsko, Japonsko, 

Německo. 

3. Individualismus vs. kolektivismus. Hodnoty posuzování vychází z důležitosti 

jedince ve společnosti. Pokud je země individualistická, má člověk tendenci 

se v ní zaměřovat pouze na sebe a své blízké okolí. Společnost též očekává 

zodpovědnost jednotlivce ne společnosti, např. USA, Austrálie, Velká 

Británie, Nizozemí, naopak v Jižní Americe jsou země více kolektivistické. 

Tato hodnota odkazuje k míře integrace jednotlivce do společenských 

skupin. 

4. Maskulinita vs. feminita. Tato hodnota vychází z kulturního konsenzu, jakou 

roli má mužský a ženský princip, a který v dané společnosti dominuje. Země 

s vysokou maskulinitou jsou například Maďarsko, Rakousko, Venezuela, 

v kontrastu stojí severské země. Tento faktor posuzuje odlišnost emočních a 

sociálních rolí žen a mužů ve společnosti.   

                                                
106 HOFSTEDE, Geert. Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context. Online Readings in 
Psychology and Culture [online]. 2011,2(1), s. 8-16 [cit. 2016-05-11]. DOI: 10.9707/2307-0919.1014. 
Dostupné z: http://scholarworks.gvsu.edu/orpc/vol2/iss1/8 
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5. Dlouhodobá nebo krátkodobá orientace. V zemích inklinující k dlouhodobé 

orientaci (východní Asie) vysvětlení dobra a zla není dogmatické, ale záleží 

na okolnostech. Společnost více tíhne k investování a šetření peněz, často 

zaznamenávájí rychlý ekonomický růst. Oproti tomu země s krátkodobou 

orientací (USA, Austrálie, muslimské země) se vyznačují konzumerismem, 

tvrdí, že to nejlepší již přišlo a mají tendenci úspěch svádět na míru štěstí a 

ne vlastní snahu.  

6. Požitek vs. omezení. Tato hodnota udává, do jaké míry společnost inklinuje 

k propagaci uspokojování základních lidských tužeb spojených s užíváním si 

života. Kultury inklinující k požitku (např. Jižní a Severní Amerika, západní 

Evropa) sebe vyhodnocují jako šťastnější, věří ve svobodu slova a jsou 

aktivnější. Udržování pořádku ve společnosti se zde věnuje méně pozornosti. 

Země s vyšším indexem omezení (východní Evropa, muslimské země) 

vnímají osud jako souhru náhod, nepřikládají důležitost volnočasovým 

aktivitám. Tato dimenze byla přidána Hofstedem dodatečně v roce 2010. 

Výše uvedené dimenze přímo nevysvětlují hodnoty odkazující na míru inklinace 

k dominantním, nebo naopak alternativním názorům ve společnosti. Nejblližsší 

dimenze, dle které můžeme predikovat, zda budou média otevřená novým názorům a 

jaký vztah vůči nim zaujmou, vysvětluje dimenze: vyhýbání se nejistotě. Vzhledem 

k důležitosti lokálního pojetí jsem se však konkrétně podívala na výsledky práce 

zabývající se analýzou vztahu českých médií k tématům domácích porodů a hormonální 

antikoncepce. Zde autorka došla k závěru, že většina českých novinářů vidí alternativní 

názory jako ohrožení pořádku ve společnosti, což odpovídá zemím s vyšším indexem 

snahy se vyhnout nejistotě. Potvrdí se tato teorie i v případě případové studie zabývající 

se přístupem českých médií k biomatkám? 

„(novináři) až na výjimky působí jako konzervativní lidé hájící normy, nevnímají 

alternativní názory a přístupy jako inspirativní výzvy, ale spíše jako hrozby, jako 

nezdravé ohrožení sociálního pořádku.“107 

                                                
107 CZABANOVÁ, Petra. Analýza novinářské práce se zdroji na příkladu problematiky domácích porodů 
a hormonální antikoncepce. Praha, 2011, s. 92. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova. 
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2 Definování výzkumného projektu 
 

V nadcházející části popíšu metodu, kterou budu zkoumat případovou studii o 

utváření jazykového novotvaru biomatka v českém mediálním diskursu. Jak bylo 

popsáno v předchozí teoretické části, signifikance mezi pojmem bio, který odkazuje ke 

způsobu obdělávání půdy a šetrnému získávání surovin a jejich následnému zpracování, 

a mateřstvím je velmi vysoká. Není překvapením, že se brzy tato dvě slova začala dávat 

do kontextu a začal se vytvářet nový obsah pojmu.  

 

2.1 Výzkumné otázky a dílčí cíle výzkumu 
Stanovené výzkumné otázky jsou rozděleny do dvou odlišných celků podle 

způsobu nahlížení na hlavní jádro analytické části: konstrukci pojmu biomatka 

v českých médiích. Odlišný úhel pohledu má pomoci zachytit šíři záběru pojmu a jeho 

hodnotovou náplň a následně vysledovat motivaci novinářů k jeho konstrukci a 

interpretaci.  

1. Hlavní výzkumná otázka: Jaký byl obraz biomatek v českých médiích 

v letech 2010-2015? 

2. Výzkumná otázka: Jaká souvztažná témata definovala současný obraz 

biomatek v českých médiích? Jakým způsobem jejich vývoj v čase a 

publicita s nimi spojená ovlivnily přijetí jazykového novotvaru?  

Prvně se zaměřím na analýzu kategorií, které pojem biomatka definují. Cílem 

této části bude zmapovat, jaká jsou nejčastější souvztažná témata zmiňovaná v médiích 

spolu s pojmem biomatka, s jakým účelem jsou do kontextu s biomatkami dávána a 

k čemu souvztažná témata médiím slouží. Zde se budu věnovat nejen zobrazení témat 

uváděných do souvislosti s činností biomatek, ale také popíšu jejich vývoj v rámci času.  

Zmapování významných definujících kategorií bude následně sloužit k popisu 

uceleného obrazu biomatek v českých médiích. Vedle náplně pojmu a jeho vývoje v 

letech 2010‒2015 se zaměřím na zdroje zmínek, jejich frekvenci a převažující tonalitu. 

Cílem této části bude vytvořit typologii hodnotových a obsahových vlastností termínu 

biomatka. Součástí závěrů bude i přihlédnutí k průniku mediálních zmínek s aktuální 

náladou v široké veřejnosti a také téma sebepojetí matek zajímajících se o biostyl. 
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 V této části si budu pokládat otázku, jak česká média pracují s jazykovými 

novotvary a jak přidružovaná témata pomáhají k adaptaci novotvarů v agendě českých 

médií. 

3. Výzkumná otázka: Jaká je role médií v procesu ustanovení obrazu 

biomatek? Jsou česká média propagátory alternativních tendencí, nebo 

inklinují k prosazování konzervativních hodnot, např. vědeckých, 

lékařských atd.?  

První část analýzy vytvoří obraz kategorií, které ve zkoumaném období 

definovaly novotvar biomatka v českém mediálním prostředí. V druhé části se zaměřím 

na hodnoty, ze kterých novináři vycházeli, a dali tak čtenáři návod, jak daný text číst, 

jde o tzv. teorii vepsaného čtenáře108. Cílem bude zodpovězení následujících otázek: 

Hrají česká média roli propagátorů alternativních tendencí, nebo naopak inklinují 

k udržení dominance převládajícího paradigmatu a prosazování konzervativních hodnot, 

lékařských, vědeckých atp.? O jaké hodnoty své argumenty média opírají a jak chování 

médií vnímají samy matky, které inklinují k biostylu? 

 

2.2 Stanovení výzkumné metody  
Na následujících řádcích popíšu, jakými výzkumnými metodami budu získávat 

potřebná data k analýze výše uvedených otázek. Jelikož plánuji do analýzy zahrnout 

více objektů zkoumání, tedy nejen mediální obsahy, rozhodla jsem se v práci využít 

několik výzkumných metod. Jejich dílčí výstupy budu usouvztažňovat s výstupy 

z jiných zdrojů.  

Hlavní část interpretace budou tvořit závěry z kvalitativní obsahové analýzy. 

Zde budu využívat otevřeného a axiálního kódování k získání definujících kategorií 

pojmu biomatka. Za účelem získání uceleného pohledu na vývoj jazykového novotvaru 

biomatka jsem se jako první krok popisu obrazu a vývoje biomatek rozhodla zařadit 

kvantitativní obsahovou analýzu.  

Jelikož je tato případová studie důležitá především z pohledu dopadu na širokou 

veřejnost a adaptaci jazykového novotvaru v ní, rozhodla jsem se připravit doplňující 

                                                
108 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, s. 281. ISBN 80-7178-
926-7. 
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kvantitativní dotazníkové šetření ve dvou variantách. První cílí na širokou veřejnost a 

otázky se týkají především znalosti pojmu biomatka. Cílem bude zjistit nejenom znalost 

termínu, ale také asociace a hodnoty s ním spojené. Druhý dotazník je upraven pro 

skupinu matek, které se zajímají o biostyl. 

 

2.2.1 Kvalitativní obsahová analýza 
Pro samotnou kvalitativní analýzu mediálních zmínek využiji otevřeného a 

axiálního kódování, popsaného v knize Strausse a Corbinové.109 

V prvním kroku otevřeného kódování budu v rámci procesu tzv. kategorizace, 

seskupovat části textů, které náleží zkoumanému jevu, získané analýzou záznamových 

jednotek.110 Tento krok mi poslouží k zachycení jednotlivých charakteristik ‒ kategorií, 

ve kterých se naše výzkumná otázka v médiích zobrazuje. Následně budu moct roztřídit 

vzniklé kategorie a rozvíjet vztahy mezi nimi. Jelikož jsem si rozdělila praktickou část 

do dvou výzkumných oblastí, budu je logicky třídit pod jednotlivé výzkumné otázky. 

Cílem bude vytvořit ze vzniklých kategorií jeden ucelený obraz, který bude definovat a 

vysvětlovat jádro této práce: obraz biomatek v českých médiích v letech 2010–2015.  

V druhém kroku, jako součást axiálního kódování, budu uvádět vytvořené 

kategorie do nových souvislostí a interpretovat jejich vzájemné závislosti s ohledem na 

kontext.111  

 

2.2.1.1 Výběr zkoumaného vzorku 
Vzorek, ze kterého budu vycházet pro kvalitativní analýzu mediálních obsahů, 

vyšel z výběru vzorku připraveného ke kvantitativní obsahové analýze, který detailně 

popíšu v následující kapitole 2.2.2.1, a podléhá stejným podmínkám. Výběr 

jednotlivých částí textů byl proveden záměrným výběrem, na základě výstupů 

z kvantitativního kódování a oblastí stanovených výzkumnými otázkami. Celkový počet 

analyzovaných vzorků pro tuto část byl vzhledem k povaze kvalitativní analýzy omezen 

na počet 58. 

 

                                                
109 STRAUSS, Anselm a Juliet CORBINOVÁ. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky 
metody zakotvené teorie. Vyd. 1. Boskovice: Albert, 1999, s. 47-51. SCAN. ISBN 80-85834-60-x. 
110 STRAUSS, CORBINOVÁ, ref. 109, s. 47-51. 
111 STRAUSS, CORBINOVÁ, ref. 109, s. 70-72. 
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2.2.2 Kvantitativní obsahová analýza  
Obsahová analýza mediálních zmínek je ideálním nástrojem pro studium trendů 

na různých úrovních vývoje,112 což je v případě zkoumání neuzavřeného vývoje trendu 

biomatek žádoucí. Cílem zde bude zachytit nejen trend v tonalitě a zdroji zmínek, ale 

také vytvořit základní rámec, ve kterém budu interpretovat hlavní část analytické části: 

axiální kódování. 

Protože jde o kvantitativní metodu, disponuje přímočarou logikou, a pomůže 

racionálně se rozhodnout o vybraném vzorku.113 

Postup získání dat bude následující:  

1. Výběr záznamových jednotek. 

2. Výběr časového ohraničení zkoumání jednotek. 

3. Generování výstupů pomocí nástroje Newton Media Search. 

4. Příprava kódovací tabulky. 

5. Kódování vygenerovaných jednotek. 

6. Analýza.  

7. Závěry. 

 

2.2.2.1 Výběr vzorku a sestavení kódovací knihy 
Jako záznamovou jednotku jsem si stanovila veškeré mediální zmínky, 

definované rozsahem:114 1 článek, rozhovor, přepis zvukového záznamu, evidované 

v databázi Newton Media Search.  

Jednotka musí splňovat následující podmínky: 

1. Podmínka času: zkoumané období jsem si vymezila od roku 2010 do konce 

roku 2015. Důvod, proč jsem si vybrala toto období, je relativní časová 

blízkost, která mi umožní usouvztažňovat výstupy z analýzy mediálních 

obsahů a výstupy dotazníkového šetření, a hledat případné průsečíky. Druhý 

důvod, více symbolický, byl, že v roce 2010 vyšel román autora M. 

Viewegha Biomanželka, který o daném jevu pojednává a je v něm pojímán 

                                                
112 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha: 
Karolinum, 2000, s. 168. ISBN 80-246-0139-7. 
113 DISMAN, ref. 112, s. 168. 
114 DISMAN, ref. 112, s. 170.  
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jako fenomén v naší společnosti dostupný. Mé rozhodnutí podpořilo i 

hledání v databázi Newton Media Search, kde do roku 2010 byl termín 

biomatka užíván velmi sporadicky, v porovnání s roky 2014‒2015.  

2. Podmínka relevance mediální zmínky: Bio matka nebo Biomatka: články ve 

vybraném období jsem filtrovala s podmínkou buď bio matka s mezerou, 

nebo biomat*. V druhém případě jsem musela ručně mazat články, které 

obsahovaly zmínky z odlišných oblastí zájmu, nejčastěji referovaly o bio 

materiálech, bio maticích (zemědělství, průmysl). 

Poté bude následovat návrh kódování, jinak řečeno rozčlenění jednotek a jejich 

uvedení v kategorie.115 Při přípravě kódovací knihy budu pracovat se dvěma oblastmi 

proměnných, vycházejících z dělení u Scherera116, a vytvořím následující strukturu:  

1. Identifikační – označující již analyzované kategorie: 

 Číslo reference. 

 Datum.  

 Typ média. 

 Název/ titul média. 

 Téma článku. 

2. Analytické ‒ slouží k zodpovězení zadané otázky: 

 Hodnoty přiřazované ke slovu biomatka: otevřená proměnná. 

 Tonalita reference: výběr ze seznamu: negativní, neutrální, pozitivní. 

 Kontext – souvztažná témata: otevřená proměnná. 

 Role média: výběr ze seznamu: propagátor alternativních tendencí, 

zastánce konzervativních hodnot, informativní, role vyvažující 

(přítomnost více názorů), nelze určit. 

 Hodnoty autora: výběr ze seznamu: vědecký výzkum, tradice, západní 

lékařská praxe, celostní medicína, vlastní zkušenost, pozorování, 

přejímání hodnot z jiných médií. 

                                                
115 DVOŘÁKOVÁ, Ilona. Obsahová analýza / formální obsahová analýza / kvantitativní obsahová 
analýza.Antropoweb [online]. 2010(2), s. 95-100 [cit. 2016-02-23]. Dostupné z: 
http://www.antropoweb.cz/media/webzin/webzin_2_2010/Dvorakova__I-2-2010.pdf. 
116 GULOVÁ, Lenka a Radim ŠÍP (eds.). Výzkumné metody v pedagogické praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 
2013, s. 140. ISBN 978-80-247-4368-4. 
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Celkem se mi do připravené kódovací knihy podařilo zanést 182 záznamových 

jednotek, které splnily podmínky času i relevance.  

 

2.2.3 Kvantitativní dotazníkové šetření  
Doplňující dotazníkové šetření jsem se rozhodla použít jako zrcadlo analýze 

mediálních obsahů pojmu biomatka.  

Stanoveným cílem dotazníku je zjistit znalost termínu napříč společností a 

asociace a hodnoty, které v souvislosti s pojmem biomatka ve společnosti rezonují. 

V neposlední řadě bude cílem zachytit přijetí žen identifikovaných jako biomatka ve 

společnosti. 

 

2.2.3.1 Dotazník 
Metodu dotazníku jsem se rozhodla použít vzhledem k jeho obecným 

vlastnostem: dokáže postihnout relativně vysoký počet jedinců při nízkých nákladech. 

Jako nevýhoda je uváděna nízká návratnost.117   

Dotazník byl vytvořen v elektronické podobě. K jeho přípravě a distribuci jsem 

využila serveru Vyplnto.cz. Tento on-line nástroj nabízí v základní verzi neomezený 

počet dotazníků, limit 10 000 vyplnění na dotazník, všechny důležité funkce zdarma, 

jako je např. větvení otázek, odlišné formáty zobrazení, mobilní responsivitu. Nevýhoda 

je, že neposkytuje technickou podporu a obsahuje reklamu.118 K šíření dotazníku jsem 

primárně využila sociální sítě ‒ Facebook a e-mailovou komunikaci, v několika 

případech šlo o vytištěný dotazník, který byl následně zanesen do on-line sběrače.  

Dotazník byl veřejný po dobu čtyř týdnů, během té doby se mi podařilo získat 

303 respondentů, mezi nimiž převažovaly ženy (74 %). Průměrný věk respondenta byl 

25‒40 let (66,5 %), což je nejčastější reprodukční věk v České republice, průměrný věk 

prvorodiček v ČR je 28 let, v Praze 31 let.119 Ačkoli vnímanou nevýhodou dotazníku 

                                                
117 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha: 
Karolinum, 2000, s. 141. ISBN 80-246-0139-7. 
118 Vyplnto.cz [online]. Praha 3: Marek Demčák, 2016 [cit. 2016-02-23]. Dostupné z: 
https://www.vyplnto.cz/. 
119 ZÁLESKÁ, Iveta a Anna KOTTOVÁ. Úmrtnost novorozenců v Česku klesla. Průměrný věk 
prvorodiček je 28 let. In: Rozhlas.cz [online]. Praha, 2015 [cit. 2016-02-23]. Dostupné z: 
http://www.rozhlas.cz/zpravy/clovek/_zprava/umrtnost-novorozencu-v-cesku-klesla-prumerny-vek- 
prvorodicek-je-28-let--1512527. 
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bývá nízká návratnost, může se zdát, že číslo 67,1 % je poměrně vysoké. Je to 

způsobeno tím, že toto číslo značí poměr vyplněných a zobrazených dotazníků ze 

zaslaného elektronického odkazu. Reálná návratnost se v tomto případě dá těžko určit. 

Průměrná doba trvání vyplnění dotazníku byla 4 minuty a 56 sekund, toto číslo je též 

zkreslené povahou on-line dotazníku. 

 

Dotazník obsahoval celkem 10 otázek: otevřené, uzavřené, polouzavřené. 

První otázka byla nástrojová, filtrační, a zjišťovala znalost termínu biomatka. Na 

základě odpovědi Ano/Ne bylo respondentovi předloženo přeformulované schéma 

otázek, které však zjišťovalo stejnou podstatu. Takto budu moct segmentovat data od 

respondentů, kteří termín znají, a těch, již uvedli, že termín neznají.  

Obsahových otázek bylo celkem pět, závěrem jsem umístila dvě 

sociodemografické otázky zjišťující věk a pohlaví respondenta. 

Vzor a výsledky dotazníkového šetření jsou dostupné na následujícím odkazu: 

https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/znalost-pojmu-biomatka/ (viz příloha č. 2). 

 

2.2.3.2 Výběr vzorku 
Výběr respondentů nebyl příliš omezen. Dotazník byl šířen prostřednictvím 

sociálních sítí, sdílen v uzavřených i otevřených skupinách fungujících na těchto sítích, 

na profilech přátel, dále rozesílán přímou e-mailovou komunikací, využito bylo 

nejrůznějších databází respondentů, včetně serveru Vyplnto.cz a jeho databáze 

respondentů. Podmínkou byl věk: respondent musel být starší 15 let, a geografické 

určení: Česká republika. Vzhledem k povaze výzkumu jsem se snažila dosáhnout co 

nejširšího průřezu společností. Výběr tématu měl patrně vliv na to, že typickým 
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respondentem byla žena mezi 25 a 40 lety. Na jedné straně jde o nejrelevantnější 

skupinu respondentů, která může mít vliv na tento trend, na straně druhé rozložení 

respondentů nekoresponduje se sociodemografickým rozložením pohlaví v České 

republice. Může zde tedy dojít ke zkreslení. V rámci analýzy se pokusím, pokud bude 

třeba, segmentovat odpovědi dle pohlaví a hledat v nich případné trendy. 

