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Abstrakt 
Hlavním cílem diplomové práce je na základě výsledků sémiotické analýzy popsat způsob 

komunikace časopisů pro rodiče se čtenáři a zjistit, jakou roli v nich hraje zobrazení dětí. 

Předmětem výzkumu jsou vybrané články z oblasti komerční a nekomerční komunikace. 

Úvodní část práce nastiňuje stručně historii mediálních výzkumů. Na tuto část navazuje 

oddíl věnovaný popisu vývoje vnímání mateřství a postavení dítěte ve společnosti 

s důrazem na vliv křesťanství. Předmětem další kapitol je změna společenské role žen 

umožňující vznik ženského tisku. V této souvislosti je zvláštní pozornost věnována 

ženskému tisku na území České republiky. V části zabývající se legislativou jsou 

představena důležitá právní vymezení dětství zejména ve vztahu k médiím. Analytické 

části práce předchází stručná charakteristika zkoumaných časopisů a popis metody 

sémiotické analýzy.  

Výsledkem analýzy vybraných textů je popis významotvorných prvků jednotlivých 

sdělení, vztahů komerčních a redakčních článků a jejich zasazení do širšího 

společenského kontextu. Závěr práce shrnuje zásadní poznatky týkající komunikace 

časopisů se svými čtenáři, role zobrazení dítěte či provázanosti komerčních a 

nekomerčních textů. 

 

 

Abstract 
The main aim of the diploma thesis is to describe the way that magazines for parents 

communicate with their readers and to identify the role of the representation of children. 

A selection of articles representing both commercial and noncommercial communication 

is analyzed using the method of semiotic analysis. 



    

The introductory part of the thesis, briefly presenting the history of media research, is 

followed by a section describing the way that motherhood and the status of a child has 

been perceived throughout history, with special attention to the influence of Christianity. 

Following chapters focus on the changes of the social role of women that enabled the rise 

of women’s periodicals, both in the USA, Europe and also in the Czech lands. The part 

dedicated to legislation introduces the most significant legal definitions of children and 

childhood in relation to media. 

The analytical part of the thesis is preceded by a brief characterization of the selected 

magazines and an explanation of the method of semiotic analysis. The analysis results in 

the description of meaning bearing elements of the individual pieces of information which 

are placed in a wider social context. The summary offers a review of the most significant 

findings relating to the communication of periodicals with their readers, the role of the 

portrayals of children and the close relationship between the commercial and editorial 

articles. 

 

Klíčová slova 
Komerční komunikace, nekomerční komunikace, časopisy pro rodiče, zobrazování dětí, 

semiotická analýza, mediální účinky 

 

 

Keywords 
Commerical communication, noncommercial communication, magazines for parents, 

representation of children, semiotic analysis, media effects 

 

Rozsah práce: 161 263 znaků 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené 

prameny a literaturu.  

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

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

 

 V Praze dne 30.12.2015 Ondřej Fišer 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  
Na tomto místě bych rád poděkoval PhDr. Denise Hejlové, Ph.D. za cenné rady a 

podnětné připomínky poskytnuté při vypracování této diplomové práce.  



    

 



    

 



    

 
 

 

 

 



 1 

Obsah 

Obsah ................................................................................................................................ 1 

Úvod .................................................................................................................................. 3 

1. Média ve společenském kontextu: vztahy a působení médií a recipientů .................... 6 

1.1 Teorie mediálních účinků ....................................................................................... 6 

1.2 Výzkum mediálních účinků ve vztahu k dětem ...................................................... 9 

1.3 Děti a televize ....................................................................................................... 12 

1.4 Děti a internet ........................................................................................................ 13 

2. Zobrazování a význam mateřství ve společnosti ........................................................ 15 

2.1 Matka a dítě v období antiky a středověku ........................................................... 16 

2.2 Proměna mateřství pod vlivem křesťanství .......................................................... 18 

2.3 20. století - idealizovaný obraz rodiny .................................................................. 22 

3. Vznik časopisů pro ženy ............................................................................................. 25 

3.1 Vývoj podmínek pro vznik ................................................................................... 25 

3.2 Ženský tisk u nás ................................................................................................... 28 

4. Dítě a právo ................................................................................................................. 32 

4.1 Právní vymezení zobrazování dětí v médiích ....................................................... 33 

4.2 Případová studie negativního dětského vzoru: reklama na Fidorku ..................... 35 

5.  Metodologie ............................................................................................................... 37 

5.1 Popis zvolené metody sémiotické analýzy ........................................................... 38 

6. Postavení vybraných časopisů na trhu ........................................................................ 44 

6.1 Stručná charakteristika vybraných časopisů ......................................................... 45 

6.2 Internetové komunikační aktivity analyzovaných časopisů ................................. 47 

7. Obrazová analýza jednotlivých časopisů .................................................................... 50 

7.1 Betynka ................................................................................................................. 51 

7.1.1 Analýza titulních stran ................................................................................... 51 

7.1.2 Analýza vybraných příkladů z jednotlivých rubrik ....................................... 58 

7.2 Maminka ............................................................................................................... 68 

7.2.1. Analýza titulních stran .................................................................................. 68 

7.2.2 Analýza vybraných příkladů z jednotlivých rubrik ....................................... 72 

7.3 Máma a já .............................................................................................................. 78 

7.3.1 Analýza titulních stran ................................................................................... 78 

7.3.2 Analýza vybraných příkladů z jednotlivých rubrik ....................................... 79 

8. Interpretace výsledků sémiotické analýzy .................................................................. 83 

Závěr ............................................................................................................................... 88 

Summary ......................................................................................................................... 92 



 2 

Použitá literatura: ............................................................................................................ 93 