 

2.2.3.3 Sebepojetí biomatek 
V rámci stejného on-line nástroje jsem připravila i druhou verzi dotazníku 

určenou pro uzavřenou skupinu respondentů. Jelikož chci v práci zachytit sebepojetí 

biomatek, rozhodla jsem se využít již vzniklých skupin na sociálních sítích Facebook: 

Biomatka a Modrý koník: Skleníkové eko-biomatky. Požádala jsem zakladatelky skupin 

o dovolení oslovit ostatní členky skupin ohledně vyplnění dotazníku. 

Celkem se mi z těchto dvou zdrojů za tři týdny podařilo získat 23 respondentů. 

 

Stejně jako u prvního dotazníku jsem pracovala s otevřenými, uzavřenými a 

polouzavřenými otázkami. Též první otázka byla filtrační. Tentokrát jsem se 

nedotazovala na znalost pojmu biomatka, ale na to, zda žena samu sebe považuje za 

biomatku. Poté následovalo devět otázek obsahových a na konci jedna identifikační, 

zjišťující věk respondentky. 22 z 23 žen se nacházelo ve věkové skupině 25‒40 let. 

Jedna matka z 23 byla mladší 25 let. Tato statistika potvrzuje průměrné věkové 

rozložení matek u nás.  

Dotazník byl dostupný z odkazu: https://www.vyplnto.cz/realizovane-

pruzkumy/pojeti-pojmu-biomatka-medii/. Vzhledem k tomu, že se jednalo o uzavřenou 

cílovou skupinu, nejsou výsledky průzkumu veřejně dostupné. Vzor dotazníku je 

uveden v příloze č. 3. 



  

 

38

  

 

2.3 Proces zpracování získaných dat a omezení výzkumu 
Stanovené výzkumné otázky mi budou sloužit jako dva odlišné rámce, ve 

kterých budu data zpracovávat a následně interpretovat. Hlavní výzkumná otázka, obraz 

biomatek v českých médiích, jádro této práce, bude hrát roli v obou z nich. Postup 

analýzy připravených dat bude u jednotlivých otázek obdobný. 

Data získaná z kvantitativní části analýzy mediálního sdělení budou sloužit jako 

odrazový můstek pro výběr obsahů ke kvalitativnímu výzkumu, zároveň též ke 

stanovení rámce mediální konstrukce biomatek.  

Pomocí kvalitativního kódování získám detailní popis fenoménu, tato metoda je 

zároveň schopna reflektovat lokální podmínky a souvislosti,120 což je v našem případě 

žádoucí. 

Následně budu data získaná z kvantitativních i kvalitativních analýz textů 

usouvztažňovat s výstupy dotazníkového šetření.  

Jsem si vědoma, že ke zkoumání jedné případové studie jsem zvolila několik 

odlišných metodologických přístupů, avšak věřím, že vhodně poslouží mému záměru. 

Nevýhodou kvalitativní části výzkumu, která tvoří hlavní část analýzy, je, že je 

ovlivnitelná subjektivním pohledem na problematiku a nezkušeností výzkumníka. Jako 

prevenci možných rizik výzkumu se pokusím vyvarovat unáhlených závěrů a také 

záměrnému předurčování vývoje. Tento přístup by mohl mít za následek přehlédnutí 

důležitých vazeb nebo zajímavých jevů, které by se v rámci této případové studie mohly 

objevit. 

 

2.4  Stanovení cíle výzkumu 

Cílem nadcházející analytické části je vyhodnotit postoj a tendence českých 

médií v otázce přístupu k alternativním tématům na příkladu analýzy případové studie: 

konstrukce pojmu biomatka. Výstupem by měla být ucelená tabulka kategorií, které 

                                                
120 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, s. 52. 
ISBN 80-7367-040-2. 
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pojem biomatka v letech 2010–2015 definovaly. Na závěr rozvedu diskusi nad výstupy 

z analýzy a porovnám je s poznatky z teoretické části. 
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3 Analytická část 
Pro lepší čitelnost závěrů a pochopení analytického postupu jsem se jako první 

část rozhodla uvést shrnutí výsledků z analýz stanovených výzkumných otázek. 

V následujících částech se problematice budu věnovat podrobněji.  

V první části představím schéma kvalitativní analýzy a poté popíšu jednotlivé 

kategorie definující pojem biomatka. Takto čtenář získá představu o širokém záběru 

případové studie a výsledný popis jádra výzkumné otázky bude moct číst v širších 

souvislostech. V druhé části se zaměřím na vybrané kategorie hodnot novinářů, které 

přispěly k přijetí jazykového novotvaru u nás a jeho výsledné interpretaci. Závěrem 

analytické části představím komplexní schéma kategorií definujících pojem biomatka. 

 

3.1 Shrnutí poznatků 
Mediální konstrukce biomatek ve zkoumaném období se vyznačovala 

dynamikou a postupem času se proměňovala k větší komplexnosti i kontroverzi. 

Některé charakteristiky však pojem biomatka provázejí od začátku, zůstávají neměnné a 

jsou pro něj klíčové. Patří sem inklinace k nákupu biovýrobků, podpoře všeho, co je 

„přírodní“, a vyhledávání forem alternativní léčby. Z poměrně pozitivního a 

nekomplikovaného obrazu biomatky coby vyznavačky ekologického zemědělství, 

přírodního životního stylu a bioproduktů se během zkoumaného období (2010‒2015) 

stává obraz velmi obsáhlý, zahrnující popis životního stylu biomatek, tzv. biostyl, jejich 

chování i vizáže. Je to důsledek zvýšení počtu mediálních zmínek, což logicky dokládá i 

zvýšený zájem médií o danou problematiku. S tím jde ruku v ruce i nárůst negativní 

tonality zmínek, tažený on-line zdroji, a příklon obrazu biomatky ke kontroverzi. 

Biomatkám jsou postupně připisovány negativní vlastnosti jako neochota ke 

kompromisům, sobectví, přehnané feministické tendence, nezodpovědnost, radikálnost 

atd., a jsou s nimi spojována kontroverzní témata, která rezonují ve společnosti a 

především na sociálních sítích. Ty slouží jako platforma pro přímé názorové střety 

jednotlivých skupin a média k těmto sporům nejen často odkazují, ale dokonce 

informace získané na sociálních sítích prezentují a vedou o nich diskusi. V posledním 

roce zkoumaného období, tedy v roce 2015, diskuse nejvíce rozviřovaly otázky týkající 

se povinného očkování dětí, kojení na veřejnosti a kojení do pokročilého věku dítěte.  
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Ke konci výzkumného období jsou biomatky vnímány jako protipól tradičního 

přístupu a lékařské praxe, jsou jim přisuzovány někdy až vyhrocené atributy (škodlivý 

trend) a otevírají otázku zodpovědnosti rodiče: ptají se, zda má mít ve výchově hlavní 

slovo rodič, nebo společnost. Média tak na jedné straně nálepku biomatka využívají 

k posílení kontroverze a negativity u tématu, na straně druhé biomatkám přisuzují roli 

průkopnic nových trendů. Ty sice podrobují kritice, tato kritika však novým tématům 

pomáhá dostat se prostřednictvím diskuse do povědomí společnosti. Na příkladu 

analýzy souvztažné kategorie bioproduktů můžeme pozorovat, že jakmile se 

bioprodukty ocitly blíže k mainstreamu, přestaly být v médiích s biomatkami výlučně 

spojovány. Charakteristika biomatek se posunula zpět na diskutabilní okraj a začaly být 

prezentovány jako zastánkyně nových výživových směrů: raw food, slow food atd. 

S postupným nárůstem kontroverze a negativity u zkoumaného pojmu přirozeně 

souvisí i fakt, že známé české osobnosti s ním odmítaly být spojovány. Pokud však 

média identifikovala slavnou biomatku v zahraničí, byla její postava prezentována 

v pozitivním světle. Tento pozoruhodný jev zároveň potvrzuje kulturní interpretaci 

pojmu. Lokální charakter pojmu se také odráží na mediálním vývoji souvztažných 

témat, jako jsou domácí porody, očkování, kojení na veřejnosti atd.  

Důvod proměny mediálního zobrazení pojmu se nejspíše skrývá v interpretaci 

vycházející z hodnot vyznávaných novináři. Novináři, jak se ukázalo v této případové 

studii, zde zastávají pozici obránců pořádku ve společnosti, odkazují k tradičním 

hodnotám a zvykům, empirickým datům a především ke zkušenostem západní lékařské 

praxe, se kterými se v jejich pojetí nediskutuje. Na ukázce přejímání informací ze 

zahraničních zdrojů se však ukázalo, že aby vyvolali senzaci a posílili negativní vyznění 

zprávy, novináři původní zdrojové texty lokálně interpretovali a upravovali.  

Novináři v této případové studii sehrávájí kontroverzní roli. Potvrzuje se jejich 

očekávaná úloha zastánce mainstreamových hodnot.121 Kvůli posilování kontroverze a 

neúměrnému zveličování znaků alternativních témat však nenaplňují druhou část 

očekávané role, která spočívá v uklidňování společenských diskusí. Roli novinářů však 

lze chápat vesměs pozitivně. Nebýt zmiňované kontroverze, nedostalo by se totiž 

alternativnímu tématu, v našem případě pojmu biomatka a s ní souvisejícím kategoriím, 

                                                
121 HOFSTEDE, Geert. Culture's consequences: comparing values, behaviors, institutions and 
organizations across nations. 2nd ed. Thousand Oaks: Sage, c2001, s. 9. ISBN 978-0-8039-7324-4. 
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nikdy tolik pozornosti, a nemělo by tak šanci se jednoho dne dostat do dominantního 

proudu.  
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3.2 Konstrukce pojmu biomatka v českých médiích 

Z axiálního kódování mediálních zmínek vyplynulo několik kategorií, které 

pomohly definovat první výzkumnou otázku: Jak česká média konstruovala jazykový 

novotvar biomatka a jak referovala o souvztažných tématech? Koncept kategorií a vztah 

k jádru problému je ilustrován v grafu č. 1. V následující části se prvně zaměřím na 

jednotlivé kategorie a jejich mediální obraz a poté se skrze dílčí charakteristiky dostanu 

k analýze hlavní výzkumné otázky: náplň pojmu biomatka v českých médiích a jeho 

vývoj v čase.   

 

3.2.1 Průkopnice nových výživových trendů 

Na počátku zkoumaného období (rok 2010) byly v médiích bioprodukty 

nejčastější charakteristikou spojovanou s biomatkami. Biomatky zde byly popsány jako 

ženy s malými dětmi, které fanaticky preferují výrobky s označením bio: „Když jsem 

chtěl dítěti koupit jinou než biopřesnídávku značky Hipp,(matka) ztropila scénu, protože 

si prý nedokážu představit dopad podobné chyby na potomkovo zdraví.“122 

                                                
122 LIŠKOVÁ, Karolína. O zaručeně zdravějších potravinách si nechte jen zdát. Instinkt. 2010, s. 20. 

Graf č. 1 
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Jsou vyznavačkami bioproduktů především z přesvědčení o jejich zdravotní 

nezávadnosti pro jejich rodiny. O biomatkách se v kruzích obchodu hovoří jako o jedné 

z nejvděčnějších cílových skupin123, a počet členek (spotřebitelů) rok od roku přibývá. 

Zajímavá je též mediální zmínka o tom, že výrobci dětské výživy musí splňovat natolik 

přísné podmínky výroby, že jsou téměř srovnatelné s kvalitou bio.  

„(…) trend bio se pochopitelně promítá i do dětské výživy, přestože normy pro ni 

jsou tak přísné, že se zde konvenční výrobky svým biovariantám v podstatě vyrovnají. 

Stoupající poptávce pak odpovídá i rostoucí nabídka…“124 

Zpočátku byla média vůči trendu bioproduktů skeptická a nastolovala otázku, 

zda jsou produkty EZ opravdu lepší. Viděla za tím primárně marketingovou snahu svézt 

se na rostoucím trhu biovýrobků. Na druhé straně je zde zjevná důvěra k farmářským 

trhům, kde je možné se se zemědělcem přímo setkat a zjistit o jeho produkci více. 

„Bio by mělo být založeno na důvěře, jen tak má šanci. Když vidíte sedlákovi pod 

pokličku nebo jej pravidelně potkáváte na tržnici, už víte co je zač, (…)“ 

„V obchodech si můžete jenom zkontrolovat, jestli je bio označené zebrou nebo 

jiným biologem, ale o tom, kdo to ovoce pěstuje nebo ty krávy chová, vám to stejně nic 

neřekne.“125 

V analyzovaných mediálních zmínkách jsem nenašla vysvětlení, proč je 

zmiňována právě tzv. „zelená biozebra“, ani jak se liší od běžného označení bio. 

Abychom nebyli pouze konzumenty obsahů, za což biomatky v médiích sklízejí kritiku, 

měla by média v rámci nových alternativních trendů zastávat funkci vzdělávací. Tak 

budeme schopni diskuse a nebudeme jen přejímat názory a rozpoutávat ostré debaty, 

které se v posledních letech, především na sociálních sítích, objevují. 

Postupně se začal umocňovat pohled na biovýrobky jako na přírodní byznys. 

Lidovky.cz přinášely v roce 2012 vysvětlení, proč se tento trend charakterizovaný jako 

                                                
123 DULÍKOVÁ, Jana. V dětské výživě pokračuje juniorizace. ZBOŽÍ & PRODEJ. 2010, s. 28. 
124 DULÍKOVÁ, ref. 123, s. 28.   
125 LIŠKOVÁ, Karolína. O zaručeně zdravějších potravinách si nechte jen zdát. Instinkt. 2010, s. 20. 



  

 

45

  

„za každou cenu přirozeně“126 u nás uchytil. Jako hlavního iniciátora média viděla právě 

angažované biomatky.  

Spojení lokálního zemědělství a bioproduktů s biomatkami fungovalo na 

synergickém vztahu. Zvýšený veřejný zájem o biopotraviny a farmářské trhy, skrze 

aktivitu biomatek, ve výsledku mohla být pomoc malým lokálním zemědělcům. Pojem 

ve smyslu bio lokálních výrobků se ve zkoumaných zmínkách v posledních pěti letech 

posunul ze skeptického pohledu k pozitivnímu posuzování. Média už nehovoří pouze o 

biomatkách, ale nově se zde seznamujeme s genderově správnějším pojmem biorodiče, 

kteří „bývají vzdělanější lidé, kteří nad těmito věcmi přemýšlejí.“127  

Vzhledem ke společně sdílené předponě a výkladu slova bio by se dalo 

předpokládat, že definice biomatek jako konzumentek bioproduktů zůstane stejná i 

v průběhu dalších let. Biomatky však v médiích dostaly nálepku průkopnic nových 

trendů. Už v roce 2010 biomatky nebyly brány jako jediné, kdo biovýrobky a farmářské 

trhy vyhledává. Bioprodukty byly málo kontroverzní, aby novotvar biomatka naplnily.   

Vzhledem k posunu bioproduktů k mainstreamu, referují média od roku 2014 o 

bioproduktech a farmářských trzích ve spojitosti s biomatkami minimálně. Bioprodukty 

jsou jen zlomkem komplexního biostylu biomatek. Biomatky v roce 2015 nesledují 

pouze složení a původ potravin, ale také složení a původ drogerie a oblečení. 

Biopotraviny se stávají součástí mainstreamu. Biomatky jsou zas o krok napřed a stávají 

se zakladatelkami nových výživových směrů, např. raw food, slow food atd.  

„Raw food vymyslely zbloudilé biomatky, které neví, co s přebytkem volného 

času. Vitariánství, tedy konzumace potravin výhradně rostlinného původu a zahřívaných 

maximálně na 42 stupňů, je pro organismus nebezpečnější, než když jíte pestře a jednou 

za čas si dopřejete kousek uzeného. V genech máme zakódované tři věci: jsme lovci, 

jsme sběrači a jíme v tlupě. Hotovo. Snažit se tohle jakkoli přechytračit a inovovat, je 

hloupost. Budiž, když se někdo pro ortodoxní způsob stravování rozhodne sám v 

dospělosti, je to jeho volba. Ale je trestuhodné něco takového cpát dětem.“128 

                                                
126JONÁŠOVÁ, Veronika. Přírodní byznys aneb Proč jsou 'biomatky' tak v kurzu? In: Lidovky.cz[online]. 
2012 [cit. 2016-04-25]. Dostupné z: http://relax.lidovky.cz/denik-matky-proc-jsou-biomatky-tak-v-kurzu-
fjr-/vztahy.aspx?c=A120611_104434_vztahy_glu. 
127 KLÍČOVÁ, Eva. Nikdy nebudu psát jako pudovkin. Host. 2015, s. 9. 
128FRAJTOVÁ, Marie. Nezdravé jídlo neexistuje, říká kuchař Vaněk k varování lékařů před uzeninami. 
In: Lidovky.cz [online]. 2015 [cit. 2016-04-25]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/nezdrave-jidlo- 



  

 

46

  

3.2.2 „Co nejpřirozeněji“ 

Biomatky jsou v médiích viděny jako zastánkyně všeho, co je v souladu 

s přírodou, a to nejen na úrovni preference bioproduktů, ale kompletního životního stylu 

v průběhu prvních let mateřství. Biomatky jsou nahlíženy jako sobecky smýšlející ženy 

odmítající jakékoli zásahy do těhotenství, například odběr plodové vody, a také jsou 

v médiích zobrazeny jako ty, které chtějí co nejpřirozenější porod, bez epidurální 

analgezie, nástřihu hráze apod., ideálně však v domácím prostředí. V rámci kategorie 

„Co nejpřirozeněji“ se blíže podívám na výše uvedené oblasti, ve kterých média 

biomatky ve smyslu zastánkyní přirozenosti prezentovala. Největší pozornost věnuji 

tématu domácích porodů, jehož vývoj byl pro výsledné hodnocení pojmu biomatka 

klíčový. 

První mediální zmínky a diskuse na téma domácích porodů ve spojitosti 

s biomatkami jsem zaznamenala v roce 2011. S názory na toto téma se veřejnost často 

seznamovala prostřednictvím rozhovorů se slavnými osobnostmi – matkami nebo  blogů 

na portálu Idnes.cz. Herečka Vanda Károlyi pro časopis Styl přiznala, že dokonce o 

domácím porodu uvažovala. Ačkoli se identifikovala s biomatkami, nakonec se 

rozhodla pro porodnici. Na svém příkladu demonstrovala, že díky tomuto rozhodnutí 

dítěti zachránila život.129 Od počátku je hlavní hodnota přisuzovaná biomatce, 

zastánkyni domácích porodů, sobeckost. 

Zpočátku se nad tématem připouští diskuse, kritici zdůrazňují především 

finanční stránku. Podle nich může mít každý právo na svobodnou volbu, ale musí nést 

důsledky, i finanční, za své chování.  

„(…) ať si tyhle biomatky rodí třeba pod stromem, ale pokud pak budou 

vyžadovat péči pro dítě, ať ji hradí ony nebo jejich porodní asistentky. Nevidím důvod, 

proč ze společné kapsy hradit péči někomu, kdo se dobrovolně rozhodne podstoupit 

takové riziko. “130 

                                                                                                                                          
neexistuje-rika-kuchar-vanek-k-varovani-lekaru-pred-uzeninami-18d-/dobra-
chut.aspx?c=A151119_162652_dobra-chut_sk. 
129KAPLANOVÁ, Dana. Vanda Károlyi: Pro většinu lidí je ztráta rodiny a iluzí jedna z nejtěžších věcí na 
světě. In: Novinky.cz [online]. 2011 [cit. 2016-04-25]. Dostupné z: 
http://www.novinky.cz/zena/styl/243822-vanda-karolyi-pro-vetsinu-lidi-je-ztrata-rodiny-a-iluzi-jedna-z-
nejtezsich-veci-na-svete.html. 
130 MARNÝ, Tomáš. Kontrola porodů. In: Idnes.cz [online]. 2011 [cit. 2016-04-25]. 
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Ještě v roce 2014 si biomatky uvědomují důsledky porodů doma a snaží se 

alespoň o prosazení změny v rámci přístupu k rodičkám v porodnici. Většinou si 

připravují s porodní asistentkou porodní plány, které v praxi respektuje pár vybraných 

nemocnic v České republice: 

„Ovšem i mezi biomatkami je stále ještě většina těch, jež porodí v porodnici. Do 

ní přicházejí dokonale připravené -‒ v ruce třímají porodní plán, kde do detailu 

rozepisují své představy o tom, jak má být porod vedený (mj. žádný epidurál, žádný 

nástřih hráze),(…)“131 

Mediální kontrukce biomatek jako žen rodících doma se začíná ustanovovat 

nejen mezi publicisty, ale také mezi citovanými odborníky. Snaha najít řešení v otázce 

domácích porodů se mediálně nenachází ani na jedné straně. 