Seznam příloh: .............................................................................................................. 100 

 

  



 3 

Úvod 

Při volbě tématu diplomové práce jsem se rozhodl stavět na zkušenostech 

získaných při psaní bakalářské práce, v níž jsem se zabýval marketingem v oblasti 

kojenecké výživy s důrazem na komunikační kampaň značky Sunar. Analýza 

marketingové kampaně této značky mi poskytla vhled do různých aspektů problematiky 

zobrazování dětí v médiích. Zatímco bakalářská práce byla zacílena zejména na různé 

formy komerční komunikace, tato práce se zabývá i redakčními obsahy v časopisech pro 

rodiče. Hlavním úkolem, který jsem si stanovil, je na příkladech vybraných čísel časopisů 

zachytit obraz dítěte a rodiny v komerčních i nekomerčních formách komunikace a 

analyzovat jeho působení na čtenáře. Protože se jedná o komplexní a multidisciplinární 

téma, musel jsem do své diplomové práce zahrnout řadu dílčích podoblastí či vysvětlení 

specifických aspektů, které se v daném tématu projevují – například proměnu mateřství, 

sociální role matek a dětí, kulturní podmíněnost či legislativní ukotvení. Při rešerši 

dosavadních publikovaných textů jsem nenašel žádný podobný výzkum, který by 

syntetizoval všechny tyto aspekty a mohl jsem z něj přímo vycházet. Na první pohled se 

proto může zdát, že k tématu přistupuji poněkud zeširoka, ale domnívám se, že bez 

zohlednění pestrosti a složitosti tématu by celkové výsledky práce byly příliš 

simplifikující. 

 

V první kapitole přináším přehled vývoje chápání mediálních účinků a zmiňuji 

důležité výzkumy zacílené na dětské publikum. Kromě oddílu věnovanému historickému 

vývoji výzkumu dnes již tradičních druhů médií je součástí této kapitoly rovněž nástin 

projektů zaměřených na analýzu internetového prostředí ve vztahu k dětem. Vzhledem 

k tomu, že vycházím pouze z výzkumu médií a nikoliv z výzkumu publik, považuji 

zařazení kapitoly o výzkumu předpokládaných účinků důležité. Analýzu obsahu médií je 

nutné vnímat ve vztahu k recipientovi a celkovému významu médií v rámci společnosti. 

 

V další části popisuji historické proměny vnímání dětství, mateřství a obrazu 

rodiny s ohledem na vliv křesťanství a zasazuji tyto změny do širšího kulturního a 

společenského rámce. S tím přímo souvisí část mapující vznik a vývoj časopisů pro ženy. 

Vydávání časopisů zaměřených na ženské publikum stejně jako podíl žen na jejich tvorbě 

by nebyl možný bez rozsáhlých společenských změn, které těmto aktivitám předcházely. 
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Nelze proto vynechat zmínky o některých emancipačních či feministických myšlenkách 

a hnutích, jež přispěly ke změně společenského klimatu. 

 

20. století, někdy také nazýváno „století dítěte“, zaznamenalo výrazný rozvoj 

právní ochrany dítěte i na poli mediálním. Zobrazování dětí v médiích dnes určují do 

značné míry i legislativní předpisy. Kapitola zabývající se legislativou sleduje vývoj 

definice dětství a stanovení právní ochrany dítěte jako důležitého faktoru vzniku 

moderního pojetí rodiny ve 20. století. Striktní omezení platí zejména v oblasti komerční 

komunikace. Kontroverze, které v této oblasti vznikají, jsou popsány na příkladu 

reklamního spotu propagujícího oplatku Fidorka. Tato kauza patří mezi nejvýraznější 

spory v historii tuzemské mediální scény a demonstruje principy fungování právní 

ochrany mediálního obrazu dítěte. 

 

Samostatnou kapitolu představuje stručná charakteristika vybraných časopisů a 

popis jejich dalších komunikačních aktivit v internetovém prostředí. Shrnutí výsledků 

výzkumů návštěvnosti stránek s různými druhy obsahů pomáhá lépe pochopit preference 

a chování publika. 

 

V teoretické části diplomové práce je představena metoda sémiotické obsahové 

analýzy. V jejím úvodu shrnuji základy sémiotiky, historický vývoj a proměnu vnímání 

vztahu označujícího a označovaného od počátku tohoto vědního oboru až po Barthesovu 

teorii mýtu. Analytický přístup prezentovaný Rolandem Barthesem v knize Mytologie 

tvoří teoretický základ metody dekonstrukce, jež je hlavní metodou rozkrývání významů 

zkoumaných sdělení v praktické části.  

  

Jádro práce tvoří kvalitativní obsahová analýza vybraných příkladů redakčních 

článků a komerční komunikace. Cílem je nejen popis významotvorných prvků, jež jsou 

v materiálech užívány, nýbrž i rozbor vztahů jednotlivých redakčních textů s příslušnými 

komerčními obsahy a jejich zasazení do širšího společenského kontextu. 

 

Zvláštní důraz je kladen na rozbor a výklad titulních stran jednotlivých časopisů, 

neboť titulní strana je tím prvním obsahem, který čtenáře oslovuje a poutá jeho pozornost. 

Jedním z důležitých zdrojů poskytujících informace o vzájemném působení médií a 

publika jsou čtenářské dopisy, proto je část analýzy věnována právě jim. V závěrečné 
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části diplomové práce se pokusím shrnout poznatky získané v průběhu analýzy a 

interpretovat je z hlediska jejich vztahu k obecnému diskurzu.  