„Domácímu porodu ani za milion,“ poslanec Boris Šťastný radí nespokojeným 

ženám s úrovní českého porodnictví, aby rodily klidně pod smrčkem. Porodník Jozef 

Záhumenský se domnívá, že ženy, usilující o intimitu porodu, jsou psychicky 

nenormální. Populární sexuolog Radim Uzel je roztrpčen názorem, že některá žena 

může pociťovat porod v nemocnici jako znásilnění, a argumentuje tím, že za jeho 

porodnické praxe ho mnoho žen pokopalo a pokousalo.“132 

V roce 2015 mediálně vyvolaná negativita vůči domácím porodům sílí. Domácí 

porod je udáván jako součást životního stylu biomatek (stejně jako bioprodukty). Kritici 

dále upozorňují na fungování biomatek jako sekty. Oproti roku 2011 už se zde 

nepřipouští diskuse. Adam Vašina sice na blogu Idnes.cz píše, že běžná lékařská praxe u 

nás není nejlepší, biomatky by podle něj však neměly být sobecké.133 Nejvyhrocenější 

scénář, který posouvá problematiku domácích porodů na groteskní úroveň, přináší 

portál Extra.cz. Vzhledem k názvu článku: „Královna všech biomatek bude rodit do 

moře a její asistentka ani nebude člověk! Sežere dítě žralok?“134 získává obraz pojmu 

biomatka na negativitě a absurdnosti zároveň. 

                                                
131 HLAVÁČKOVÁ, Ester. Říkají jim BIOMATKY. Glanc. 2014, s. 72. 
132 RŮŽIČKOVÁ, Iva Ch. Pověste ty domarodiče vejš. In: Denikreferendum.cz [online]. 2014 [cit. 2016-
04-25]. Dostupné z: http://denikreferendum.cz/clanek/18350-poveste-ty-domarodice-vejs. 
133 VAŠINA, Adam. Konspirační biomatky jako nejnebezpečnější sekta současnosti!. In: Idnes.cz[online]. 
2015 [cit. 2016-04-25]. Dostupné z: http://adamvasina.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=456383. 
134 Seznamte se! Královna všech biomatek bude rodit do moře a její asistentka ani nebude člověk! Sežere 
dítě žralok? In: Extra.cz [online]. 2015 [cit. 2016-04-25]. Dostupné z: http://www.extra.cz/seznamte-se-
kralovna-vsech-biomatek-bude-rodit-do-more-a-jeji-asistentka-ani-nebude-clovek-sezere-dite-zralok. 
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Odmítání odběru plodové vody je další z témat přiřazených k pojmu biomatka 

v období těhotenství. I toto téma bylo prezentováno jako přesvědčení o zachování 

přirozených procesů, a ve výsledku odsuzováno jako sobeckost biomatek.  

Témata spojovaná s těhotenstvím a domácím porodem měla negativní vliv na 

vnímání biomatek a přinesla množství kritiky jak z řad publicistů, tak široké veřejnosti. 

Zároveň byla díky své charakteristice „řád narušujících“ matek aktivistek brzy zařazena 

do definice biostylu biomatek.  

I období po porodu s sebou přineslo několik témat spadajících do této kategorie, 

kterým média věnovala pozornost. Nejčastěji byly s biomatkami spojované látkové 

pleny nebo bezplenková metoda, šátkování a „přirozený vzhled“.  

Látkové pleny hlásí návrat. Děti biomatek už nejsou jediné, které se s touto 

metodou mohou setkat. Naopak se o její výhody zajímají další rodiče a biomatky nejsou 

od roku 2013 s termínem v médiích výhradně spojovány. 

„Když rozbalím dítě někde u lékaře, ve čtyřech případech z pěti se nad 

látkovkami pozastaví, protože mě zřejmě považují za fanatickou biomatku, ale to tak 

vůbec není, jen se mi jejich používání líbí, nečiní mi potíže, a to, že jsou šetrnější 

k přírodě, beru jako bonus.“135 

Nošení dítěte v šátku je rozpoznávacím znamením biomatek, které časopis 

Reflex viděl jako další z pokusů návratu biomatek k přírodě. Nejedná se pouze o 

rozhodnutí technického zabezpečení cestování s dítětem, ale o vyjádření postoje.  

„Je to pokus o návrat k přirozenosti, který vychází ze stejných myšlenek jako 

třeba obliba bio nebo regionálních produktů. Jestli byl kočárek symbolem 

technokratické, sterilní výchovy, kterou dnešní matky samy zažily, má být šátek opakem 

a do vztahu matka-dítě vnést znovu tělesnost, intuici, probudit přirozené síly.“136 

Přirozenost některá média používají i pro popis fyzického vzhledu biomatek, což 

by nemuselo být špatně. Média biomatky vidí ale jako ženy, které o sebe příliš nedbají, 

nosí batikované volné oblečení, jsou neoholené a neupravené. Média ráda podporují 

                                                
135 WALLEROVÁ, Radka. Jednorázové versus látkové plenky. Betynka. 2013, s. 76. 
136 KOUCKÁ, Pavla. Nošení dětí v šátku je dnes přirozeností i módou. In: Respekt.cz [online]. 2011 [cit. 
2016-05-06]. Dostupné z: http://www.respekt.cz/tydenik/2011/31/deti-se-nosi. 
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kult krásy a staví na příbězích ošklivky a krásky. V tomto schématu jsou z pohledu 

médií biomatky zařazeny na stranu neatraktivních žen. 

„Denně se navléká do vytahaných halen, ručně pletených svetrů, dlouhých sukní 

či kalhot tureckého střihu nebo do plátěných, většinou batikovaných šatů, a pak vyráží 

jako by »nečesaná, nemytá« s jedním dítětem přivázaným šátkem k tělu a dalšími kolem 

sebe shánět zdravou stravu. Jediné, co jí možná k ideálnímu obrazu »biomatky« chybí, 

je pes uvázaný ke kočáru, se kterým se vejdou přece kamkoli.“137 

 

3.2.3 Alternativní léčba 
Téma povinného očkování dětí bylo početně nejčastější souvztažné téma 

spojované s biomatkami. Na utváření hodnot pojmu a výsledné přijetí mělo velký vliv. 

Do roku 2015 se toto téma v médiích vyskytovalo okrajově. V roce 2012 se v časopisu 

Maminka setkáváme s diskusí, v níž se dozvídáme, že mezi matkami se otázka očkovat, 

či neočkovat často řeší. Autor článku vysvětluje samotnou podstatu očkování a 

maminkám připomíná, co je nejdůležitější: zdraví dítěte. Vypadá to, že promlouvá 

přímo k alternativním biomatkám a snaží se je ujistit o tom, že očkování je stále 

nejúčinnější ochrana:  

„Při rozhodování byste měla mít na paměti především jedno: zdraví svého 

potomka a o to by vám mělo jít víc než o alternativní způsob života, který vyznáváte, 

nebo vyznávat chcete.“138 

Autor bere biomatky jako osoby, se kterými se dá jednat, a nesnaží se jejich 

názory mediálně odepsat, nebo dokonce zesměšnit, jak se s tím setkáme později. 

Za nárůstem mediálních zmínek o biomatkách v roce 2015 stálo právě téma 

očkování. V první polovině roku se v souvislosti s projednáváním zákona stalo téma 

očkování z okrajové problematiky tématem dne především v on-line médiích. Média by 

se v otázce tohoto tématu dala rozdělit na dva názorové tábory: Extra.cz, Blog.idnes.cz, 

Reflex.cz byly nekompromisními zastánci tradiční západní medicíny: „napadat tak 

jasná fakta z racionálních pozic prostě nejde“139 a biomatky prezentovaly jako 

                                                
137 Rodinné BIO pobláznění. Rytmus života. 2015, s. 28. 
138 STEJSKALOVÁ, Kamila. Účinná ochrana. Maminka. 2012, s. 70. 
139 VAŠINA, Adam. Konspirační biomatky jako nejnebezpečnější sekta současnosti!. In: Idnes.cz[online]. 
2015 [cit. 2016-04-25]. Dostupné z: http://adamvasina.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=456383. 
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narušitele veřejného pořádku. Odborné portály, Eportal.cz a většina tištěných zdrojů 

nabízely pohledy obou stran a přistupovaly k problematice jako k aktuálnímu tématu 

doby, které by mělo reflektovat poslední poznatky a zkušenosti lidí, nejen biomatek.  

Jiří X. Doležal pro Reflex v průběhu února a března 2015 vedl silný názorový 

boj za očkování a biomatky mu sloužily jako argumentační prostředek. Tvrdil, že 

tendence odmítání očkování je pouze důsledek jejich neznalosti a vyšinutí, a tudíž nemá 

o jiné možnosti než očkovat smysl diskutovat.  

„Ústavní soud zaplaťbůh, v souladu se zdravým rozumem, nařídil biomatkám 

nechávat očkovat jejich děti. Vyšinuté ženštiny s vytřeštěnýma očima odmítající, aby jim 

do děťátka píchali jehlou, nemají rozhodovat o medicínských otázkách.“ 140 

Jakékoli náznaky, že by očkování mohlo mít vedlejší účinky, ve svých článcích 

odmítá a nazývá je lobby biomatek.  

Od dubna 2015 v médiích vedle biomatek dostávají prostor další odpůrci 

očkování. Odborná zdravotnická periodika vyzývají k tomu, aby pediatři žádali rodiče, 

aby hlásili nežádoucí účinky vakcinací. Registrují totiž rodiče, nejen biomatky, kteří se 

s negativními důsledky již setkali, a proto volají po svobodné volbě, zda dítě očkovat, 

nebo ne. Pediatři jsou si taktéž vědomi zájmů farmaceutických firem, které jim vakcíny 

denně prezentují.   

„Neočkující rodiče možná někdy pociťují zodpovědnost spíš příliš velkou než 

malou. Je umění zvážit, co přináší více rizik,“ uvědomuje si mladá lékařka. Bere také v 

potaz, že za velkou propagací očkování stojí hlavně farmaceutické firmy.“141 

Ohrazení proti označení biomatka je očividné. Pokud by rodiče byli označeni za 

biomatky, nemohli by zapříčinit změnu – nikdo by je nebral vážně.  

„Nejsem žádná biomatka. Vadí mi, jak nás nazývají, zlobí se maminka 

dvouapůlletého Matyáše. Očkování synka, který neměl jednoduchý příchod na svět, 

nechtěla nijak hrotit. Odklad navrhla sama lékařka.“142 

                                                
140 DOLEŽAL, Jiří X. Biomatkám sklaplo, očkování zůstalo povinné. In: Reflex.cz [online]. 2015 [cit. 
2016-04-25]. Dostupné z: http://www.reflex.cz/clanek/komentare/62465/jiri-x-dolezal-biomatkam-
sklaplo-ockovani-zustalo-povinne.html.             
141 KRÁLOVÁ, Táňa. Fanatici kolem očkování. Dotyk. 2015. 
142 KRÁLOVÁ, ref. 141. 
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Jakmile se problematika stala veřejným tématem, ne pouze výsadou biomatek, 

zájem spojovat očkování s biomatkami ochabl. V druhé polovině roku se biomatky 

vyprofilovaly zpět do radikální polohy, a to díky novému souvztažnému tématu 

z oblasti odmítání západní lékařské péče: používání bazénové chemie MMS nebo CDS 

k léčbě malých dětí: „Kauza čističů na bazény pokračuje. Desítky českých biomatek léčí 

malé děti pomocí CDS!“143 

 Novinkou na konci roku byl návod na polévku z placenty, kterou si české 

biomatky připravují.144 Portál Extra.cz zde upozornil na jednu věc, a to na kulturní 

podmíněnost pojmu. Vzhledem k lokálním souvztažným tématům (odmítání domácích 

porodů, podpora lokálního zemědělství a farmářských trhů, odmítání povinného 

očkování) a jejich vlivu na interpretaci termínu zní odpověď na otázku: zda je biomatka 

konstrukcí českého prostředí, ano. 

 

3.2.4 Nepřizpůsobivá 
Atmosféra vyvolaná médii nebyla koncem roku 2015 kojení a jeho pozitivnímu 

obrazu u široké veřejnosti nakloněna. Kontroverzní a společností nepříliš přijímané 

téma jako kojení na veřejnosti a do pokročilého věku dítěte bylo též přiřazeno 

k biomatkám, a jejich obraz se jako v případě očkování a domácích porodů posunul 

k negativnímu přijetí, a způsobil strach z identifikace. V souvislosti s kojením byly 

biomatky nejčastěji označovány za nepřizpůsobivé nebo ty, které se rády ukazují na 

veřejnosti. 

Právo dítěte na kojení je u nás zakotveno od roku 1991 v Úmluvě o právech 

dítěte,145 dále je kojení součástí Národního programu podpory zdraví a součástí 

preventivních programů pro 21. století. Světová zdravotnická organizace WHO zároveň 

doporučuje výlučně kojit po dobu šesti měsíců a v kojení pokračovat s postupně 

zaváděnými příkrmy do dvou let věku dítěte.146 Zdá se, že v této otázce nepanuje velká 

diskuse, pokud jde o vhodnost toho, zda dítě kojit. V posledních letech však v českých 

                                                
143 Kauza čističů na bazény pokračuje. Desítky českých biomatek léčí malé děti pomocí CDS!. 
In:Extra.cz [online]. 2015 [cit. 2016-04-25]. Dostupné z: http://www.extra.cz/kauza-cisticu-na-bazeny-
pokracuje-desitky-biomatek-leci-male-deti-pomoci-cdu. 
144 Už jste ochutnali POLÉVKU Z PLACENTY? Je to prý mňamka a my víme, jak si ji české biomatky 
připravují!. In: Extra.cz [online]. 2015 [cit. 2016-04-25]. Dostupné z: http://www.extra.cz/uz-jste-
ochutnali-polevku-z-placenty-je-to-pry-mnamka-a-my-vime-jak-si-ji-ceske-biomatky-pripravuji/galerie. 
145 Č. 104/1991 Sb., Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právech 
dítěte. In: Sbírka zákonů. 6. 2. 1991. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=104&r=1991. 
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médiích vznikají tábory, které trend propagace kojení kritizují a vnímají ho jako 

nepřizpůsobivost biomatek. Tento labelling však jde proti snahám ústavy i WHO. 

Hlavním cílem kritiky je kojení do vyššího věku dítěte a kojení na veřejnosti. 

Není překvapením, že titul pro matky Maminka nabízí nestranný pohled na 

kojení. Poukazuje na to, že kojení dětí ve vyšším věku dítěte není pouze záležitostí „asi 

tak dvou šílených biomatek v naší republice.“147 Čtenářky seznamuje objektivně s tím, 

jaké výhody z pohledu fyzického, emočního i sociálního dlouhodobé kojení může mít.  

V roce 2015 se však nálada ve společnosti změnila a názory se vyostřily. Kojení 

na veřejnosti bylo komentováno jako další z aktivit biomatek, které jsou 

nepřizpůsobivé. Matky jsou pod taktovkou médií a sociální sítích tlačeny do toho, že 

kojit starší dítě není společensky přijatelné. 

„Matky jsou sociálními tlaky tlačeny do toho, že kojit několikaroční dítě je prostě 

,divné‘, takže to ve velké většině případů nepraktikují, a pokud ano, tak si koledují o 

označení ,biomatka‘, zařazení do druhého sociálního výkonnostního koše (jinak řečeno, 

je na ně pohlíženo jako na excentrické případy, které se vymykají systému).“148 

Zajímavou roli zde sehrál bulvár Extra.cz, který rozpoutal doslova tažení proti 

na veřejnosti kojícím matkám. Zprvu tak reagoval na komentáře lidí na sociálních sítích, 

kteří se nechtějí na kojící ženy na veřejnosti dívat, a také na fotografie americké 

fotografky, která nechala nafotit celou sérii fotografií kojících matek. Tento bulvární 

portál vytvořil pro fotky kojících žen novotvar „kojfie“, což má nejspíše tvořit paralelu 

dnešnímu trendu fotografií typu „selfie“. Zajímavé je, že v zahraničí byl tento počin 

fotografky brán jako iniciativa, díky které by ženy měly být na své tělo a to, co dokáže, 

hrdé. U nás se dočkal kritiky společnosti, které začíná kojení na veřejnosti vadit více 

než kdy předtím, a spojení s činností biomatek.  

„Biomatky, do pozoru! Série fotografií úplně celá o kojení, my víme, že to 

chcete! (nadpis) 

                                                                                                                                          
146 Laktační liga [online]. 1998 [cit. 2016-04-25]. Dostupné z: http://www.kojeni.cz/. 
147 KOTÁBOVÁ, Klára. Důvody, proč zvážit DLOUHODOBÉ KOJENÍ. Maminka. 2014, s. 88. 
148 ROTTER, Martin. Mnoho lékařů doporučuje kojit dítě maximální rok či dva, což je v rozporu se 
zájmy dítěte. In: Idnes.cz [online]. 2015 [cit. 2016-04-25]. Dostupné z: 
http://rotter.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=463556. 
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Právě je ten nejlepší čas udělat si kafíčko a podívat se na sérii fotografií, které 

mají propagovat kojení. Respektive kojení na veřejnosti. Třikrát hurá. Nebo radši 

ne…“149 

Nejkontroverznějším názorem, se kterým jsem se v rámci tohoto souvztažného 

tématu na Extra.cz setkala, byl návrh na vytvoření kojicích boxů na ulici, a vyloučení 

tak kojících žen ze společnosti: 

„Kdyby byly na ulici kojicí boxy, mohly by mít matky soukromí a lidem by se 

nezvedal žaludek. (…) Na ulici jsou bezdomovci, kuřáci, divnolidi a další existence, tak 

proč by tam nemohly být kojící matky.“150 

Nepřizpůsobivé nejsou pouze biomatky, ale také jejich děti, které jsou 

benevolentně vychovávány. Poškození v této situaci jsou nejen blízcí příbuzní, ale také 

celá společnost, která musí projevy těchto dětí snášet.   

„Dítě nesmíte napomenout, okřiknout, ono je přeci přírodou nastavené k 

harmonickému rozvoji a je přirozeně dobré (což je jeden z největších antropologických 

nesmyslů všech dob), a najde tak tu správnou, přirozenou a čistou cestu. Ve finále 

samozřejmě takové děti považuje za přirozeně vychované jenom jejich alternativní 

matka, zatímco všichni ostatní je mají za nevychovaný spratky.“151 

„Biomatka pochopitelně takovou kritiku nepřipouští a o svém dítěti jen 

prohlašuje: „Vyroste z něj sebevědomý člověk, který si aspoň od nikoho nenechá nic 

líbit!“ Vyvrcholením snahy biomatky o „jiného“ člověka je domácí výuka potomka. 

Pokud ji s jedincem, který si, nenechá nic líbit‘, zvládá, klobouk dolů.“152 

 

                                                
149 Biomatky, do pozoru! Série fotografií úplně celá o kojení, my víme, že to chcete!. In: Extra.cz[online]. 
2015 [cit. 2016-04-25]. Dostupné z: http://www.extra.cz/biomatky-do-pozoru-serie-fotografii-uplne-cela-
o-kojeni-my-vime-ze-to-chcete. 
150 DOSTÁLOVÁ, Veronika. Mimísek si káknul? Tady je 9 šílených typů matek, které zasí*ají nejen 
Facebook. In: Extra.cz [online]. 2015 [cit. 2016-04-25]. Dostupné z: http://www.extra.cz/mimisek-si-
kaknul-tady-je-9-silenych-typu-matek-ktere-zasi-aji-nejen-facebook. 
151 HŘEBÍČEK, Robert J. Alternativci (o tom, že se máme až moc dobře). In: Idnes.cz [online]. 2013 [cit. 
2016-04-25]. Dostupné z: http://hrebicek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=363627 
152 HLAVÁČKOVÁ, Ester. Říkají jim BIOMATKY. Glanc. 2014, s. 72. 
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3.2.5 Identifikace matek 
Média měla tendenci vyhledávat biomatky a identifikovat s nimi známé 

osobnosti. Čtenáři si tak mohli zhmotnit biomatku a její chování odvozovat buď od 

chování známé osobnosti, nebo naopak známou osobnost předurčovat k určitým 

názorovým postojům. Ještě v roce 2011 tato technika nebyla příliš rozšířená. Z jedné 

zmínky se skrze identifikaci známé osobnosti dozvídáme o postoji k domácím porodům. 