 

Vzhledem k rozsáhlosti dostupného materiálu jsem na základě vlastní úvahy zúžil 

výběr zkoumaného materiálu na tři časopisy, které patří v této kategorii mezi nejčtenější,1 

a z ročníku 2013 vybral od každého čtyři čísla. Ačkoliv v názvu práce je uvedeno, že se 

jedná o časopisy pro rodiče, měl bych hned v úvodu zmínit, že časopisy pro rodiče jsou 

svou podstatou zaměřeny hlavně na matky.  

 

Všechny vybrané tiskoviny obsahují kromě redakčních textů velké množství 

různých forem komerční komunikace. Orientace ve zkoumaném materiálu, utřídění 

a výběr podstatných článků a jejich analýza je proto náročnou operací. I přesto, že se 

jedná pouze o čtyři čísla z každého ze tří titulů, nepředpokládám, že se mi podaří 

podrobně prostudovat všechny informace, jež obsahují. Některé části textů jsou záměrně 

vynechány, pokud je nepovažuji z hlediska práce za podstatné. Struktura práce, obsahy a 

názvy kapitol jsou oproti tezi pozměněny tak, aby to bylo pro zpracování tématu 

přínosem. 

 

  

1 Media Projekt 2013. Unie vydavatelů ČR [online]. [cit. 2015-12-07]. Dostupné z: 
http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/Ro%C4%8Dn%C3%AD.pdf 
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1. Média ve společenském kontextu: vztahy a působení 
médií a recipientů  

Výzkum a teorie vlivu médií na příjemce prošla v posledním století výrazným 

vývojem, stejně tak jako média samotná. Ačkoliv se může zdát, že kritický pohled na 

média jako na zprostředkovatele reality a významného činitele při procesu socializace 

jedince je záležitostí 19. a 20. století, ve skutečnosti se vyskytoval již mnohem dříve. Ve 

starém Řecku byl hlavním prostředkem komunikace a tedy i poznání světa mluvený 

jazyk, proto byl kladen důraz na řečnické vzdělání. Ve středověké evropské společnosti 

byla gramotnost zpočátku výsadou úzké vrstvy vzdělanců z řad církve a šlechty. Církev 

zastávala názor, že rozumět psaným textům není pro běžné lidi žádoucí, a považovala 

tuto schopnost za ďáblův nástroj.2 Později v 18. století se terčem kritiky staly romány, 

jejichž čtení mělo dle pedagogů vést k poruchám soustředění, bludům, přetížení 

nervového systému a porušení vnímání reality. Podobné výhrady se objevily vůči 

novinám, zejména pak v 19. století, kdy byl tisk kromě psaného slova obohacen o 

obrázky. V 50. letech 20. století zaznamenal prudký vzestup popularity komiks, jenž měl 

dle kritiky působit negativně na výchovu mládeže, neboť často obsahoval násilné scény, 

trestnou činnost a sexuální výjevy.  

  

1.1 Teorie mediálních účinků 

Počátkem 20. století se pozornost kritiky obrací k novému druhu média – k filmu.3 

V tomto období se také objevují první výzkumy účinků a fungování médií. Denis 

McQuail považuje historický vývoj pohledu na účinky médií za přirozený, podléhající 

vlivu měnících se společenských a technologických faktorů. Přestože nelze jednoznačně 

vysledovat přesné změny v názoru na mediální účinky, pokusil se McQuail stanovit 

výrazné etapy historického vývoje představ o vlivu médií na publikum a roztřídil je do 

následujících čtyř fází.4 

 

 

2 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003, s. 154-155. ISBN 
80-7178-697-7. 
3 KIRSH, Steven J. Media and youth: a developmental perspective. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2010, 
s. 2. ISBN 1405179473. 
4 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 2. Praha: Portál, 2002,c1999, s. 360. 
ISBN 80-7178-714-0. 
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Fáze 1: všemocná média   

Představa všemocných médií, proti jejichž účinkům je publikum zcela bezbranné 

a tudíž vydané napospas těm, kteří média vlastní, se datuje přibližně do období od 

přelomu 19. a 20. století až do 30. let 20. století. Tento názor nebyl podložen žádnými 

vědeckými výzkumy, vycházel z pozorování prudkého nárůstu popularity médií, 

především nových, mezi něž patřil v té době film a rozhlas. Představa absolutního vlivu 

médií na veřejné mínění byla posilována nejen využíváním médií k propagandě, zejména 

během 1. světové války či bolševické revoluce, ale i díky rozmachu placené reklamy.5 

Nutno dodat, že rozvoj zájmu o média jakožto významného sociálního činitele souvisel 

s prudkým rozvojem sociálních věd v období po 1. světové válce obecně. 

 

Pro období představ všemocných médií se vžilo označení „teorie zázračné 

střely“ nebo „injekce“, což je metaforické vykreslení představy publika, jemuž média 

injektují informace, názory či postoje bez ohledu na jeho vlastní rozhodování. 

Předpokládá, že na základě aplikace informace médii dojde ke stejnorodé změně 

v chování či postojích u všech jednotlivých členů publika vystavených působení médií.6 

 

Fáze 2: teorie mocných médií vystavena zkoušce 
Na základě výsledků vznikajících empirických výzkumů mediálních účinků 

přichází vystřízlivění z první fáze představ o všemocných médiích. Jako přelom 

v mediálním výzkumu lze označit studie Paynova fondu, jež probíhaly v USA od roku 

1929 do roku 1932. Studie se zaměřily na návštěvníky kin, neboť film se v té době těšil 

vysoké popularitě. Pro představu bylo v USA v roce 1922 prodáno týdně 40 milionů 

vstupenek do kin, koncem dekády se počet více než zdvojnásobil. Údaje z roku 1929 

ukazují, že z celkového počtu 40 milionů diváků tvořila téměř polovinu mládež do 14 let 

věku.7 Film, jak uvádí Shearon Lowery a Melvin Defleur, nebyl jakožto nové médium 

určen stávající generaci dospělých, neboť ta již byla za zenitem procesu socializace, nýbrž 

se stal médiem pro generaci tehdejších dětí. Obdobnou funkci plnila v 50. a 60. letech 20. 

století televize, nyní ji nahradil internet. 

 

5 Tamtéž. 
6 BURTON, Graeme. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno: Barrister, 2001, s. 349. Studium. ISBN 80-
85947-67-6. 
7 LOWERY, Shearon a Melvin L DEFLEUR. Milestones in mass communication research: media effects. 
3rd ed. White Plains, N.Y.: Longman Publishers USA, c1995, xv, s. 23. ISBN 0801314372. 
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Cílem celkem třinácti studií bylo analyzovat obsah filmů a složení diváků a 

zároveň popsat účinky filmů na diváky. Metodou psychologického experimentu skupina 

badatelů zjišťovala nejen změny postojů, ale i emoční vypětí, poruchy spánku či 

potenciální spouštění delikventního chování v důsledku zhlédnutí vybraných snímků.  

Výzkumy probíhaly jak v terénu, tak v laboratorním prostředí. Jednou z diváckých skupin 

podrobených experimentu byli i mladiství a změna jejich názorů na některá témata, 

například problematiku trestu smrti, zločinu či vnímání ras a jiných národností vlivem 

účinku filmu.8 Kromě kvantitativní části výzkumu, která probíhala pod vedením R. C. 

Peterson a L. L. Thurstona, obsahuje studie Paynova fondu rovněž jeden z prvních pokusů 

o výzkum kvalitativní. Zasloužil se o ni Herbert Blumer, který sledoval, jak se vliv 

filmových obsahů promítá do každodenního života dětí, jakým způsobem ovlivňuje jejich 

hru, představivost, emoce, či zda a jak imitují některé filmové postavy. Ve své době byl 

Blumerův přístup ve stínu kvantitativního druhu výzkumu, neboť kvalitativní přístup 

nebyl považován za dostatečně vědecký. Jeho přínos byl doceněn až zpětně. Tento soubor 

studií je dosud považován za nejrozsáhlejší výzkum mediálních účinků. Výzkum byl 

znovu publikován v roce 1970.9 

 

Toto období výzkumu médií trvalo přibližně do 60. let 20. století a přineslo řadu 

různých studií. Všeobecně se nově objevený přístup k médiím s omezeným účinkem ale 

ujímal jen velmi pomalu.  

 

Fáze 3: znovuobjevení mocných médií 

Další období se vyznačuje revizí metod, na jejichž základě bylo stanoveno, že 

přesvědčovací moc médií je minimální. McQuail se při hledání faktorů vedoucích 

k přijetí této hypotézy přiklání k názoru, že hlavní chybou bylo soustředění se na 

krátkodobé účinky médií (např. v průběhu voleb), nikoliv na možnost výzkumu 

dlouhodobějších účinků sociálních a institucionálních. Navíc byl zbytečně kladen důraz 

na výsledky některých prací, například publikaci Katze a Lazarsfelda Personal influence 

8 BURTON, Graeme. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno: Barrister, 2001, s. 349. Studium. ISBN 80-
85947-67-6. 
9 LOWERY, Shearon a Melvin L DEFLEUR. Milestones in mass communication research: media effects. 
3rd ed. White Plains, N.Y.: Longman Publishers USA, c1995, xv, s. 381. ISBN 0801314372. 
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(1955) či na Klapperovu studii The effects of mass communication (1960), jež tento efekt 

ještě umocňovaly.10  

 

V 50. a hlavně 60. letech 20. století došlo k prudkému rozmachu dalšího druhu 

média – televize. Po krátkém útlumu bylo nutné ve výzkumech mediálních účinků 

pokračovat. V této třetí fázi byly cílem výzkumů především dlouhodobé účinky. Nový 

přístup zahrnoval celou řadu dalších faktorů, jakými jsou různé kolektivní fenomény, 

například ideologie, víra apod., a začal si všímat institucionálních modelů fungování 

médií.  

 

V 60. letech došlo na západě k nástupu levicového myšlení, což vedlo k nutnosti 

vzniku kritického pohledu na média jako na nástroj šíření dominantní, v případě západu 

kapitalistické ideologie.11 

 

Fáze 4: „dohodnutý“ vliv médií 
Tento nový přístup, který se objevil na konci 70. let 20. století, je někdy také 

nazýván modelem sociálně konstruktivistickým. Média dle této teorie konstruují 

předvídatelným způsobem významy a nabízejí je publiku. Publikum, respektive každý 

jeho jednotlivý člen na základě nabízených významů konstruuje svůj pohled na sociální 

realitu. Nabízené konstrukty může publikum přijmout či odmítnout. Dochází tak 

k neustálému dohadování mezi médii a publikem.12 Sociálně konstruktivistický model 

těží z kulturálního přístupu. Rozhodně nelze říci, že by teorie vzniklé v předchozích 

fázích potlačoval, naopak, některé z metod, například zkoumání změn postojů na základě 

psychologického experimentu, integruje a dále rozvíjí. 

 

1.2 Výzkum mediálních účinků ve vztahu k dětem 

Z výše uvedených shrnutí vyvstává otázka, jakým způsobem se média podílí na 

konstituování obrazu rodiny, jak utváří představu publika a zároveň jak ji přejímají. 