Slovenská herečka Vanda Károlyi, známá ze seriálu Znamení koně, v roce 2011 pro 

časopis Styl přiznala:  

„Dostala jsem krátkou narkózu a následovala operace. Byl to boj o život nás 

obou. Pak si pamatuji ohlušující ticho. Viděla jsem, jak odnášejí modročerné dítě, které 

nebrečelo. Ale díkybohu vše dopadlo dobře. A to jsem původně chtěla rodit doma. Jsem 

taková biomatka. Řekli mi, že patřím ke čtyřem procentům žen, které i ve třetím tisíciletí 

při porodu umírají.“153  

Zde vidíme první zmínky, kdy se v médiích nějaká slavná osobnost otevřeně 

identifikuje s prezentovaným životním stylem biomatek, do kterého se začaly počítat i 

tendence k domácím porodům. Ukazuje však, jaké nebezpečí to pro dítě i matku 

představuje, a je si vědoma základních hodnot. V roce 2015 začal bulvár s její osobou 

spojovat ještě jedno k  biomatkám často přiřazované téma: kojení do pokročilého věku 

dítěte.  

V roce 2012 jsme se setkali už s více zmínkami identifikace biomatek mezi 

známými osobnostmi. Možná je to způsobeno narůstající negativní definicí pojmu, ale v 

pěti ze sedmi zmínek šlo o odmítnutí sebeidentifikace osobnosti jako biomatky, a to 

důvodů spadajících do několika oblastí. První je oblast zdravé stravy a vegetariánství: 

„Nejsem biomatka,“ zhodnotí svůj postoj jednoduše dvěma slovy. KUŘE, KUŘE 

A ZASE KUŘE Dcera herečky Veroniky Žilkové (Agáta Hanychová) ráda vaří rychlá 

jídla.“154 

Druhou oblastí, se kterou se slavné ženy nechtěly identifikovat, jsou zásahy do 

přirozeného těhotenství a porody doma. Biomatky jsou skrze toto souvztažné téma 

                                                
153 KAPLANOVÁ, Dana. Vanda Károlyi: Jsem živá, až moc!. Styl. 2011, s. 10. 
154 JEŽKOVÁ, Andrea. NEJSEM ŽÁDNÁ „BIOMATKA“. Glanc. 2012, s. 104. 
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vnímány jako nezodpovědné a sobecké. Odmítání západní lékařské praxe je dalším ze 

znaků obrazu biomatek, který způsobil odmítnutí identifikace: 

 (rozhovor s herečkou Alžbětou Stankovou)  

„Když jsi zjistila, že bys měla jít na odběr plodové vody, bránila ses?  

Ani náhodou, nejsem biomatka a vím, že musím udělat všechno pro to, aby se 

moje miminko narodilo zdravé. Navíc bych nedokázala prožít polovinu těhotenství s 

pocitem, že to možná nedopadne. Věřím lékařům, že vědí, co a proč dělají,… “155  

Další důvod, proč matky odmítají sebeidentifikaci, je časová náročnost. Obraz 

biomatky je už natolik komplexní, že už není charakterizován jen volbou bioproduktů, 

ale například i používáním látkových plen, které je nutno vyvařovat, apod. 

„To znamená, že nejste taková ta biomatka…  

Ne. Měla jsem tendenci používat bavlněné plínky, ale pak jsem zjistila, že mi to 

bere čas na dítě, který chci věnovat jemu, tak jsem dala přednost tomu ,pohodlí‘, abych 

mohla pečovat o domácnost, miminko, a teď už i o sebe.“156 

Média prezentovala identifikaci slavných matek mezi hollywoodskými 

herečkami. Ačkoli je nazvala zarputilými matkami, hodnoty, se kterými se kupříkladu 

zpěvačka Nicole Richieová ztotožňuje, i její názory vyznívají pozitivně: 

„Když se stanete mámou, všechno se změní. Vaše priority se automaticky 

přeházejí,“ (…) „Nepoužívám ani dětské ubrousky. Místo toho dávám přednost 

obyčejnému hadříku s vodou,“ prozrazuje maminka čtyřleté Harlow a dvouletého 

Sparrowa. Do domu nesmí vstoupit nic, co je z plastu, a na černé listině se ocitly i cukr 

a džus. Jediný, kdo se odváží občas porušit přísná pravidla, je manžel Joel Madden. 

„On není tak zarputilý jako já. Někdy vezme děti ven, a když se vrátí, jen mi oznámí, že 

si dali pizzu. Nezlobím se na něj, naopak jsem za to ráda,“ usmívá se shovívavě 

Nicole.“157 

Čistě pozitivní obraz přináší časopis Moje zdraví v rozhovoru s herečkou 

známou ze seriálu Vyprávěj Gabrielou Filippi. Ta je společností vnímána jako moderní 

                                                
155 KOTÁBOVÁ, Klára. Vím, že o mateřství nic nevím. Maminka. 2012, s. 42. 
156 VÁGNER, Gabriela. Michaela Klímková: „Stala se ze mě racionální matka“. In: Maminka.cz[online]. 
2012 [cit. 2016-04-25]. Dostupné z: https://www.maminka.cz/clanek/michaela-klimkova-stala-se-ze-me-
racionalni-matka. 
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žena, matka dvou dětí, která si uvědomuje, jak důležité je věnovat pozornost zdravému 

životnímu stylu: „…vše, co dělá člověku dobře na těla i na duši. “ 158 

Biomatky, ke kterým se hlásí: „Jsem zkrátka biomatka…“, vidí jako holistický 

přístup v péči o člověka a hovoří primárně o důležitosti zdravého rodinného stolování.  

V roce 2013 jsem zaznamenala tři identifikace s pojmem biomatka. První se 

týkala Gabriely Filippi, která v dalším rozhovoru pro Tv Pohoda nazvaném Biomatka 

cvičí jógu hovořila o józe a propojení se zdravým životním stylem, které vede 

k navození tělesné a duševní pohody.  

„Nejen proto, že mám děti, snažím se vařit maximálně zdravě a rychle. Klidně by 

se o mně dalo říct, že jsem biomatka. Pro mě a pro tělo má mnohem větší hodnotu, když 

si mohu dát potravinu, která je co nejméně zasažena chemií. Řekni mi, co jíš, a já ti 

povím, jaký jsi – je to tak, na lidech už podle toho, jak vypadají, co vyzařují, poznáte, 

čím se stravují.“159 

Linda Rybová, herečka a moderátorka pořadu Herbář, je s pojmem biomatka 

nejčastěji spojovanou známou osobností. Často je v médiích dotazovaná na to, zda se 

s biomatkami identifikuje. Jasnou odpověď se sice nedozvídáme, ale skrze odpovědi 

získáváme pohled herečky-matky na hodnotu pojmu v roce 2013: 

„Neříkají vám biomatka?  

To ne, respektuji každého volbu, a pokud někdo chce jíst nezdravě, je to jen a jen 

jeho volba. Nepatřím k matkám, které by nikdy nekoupily dítěti lízátko na pouti.“160  

V odpovědi je znát obava se jednoznačně ztotožnit. Biomatka je v hereččiných 

očích považována za osobu radikální a nerespektující svobodnou volbu. Zajímavé je 

přímé odmítnutí toho, že by ji tak někdo nazýval, ačkoli se jí nezávisle na sobě na 

stejnou otázku zeptala dvě média. 

O měsíc později byla znovu dotázána pro týdeník Ona Dnes a zde popisuje, v 

jakých ohledech se s hnutím biomatek ztotožňuje, a předkládá důvody, proč by se o 

tento trend společnost měla začít zajímat: 

                                                                                                                                          
157 VAŘEČKOVÁ, Iveta. CO CHUTNÁ dětem SLAVNÝCH? Dieta. 2012, s. 128. 
158 KLÍNOVÁ, Adéla. Tělo vnímám jako dar. Moje zdraví. 2012, s. 23.       
159 KLÍNOVÁ, ref.158, s. 23. 
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„Takže patříte k vlně ,biomatek‘?  

Zajímá mě odjakživa původ věcí, co jím. Já si nemůžu pomoct, ale je to prostě 

zásadní rozdíl v chuti. Ale před dvaceti lety byl ten výběr dost omezený, nebyly tu 

farmářské trhy a prodejny, značky bio a další. Žijeme v takové divně vyšílené době, ať 

už se to týká zeleniny, co nikdy neviděla sluníčko a cestuje přes půl planety, až po 

špatné zacházení se zvířaty. Jahody v zimě chutnají jako ryby, to je holt daň za to, že je 

máme celoročně a jsou narvané sajrajtem. Ale snad se to pomalu podaří vrátit zase do 

udržitelného normálu, když se o to lidé začnou zajímat. Taky je dobré podporovat 

domácí zemědělce, podle mě by země měla být v tomto ohledu soběstačná.“161 

I mezi známými osobnostmi média rozpoznala nové biomatky. Jednou z nich 

byla Alena Šeredová, která je označovaná za „nadšenou“ biomatku. Je zastánkyní 

recyklace, pěstitelkou vlastních produktů. Ačkoli byl článek vydaný na portálu 

Super.cz, pohled na biomatku, zprostředkovaný popisem chování modelky, je veskrze 

pozitivní. Ačkoli nejčastější atributy připisované v médiích termínu biomatka jsou: 

šílená, radikální a alternativní, Super.cz ji označuje za uvědomělou. 162  

Na základě několika náznaků, které nejsou mediálně s pojmem biomatka 

doposud často slučované, jako odmítání elektronické chůvičky, braní dítěte stále 

s sebou, vyhodnotil časopis Story herečku Andreu Kerestešovou jako biomatku. Na 

dotaz, zda neplánuje stát se úplnou biomatkou, herečka odpověděla, že ne tou radikální:  

„Ale nebudeš vyloženě biomatka?  

Ne úplně. To já nejsem. Snažím se zdravě jíst, ale když to tělo potřebuje, klidně 

zahřeším. Budu spíš prosazovat skutečné jídlo, ne polotovar. Nechci být sterilní 

matka.“163 

Ačkoli v roce 2014 narůstaly negativní konotace pojmu biomatka, je zajímavé, 

že bulvární deníky k případům identifikace osob s pojmem biomatka přistupovaly velmi 

otevřeně, danou osobu posuzovaly dle jejích názorových hodnot a výpovědi 

nedramatizovaly.  

                                                                                                                                          
160 S Herbářem se učím. Týdeník Květy. 2013, s. 27. 
161 HAVLÍKOVÁ, Magdaléna. Linda Rybová: Na jídlo jsem hrozná princezna. In: Ona.idnes.cz[online]. 
2013 [cit. 2016-04-25]. Dostupné z: http://ona.idnes.cz/rozhovor-linda-rybova-06t-
/spolecnost.aspx?c=A131127_001156_spolecnost_haa. 
162 ČELADNÍK, Jiří. Asi byste netipovali, že i Šeredová je nadšená bio matka. Jakou zeleninu si pěstuje 
na zahrádce? In: Super.cz. 2014. 
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„Němcová byla přece grafomanka, dominantní, nevyrovnaná a afektovaná 

ženská, která se nerada podřizovala společenským normám jako všechny biomatky!“164 

Výše uvedená asociace je pozoruhodná a posouvá pojem biomatka z aktuálního 

trendu do nadčasové roviny. Bohužel již nemůžeme zjistit, zda by se Božena Němcová 

s výše uvedenou charakteristikou a přiřazením ke skupině biomatek ztotožnila, ale níže 

se můžeme podívat, jak některé žijící slavné osobnosti tlaku médií čelily v roce 2015. 

S narůstající negativitou v obrazu biomatek a mediální změnou vnímání pojmu 

jsou patrné i obavy se se skupinou veřejně ztotožnit. Pokud nějaká výpověď může 

asociovat hodnoty pojmu biomatka, dotazovaná osoba se často vůči němu sama 

ohrazuje, ještě dříve, než je médiem na svůj vztah k biomatkám dotázána: 

(Linda Rybová) 

„Chodíte na farmářské trhy?  

Často, protože přesně vím, odkud jsou potraviny, které tam kupuju. Nejsem 

žádný fanatik ani bláznivá biomatka, ale je to pro mě důležité. “ 165 

(Michaela Maurerová) 

„Teď vypadám jako nějaká biomatka v batice. To ne. Moje děti používají 

počítače a koukají na televizi, ale snažím se to eliminovat.“166  

(Kristýna Kloubková) 

„Dřív jsem měla tendence být takovou tou biomatkou, to mě nakonec opustilo. 

Ale je pravda, že jsem se úplně zamilovala do přírodní kosmetiky. “167 

(Irena Hejdová) 

„Kvůli ,plop‘, když projde hlavička a pak vyklouzne miminko, jsem chtěla rodit. 

A taky proto, aby ho hned nemyli, nechali ho na mně. Nejsem žádná bio-

alternativnímatka, ale mít dítě hned po porodu na sobě je super. “ 168 

                                                                                                                                          
163 VLTAVSKÝ, Lukáš. Sázím na intuici. Story. 2014, s. 16. 
164 TRČÁLEK, Karel. Peňásův syndrom a aféra radního Hollana. Story. 2015. 
165 HRABÁKOVÁ, Alexandra. Ráda utíkám na venkov. Svět ženy. 2015, s. 10. 
166 KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Rastislav ZÁRODŇANSKÝ. Michaela Maurerová: Dřív jsem si duši 
čistila v baru, teď to mám jinak. In: Revue.IDNES.cz [online]. iDNES.cz, 2015 [cit. 2016-05-06]. 
Dostupné z: http://revue.idnes.cz/michaela-maurerova-deti-a-sport-d33-
/lidicky.aspx?c=A150518_131151_lidicky_zar.       
167 KLOUBKOVÁ, Kristina. Na čem ujíždí? Pestrý svět. 2015, s. 23.  
168 NEJEZCHLEBOVÁ, Lenka. IRENA HEJDOVÁ - Inklinuji k dobrým koncům. Instinkt. 2015, s. 38. 
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Helena Houdová je ukázkou, jak může být známá osobnost zobrazena, pokud si 

ji bulvární on-line médium spojí s pojmem biomatka. Jak je pro bulvární médium 

typické, vytvořilo za postavou modelky velký příběh. Popisuje proměnu kdysi krásné 

ženy v biomatku, která trápí rodinu (příloha č. 4). 

„Byla krásná, úspěšná a oblíbená. Ale co se to s nejkrásnější dívkou Česka pro 

rok 1999 proboha stalo? Vypadá jak smrtka a své tři děti nutí jíst tzv. živé jídlo. Snad 

Houdové definitivně nehráblo! “169 

Nelze se divit, že výše zmíněné slavné osobnosti se snažily podobného označení 

vyvarovat. 

Zajímavostí je, že slavné zahraniční biomatky jsou českými médii vnímány 

veskrze pozitivně. Například o britské vévodkyni Kate týdeník Rytmus života referuje 

jako o biomatce s modrou krví. S její inklinací k biopotravinám a pěstování vlastních 

plodin souhlasí a přiznává, že to dnes patří k modernímu životnímu stylu. Kate se 

dokonce nechala inspirovat první dámou Spojených států. 

„Inspiraci našla u americké první dámy Michelle Obama (51), která si založila 

vlastní biozahrádku. Kate teď na svém sídle Anmer Hall pěstuje ovoce a zeleninu a 

oběma svým dětem dělá zdravé přesnídávky a šťávy.“ 170 

V případě, že s biomatkami identifikované ženy jsou zahraniční slavné 

osobnosti, např. britská královská rodina nebo dříve zpěvačka Nicole Richieová, je o 

pojmu biomatka v českých médiích referováno v pozitivním světle. Proč však mají 

české slavné osobnosti obavy se s pojmem ztotožnit a proč je česká média vnímají 

jinak?  

 

3.2.6 Obraz biomatek a jeho vývoj v čase 
Kvůli lepšímu ukotvení jádra analýzy případové studie biomatek jsem se jako 

první krok rozhodla zařadit stručné shrnutí kvantitativní obsahové analýzy. Data z ní 

budou sloužit jako odrazový můstek pro následující kvalitativní analýzu a také 

k zachycení vývoje pojmu v médiích v rámci zkoumané periody. Některé trendy již byly 

                                                
169 Kdysi nádherná Helena Houdová: Co se stalo s bývalou Miss? Dočista se zbláznila! In: Extra.cz 
[online]. 2015 [cit. 2016-05-06]. Dostupné z: http://www.extra.cz/kdysi-nadherna-helena-houdova-co-se-
stalo-s-byvalou-miss-docista-se-zblaznila. 
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popsány v rámci dílčích analýz kategorií, které utvářely finální obraz v médiích. Zde se 

na ně podívám globálně a z hlediska dopadu na vnímání klíčové otázky: Jakou náplň 

slovu biomatka česká média přisuzují? 

 

3.2.6.1 Proměna obrazu biomatky v českých médiích v letech 
2010‒2015 v číslech 
V rámci první části analýzy zkoumaného vzorku mediálních výstupů jsem 

zaznamenala 182 zmínek termínu biomatka v českých médiích. Podrobný výstup 

kvantitativního šetření je součástí přílohy č. 5. 

První identifikační proměnná, na kterou jsem se zaměřila, byl trend ve vývoji 

frekvence užití pojmu od roku 2010. V letech 2010, 2011 a 2012 docházelo 

k postupnému nárůstu, stále však hovoříme jen o desítkách mediálních zmínek. Rok 

2013 znamená propad, od té doby však sledujeme strmý nárůst. Nejde nezaznamenat, že 

rok 2015 byl z pohledu používání termínu zlomový. Oproti předchozímu roku 

sledujeme nárůst o 714 %. Ze 14 zmínek jsme v roce 2015 zaznamenali nárůst na 114 

zmínek. Výběr mého výzkumného problému se zde ukázal jako aktuální. V kvalitativní 

části se zaměřím na možné příčiny tohoto dramatického nárůstu.  

Další důležitou identifikační proměnnou, jejíž vývoj jsem sledovala v rámci 

vývoje ve vybraném období, je zdroj zmínky: tištěný zdroj, nebo on-line. V letech 

2010‒2014 lehce převyšoval tištěný zdroj zmínek nad on-line. Výjimkou byl pouze rok 

2011, ale rozdíl se pohyboval pouze v řádu jednotek. I zde je překvapivý odlišný vývoj 

v roce 2015, v němž byl strmý nárůst zmínek tažen on-line zdroji, jde o téměř 75,5 % ze 

všech zmínek za rok 2015.  

                                                                                                                                          
170 Vévodkyně Kate Biomatka s modrou krví. Rytmus života. 2015, s. 14. 
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Poslední proměnnou, kterou využiji ke stanovení rámce v první výzkumné 

otázce, je analytická proměnná: tonalita reference. V prvních letech, 2010‒2011, je 

patrná převaha neutrálních zmínek. Na grafu níže můžeme vysledovat tendenci, že 

s narůstajícím zájmem o problematiku roste i křivka negativity v tonalitě. I zde mohu 

demonstrovat, že v roce 2015 společně s trendem užívání pojmu vyrostla i křivka 

negativních zmínek v médiích. Podobnou tendenci jsme mohli sledovat i v období roku 

2012, šlo o rok s druhou nejvyšší frekvencí zmínek. 

 

Vzhledem ke zjištění trendu vývoje v roce 2015 mě začal zajímat i vztah mezi 

tonalitou a zdrojem. Pozitivní tonalita, jejíž výskyt byl ve vztahu ke zkoumanému 

termínu nejnižší, převažovala v tištěných médiích. U neutrálních zmínek početně 
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převyšoval zdroj on-line. Musíme však přihlédnout k tomu, že celkově on-line zdroje 

převažovaly o 28 %, čímž se pravděpodobnost neutrální zmínky v rámci on-line i 

tištěných médií v podstatě vyrovnává. Pokud jde o negativní zmínky, jednoznačně 

převládaly on-line zdroje. V roce 2015 sledujeme významný nárůst negativních zmínek 

v on-line prostředí. 53 z 69 negativních zmínek pocházelo v roce 2015 z on-line zdroje.  

 

3.2.6.2 Proměna obrazu biomatky v čase 

Biomatky byly ještě v roce 2010 dávány v médiích primárně do kontextu se 

zdravou stravou a bioprodukty (blíže popsáno v pojem definující kategorii: Průkopnice 

nových výživových trendů, kap. 3.2.1). V té době začala biomatky registrovat i odborná 

veřejnost. Pediatři si přehnaného zájmu o biopotraviny u matek ošetřovaných dětí začali 

všímat, ale rozdíly v normách bio a „ne-bio“ produktů v dětské výživě se mediálně 

nekomunikovaly. Média se o bioproduktech vyjadřují posměšně a hovoří o nich ve 

smyslu šarlatánství, aniž by čtenářům podala přesvědčivý argument. Zároveň připouští, 

že tento trend – „zaslepení“ bioprodukty, se netýká už jenom matek, ale že mu naletělo 

více lidí. 

„O radikálních biomatkách, které fanaticky lpějí na biopapání a biobumbání, 

kolují story i mezi pediatry, v iluzích o zázračných bioproduktech ale nežijí samy.“171 

                                                
171 LIŠKOVÁ, Karolína. O zaručeně zdravějších potravinách si nechte jen zdát. Instinkt. 2010, s. 20. 
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Nalezla jsem i několik zmínek o biomatkách jako biologických matkách dítěte. 

Biomatky jsou zde v lehce negativním tónu popsány jako biologické matky ‒ 

rozvedené, uzurpátorky své moci, které ztěžují situaci novým manželkám bývalých 

manželů. Jsou sebevědomé a demonstrují svá práva na děti.  

„Macechy by prý nebyly macechami, kdyby se „biomatky“ přes děti nesnažily 

uplatňovat svou moc. A je úplně jedno, jestli je manžel opustil nebo odešly za někým 

jiným samy. Aspoň tak to často vidí ženy, které se do role náhradních matek dostaly.“172 

Jak bylo zmíněno v teoretické části, nejdelší tradice EZ je v německy mluvících 

zemích. Skrze sloupek v Lidových novinách jsem se dostala k popisu vnímání 

německých biomatek. Biomatky jsou zde popisovány jako ženy bohatých manželů. 

Tento trend je známkou finančního zabezpečení, i když dřív to byl alternativní směr: 

„Už žádní pankáči se psy na náměstích, ale biomatky s biokočárky a biomiminky, 

jejichž muži odněkud řídí tenhle nový svět. Už žádné zaplivané večerky, ale obchody s 

hezkým životním stylem. Byl to punk, není to punk.“173 

Byl to punk, není to punk, už není důvod se proti tomu bouřit. Zdá se, že trend 

biomatek je již zažitý a stal se součástí dominantního paradigmatu. Ukázkou 

komercializace tohoto trendu je zakládání biosupermarketů. Oproti tomu v Čechách se 

ještě v roce 2015 dával trend biomatek do souvislosti s dalším současným trendem, 

hipsterstvím, punkem dnešní doby. Znamená to, že v České republice je pojem 

biomatka stále známkou punku a bude se vyvíjet stejným způsobem jako v Německu, 

kde je tradice EZ delší? 

Pohled na biomatky se o rok později rozdělil na dva názorové tábory, které 

zároveň demonstrují přístup vycházející z charakteristiky média. Jak se ukázalo na 

základě kvantitativní analýzy, on-line zdroje jsou primárním zdrojem negativních 

mediálních zmínek, oproti tomu pozitivní zmínky převažují v tištěných médiích. 

Obraz biomatek v on-line médiích shrnuje definice v článku na Idnes.cz, kde se 

autor zabývá ženami v domácnosti jako vzácnými druhy živočichů. Biomatka v r. 2011 

už není popisována pouze svým nákupním chováním a inklinací k bioproduktům, ale 

                                                
172 ADAMCOVÁ, Vlasta. Máma nebo macecha? Betynka. 2010, s. 32. 
173 RUDIŠ, Jaroslav. Německo, má láska. Lidové noviny. 2010, s. 21. 
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autor zde podává kompletní obraz životního stylu. Tato on-line zmínka je zároveň 

demonstrativním příkladem práce novináře v digitální éře, kdy je rychlost práce 

přednější a pravopisné a gramatické chyby se objevují kvůli tomu častěji (viz v titulku 

tip namísto typ).  

„Tip bio matka 

Batikované oblečky, chlupy v podpaží, kojí, používá menstruační kalíšek a 

látkové pleny, myslí na přírodu, jídlo dělá doma nebo kupuje zaručeně bio věci.“174 

Na druhé straně zde rezonuje obraz aktuálního trendu, který je pomíjivý. Zvlášť 

biomatkám je často vytýkáno, že slepě konzumují obsah médií. Pokud média 

odprezentují, že tento trend je špatný, i ony své názory stáhnou, což si protiřečí s již 

zažitým životním stylem, ke kterému v tomto roce přibylo mnoho souvztažných témat. 

„Byť někdo chodí pravidelně na farmářské trhy a vnucuje ostatním, že je to to 

nejzdravější – trendy a IN, vyjde pak jeden článek v novinách o tom, že i biozelenina z 

farmářských trhů obsahuje pesticidy, a je tedy jedno, kde si zeleninu kupujeme, a vše je 

naopak. Předtím sebevědomé biomanželky, biopřítelkyně a biomatky ztratily najednou 

iluze a nákup zeleniny na farmářských trzích najednou smysl…“175  

Tištěné tituly určené matkám jsou ve většině analyzovaných případů zdrojem 

informací o pozitivních zkušenostech matek se stylem bio a seznamují ostatní matky s 

výhodami, které tento životní styl přináší, např. chutnější a rozmanitější potraviny 

z lokálních zdrojů. 

„Nemusíte se stát aktivní biomatkou, stačí se rozhlédnout kolem sebe a vybírat 

potraviny, které jsou díky šetrnému přístupu pěstitelů a producentů chutnější a se 

spoustou potřebných vitaminů a živin. Svět je přece rozmanitý, chutný a voňavý. Dejte 

jej svým potomkům okusit! “176 

Jelikož tyto tituly (Maminka, Betynka, Máma a já atp.) jsou určené pro cílovou 

skupinu, kterou tvoří těhotné matky s mladšími dětmi, mohou ovlivnit vnímání trendu 

                                                
174 ASHBY, Ivana. Žena v domácnosti: několik druhů těchto vzácných??? živočichů. In: Idnes.cz [online]. 
idnes.cz, 2011 [cit. 2016-05-06]. Dostupné z: http://ashby.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=197281. 
175 KAŇOKOVÁ, Kateřina. Blogový e-learning pro ženy II. - O intuici. In: Idnes.cz [online]. idnes.cz, 
2011 [cit. 2016-05-06]. Dostupné z: http://kanokova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=198917. 
176 KOTÁBOVÁ, Klára. ..a kde se bere? Maminka. 2011, s. 16. 
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právě v rámci této skupiny a motivaci se s ní identifikovat. Na vnímání obrazu biomatek 

širokou veřejností to však vliv nemá. 

Biomatka z přechodného trendu doby dostala v roce 2012 nálepku souvislosti s 

přírodním byznysem, a to nejen v oblasti produktů, jak tomu bylo v roce 2010. Média 

už komentovala komplexní životní styl biomatek (na nějž se zaměřila už v r. 2011), 

kterým začala obraz biomatek naplňovat.  

„Přírodní ženy s sebou nesou i přírodní byznys, a proto trend jen tak neskončí. 

Například paní z mého plaváníčka pořádá drahé kurzy (kde ženy plavou s dětmi nahé, 

aby lépe splynuly s přírodou) a prodává svým ovečkám další důležité produkty jako 

olejíčky a šátky, rozhodně ne za lidovou cenu. Byznys kolem přírodních matek je 

opravdu velký. Kroužky létání, šátkování, bezplenková metoda, orgasmický porod … to 

všechno je moderní a účast se platí.“177 

Biomatky začínají být popisovány jako hysterické, nepřizpůsobivé, podporující 

domácí porody a benevolentní výchovu dětí. Zároveň média nově zdůrazňují jejich sílu 

a nebezpečí spočívající v tom, že se sdružují do skupin, ve kterých se nediskutuje, ale 

slepě se přejímají jiné názory.  

„Na plaváníčku jsem vyslechla několik šokujících rozhovorů, které na mě dělaly 

dojem, že celý kurz funguje jako sekta, kdy vedoucí má pravdu, o níž se nediskutuje. 

Například pobyt s dětmi v saunce. Některé děti tam řvaly tak, že si mohly utrhat plíce. 

,To nic není, to je zkušenost z minulých životů, a proto nemají rády teplo,‘ radila nám 

vedoucí kurzu, zatímco ostatní mamky přikyvovaly a nutily děti násilím. “178 

Pohled na biomatky se oproti předchozím letům tematicky příliš nezměnil, pořád 

rezonují stejná témata, avšak prezentace jednotlivých charakteristik nabývá na 

negativitě. Což potvrzuje statistika, že s narůstajícím počtem zmínek roste negativní 

obraz biomatek.  

V roce 2013 počet zmínek významně klesl. Obraz v jednotkách zmínek však 

celkem utvrdil vývoj z předchozích let. O biomatkách se v médiích začíná hovořit jako 

                                                
177 JONÁŠOVÁ, Veronika. Přírodní byznys aneb Proč jsou 'biomatky' tak v kurzu? In: Lidovky.cz 
[online]. lidovky.cz, 2011 [cit. 2016-05-06]. Dostupné z: http://relax.lidovky.cz/denik-matky-proc-jsou-
biomatky-tak-v-kurzu-fjr-/vztahy.aspx?c=A120611_104434_vztahy_glu 
178 JONÁŠOVÁ, ref. 177. 
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o alternativních ženách, které však nerady připouští jiný názor než ten svůj. Dále jsou 

popsány jako nová entita, která už není definovaná pouze bioprodukty. Nejčastěji se 

jedná o matku, která porodila své první dítě po 30. roce věku, čte „šarlatánskou“ 

literaturu a stala se vegetariánkou.  

„Alternativci. Všichni nějaké známe. Ať už všelijaké ty jurodivé biomatky, co si v 

pětatřiceti pořídily prvního vymodlence a teď každému na základě nějaké šarlatánské 

literatury diktují, jak vychovávat děti, nebo různí ti výživoví vegefanatici, kteří vám 

neváhají upřít Nebe za to, že jste si dovolili v neděli svíčkovou.“179 

Nově biomatka vedle farmářských trhů nakupuje na internetu a dle typologie 

z Aktuálně.cz se biomatky z pohledu nákupního chování nazývají gorily.180 Proti 

inklinaci k bioproduktům výhrady v médiích zaznamenány tento rok nebyly, šlo spíše o 

nabalená témata, která podpořila negativní vnímání biomatek. 

„Hovořím-li o biomatkách, nemyslím tím vůbec nic ani proti matkám, ani proti 

bio (produktům). Ale kdo jste kdy tohle spojení zažili, víte, že se jedná o zcela novou 

entitu, pro niž čeština přiléhavějšího výrazu zatím nevynašla. “181 

V roce 2014 jsou v médiích témata jako domácí porody – nebo alespoň co 

nepřirozenější, biostrava a biobavlna, kojení do pokročilého věku dítěte ve spojitosti 

s pojmem biomatka prezentována jako pro společnost známá a média na nich staví.  

Odmítání všeho, co není přírodní, média k charakteristice biomatek vážou od 

začátku. Není překvapením, že se zde začaly objevovat první zmínky o biomatce jako 

zastánkyni homeopatie a alternativní léčby dětí. Možná toto byla asociace, která 

přispěla k nové charakteristice biomatky jakožto té, která odmítá očkování. 

Co média začínají nově komentovat, je proces změny, který u žen, dříve 

bezdětných, při otěhotnění nastává. Pojem biomatka se tedy stává něčím jako 

diagnózou, vedlejším účinkem působení hormonů. Z normální ženy se stává 

netolerantní matka, která své okolí zavrhne kvůli tomu, že nedělá věci tak, jak si ona 

                                                
179 HŘEBÍČEK, Robert. Alternativci (o tom, že se máme až moc dobře). In: Idnes.cz [online]. idnes.cz, 
2013 [cit. 2016-05-06]. Dostupné z: http://hrebicek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=363627. 
180 HRONOVÁ, Zuzana. Jak nakupují ženy: Jste orlice, gorila, kočka, či had? In: Aktualne.cz [online]. 
aktualne.cz, 2013 [cit. 2016-05-06]. Dostupné z: http://magazin.aktualne.cz/jak-nakupuji-zeny-jste-orlice-
gorila-kocka-ci-had/r~i:article:788065/. 
181 HŘEBÍČEK, ref. 179.   
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myslí, že je správné. Po porodu se s dítětem uzavírá před okolním světem a zve do něj 

jen podobné biomatky. 

„Zajímá nás ale, proč se některé z našich kamarádek změnily ze sympatických 

parťaček v ženy, jež mají chuť zavrhnout vás, jakmile zmíníte, že jste si při porodu 

nechaly ,píchnout‘ epidural, své dítě vozíte v kočárku, k obědu jste měly (nebio) 

svíčkovou se šesti a špinavé nádobí jste neumyly ekologicky odbouratelným přípravkem, 

ale klasickým jarem.“182 

Jak vyplynulo z kvantitativní analýzy, rok 2015 byl průlomový nejen z hlediska 

strmého nárůstu počtu zmínek, ale také významným nárůstem jejich negativní tonality. 

Ta byla z více než 75 % tažena on-line zdroji. Co však bylo hlavním spouštěčem 

nečekaného zájmu? Nejradikálnější polemiky rozehrávaly blogy na portálu Idnes.cz, 

dále Respekt.cz (Jiří X. Doležal) a pak bulvární portál Extra.cz. 

O biomatkách zde referují jako o „nejnebezpečnější sektě současnosti“183, která 

odmítá lékařskou péči, nezáleží jí na zdraví dětí, a která z homeopatik přešla až na 

podávání bazénové chemikálie ‒ MMS.  

„Podávání homeopatik je také zcela neškodná a nevinná záležitost, cukrové 

kuličky nikomu neuškodí. (…). Pak jsou ale nebezpečnější záležitosti. Maminky na 

mnoha fórech živě diskutují o tom, jak svým dítkům dávají kapky MMS nebo koloidní 

stříbro. ,Chemické léky‘ vadí a jsou zlé, tohle je však ok, byť je to prokazatelně pro děti 

silně nevhodné a může jim to ublížit. “184  

Co však především v první polovině roku stálo za nárůstem počtu zmínek 

pojmu, byla debata o zrušení povinného očkování, při níž byly biomatky v médiích 

postaveny do opozice k západní lékařské praxi a byly médii za stereotypní názory silně 

kritizovány.  

Vůči skupině biomatek vznikla na on-line portálech doslova nevraživost, která 

kritizovala nejen jejich aktivitu na sociálních sítích, které společnost musí čelit, ale 

                                                
182 HLAVÁČKOVÁ, Ester. Říkají jim BIOMATKY. Glanc. 2014, s. 72. 
183 VAŠINA, Adam. Konspirační biomatky jako nejnebezpečnější sekta současnosti!. In: Idnes.cz 
[online]. idnes.cz, 2015 [cit. 2016-05-06]. Dostupné z: 
http://adamvasina.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=456383. 
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ohrazovala se i proti setkání v reálném světě. Biomatka se dá dle uváděného popisu na 

veřejnosti snadno rozpoznat: povětšinou se jedná o manželku bohatého muže žijící 

v satelitu, zůstává dlouho na mateřské, nosí dítě v šátku a kojí na veřejnosti. Především 

poslední zmíněná charakteristika je pro mnohé netolerovatelná a odsouzeníhodná.185 Ve 

svých článcích volají po zákazu kojení na veřejnosti. Kojení větších dětí označují za 

„pedofilní zvrhlost“186.  

Biomatky nejsou dle mediálních obsahů vítány ani v on-line světě, kde je jejich 

údajně přílišná aktivita především na sociálních sítích obtěžující. Jako řešení se 

navrhuje blokování ke stylu bio inklinujících kamarádek, které mají namísto profilovky 

obrázek dítěte, tak, „že jich už moc nezbyde.“187 O mediální averzi ke konstruktu 

biomatek dále svědčí fakt, že první reakce portálu Extra.cz na novou technologickou 

možnost Facebooku, jíž je uvedení tlačítka To se mi nelíbí, zněla, že bude sloužit 

„především k návratu Tomia Okamury do reality a k terorizování na Facebooku 

kojících biomatek.“188 

Z biomatek se v roce 2015 z pohledu některých médií stal odmítaný segment žen 

– fenomén dnešní doby, který vyvolával mnoho kontroverzních diskusí. Především 

v druhé polovině roku spolu s nárůstem nových souvztažných témat (kojení na 

veřejnosti, aktivita on-line, spojování s radikálním feminismem) sílí agresivní postoj on-

line bulvárních médií (Extra.cz). 

Média dokonce upozorňovala muže, vycházejíce ze zkušenosti svých autorů 

nebo čtenářů, aby se těchto typů žen vyvarovali.  

„Když si náš syn našel vysokoškolačku Jitku, vypadalo to, že si nemohl vybrat 

lépe. 

                                                                                                                                          
184 VAŠINA, Adam. Konspirační biomatky jako nejnebezpečnější sekta současnosti!. In: Idnes.cz 
[online]. idnes.cz, 2015 [cit. 2016-05-06]. Dostupné z: 
http://adamvasina.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=456383. 
185 TUČEK, Leila. Biomatky, do pozoru! Série fotografií úplně celá o kojení, my víme, že to chcete!. In: 
Extra.cz [online]. extra.cz, 2015 [cit. 2016-05-06]. Dostupné z: http://www.extra.cz/biomatky-do-pozoru-
serie-fotografii-uplne-cela-o-kojeni-my-vime-ze-to-chcete. 
186 VIDEO: Totální pedofilní zvrhlost? Podívejte se, co na veřejnosti dovolila tato matka své dceři (6)!. 
In: Extra.cz [online]. extra.cz, 2015 [cit. 2016-05-06]. Dostupné z: http://www.extra.cz/video-totalni-
pedofilni-zvrhlost-podivejte-se-co-na-verejnosti-dovolila-tato-matka-sve-dceri-6. 
187 BLEJCHAŘOVÁ, Kateřina. Jako odjištěný granát. Nový prostor. 2015, s. 8. 
188 Konečně je to tady! Facebook představuje tlačítko "To se mi nelíbí". In: Extra.cz [online]. extra.cz, 
2015 [cit. 2016-05-06]. Dostupné z: http://www.extra.cz/konecne-je-to-tady-facebook-predstavuje-
tlacitko-to-se-mi-nelibi. 
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(…) Jediné, co jí možná k ideálnímu obrazu biomatky chybí, je pes uvázaný ke 

kočáru, se kterým se vejdou přece kamkoli. 

(…) Ještě štěstí, že to nejmenší dítě stále kojí. To ale dělala poměrně dlouho i u 

těch dvou starších a za to bych ji spíš měla chválit. Jenže to opět nejde. Jakmile totiž 

vyndá prso kdykoli a kdekoli na veřejnosti, vážně se za ni stydím. 

(…)Jen škoda, že to ten můj syn takhle nevnímá. Je jako slepý. Skočil jí dokonce 

i »na špek« v tom, že biomatky přece nepracují.“189 

Na straně druhé ženské časopisecké tituly (Maminka, Čas pro ženy atp.), se 

držely původního výkladu pojmu a nenabalovaly na něj nová souvztažná témata, která 

by způsobila větší kontroverzi pojmu. Připouští, že biomatky jsou alternativní, ale 

nejsou nová sekta. Zajímá je složení výrobků, ekologie, látkové plenky. Oproti jiným 

zdrojům nás tyto tituly seznamují i s přínosem biomatek pro společnost. Biomatky jsou 

aktivní ve smyslu motivování ke změně, a to i u pediatrů, kde otevírají novou diskusi.  