Výzkum mediálních účinků na děti naráží na některá úskalí. Předně je to stanovení kritérií 

10 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 2. Praha: Portál, 2002,c1999, s. 362. 
ISBN 80-7178-714-0 
11 Tamtéž. 
12 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 2. Praha: Portál, 2002,c1999, s. 363. 
ISBN 80-7178-714-0 
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definujících jednotlivé fáze dětství. Děti jako publikum lze kategorizovat na základě 

věku, pohlaví, sociální prostředí, z nějž pochází, apod. Tomčíková ve své práci uvádí 

příklady studií, kdy rozhodujícími kritérii byly věk, pohlaví, ale i úroveň inteligence či 

sociální prostředí.13 

 

Způsob vyobrazení portrétu rodiny v médiích má vliv na obecnou představu 

společnosti o rodině, a tím i na rodiny samotné. Dle výsledků výzkumů, k nimž odkazují 

Sandra L. Calvert a Barbara J. Wilson, považují děti vyobrazení rodiny v médiích, 

zejména pak v televizi, za velmi věrohodná.14 Jednou z teorií, k níž autorky knihy 

odkazují, je kultivační teorie, kterou představil George Gerbner. Ta vznikla na základě 

výzkumů televizního vysílání, což neznamená, že ji nelze aplikovat i na ostatní druhy 

médií. Podstatou této teorie je, že dlouhodobé a opakované vnímání nějakého mediálního 

sdělení formuje představu o jevu, jenž zobrazuje. 

  

Narativní schopnost televizního vysílání vytváří u tzv. heavy viewers, tedy 

náruživých diváků, odlišný druh vnímání reality, jež může být v rozporu se skutečným 

světem. Například lidé, kteří tráví s médii více času, považují svět za mnohem 

nebezpečnější a plný násilí ve srovnání s těmi, kteří se na televizi dívají zřídka. Stejné je 

to i v případě představ o rodině a jejím fungování. Autorky uvádí příklad výzkumu, kdy 

dítě, které je vystaveno účinku negativně laděné scény v rodinném televizním sitcomu, 

má tendenci v obdobné reálné situaci reagovat podobně jako televizní postavy.15 

  

Další teorií uplatňovanou na poli mediálních výzkumů je sociálně kognitivní 

teorie Alberta Bandury. Jedná se o komplexní psychologickou teorii, jež se zabývá 

procesem učení a socializace jedince. Její aplikace na mediální prostředí a jeho vliv na 

rodinu a dítě předpokládá, že právě mediální obraz rodin se podílí na utváření představ 

o rodinách skutečných.  

 

13 TOMČÍKOVÁ, Nelly. Zmapování zahraničních výzkumů o vztahu dětí a médií (se zaměřením na EU - 
vybraná období). Praha, 2013, s. 5.  Bakalářská diplomová práce. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut komunikačních studií a žurnalistiky Katedra mediálních studií. 
Vedoucí práce Radim Wolák. 
14 CALVERT, Sandra L. a Barbara J. WILSON. The handbook of children, media, and development: 
media effects. 3rd ed. Malden, MA: Blackwell, 2008, s. 130. ISBN 978-1-4051-4417-9. 
15 Tamtéž. 
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Obě výše zmíněné teorie někdy bývají považovány za neúplné, neboť se zaměřují 

výhradně na účinky médií na jedince, zatímco někteří autoři jako základní jednotku při 

výzkumu vlivu médií v procesu socializace chápou nikoliv jednotlivce, nýbrž celou 

rodinu. V této souvislosti se užívá termínu teorie rodinných systémů (family systems 

theory). Dle zastánců této teorie média ve fungování rodin výraznou roli. Výběr médií, 

způsob jejich sledování a další okolnosti spojené s užíváním médií se automatizují a 

stávají se pro členy rodiny každodenní rutinou. Calvert a Wilson uvádí příklad výzkumu, 

jenž zkoumal zobrazení rodin v americké televizi v letech 1991, 1996 a 1999, přičemž 

sledoval následující tři faktory: rodinou soudržnost, přizpůsobivost a schopnosti a 

způsoby komunikace rodinných příslušníků. Výsledky naznačují, že rodiny prezentované 

v hlavním vysílacím čase vykazují u všech těchto sledovaných proměnných vynikajících 

výsledků.16 Jak v závěru kapitoly autorky poznamenávají, relevantní výzkumy vlivu 

mediálního obrazu rodiny na fungování rodin skutečných zatím chybí.  

 

Následující diagram znázorňuje, jak se jednotlivé proměnné navzájem ovlivňují.  

 

 
Obr. 1: Vliv médií na vytváření obrazu rodiny.  

 

16 Tamtéž. 
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1.3 Děti a televize 

Proces socializace se s nástupem elektronických médií výrazně změnil. Jak 

upozorňuje Joshua Meyrowitz, překonávají elektronická média některá omezení, jež jsou 

vlastní médiím tištěným.17 V době před elektronickými médii bylo dítě do určitého věku 

odkázáno výhradně na dospělého jako na zprostředkovatele informací. Dnes děti mají 

prostřednictvím televize či internetu přístup k informacím, které jsou primárně určeny pro 

dospělé. V procesu socializace tak dochází ke stírání hranic při osvojování si některých 

návyků a rolí. Meyrowitz jako příklad uvádí, že dítě se dozvídá o existenci 

„zkorumpovaných policistů“ nebo „stresovaných rodičů“ dříve, než se seznámí 

s původním významem těchto rolí.18   

 

Rozšíření televize v USA během 50. let 20. století (v roce 1960 vlastnilo televizi 