Koncem roku 2015 se z odborného periodika Školní poradenství v praxi 

dozvídáme, že z biomatek vzešla diagnóza moderní formy poruchy příjmu potravy – 

tzv. ortorexie (patologická posedlost zdravou výživou). Odborníci zde tvrdí, že právě 

díky činnosti médií, která referují o aktuálních trendech, objevují nové diagnózy, jež 

zatím nejsou zahrnuty do mezinárodní klasifikace. Možný původ diagnózy je podle nich 

třeba hledat v mentální anorexii nebo bulimii. Největší hrozbu u biomatek vidí v předání 

nezdravých stravovacích návyků dětem. 

„A zde vzniká skutečně závažný problém ‒ matky vedoucí své děti k dogmatickým 

výživovým návykům. Někteří laici, ale i odborníci těmto rodičům (matky skutečně 

převažují) říkají ,bio-matky‘. Již od narození jejich potomků je jedním z hlavních témat 

péče o dítě jeho výživa. Surfují po internetu, účastní se emotivních diskusí o rizikových 

potravinách, o té nejlepší výživě dětí a mnoho času tráví nákupy a přípravou jídel.“190 

Na příkladu ustanovování lokálních hodnot pojmu biomatka českými médii je 

zajímavá i funkce přínosu pro rozvoj přírodních věd. Je to způsobené tím, že média 

dokážou zachytit sílící trendy ve společnosti a upozornit na ně. Jejich nezkreslená a 

jednotná interpretace je však klíčová. 

                                                
189 Rodinné BIO pobláznění. Rytmus života. 2015, s. 28. 
190 TOMANOVÁ, Jana. Ortorexie - skryté nebezpečí. Školní poradenství v praxi. 2015, s. 16. 
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Zajímavé je pozorovat, jak byly biomatky vtaženy do politických záležitostí. 

„Biomatky jsou možná šílené, ale na druhou stranu jedí zdravě a ne výrobky made by 

Andrej Babiš“191.  

Být biomatka se stává i politickou pózou. Média se zatím neshodla, na jakou 

stranu politického spektra je zařadit. Na portálu Denikreferendum.cz byly biomatky 

identifikovány jako voličky Strany zelených – tedy středopravé strany.192 Inklinace 

k ekologii a přírodě je asociací, jež se v souvislosti se Stranou zelených nabízí. Oproti 

tomu Martin Konvička pro blog na Idnes.cz rozpoznává mezi biomatkami voličky 

levého křídla, vychází především z argumentu, že levicové matky nosí děti v šátku.193 

 

3.2.7 Doplňující dotazníkové šetření 
V rámci ověřujícího dotazníku jsem primárně zjišťovala obecnou znalost pojmu 

a spontánní vybavení si hodnot pojmu. V případě neznalosti pojmu jsem se zajímala o 

možné asociace. 

Necelé dvě třetiny respondentů, z celkového počtu 303, odpověděly na otázku, 

zda pojem biomatka znají, kladně. Ačkoli třetina uvedla, že pojem nezná, poté, co byla 

vyzvána k tomu, aby sdílela asociaci s pojmem, více než 85 % odpovědí odkazovalo na 

zdravý či bio životní styl matek. Dokonce zde zaznívala souvztažná témata jako látkové 

plenky, domácí porody, alternativní rodič a výchova, trend chození bosa apod. Některé 

výpovědi byly překvapivě s ohledem na negativní odpověď velmi detailní, např: 

 „Bosá chodidla na orosené louce, plátěná halena, rozpuštěné plápolající vlasy a 

houf pobíhajících nahatých dětí okolo.“ 

„Matka kojící co nejdéle, s látkovými plenami nebo bezplenková, s dítětem přes 

den v šátku, v noci ve své posteli, používající pouze přírodní produkty. Bez obarvených 

vlasů. Lehce pejorativní význam slova.“  

                                                
191 Konečně je to tady! Facebook představuje tlačítko "To se mi nelíbí". In: Extra.cz [online]. extra.cz, 
2015 [cit. 2016-05-06]. Dostupné z: http://www.extra.cz/konecne-je-to-tady-facebook-predstavuje-
tlacitko-to-se-mi-nelibi. 
192 KUTÍLEK, Petr. Radikální vůle k iluzi? In: Denikreferendum.cz [online]. denikreferendum.cz, 2015 
[cit. 2016-05-06]. Dostupné z: http://denikreferendum.cz/clanek/19708-radikalni-vule-k-iluzi. 
193 KONVIČKA, Martin. Solidaritu s uprchlíky .. kardinální důkaz nejdivočejších teorií. In: Parlamentní 
listy.cz [online]. Parlamentní listy.cz, 2015 [cit. 2016-05-06]. Dostupné z: 
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Martin-Konvicka-Solidaritu-s-uprchliky-
Kardinalni-dukaz-nejdivocejsich-teorii-380695. 
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Jen pár dotazovaných odkazovalo na původní význam slova, biologická matka, 

nebo odhadovali souvislost s bio šrouby a maticemi. 

V případě kladné odpovědi jsem v druhé otázce: hodnoty přiřazované k pojmu 

získala široké spektrum interpretací a souvztažných témat. Valná většina z nich se 

potkávala s agendou médií v roce 2015, např. odkaz na biomatky jako odpůrkyně 

očkování. Z respondentů, kteří uvedli, že pojem neznají, spojitost biomatek 

s očkováním neuvedl nikdo a celkově byl obraz méně radikální. 

Co stojí za povšimnutí, jsou protichůdné výklady pojmu, kterým jsme mohli 

čelit i v médiích v posledních pěti letech. I v dotazovaném vzorku rezonovaly 

přiřazované hodnoty jako urputné, bláznivé a často také ortodoxní, žijící v přesvědčení, 

že pro dítě dělají to nejlepší. Mnoho respondentů mělo tendenci biomatky soudit, často 

sarkasticky, a dokonce měli jasnou představu o jejich vzhledu: hubená, kolem 30 let, 

neupravená, neoholená, nosí dlouhou batikovanou sukni a dítě v šátku. 

Na druhé straně část respondentů viděla biomatku jako ženu, která reaguje na 

dobu, ve které žije, a snaží se k prostředí chovat šetrně:„Biomatka je osoba mající děti, 

jež dbá na zdravý a ekologicky šetrný životní styl, výživu sebe a dětí (strava bio, možná i 

raw, kterou nakupuje v bioobchodech).“ 

Z této části průzkumu vyplývá, že pojem biomatka je v myslích české veřejnosti 

zaveden a společnost si aktuálních otázek v souvislosti s vývojem pojmu a nabalování 

nových témat všímá a mediálně ho registruje. Je vidět, že se stal i předmětem 

společenské diskuse.  

„Volné, lněné oblečení, strakaté, nehodící se k sobě, neupravené, špinavé děti s 

nudlí u nosu, děti běhající bezprizorně po širokém okolí bez kontaktu a dohledu matky, 

matka někde v koutu hřiště debatuje převážně o zdravé výživě s druhou biomatkou, 

popř. o kroužcích pro děti. Několik takových v okolí znám a biomatka je nazývají 

nezávisle všichni.“ 
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Přínos biomatek pro společnost vidí dotazovaní z necelých 60 % neutrálně, 

čtvrtina z nich negativně.  

Negativitu může vysvětlovat fakt, že přes 75 % dotazovaných se s pojmem 

setkalo na internetu. Jak vyplynulo z kvantitativní části výzkumu, on-line zdroje byly 

v roce 2015 primárním zdrojem negativních konotací. Následují známí/přátelé s 52 % ‒ 

pojem biomatka se zjevně stal součástí i běžných společenských diskusí ‒ a tisk a 

noviny s 48 %.   

 

Většina z dotazovaných nebyla schopna si spontánně vybavit biomatku mezi 

známými osobnostmi. Pokud ano, nejčastěji zmiňované jméno byla herečka a 

moderátorka Linda Rybová, též nejčastěji zmiňovaná v médiích, dále bývalá miss 

Helena Houdová, o níž vyšel měsíc před započetím dotazníkového šetření kontroverzní 

článek na Extra.cz. Dále se v řádu jednotek objevovala jména Lucie Vondráčková, 

Lucie Váchová, Alena Šeredová, Zdeňka Žádníková. Zajímavé je, že si lidé často 
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vybavili dvě osoby, u nichž neznají jména, pouze jinou blízkou osobou zprostředkovaný 

obraz. Jako první z nich byla uváděna manželka spisovatele Michala Viewegha, 

„biomaželka“, která mu údajně byla předlohou k sepsání stejnojmenného románu, jenž 

vyšel v roce 2010. Druhou zmiňovanou osobou je dcera moderátorky Haliny 

Pawlowské, kterou známe zprostředkovaně skrze výpovědi její matky. 

I v rámci analýzy znalosti souvztažných kategorií jsem na výsledky 

dotazníkového šetření nahlížela ze dvou úhlů. Prvotně jsem jako filtr použila znalost 

termínu biomatka a sledovala nejčastější souvztažná témata, která v průměru dosáhla 

hodnoty pod 2,0, jinak řečeno většina dotazovaných s popsanou výpovědí souhlasila.194 

Skupině, která v první otázce odpověděla, že pojem biomatka nezná, bylo nabídnuto pět 

charakteristik s otázkou, kterými z nich by respondenti pojem biomatka popsali. 

Nejvýše se umístily ty, které se týkaly nákupního chování biomatek a jejich inklinace ke 

zdravé stravě a bio. Z dalších přidružených témat se pod hranici 2,0 dostalo téma 

látkových plenek a ekologie a pak dlouhodobé kojení. 

Respondenti, kteří odpověděli, že termín biomatka znají, pod průměrnou 

hodnotu 2,0 přiřadili širší spektrum témat. Témata týkající se nákupního chování byla 

na škále posazena níže. Dlouhodobé kojení se umístilo na druhé až třetí pozici, 

                                                
194 Dotazovaný měl na škále 1‒4 zaškrtnout dle relevance problematiky, zda s výpovědí souhlasí, anebo 
ne:  1 ‒ souhlasím, 2 ‒ spíše souhlasím, 3 ‒ spíše nesouhlasím, 4 ‒ zcela nesouhlasím 
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s hodnotou lehce nižší než měla první pozice u skupiny, která pojem biomatka 

spontánně neznala. Do popředí se dostala témata nošení dětí v šátku, kojení na 

veřejnosti, preference domácích porodů a odmítání očkování u dětí. 

Druhý pohled jsem zaměřila na analýzu náplně dílčích kategorií, které definují 

pojem biomatka v médiích: bioprodukty a lokální zemědělství, porody doma, očkování 

dětí a dlouhodobé kojení a kojení na veřejnosti. Bioprodukty a podpora lokálního 

zemědělství ve spojitosti s biomatkou jsou v myslích dotazovaných ohodnocovány 

stejně vysoko. Dá se říct, že jejich asociace s obrazem biomatek je zažitá a patří k němu. 

Se zařazením tématu domácích porodů a tématu odmítání západní lékařské praxe mezi 

charakteristické vlastnosti biomatek častěji souhlasí skupina, která pojem aktivně zná. 

Největší rozptyl můžeme zaznamenat v otázce očkování, a především dlouhodobého 

kojení a kojení na veřejnosti.  

Porovnání hodnot analyzovaných kategorií dle znalosti 
pojmu 

  Ano  Ne Rozptyl 
Farmářské trhy a lokální 
zemědělství 1,537 1,696 0,159 
Bioprodukty 1,642 1,657 0,015 
Domácí porody 1,92 2,137 0,217 
Kojení na veřejnosti  1,776 2,235 0,459 
Kojení za každou cenu 1,537 1,912 0,375 
Očkování  1,935 2,284 0,349 
Odmítání tradiční lékařské 
péče 2,169 2,441 0,272 

V dotazníku věnovaném sebepojetí biomatek rezonovalo nejčastěji téma zdravé 

stravy, přírodní léčby a dlouhodobého kojení, také téma „barefoot“ (chození naboso). 

Této problematice média ani široká veřejnost zatím nevěnovaly příliš pozornosti. 

 

3.2.7.1 Sebepojetí biomatek 

Ačkoli všechny dotazované respondentky byly členkami skupin Biomatka 

(Facebook) nebo Skleníkové eko-biomatky (Modrý koník), více než čtvrtina z nich na 

otázku, zda samy sebe považují za biomatku, odpověděla negativně. V další části však 

jedna respondentka uvedla důvod: 
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„Být v dnešní době bio je velká řehole a kumšt. Proto se nemůžu označit za 

biomatku, jelikož využívám řady výdobytků dnešní konzumní doby :-) “  

Další přiznala, že nechce, aby ji její okolí biomatkou nazývalo. 

Na otázku, jak by popsaly biomatku, potažmo sebe, odpověděly ve 100 % 

v pozitivním duchu: „alternativní, empatická, přírodní, láskyplná, tolerantní, 

podporující, všemu otevřená, zdraví podporující. “ 

Jsou si vědomy, že je společnost vidí jako alternativní, ale snaží se i navzdory 

konvencím doby přemýšlet o tom, co jejich rodina jí a jaké prostředí je obklopuje, a 

hledat řešení v přírodě:  

„Nejsem ovce a kupuju kvalitní potraviny, téměř vše vařím, peču, vyrábím doma, 

nepoužívám léky, nosím dítě atd.“  

„Přemýšlím, co v rodině jíme, v čem pereme, jakou používáme kosmetiku, čím 

léčíme běžné neduhy atd.“ 

Většina z nich se shodla, že jejich chování okolí považuje za přehnané a 

setkávají se s kritikou a nepochopením především u starší generace. Přiznávají, že 

pochopení a podporu nachází primárně u podobně smýšlejících matek.  

„Polovina lidí mi rozumí, jelikož jsou to samy BIOMATKY, polovina si asi myslí, 

že jsem padlá na hlavu (většinou ti, kdo mě až tak dobře neznají ‒ např. známí na 

Facebooku) “ 

Pouze tři z dotazovaných žen uvedly, že zaregistrovaly mezi známými 

osobnostmi ženu, která by se dala označit za biomatku. I zde se vyskytla jména Lenka 

Rybová, Zdeňka Žádníková, Helena Houdová, Veronika Vieweghová, nově se objevilo 

jméno Hana Zemanová, Karolína Kurková, Kateřina Winterová.  

Jedna maminka z 20, které neuvedly žádné jméno, podávala možné vysvětlení 

neznalosti: „o celebrity se moc nezajímám ‒ další znak biomatek :-)“ 

Většina dotázaných uvedla, že se s trendem biomatek poprvé setkala na internetu 

(87 %). Tento fakt může potvrzovat médii definovanou zvýšenou aktivitu biomatek on-
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line. Jako období, ve kterém se o problematiku začaly více zajímat, matky uváděly 

období těhotenství nebo po narození dítěte.  

 

3.3 Role médií v konstrukci pojmu biomatka 
V poslední části analýzy se budu věnovat tomu, jaké hodnoty mohly způsobit 

inklinaci médií k názorovým soudům, které byly prezentovány v předchozí části. Právě 

v analýze prezentovaných hodnot novinářů můžeme zjistit, proč pojem biomatka nabyl 

v průběhu zkoumaného období na negativitě a ženy se s termínem bojí být ztotožněny. 

Potvrdí se na této případové studii, že média jsou spíše zastánci konzervativních hodnot 

opírající se o lékařské či vědecké poznatky, nebo se snaží o prosazení alternativních 

tendencí?  

 

3.3.1 Role médií v procesu ustanovení obrazu biomatek v letech 
2010‒2015 a nejčastější hodnoty posuzování 
V rámci analýzy konstrukce pojmu biomatka se ukázalo, že je novotvar 

vzhledem k propojenosti s lokálními názory na souvztažná témata konstruktem českého 

mediálního prostředí. Nyní bude zajímavé se podívat, jak média pracovala 

s informacemi a jak hodnoty posuzování problematiky hrály roli v přijetí obrazu.  

I zde jsem jako první krok využila dat z připravené kódovací tabulky. Bylo zde 

předdefinováno pět rolí, které média zaujímají, a k těm jsem zmínky přiřazovala. 

Rozlišovala jsem tyto role: roli média jako propagátora konzervativních hodnot, dále 

jako propagátora alternativních tendencí, roli vyváženou (je zde přítomné hodnocení 

zahrnující názory jak ze škály alternativní, tak i konzervativní), roli informativní a 

poslední položku tvořila kategorie nelze určit. Vyvážená role médií převládala po celou 

dobu vývoje obrazu pojmu a minimálně podléhala početním výkyvům. Oproti tomu role 

médií jako zastánce konzervativních hodnot byla závislá na početním nárůstu zmínek, 

které souvisely s nárůstem negativity v této roli. Pokud bylo nějaké téma k biomatkám 

přiřazené kontroverzní, média často zaujala postoj zastánce mainstreamových hodnot 

dominantního paradigmatu a nebyla ochotna k diskusi (viz souvztažné téma očkování, 

porody doma).  

Hodnoty novinářů, které byly v analyzovaných textech nejčastěji zaznamenány, 

byly: pozorování a vlastní zkušenost, tradice, názory z jiných médií a západní lékařská 
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praxe. Na vybrané hodnoty, které vidím jako klíčové v procesu ustavování přístupu 

k alternativním tématům, se blíže podívám v kvalitativní části této kapitoly.   

 

 

3.3.2 Kvalitativní obraz přístupu k alternativním tématům a práce 
s informacemi 

Z kvantitativní obsahové analýzy hodnot přisuzovaných k pojmu mi vyplynuly 

tři kategorie, které zapříčinily výsledné přijetí termínu biomatka. Koncept kategorií je 

ilustrován v grafu č. 2. Výběr těchto oblastí mi zároveň poslouží k demonstrování toho, 

z jakých hodnot média vycházela při posuzování alternativních myšlenek souvisejících 

s pojmem biomatka.  
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První oblast vycházející z analýzy je odkaz na tradici – neochota měnit zaběhlé 

zvyky. V rámci procesu ustanovení novotvaru by média měla společnost objektivně 

seznamovat s informacemi a pomáhat k pochopení termínu. Další oblastí je přejímání 

hodnot z jiných médií, jak českých tak i zahraničních, na která česká média odkazují a 

interpretují je v lokálním kontextu. Jak jsme mohli vidět na tématu zobrazení kojení, 

lokální interpretace je klíčová pro výsledné přijetí novotvaru veřejností. Třetí hodnotové 

kritérium je odkaz na západní lékařskou praxi, na kterou se média často odvolávala.    

 

3.3.2.1 Tradice a ověřená data 
Odkaz na tradici, ustanovené normy a zkušenostmi ověřená data jsou častou 

argumentační technikou, kterou publicisté používají k přesvědčení čtenáře o správnosti 

svého názoru, zvlášť pokud nějaké téma vybočuje ze zažitého mainstreamu. Tato 

technika poskytuje poměrně široké pole interpretace jednoho tématu. Blíže se na 

problematiku podívám skrze mediální diskusi nad produkty ekologického zemědělství, 

které pojem biomatka provází od počátku zkoumaného období. Pokud jde 

o biopotraviny, panovala k nim kolem roku 2010 v médiích převážně nedůvěra, která 

Graf č. 2 
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vycházela z neznalosti ekologického zemědělství a ze zkušenosti s klamavým chováním 

výrobců vůči spotřebiteli. Vzhledem k tomu, že evropská legislativa nedovoluje tvrdit o 

bioproduktech, že jsou zdravější než běžné produkty, média se neměla o co opřít a 

alternativní trend nechtěla podpořit, což koresponduje i s označením biomatek jako 

šílených a slepě konzumujících média. Rostoucí popularitu bioprodultů tedy média 

přisuzovala marketingovým aktivitám, které jsou vnímány jako nástroj klamání 

spotřebitele. „Pro většinu spotřebitelů jsou biopotraviny synonymem zdravého jídla, což 

je bohužel také marketingem úspěšně živený omyl.“195 

Pokud se podíváme do zemí, kde je tradice EZ delší, z médií zjistíme, že zájem o 

lokální potraviny pocházející z ekologického zemědělství je zde vyšší a lidé k nim mají 

pozitivní vztah. 