150 milionů amerických občanů) výrazně ovlivnilo nakládání rodin s časem, neboť začali 

svůj životní styl přizpůsobovat programové skladbě vysílání.19 S tím souvisí i rychlejší 

rozvoj na poli zkoumání mediálních účinků v USA. Mezi lety 1958-1960 vznikla pod 

vedením profesorů W. Schramma, J. Lylea a E. Parkera první velká studie zabývající se 

vztahem televize a dětí. Pod názvem Television in the Lives of Our Children byly 

zveřejněny výsledky a závěry výzkumů vedených v různých skupinách na několika 

místech v USA a Kanadě. Na základě výsledků tohoto šetření došli autoři k závěru, že 

děti rozhodně nejsou pouze pasivními oběťmi televizního vysílání. Děti si vybírají pořady 

v souladu s teorií užití a uspokojení. Autoři přirovnávají výběr televizního obsahu dětí 

k výběru v cukrárně: dítě se rozhodne pro ten který produkt na základě toho, co v danou 

chvíli považuje za dobré. 20 

 

Většina studií se zabývá především vlivem televize, počítačových her a 

internetového prostředí na děti školního věku a starší. Zajímavou výjimkou je v tomto 

ohledu výzkum z USA zaměřený na děti od 6 měsíců do 6 let věku. Elisabeth Vandewater 

na jeho základě vyvrací představu, že vliv médií na takto malé děti je zanedbatelný, už 

17 MEYROWITZ, Joshua. Všude a nikde: vliv elektronických médií na sociální chování. 1. české vyd. 
Praha: Karolinum, 2006, s. 129-131. ISBN 80-246-0905-3. 
18 Tamtéž. 
19 LOWERY, Shearon a Melvin L DEFLEUR. Milestones in mass communication research: media 
effects. 3rd ed. White Plains, N.Y.: Longman Publishers USA, c1995, s. 240. ISBN 0801314372. 
20 Tamtéž. 
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jen proto, že dle výsledků činí průměrná doba strávená u televize v této věkové kategorii 

1,5 hodiny denně.21 

 

Televize byla hlavním médiem 2. poloviny 20. století i v evropském prostředí. Na 

rozdíl od USA byl kladen důraz na její roli socializační a vzdělávací. Zatímco v USA je 

tradice soukromého vysílání a s tím spojené samoregulace, v Evropě naopak původně 

dominovala sféra veřejnoprávního vysílání se silnějším vlivem státu.  

 

V mediálním výzkumu na evropském poli převládala výrazně tradice 

kvantitativních metod. Jednou z prvních větších studií na téma vlivu televize byla britská 

studie autorů Hilde Himmelweit, Pamely Vince a Abrahama Oppenheima nazvaná 

Televize a dítě, jež vznikla na podnět BBC koncem 50. let 20. století. Ze stejného období 

pochází německý výzkum Televize v životě mladých vedený Bernardem Maletzke.  

Většina výzkumů vedených na evropské půdě v 70. a 80. letech potvrzovala teorii užití a 

uspokojení přednesenou autory Schrammem, Lylem a Parkerem v předcházející 

dekádě.22 

 

1.4 Děti a internet 

S příchodem internetu bylo nutné uskutečnit nové výzkumy a zmapovat vliv 

tohoto nového fenoménu. Nejrozsáhlejším výzkumem v evropském mediálním prostoru 

je EU Kids Online.23 Tento projekt probíhá od roku 2006 v několika fázích v mnoha 

zemích Evropské Unie včetně České republiky a je zaměřen nejen na děti, ale i na rodiče. 

Jeho cílem je zmapovat a upozornit na možná rizika, ale i příležitosti, jež užívání internetu 

přináší.  

 

Příležitosti a rizika užívání internetu dětmi byla klasifikována dle role, kterou dítě 

zaujímá. Na základě toho byly stanoveny 3 kategorie – dítě jako účastník, dítě jako 

21  STRASBURGER, Victor C, Barbara J WILSON a Amy B JORDAN. Children, adolescents, and the 
media. 3rd ed. Thousand Oaks: SAGE, c2014, s. 14. ISBN 978-1-4129-9926-7. 
22 TOMČÍKOVÁ, Nelly. Zmapování zahraničních výzkumů o vztahu dětí a médií (se zaměřením na EU - 
vybraná období). Praha, 2013, s. 18-20.  Bakalářská diplomová práce. UNIVERZITA KARLOVA V 
PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut komunikačních studií a žurnalistiky Katedra mediálních 
studií. Vedoucí práce Radim Wolák. 
23 EU Kids Online [online]. [cit. 2015-11-22]. Dostupné z: 
http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/Home.aspx 
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adresát a dítě jako aktér. Projekt EU Kids Online je přínosem také z toho důvodu, že 

v jeho rámci byla vytvořena obsáhlá a veřejně přístupná databáze výzkumů.24 

 

Jedním z cílů projektu je i vypracování vzdělávací strategie vedoucí 

k minimalizaci rizik spojených s aktivitami dětí na internetu a rovněž ke zvýšení 

gramotnosti rodičů v této oblasti. 