„To, že naši západní sousedé své lokální bio mají prostě více rádi, potvrdí každý 

z českých výrobců, který se kdy snažil na jejich trhy proniknout. Například prodat plato 

českých vajíček na rakouském trhu je téměř neproveditelné.“196 

Mnoho zákazníků u nás nerozlišuje, odkud výrobek EZ pochází, stačí jim 

označení bio. Málokdo také rozumí označení tzv. „zelené zebry“. Pozitivní obraz 

farmářských trhů a jejich novodobá tradice by mohly pomoct k pěstování vztahu 

společnosti k lokálnímu zemědělství a médiím dát argument, proč se za tyto potraviny 

postavit. Připomeňme si, že Česká republika před druhou světovou válkou patřila mezi 

země, které se aktivně o rozšíření myšlenek EZ zasloužily. 

Role biomatek v této argumentaci figurovala jako protipól zaběhlé tradici. 

Biomatky média zobrazila jako aktivní a jdoucí proti normám. Proto si na jedné straně 

vysloužily kritiku, ale na straně druhé mohly mediální kontroverze a následné 

společenské diskuse (jak uvedl časopis Ekonom: „dosahující vášní srovnatelných 

s náruživostí hokejových fanoušků“), ve výsledku být jedním z faktorů, které zvýšily 

zájem o biopotraviny. V roce 2015 se v českých médiích dokonce začíná o nákupu 

bioproduktů uvažovat jako o běžné praxi, a začíná se otevírat prostor generově 

správnějšímu označení biorodiče. 

                                                
195 LIŠKOVÁ, Karolína. O zaručeně zdravějších potravinách si nechte jen zdát. Instinkt. 2010, s. 20. 
196 ČAPOUNOVÁ, Kateřina. Přestaňme se strefovat do bio. Ekonom. 2010, s. 41. 
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„Ale víc lidí už dnes kupuje biopotraviny a chodí na farmářské trhy. (…) ,kdy si 

vozí bedýnky od farmáře a zaplatí mu třeba na celý rok předem a pak odebírají 

zeleninu, mléko, vejce a podobně. Tohle určitě dělá čím dál víc lidí, většinou takové ty 

„biomatky“, jak se říká, nebo tedy genderově správněji „biorodiče“. Bývají to 

vzdělanější lidé, kteří nad těmito věcmi přemýšlejí.“ 197 

Odkaz na tradici a ověřená data byl i technikou používanou médii v diskusi nad 

zbývajícími definujícími tématy. Kojení na veřejnosti je zde kritizováno pro to, že žena 

by se neměla odhalovat na veřejnosti. Kojení je tradičně považováno za intimní 

záležitost mezi matkou a dítětem. Tabu vyvolaná v minulosti kolem ženství, ať už 

kolem ženského cyklu, nebo sexuality se již začala bořit. Je i postava biomatky v tomto 

případě průkopnicí toho, aby se ženy nebály a přijaly kojení jako běžnou část života, za 

kterou se nemají stydět? V posledním zkoumaném období česká média působila jako 

zastánce konzervativních hodnot, a kojící biomatky odsuzovala. Přinesla však tématu 

velkou mediální pozornost. V zahraničí se ke kojení na veřejnosti hlásí i slavné 

osobnosti a skrze média hovoří o nutnosti změny pohledu na věc, např. modelka Gisele 

Bundchenová, herečka Olivia Wildeová nebo zpěvačka Pink atp. (příloha č. 6).198 Český 

sociolog Martin Fafejta odhaduje, že z kojení na veřejnosti se stane běžná praxe. 

 „(…) brzy už bude kojení na veřejných místech naprosto běžnou věcí, nad 

kterou se nebude nikdo ani pozastavovat. Ženy se přestávají stydět a negativních reakcí 

není tak mnoho. Společnost se s tím tak začíná smiřovat.“199 

V případě domácích porodů a očkování se odkazovalo na pozitivní vývoj čísel 

úmrtnosti a na dlouhou a úspěšnou tradici, kterou v České republice oproti jiným zemím 

máme a měli bychom si jí vážit, což biomatky dle názoru médií nedělají. Spousta 

publicistů chápala čísla jako dogma, které nemůže nikdo zpochybnit. Oproti tomu 

odpůrci očkování oponovali, že tradice, o kterou se zastánci očkování opírají, vychází se 

socialistických praktik, které nereflektují aktuální poznatky. Odkaz na tradici zde média 

používala s cílem diskusi ukončit, ale ve výsledku čtenáři často nedostali oboustranný 

                                                
197 KLÍČOVÁ, Eva. Nikdy nebudu psát jako pudovkin. Host. 2015, s. 9. 
198 CHUNK, Gabrielle. Celebrity Moms Who’ve Taken Breastfeeding Photos. In: Celebuzz [online]. 2014 
[cit. 2016-05-06]. Dostupné z: http://www.celebuzz.com/photos/celebrity-moms-whove-taken-
breastfeeding-photos/celebrities-breastfeeding-babies-pink/. 
199 MOCKOVÁ, Zuzana. Kojení na veřejnosti je "in". Odhalená prsa ale mužům vadí. In: Aktualne.cz 
[online]. aktualne.cz, 2015 [cit. 2016-05-06]. Dostupné z: http://magazin.aktualne.cz/kojeni-na-verejnosti-
odhalena-prsa-muzum-vadi/r~3cc0c0f6f40711e4ac650025900fea04/. 
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pohled na problematiku a museli se veřejně vyhraňovat oproti biomatkám, aby jejich 

názor brala média vážně. Biomatky média vyhodnotila jako nositele problému, který je 

nezodpovědný, nesmyslně boří tradice a bojuje proti jasným číslům. Pokud média 

odkazují na tradici, alternativní téma – v našem případě rozšíření termínu biomatka, 

obraz nabývá na negativitě a veřejná identifikace s pojmem je ze strachu společenského 

odmítnutí nepravděpodobná.  

 

3.3.2.2 Přejímání hodnot z jiných médií 
Ačkoli se ukázalo, že pojem biomatka je konstrukcí českého prostředí, česká 

média občas odkazovala na zdroje ze zahraničních médií. Řadila je k aktivitě biomatek 

a vyvolávala nad nimi společenské diskuse. Níže se budu věnovat tomu, jak čeští 

žurnalisté pracovali s daty a jaký výsledný dopad na vnímání biomatek jejich práce 

měla. Nezodpovězenou otázkou ještě zůstává, proč když se v zahraničních médiích 

souvztažná témata charakterizující biomatku objevila, se o biomatkách v zahraničí 

nehovoří a v Čechách rozpoutávají diskuse?  

Česká média zaregistrovala kontroverzní titulní stranu časopisu Time, kde byla 

zobrazena matka kojící starší dítě a otevřela nad tím diskusi na téma společenské 

nevhodnosti dlouhodobého kojení dětí. Česká média tuto kontroverzi dávala do lokální 

souvislosti s činností biomatek, které propagují dlouhodobé kojení. Když jsem se 

podívala na původní zdroj článku, jež rozpoutal diskusi, netýkal se kojení jako 

nejlepšího zdroje potravy pro dítě ani inklinace k bioproduktům, dokonce nezmiňoval 

žádné z dalších souvztažných témat, ale komentoval jiný trend doby: kontaktní 

rodičovství, jehož filozofie je založená na důležitosti tělesného kontaktu mezi matkou a 

dítětem. Zajímavé bylo, že Lidovky.cz referovaly o dítěti jako o školákovi200, článek na 

Novinky.cz, Idnes.cz jako o čtyřletém chlapci201, ačkoli na titulní straně zdrojového 

časopisu stálo, že se jedná o tříletého chlapce. 

„Matka, kojící školáka, na obálce časopisu Time rozvířila nedávno diskusi, která 

se projevila i v českých médiích.  Připomnělo mi to jeden fenomén, na který narážím už 

                                                
200JONÁŠOVÁ, Veronika. Přírodní byznys aneb Proč jsou 'biomatky' tak v kurzu? In: Lidovky.cz 
[online]. Lidovky.cz, 2012 [cit. 2016-05-06]. Dostupné z: http://relax.lidovky.cz/denik-matky-proc-jsou-
biomatky-tak-v-kurzu-fjr-/vztahy.aspx?c=A120611_104434_vztahy_glu. 
201 Americký časopis šokuje, na obálce je matka kojící čtyřleté dítě. In: Novinky [online]. 2012 [cit. 2016-
05-06]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/zena/deti/267254-americky-casopis-sokuje-na-obalce-je-
matka-kojici-ctyrlete-dite.html. 
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od narození Kryštofa. Někdo jim říká přírodní ženy, někdo (třeba Michal Viewegh) 

biomatky či biomanželky.  Právě ony mimo jiné propagují fanaticky kojení, dokud si dítě 

samo neřekne o odstavení.“202  

Technika zveličování a dramatizace zobrazeného problému a jeho přizpůsobení 

lokálnímu vnímání prostřednictvím interpretace způsobila, že biomatky byly médii 

prezentovány jako radikální a vymykající se systému. Ve výsledku se zde objevila 

nevole akceptovat všechny ženy kojící na veřejnosti, nejen matky kojící starší děti. 

Na tomto příkladu můžeme pozorovat lavinový účinek médií, kdy falešně 

vyvolaná představa o realitě zpětně ovlivňovala postoj a chování lidí v české společnosti 

a jejich pohled na otázku kojení dětí. 

Druhá ukázka se též týkala kojení na veřejnosti. Jedná se o případ z roku 2015, v 

němž Facebook zakázal publikovat snímek americké fotografky Jade Beallové 

zobrazující skupinu žen kojících své děti. Zdůvodnil to nezakrytou bradavkou jedné ze 

zobrazených žen. Bulvární portál Extra.cz se této události chopil a adaptoval ji do 

definice české biomatky.  

„Kojící matky útočí! Jsou už prostě všude. Ale Facebook řekl ne, ne, ne, na tohle 

se naši uživatelé dívat nemusí a fotku smazal. Oficiálně kvůli jedné nezakryté bradavce 

na fotografii, což je porušení pravidel na sociální síti, skutečný důvod je ale jiný! “203 

Autor článku plynule navázal na nebezpečnost zobrazené kojící „sekty“, kterou 

nazval lokálním pojmem biomatky, ačkoli v žádném ze zdrojových článků se slovo bio 

(organic) nebo zdravá výživa neobjevilo. Bulvární portál Extra.cz tak upozadil nejen 

původní záměr fotografky, který ona pro Huffingtonpost.com popsala jako: „oslava 

odlišných ženských těl, kojících své děti.“204 Také ho nasadil na aktuální lokální vnímání 

pojmu biomatka a přidružená témata. 

                                                
202 JONÁŠOVÁ, Veronika. Přírodní byznys aneb Proč jsou 'biomatky' tak v kurzu? In: Lidovky.cz 
[online]. Lidovky.cz, 2012 [cit. 2016-05-06]. Dostupné z: http://relax.lidovky.cz/denik-matky-proc-jsou-
biomatky-tak-v-kurzu-fjr-/vztahy.aspx?c=A120611_104434_vztahy_glu. 
203 Biomatky útočí: Méně kojících matek na veřejnosti, křičí uživatelé Facebooku. A my s nimi!. In: 
Extra.cz [online]. extra.cz, 2015 [cit. 2016-05-06]. Dostupné z: http://www.extra.cz/biomatky-utoci-
mene-kojicich-matek-na-verejnosti-krici-uzivatele-facebooku-a-my-s-nimi. 
204 Vlastní překlad,  
BOLOGNA, Caroline. Photographer’s Picture Celebrates ‘Diverse Bodies Feeding Their Babies’ — 
Despite What The Haters Say. In: Huffpost parents [online]. 2015 [cit. 2016-05-06]. Dostupné z: 
http://www.huffingtonpost.com/2015/02/12/facebook-breastfeeding-photo-jade-beall_n_6671530.html. 
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V případě předchozí zkoumané hodnoty, tj. tradici, byla média spíše opatrná a 

prosazovala konzervativní hodnoty. Ačkoli obě vybrané ukázky odkazující na praktiky 

přejímání informací ze zahraničních periodik též prosazovaly mainstreamové hodnoty, 

argumenty nebyly dostatečně prověřeny a médiím sloužily spíš k vyvolání představy 

celosvětového zájmu o problematiku. I když většinou bylo téma lokálně interpretováno. 

I tato technika měla ve většině případů negativní dopad na lokální vnímání pojmu a 

novotvar biomatky posunula směrem k radikálnímu a nebezpečnému uskupení.  

„Nikdy si nezahrávejte s biomatkami. Je to dost nebezpečná skupina (sekta?), 

která tahá své děti na zádech, chodí v trekingových botách a zásadně nikdy a nic 

nezakazuje, protože duše malého človíčka přesně ví, co je pro něj nejlepší.“205 

Jak bylo zmíněno výše, stále platí, že pokud média přejímala zprávy ze zahraničí 

týkající se slavných žen, jež se zajímají se o biostyl, a identifikovala je s biomatkami, 

většinou s nimi nepolemizovala. V případě britské vévodkyně Kate byla naopak velmi 

otevřená a za její snahu pěstovat si vlastní potraviny ji chválila. 

 

3.3.2.3 Odkazy na západní lékařskou praxi 
Vzhledem k tomu, že většina charakteristik biomatek je postavena na hodnotách 

zdraví rodiny, primárně dítěte, není překvapením, že častým argumentem a hodnotou 

k posuzování byl odkaz na západní lékařskou praxi.  

Tradičně se v České republice věří vědě, technice a také lékařům. Argumentace 

zprostředkovaná lékařem je často braná jako dogma. Titul MUDr. pomáhá vyhrát volby. 

Proč se v případu biomatka často dává na opačný názorový konec? 

Citace lékařů zde média používají k obraně tradičních hodnot a jako nástroj 

rozklíčování diskuse. Jiří X. Doležal v názorovém boji proti zastáncům domácích 

porodů citoval pro Reflex lékaře se záměrem předem diskreditovat jakékoli oponující 

názory. 

„Teď proti vám stojí jasný názor renomovaného lékaře, jeho celoživotní praxe 

vysokoškolského učitele, gynekologa a porodníka. Člověka, který za svůj život viděl víc 

porodů, než vy si jich dokážete vůbec představit. 

                                                
205 Biomatky útočí: Méně kojících matek na veřejnosti, křičí uživatelé Facebooku. A my s nimi!. In: 
Extra.cz [online]. extra.cz, 2015 [cit. 2016-05-06]. Dostupné z: http://www.extra.cz/biomatky-utoci-
mene-kojicich-matek-na-verejnosti-krici-uzivatele-facebooku-a-my-s-nimi. 
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Tak milí domarodiči, copak teď napíšete do diskuse? Že je pan docent Svoboda - 

kterému z hloubi srdce za jeho iniciativu děkuji - vyhulenej?“206 

Odmítnutí názorů ostatních, především biomatek, nepomohlo diskusi ukončit, 

ale naopak ji spíše rozvířilo. Neochota diskutovat zaštítěná lékařským názorem se 

projevovala i v dalších médiích. Například server Denikreferendum.cz vybral citace 

trojice známých lékařů. Argumenty žen, které by k porodu z nějakého důvodu 

preferovaly domácí prostředí, jasně odmítá a jejich názory skrze výpovědi lékařů 

zesměšňuje.  

„Domácímu porodu ani za milion“, poslanec Boris Šťastný radí nespokojeným 

ženám s úrovní českého porodnictví, aby rodily klidně pod smrčkem. Porodník Jozef 

Záhumenský se domnívá, že ženy, usilující o intimitu porodu, jsou psychicky 

nenormální. Populární sexuolog Radim Uzel je roztrpčen názorem, že některá žena 

může pociťovat porod v nemocnici jako znásilnění a argumentuje tím, že za jeho 

porodnické praxe ho mnoho žen pokopalo a pokousalo.“207  

Na tomto souvztažném tématu domácích porodů můžeme dále sledovat, jak 

hodnoty západní lékařské praxe stanovují hranici pro posuzování problematiky. Bohužel 

její mluvčí nejsou otevřeni diskusi a stížnosti matek odkazující ke špatnému zacházení 

v porodnicích bagatelizují. 

Poslední část výše uvedené citace známého sexuologa Radima Uzla naráží na 

další problematiku, která se stává častým argumentem: nespokojenost s přístupem 

lékařů. Biomatky jsou profilovány jako ty, které se rouhají bílému plášti. Další 

k biomatkám přiřazená témata, odmítání očkování a alternativní léčba dětí, však mohou 

pramenit z nepříjemného zážitku, kterým žena při porodu mohla projít, o čemž lze 

v roce 2015 již několik mediálních zmínek nalézt. Většina přidružených témat se 

vztahuje k období po porodu. Vyvstává otázka, komu pak tyto matky mají věřit, když 

tradiční důvěra v lékaře byla nalomena? 

                                                
206 DOLEŽAL, Jiří X. JIŘÍ X. DOLEŽAL: Domácí porody: Konečně rozumný názor. In: Reflex.cz 
[online]. 2014 [cit. 2016-05-06]. Dostupné z: http://www.reflex.cz/clanek/komentare/58425/jiri-x-
dolezal-domaci-porody-konecne-rozumny-nazor.html. 
207 RŮŽIČKOVÁ, Iva. Pověste ty domarodiče vejš. In: Denikreferendum.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-
06]. Dostupné z: http://denikreferendum.cz/clanek/18350-poveste-ty-domarodice-vejs. 
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„Některé ženy krátce před rozhodováním o očkování svých dětí formuje zážitek 

porodu a pocit, že s nimi v této situaci lékařská věda zacházela jako s věcí. Pokud 

posléze uslyší z jedné strany argumenty, zatímco z druhé zvuk sankcí a posměchu, je to 

špatně.“ 208 

Je možné, že média nevědomky zachycují v případu biomatky obraz českého 

porodnictví? Role lékaře, jakožto zastánce konzervativních hodnot, se v médiích 

málokdy rozporuje, obraz biomatky naopak k tomuto účelu médiím slouží. Podívejme 

se na samotný vývoj nových definujících kategorií v období zkoumání pojmu. Všechna 

témata většinou souvisí s obdobím po porodu: očkování, alternativní léčba, dlouhodobé 

kojení. Nepomáhají však média skrývat více aktuálních společenských otázek, pro něž 

místo hledání odpovědí a proniknutí do jádra problému použijí jednoduchou nálepku 

biomatka?  

 

3.3.3 Dotazníkové šetření vnímání role médií a jejich vliv na přijetí 
pojmu 
Na roli médií v konstrukci pojmu biomatka jsem se blíže podívala v užším 

dotazníkovém šetření ověřujícím sebepojetí biomatek. Důvod, proč jsem otázky přidala 

jen pro tuto vybranou skupinu žen, byl ten, že právě ony jsou nejpravděpodobněji 

zasažené tonalitou mediálních výstupů. Dále u této skupiny, aktivně se zajímající o 

problematiku, předpokládám největší pravděpodobnost zaregistrování chování médií, 

případně přímý dopad na ně samé. 

Na otázku, jaký vliv média na vnímání biomatek mají, téměř tři čtvrtiny žen 

odpovědělo, že negativní, a pouze jedna z nich vnímá roli médií v ustanovení termínu 

                                                
208 POSPÍŠIL, Petr. Krize důvěry. Nový prostor. 2015, s. 8. 
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pozitivně. 70 % z nich vidí problém v tom, že média se obecně negativně staví 

k alternativním tématům – jsou zastánci konzervativních hodnot střední třídy a 

alternativní znaky zbytečně skandalizují a zveličují. 

Změnu v chování médií v posledních dvou letech dotazované zaznamenaly v   

65 %. Primárně ženy uváděly, že ačkoli média alternativní témata jako očkování, 

domácí porody, kojení, šátkování atp zveličují, přinášejí jim zároveň více pozornosti. I 

když většina zmínek je negativních a diskuse vyostřené, dotazované ženy zmínily, že 

vzhledem k publicitě nových témat nabývají pocitu možnosti větší volby. 

„Je to čím dál tím více normální, že každá maminka si volíme, jak budeme 

pečovat o své dítě, je větší osvěta, to co bylo alternativní je normálnější. Myslím, že už 

se tolik lidí nediví šátkům, kojení, látkovým plenám, ...“ 

Ačkoliv je alternativním tématům poskytován větší prostor, maminky si všímají 

nedostatečné práce s objektivními informacemi, pokud by čtenáři dostali nezkreslené 

informace, přijetí alternativních témat ve společnosti by bylo snazší a nevyostřovaly se 

názorové skupiny. 