 
Obr. 2: Klasifikace internetových rizik ve vztahu k dětem. Zdroj:25 

 

Na evropské úrovni probíhají také další výzkumy zaměřené na chování dětí na 

internetu. Mezi nejvýznačnějšími jmenujme projekt Eurobarometr, který se pravidelně 

zabývá různými druhy výzkumů ve vztahu k Evropské Unii a s nímž byla spojena v roce 

2008 akce Safe Internet zaměřená na znalost rizik internetu u dětí a rodičů. 26 

  

  

24 Shrnutí projektu EU Kids Online: Závěrečná zpráva. LIVINGSTONE, Sonia a Leslie HADDON. EU 
Kids Online [online]. [cit. 2015-12-10]. Dostupné z: 
http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20I%20(2006-
9)/EU%20Kids%20Online%20I%20Reports/cz_summary.pdf 
25 Tamtéž. 
26 Europe Direct: Průzkum Eurobarometr [online]. [cit. 2015-12-12]. Dostupné z: 
http://ed.uh.cz/doc/904/ 
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2. Zobrazování a význam mateřství ve společnosti 
 

Chápání instituce mateřství se v průběhu času výrazně měnilo. Z biologického 

hlediska je jasně determinováno, že matkou může být jen žena. Ta je uzpůsobena k tomu, 

aby dítě odnosila, porodila a kojila. Ovšem postavení žen, matek a jejich dětí ve 

společnosti procházelo v průběhu času výraznými změnami a bylo ovlivňováno celou 

řadou faktorů. V této kapitole se budu zabývat především dějinným vývojem mateřství 

v prostředí evropské kultury a sumarizací důležitých náboženských aspektů a 

společenských proměn ovlivňujících náhled na mateřství, výchovu a dětství.  

 

Postavení žen v době prehistorické popisuje ve své práci Čuhelová následovně: 
„většina antropologů dnes předpokládá, že v dobách před neolitickou revolucí byly ženy 

jako sběračky vlastně základními živitelkami – obstaravatelkami potravy – pro celou 

pospolitost. (…) Usedlý způsob života je v podstatě příznivější např. pro těhotenství, 

rození a péči o děti, než život nomádský, pastevecký, při němž jsou těhotné a kojící ženy 

na obtíž, protože „zdržují“. (…) Z prapůvodních mytických představ vyplývá, že ženě 

nikdo neupíral aktivní podíl na plození. Dávný člověk dobře věděl, že k stvoření nového 

života je zapotřebí obou aktérů, muže i ženy.“ 27 

 

Uctívání ženského principu dokazují archeologické nálezy – takovým příkladem 

může být třeba soška věstonické Venuše. Chápání ženy coby muži rovnoprávného 

protějšku u archaických kultur je možné odůvodnit i mytickou představou hierogamie – 

bájného spojení nebe a země, jež je předobrazem spojení muže a ženy. Dle Eliadeho, 

člověk archaický nepohlížel na spojení pohlaví jakožto na profánní biologickou 

záležitost. To, co dle něj má být konáno, musí být konáno proto, že se jedná o nápodobu 

čehosi prapůvodního a mytického. 28  

 

27 ČUHELOVÁ, Monika. Proměny mateřství (prožívání mateřství třemi generacemi). [online]. 2006 s.25 
[cit. 2014-09-02]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce 
Miroslava Štěpánková. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/7953/fss_m/>. 
28 ELIADE, Mircea. Mýtus o věčném návratu: (archetypy a opakování). 2. opr. vyd. Praha: 
OIKOYMENH, 2009,  s. 32. ISBN 978-80-7298-388-9. 
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2.1 Matka a dítě v období antiky a středověku 

V antice byl náhled na ženu i na mateřství a dítě odlišný. Kupříkladu v Aténách 

na počátku našeho letopočtu si pouze jedna rodina ze sta dovolila vychovávat více než 

jednu dceru. Zbavit se dítěte proto, že to pro rodinu nebylo výhodné, bylo běžnou praxí a 

vytváření příliš silných citových pout k dítěti tedy nebylo žádoucí. Důležitou roli hrálo i 

tradiční dělení majetku, kdy se domácnost dělila mezi syny. Pokud tedy bylo dospělých 

dětí více, mohlo to znamenat komplikace v podobě přílišného rozdrobení majetku a 

případných sporů.29 Vezmeme-li navíc v potaz vysokou úmrtnost, kdy z deseti 

narozených dětí se průměrně dožívaly dospělosti pouze čtyři, je logické, že vztah k dítěti 

musel být od současného pojetí odlišný. Připomeňme, že mnohé ženy porodily své první 

děti již někdy kolem čtrnáctého roku života a moc nad osudem dítěte měl hlavně otec. 

Ženy děti vychovávaly, dokud byly opravdu malé, později byly, mohla-li si to rodina 

dovolit, svěřovány k výchově třetím osobám. Tou byl většinou učitel, velice často 

vzdělaný otrok, který děti vychovával. Lze pochopit, že ženy, které v takovéto společnosti 

vyrůstaly, neměly možnost mateřský instinkt dostatečně rozvíjet, neboť jim samým se 

v dětství mateřských citů také příliš nedostávalo. 

 

 O tom, že antická společnost byla silně patriarchální, svědčí i negativní vnímání 

ženského principu například v bájích či umění, kde často právě ženský prvek ztělesňoval 

zlo. Misogynství se přenášelo i do vztahu společnosti k mateřství. Proto se v antické 

mytologii často setkáváme s aktem, kdy se nový jedinec zrodí pouze z mužského rodiče, 

například Athéna se dle legendy narodí z hlavy Dia (byť tam hraje roli i žena, která je 

však vnímána jako zdroj možného nebezpečí). 30 

  

Ve starém Římě je vztah společnosti k mateřství, ženám i dětem obdobný jako 

tomu bylo v Řecku. Muž je v rodině a společnosti neomezeným vládcem, který má moc 

nad ženami i svými vlastními dětmi. Význam role ženy a dítěte ostatně ukazuje již 

legenda o založení samotného Říma. Bratři Romulus a Remus byli po narození vhozeni 

do řeky Tiberu a zachráněni a odkojeni vlčicí.  