„Začínají víc informovat o alternativních životních směrech, ale bohužel, 

málokdy jde ještě o opravdu nezaujaté informace s vypovídající hodnotou. Dotyční 

nevěnují dostatek času na to, aby do tématu opravdu pronikli a pochopili ho, takže 

většinou jde o prvoplánové reportáže či články s kontroverzními tématy, které 

,prodávají‘.“ 
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3.4 Závěrečné schéma kategorií definujících pojem biomatka 
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Závěrečná diskuse 
Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí jazykového novotvaru biomatka 

v českých médiích a dala si za cíl vytvořit typologii hodnotových a obsahových 

vlastností, které média tomuto termínu přiřazují. První část analýzy přináší rozbor 

souvztažných témat a zabývá se vývojem konstrukce daného pojmu v letech 2010 až 

2015. V druhé části výzkumu jsem zmapovala hodnoty s pojmem spojené, které jsem 

nalezla ve zkoumaných textech. Výstupem šetření je podrobný obraz kategorií, které 

definují a hodnotí pojem biomatka v českých médiích.  

Z obrazu matek, který nám média předkládají, je zřejmé, že mají tendenci 

hodnotit úspěšnost ženy v roli matky. Nastolují určitá společenská očekávání a zároveň 

definují, kdo je podle jejich náhledu dobrá, nebo naopak špatná matka. Označení špatná 

matka často nesouvisí s péčí o dítě ani s přístupem k němu. Matka totiž musí splňovat 

kulturně podmíněná očekávání ve všech aspektech života, nejen při výchově dítěte. 

Ačkoli by se dalo předpokládat, že ženy, které naplňují mediální konstrukt biomatky 

(tedy které zůstávají doma s dítětem a snaží se pro svou rodinu obstarat to nejlepší), jsou 

nositelkami tradičních rodinných hodnot, a budou tudíž médii označovány za „ty 

dobré“, je tomu v českých médiích právě naopak. Biomatky dostávají nálepky jako 

nepřizpůsobivé, šílené, sobecké, radikální a také jsou viděny jako příznivkyně 

feministických myšlenek. To mě přivádí k úvaze, že česká média spíše než z obrazu 

hodnot tradiční rodiny čerpala při konstrukci obrazu biomatek z pojetí neotradičních 

matek, tzv. neotraditionalists. Ty rezignují na svoji kariéru a mateřství se pro ně stane 

formou naplnění. Vzhledem k tomu, že je to jejich svobodná volba a nejedná se o ženy 

podřízené muži, ale naopak ty, které aktivně vyhledávají poslední trendy v péči o dítě, 

jsou řazeny k feministkám a společenským aktivistkám.  

Naše společnost akceptuje v obrazu mateřství mnohem více definic než kdy 

předtím, matky mohou být samoživitelkami, mohou mít dítě po 40. roce věku, co je 

však pro média důležité při posuzování úspěchu, je jejich fyzický vzhled. I v případě 

biomatek měla média tendenci zaobírat se jejich fyzickým vzezřením a k definici 

hodnotových vlastností přikládat i fyzický popis. Ženám biomatkám byly odepírány 

atributy ženství a byly záměrně zošklivovány: neupravená, neoholená, zahalená 

v dlouhých batikovaných sukních. V případě proměny krásné modelky v biomatku 
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(např. Helena Houdová) vytváří média téměř tragický příběh. „Bývala to krásná žena, 

ale bohužel už žije v ,jiném‘ světě.“209 

Mezi definicí matek jako takových a jejich reálným přijetím u veřejnosti 

nacházíme v pojetí médií vícero kontroverzí. Kupříkladu ačkoli je Česká republika 

zastáncem kojení, kojení na veřejnosti ani dlouhodobé kojení média nepodporují. 

V zahraničí se slavné osobnosti s hrdostí fotí při kojení na veřejných prostorech a 

následně snímky veřejně sdílejí. V českém prostředí toto chování zatím média vnímají 

jako něco, co není společností přijímáno, a označují ho za další aktivitu biomatek a znak 

jejich nepřizpůsobivosti.  

Česká média se často opírají o hodnoty západní lékařské praxe. Bohužel 

působení jejích mluvčích v médiích vyznívá tak, že nejsou otevřeni diskusi, a názory 

nespokojených matek zde spíše bagatelizují. Podíváme-li se blíže na témata spojovaná 

s biomatkami, jako je například odmítání očkování či alternativní léčba dětí, zjistíme, že 

většina z nich se vztahuje k období po porodu. Jak bylo uvedeno v teoretické části, 

v této etapě u matek stále převládá bezděčné učení. Vyvstává zde otázka, komu pak tyto 

matky mají věřit, když tradiční důvěra v lékaře byla nalomena a ani média, ani lékaři 

nejsou v médiích otevření diskusi, a namísto toho ji uzavírají označením biomatka?  

 Mediální obraz biomatek zásadně ovlivnily i sociální sítě. Díky novým médiím 

prožívají matky rané fáze mateřství jiným způsobem a tato média jim také pomáhají 

vyrovnat se s pocitem izolace. Zároveň jim poskytují možnost jednoduše přebírat 

informace a rozvádět je v další diskusi bez účasti původních diskutérů. To se v době off-

line médií stávalo spíše ojediněle. Pokud matky vedly nějakou diskusi třeba na 

pískovišti nebo v čekárně lékaře, nikdo zvenčí s nimi nemohl vést dialog a jejich názory 

rozporovat. Existence sociálních sítí proto může zároveň být vysvětlením obecně 

snížené tolerance k odlišným názorovým skupinám ve společnosti a vzrůstající averze. 

Což můžeme pozorovat i na příkladu mediální konstrukce biomatek.  

Novináři inklinují k prezentaci hodnot dominantního vidění světa.210 V případě 

konstrukce pojmu biomatka se ukázalo, že čím kontroverznější je téma s pojmem 

                                                
209 Kdysi nádherná Helena Houdová: Co se stalo s bývalou Miss? Dočista se zbláznila! In: Extra.cz 
[online]. 2015 [cit. 2016-05-06]. Dostupné z: http://www.extra.cz/kdysi-nadherna-helena-houdova-co-se-
stalo-s-byvalou-miss-docista-se-zblaznila. 
210 HOFSTEDE, Geert. Culture's consequences: comparing values, behaviors, institutions and 
organizations across nations. 2nd ed. Thousand Oaks: Sage, c2001, s. 9. ISBN 978-0-8039-7324-4. 
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spojené a čím větší ohlas vzbuzuje, tím vzrůstá pravděpodobnost negativního a 

extrémního charakteru zmínky. Na této případové studii se potvrdilo, že novináři až na 

výjimky (časopisy pro rodiče) vnímají alternativní názory jako hrozbu pro pořádek ve 

společnosti. Na jedné straně novináři opírali své argumenty o empirická data a tradiční 

hodnoty, v případě přejímaní informací ze zahraničních periodik se však nebáli 

vytrhávat zprávy z kontextu a upravovat je tak, aby se jim hodily do lokální interpretace 

pojmu. Přes snahu nahlížet na jev jako na celosvětový problém tak média těmito posuny 

spíše přispěla k tomu, že se lokální charakter pojmu naopak potvrdil.  

Lokální interpretaci pojmu biomatka potvrzuje i odlišný způsob, jakým novináři 

přistupují ke slavným biomatkám. Zatímco známé zahraniční osobnosti, které média 

vyhodnotila jako biomatky, byly prezentovány v pozitivním světle, jakožto ženy snažící 

se pro svoji rodinu dělat to nejlepší, české známé osobnosti se ze strachu z nálepky 

biomatka veřejně s identifikací odmítaly ztotožnit. 

Zajímavé je na této studii pozorovat, jak se za pět let z nekomplikovaného 

termínu biomatka stal předmět zájmu lékařů a psychologů. Pojem biomatka tedy 

získává mezioborový přesah, ze kterého vzešla dokonce diagnóza poruchy příjmu 

potravy.  

Od roku 2013 už média souhlasila s nákupem bioproduktů, ale biomatky začala 

primárně kritizovat za souvztažná témata, která se k pojmu nabalovala nově – šlo o 

domácí porody, odmítání očkování, či kojení na veřejnosti. Můžeme tu tudíž 

vypozorovat zajímavou tendenci: poté, co bylo nějaké téma přijato do mainstreamu, 

minimalizovala se pravděpodobnost přidělení nálepky biomatka, a média hledala další 

v danou dobu kontroverzní téma, kterým by pojem mohla definovat. Biomatky se tak v 

pojetí médií staly průkopnicemi nových alternativních trendů, které média neměla kam 

zařadit. Vidíme tedy, že média dokázala flexibilně reagovat na výklad pojmu podle 

toho, jaké trendy se aktuálně ve společnosti objevovaly. Během let 2010‒2015 se tak 

z jazykového novotvaru podařilo médiím vytvořit obsáhlý konstrukt zahrnující popis 

životního stylu, chování i vizáže biomatek.  

Nálepka biomatka tak českým médiím sloužila jako hromosvod, který na sebe 

stahuje všechnu kritiku, ale ve výsledku je to jeden ze způsobů, jak alternativní téma do 

společnosti přinést a rozvést o něm společenské diskuse. Ženy zabývající se biostylem 
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uvedly, že ačkoli média na biomatky nahlížejí negativně, nelze jim upřít, že přinášejí 

tématu více pozornosti a více se tak o něm ve společnosti mluví. 

Pro další výzkumnou práci by bylo zajímavé porovnat, jaké hodnoty se v 

médiích přisuzují alternativním tématům spojeným s rodičovstvím a jak média 

přistupují k ženám zajímajícím se o biostyl v zemích, kde je tradice ekologického 

zemědělství delší, např. v Německu a USA. Zde bychom mohli pozorovat vliv kultury 

na hodnotové vzorce novinářů. Vzhledem k delší tradici bychom zároveň mohli 

predikovat, zda i mediální konstrukci biomatek čeká podobný osud jako ekologické 

zemědělství, které bylo i ve frankofonních zemích nejdříve zavrhováno, poté potíráno a 

ve výsledku oslavováno.211 

 

 

 

                                                
211  URBAN, Jiří a Bořivoj ŠARAPATKA. Ekologické zemědělství: učebnice pro školy i praxi. 1. vyd. 
Praha: MŽP, 2003, s. 13. ISBN 80-7212-274-6. 



  

 

92

  

Summary 
This diploma theses deals with construction of neoplasm Biomother in the Czech 

media landscape and it sets the goal to develop a typology of content characteristics and 

values of the concept. First, the analysis looks at interrelated topics that further develop 

the image of Biomothers in 2010-2015. Mapping of values from which journalists went 

out, forms the second part of the research. The outcome of the investigation is a detailed 

picture of the concept of Biomothers defining and evaluating categories in Czech media. 

 The media tends to evaluate the success of women in the role of mothers, sets 

social expectations and also defines who is good or bad mother. What is surprising is 

that marking a bad mother isn´t often linked to the question of child care. Even though 

Biomothers, who are described as stay-at-home, child oriented mothers, might create the 

picture of traditional families and you might expect Czech media would label them as 

good mothers, it´s the opposite. This brings me to think that Czech media, rather than 

establishing a viewpoint based on the pattern of traditional family, interprets 

Biomothers from the neotraditionalist point of view, where mothers are pictured as stay-

at-home just because of their free choice, and are not seen as subordinate to men, but, 

they are quite active in society and seen as a new form of feminism. 

 Journalists tend to present the values of the dominant vision of the world. In the 

case of neoplasm construction of Biomothers, it showed that the more controversial 

topic related to the concept, the greater response arrives, thereby increasing the 

probability of negativity and extremity of mention. This case study confirms that 

journalists with some exceptions (magazines for parents) see alternative views as a 

threat to order in society. On the one hand, journalists tend to rely their arguments on 

empirical data and traditional values. In the case of acceptance of foreign sources of 

information, media were not afraid to take risks and reports plucked out of context and 

edited so that they fit into the local interpretation of the term. For example, discussions 

caused by misinterpretation of subtitles in TIME magazine, where the mother breastfed 

her "schoolboy" in the original text did not refer to public breastfeeding to a school age 

boy, as mentioned in Czech media, but it refers to another phenomenon of contact 

parenthood and the aforementioned schoolboy was actually a three year old child. 
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Although there was an effort to see the phenomenon as a global problem, rather the 

media helped to confirm the local interpretation of the term. 

Local interpretation of the concept is also confirmed by different journalists and 

their approach to famous mothers identified by them as a Biomothers. While well-

known foreign mothers, that media assessed as Biomothers, were presented in a positive 

light, trying to do the best for their families, Czech celebrities from the fear of label of 

Biomothers refused to identify publicly with the term.  

Interesting in this study case is also to observe how an uncomplicated picture of 

Biomothers became the subject of interest of doctors and psychologists within 5 years. 

The concept biomatka thus gaining interdisciplinary overlap that came to diagnose 

eating disorders.  

Since 2013, the media agreed with the purchase of organic pruducts. But, they 

began to criticize biomothers for new interrelated topics such as labor at home, refusing 

vaccinations, breastfeeding in public, etc. What is an interesting observation of 

construction of neoplasm Biomother is that when a topic has been accepted into the 

mainstream, the probability for getting labeled Biomother is minimized, but the media 

began seeking further to find another controversial topic that can define the term. 

Biomothers have become pioneers of new alternative trends, that the media has nowhere 

to place. The media was able to react flexibly to the interpretation of the concept, 

according to the trends coming in society. Since 2010 the neoplasm Biomother has 

managed to create a comprehensive picture including a description of the lifestyle, 

behavior and the way Biomothers look.  

In this study case the label Biomother serves as a lightning rod, that is recalling 

all lightning - criticism, but in fact is the only way to bring the alternative topic to the 

public and expand on it in a social discussion. Women who tend to promote all organic 

and natural lifestyle stated that although media bring a negative view on Biomothers as 

such, they can not deny that they bring more attention to the topic and they see the topic 

more often in public speaking. 

 For further research it would be interesting to compare the media values 

attributed to the alternative themes on issues of parenting and approach of women 

interested in organic and all natural, in countries where the tradition of organic farming 
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is longer, eg. Germany and the USA. There we will be able to observe the influence of 

culture on value patterns of journalists. Thanks to the longer tradition we can also 

predict whether Czech Biomothers await a similar fate as organic agriculture, which 

was at first, even in francophone countries, condemned, then combated and ultimately 

celebrated at the end.  
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Přílohy 
Příloha č. 1: Rodička podle vzdělání a věku  

1. Rok 1999 

Zdroj: Rodička. ÚZIS ČR [online]. 1999 [cit. 2016-05-05]. Dostupné z: 
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2) Rok 2013 

 
Zdroj: Rodička. ÚZIS ČR [online]. 2013 [cit. 2016-05-05]. Dostupné z: 
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Příloha č. 2: Vzor a výstupy dotazníkového šetření: Znalost pojmu biomatka  

(text+ grafy) 

 

1. Znáte nebo jste slyšeli pojem BIOMATKA? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další 

otázky [ANO → otázka č. 4, NE → otázka č. 2]. 
 

 

2. Jaká asociace se Vám ke slovu BIOMATKA vybaví? 

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy. 

Výňatek: 
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3. Na stupnici 1-4 ohodnoťte, jaké z níže uvedených vlastností, by dle 
vašeho úsudku, BIOMATKY mohly mít. 1-souhlasím, 2-spíše souhlasím, 
3- spíše nesouhlasím, 4-zcela nesouhlasím. BIOMATKA je žena, která… 

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”. 

 

4. Jak byste postavu BIOMATKY popsali vlastními slovy? Popište 
charakter a asociace několika slovy. 

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy. 
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Výňatek: 

 

5. Na stupnici 1-4 ohodnoťte, jaké z níže uvedených vlastností, by dle 
vašeho úsudku, BIOMATKY mohly mít. 1-souhlasím, 2-spíše souhlasím, 
3- spíše nesouhlasím, 4-zcela nesouhlasím. BIOMATKA je žena, která… 

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”. 
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6. Znáte BIOMATKU mezi známými osobnostmi? Pokud ano, napište 
jméno(a). 

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy. 

Výňatek: 

 

7. Kde jste se s pojmem BIOMATKA setkal/a? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí. 

 

8. Jak osobu BIOMATKY z pohledu přínosu pro společnost vnímáte? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 
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9. Kolik je vám let? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 

 

10. Prosím zvolte pohlaví: 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 

 

Zdroj: Lišková, I. – Znalost pojmu BIOMATKA (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné 

online na https://znalost-pojmu-biomatka.vyplnto.cz.  
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Příloha č. 3: Sebepojetí žen zajímajících se o biostyl (text + grafy) 

1. Považujete se za BIOMATKU? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 

 

2. Jak byste popsala BIOMATKU/sebe? 
Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy. 
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3. Jak Vás vnímá okolí? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 

 

4. S jakými názory/kritikou/chválou se v okolí nejčastěji v souvislosti s 
vnímáním BIOMATEK, potažmo Vás, setkáváte? 

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy. 
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5. Znáte BIOMATKU mezi známými osobnostmi? 

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy. 

 

 

6. Kde jste se s pojmem BIOMATKA poprvé setkala? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí. 
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7. Kdy jste se o problematiku začala zajímat? 

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy. 

 

8. Jaký efekt pociťujete, že média na vnímání žen BIOMATEK mají? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 

 

9. Jak vnímáte přístup českých médií k alternativním skupinám? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 
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10. Máte pocit, že se přístup médií k BIOMATKÁM v posledních 2 letech 
změnil? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou 

vlastní. 
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11. Váš věk 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 

 

Zdroj: Lišková, I. – Pojetí pojmu biomatka médii vs. vlastní vnímání (výsledky 

průzkumu), 2015. Dostupné online nahttps://pojeti-pojmu-biomatka-medii.vyplnto.cz. 

 

Příloha č. 4: Identifikace biomatek v českých médiích, příklad Helena Houdová 

(obrázek) 
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Zdroj: Kdysi nádherná Helena Houdová: Co se stalo s bývalou Miss? Dočista se 

zbláznila! In: Extra.cz [online]. 2015 [cit. 2016-05-06]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/kdysi-nadherna-helena-houdova-co-se-stalo-s-byvalou-miss-

docista-se-zblaznila. 
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Příloha č. 5: Výstupy kvantitativní obsahové analýzy (tabulky + grafy) 

 

Biomatka NEWTON MEDIA 
SEARCH 2010‒2015 Zdroj Tonalita 

Sledovaný 
rok 

Počet 
zmínek Tištěná 

On- 
-line Pozitivní Neutrální  Negativní 

2010 7 5 2 
                  
0               6 1 

2011 14 5 9 3 10 1 

2012 25 14 11 2 9 14 

2013 8 4 4 1 4 3 

2014 14 9 5 0 7 7 

2015 114 29 85 6 39 69 
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Příloha č. 6: Kampaně na podporu kojení na veřejnosti, zahraniční známé 

osobnosti (obrázek)  

 
Zdroj: CHUNK, Gabrielle. Celebrity Moms Who’ve Taken Breastfeeding Photos. In: 

Celebuzz [online]. 2014 [cit. 2016-05-06]. Dostupné z: 

http://www.celebuzz.com/photos/celebrity-moms-whove-taken-breastfeeding-

photos/celebrities-breastfeeding-babies-pink/. 
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Zdroj: CHUNK, Gabrielle. Celebrity Moms Who’ve Taken Breastfeeding Photos. In: 

Celebuzz [online]. 2014 [cit. 2016-05-06]. Dostupné z: 

http://www.celebuzz.com/photos/celebrity-moms-whove-taken-breastfeeding-

photos/celebrities-breastfeeding-babies-pink/. 
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Zdroj: CHUNK, Gabrielle. Celebrity Moms Who’ve Taken Breastfeeding Photos. In: 

Celebuzz [online]. 2014 [cit. 2016-05-06]. Dostupné z: 

http://www.celebuzz.com/photos/celebrity-moms-whove-taken-breastfeeding-

photos/celebrities-breastfeeding-babies-pink/. 
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Zdroj: CHUNK, Gabrielle. Celebrity Moms Who’ve Taken Breastfeeding Photos. In: 

Celebuzz [online]. 2014 [cit. 2016-05-06]. Dostupné z: 

http://www.celebuzz.com/photos/celebrity-moms-whove-taken-breastfeeding-

photos/celebrities-breastfeeding-babies-pink/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