 

29 Mythos Mutterschaft. In: FGLD - Frauen-Großloge von Deutschland [online]. [cit. 2014-08-31]. 
Dostupné z: http://www.freimaurerinnen.de/mediapool/62/621987/data/Mythos_Mutterschaft_b.pdf 
30 Tamtéž. 
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Ačkoliv archeologické nálezy hraček ukazují, že svět dětí existoval již 

v archaických společnostech, postavení dítěte jakožto osoby odlišné od dospělého 

vzniklo mnohem později. Až s příchodem křesťanství ve 4. století se dostalo v souladu 

s přikázáním "nezabiješ" dětem základní právo na život. Dítě bylo ale nadále vnímáno 

jako malý dospělý. Výraznou změnu v přístupu k dětství lze zaznamenat v 16. a 17. 

století, naplno se ale projevila až o století později. Období dětství se významně rozšířilo, 

což bylo dáno mimo jiné i zvýšeným zájmem o vzdělávání a výchovu v prostředí 

aristokratické vrstvy a městských elit. Někteří historici pak hlavní příčinu této sociální 

transformace spatřují „v nástupu nového demografického trendu, spjatého s výrazným 

poklesem kojenecké a dětské úmrtnosti“.31 

 

Byť byl vztah středověké společnosti k dětem a vnímání dětství odlišný, nežli je 

tomu v moderní době, nepostrádal vztah dospělého člověka k dítěti v té době spontaneitu 

a emocionalitu. Hlavní roli ovšem hrálo pojetí dětství nahlížené dogmaty křesťanství. 

Nový zákon, jenž byl pro období středověku velmi důležitým spisem, neobsahuje vyjma 

Matoušova evangelia příliš informací týkajících se Ježíšova dětství. To přinášejí až 

evangelia apokryfní, věnovaná jak početí Ježíše, tak i období dětství a dospívání. Autoři 

apokryfních evangelií ovšem líčí Ježíše zcela jinak, než jak byl líčen v evangeliích 

kanonických. Prezentace Ježíše jako běžného zlobivého a rozpustilého dítěte měla lidem 

přiblížit jeho opomíjenou lidskou podstatu, na druhé straně mu přisuzuje všechny jeho 

božské schopnosti. Apokryfní evangelia byla určena především laikům, byla proto psána 

i odlišným jazykem a přibližovala Ježíše tak, aby působil jako "jeden z nás". Nodl uvádí, 

že „apokryfní Dítě-Ježíš je tedy na jedné straně všemocným učencem, jenž svými 

dovednostmi přivádí v úžas své okolí, a na straně druhé raubířem, s nímž mají jeho rodiče 

potíže a u něhož musí dojít k duchovnímu obrácení. V této dvojí podobě se pak představa 

dětství začíná uplatňovat i v líčeních životů mužských světců.“ 32 

 

Velmi často docházelo k tomu, že z legend o světcích byly odstraněny zmínky o 

jejich dětství, jež nebyly v souladu s oficiální představou církve. Naopak byl kladen důraz 

na to, že se běžnému dětskému kolektivu vymykali a již od útlého dětství se chovali jako 

31 NODL, Martin. Dvě tváře dětství: Malí dospělí a děti-hříšníci ve středověku. Dějiny a 
současnost [online]. 2006, roč. 2006, č. 1 [cit. 2014-08-28]. Dostupné 
z: http://dejinyasoucasnost.cz/archiv/2006/1/dve-tvare-detstvi-/ 
32 Tamtéž. 
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malí dospělí, ba dokonce je uvažováním a distingovaným chováním ještě předčili. 

Výjimky tvoří pouze případy konverze, kdy světec v mládí žil bujarým a hříšným 

životem, aby u něj mohl proběhnout akt obrácení se na víru. Příkladem může být třeba 

Marie Magdaléna.  

 

Obdobně bylo nakládáno i s popisy dětství státníků a šlechticů. Řada z nich se dle 

dobových výkladů připravovala na svou budoucí roli již od dětství a výrazně se odlišovali 

od vrstevníků právě tím, že všechny schopnosti a předpoklady u nich byly rozvinuty už 

v raném věku. S těmi, kdo byli předurčeni k vládnutí, bylo dle toho také nakládáno. Byli 

odebíráni svým biologickým matkám, internováni a postoupeni vojenské výchově, aby 

byli co nejdříve schopni podílet se na reprezentaci moci. Proto byl také emocionální vztah 

panovníků k jejich matkám velmi chladný. To je případ i Karla IV., který se ve svém 

životopise o své matce Elišce Přemyslovně vůbec nezmiňuje.33 

 

2.2 Proměna mateřství pod vlivem křesťanství 

Vnímání mateřství v evropské kultuře výrazně ovlivnil nástup křesťanství. 

Uctívání matky Ježíše Krista Marie tvoří významný prvek křesťanské víry. Skrze ní 

vstoupil na zemi syn Boha, je tak chápána jako obraz dokonalé, obětavé matky, šťastné i 

trpící skrze synovu oběť. Jak ilustruje Nodl, v počátcích byla panna Marie pojímána zcela 

výhradně pouze jako matka boží:  

„V nejstarších vrstvách Nového zákona najdeme sice letmou, ale rozhodně nikoli 

bezvýznamnou zmínku o ženě, z níž se narodil poslaný Boží Syn (srov. Gal 4,4-6). 

Základní pohyb úvah o Mariině tajemství postupuje v Novém zákoně od protikladu mezi 

tělesnou rodinou galilejského Mistra a novým Ježíšovým duchovním příbuzenstvem (Mk 

3,20-35) na jedné straně k antropologicky kompletnějšímu a teologicky hlubšímu pojetí 

Mariina mateřství (Mt 1-2) i úlohy Ježíšovy matky v dějinách spásy (Lk 1-2; Sk 1,14) na 

straně druhé. Zejména mariánské tituly jako „milostiplná“, „požehnaná mezi všemi 

ženami“, „matka mého Pána“ dokládají poměrně rozvinutou úctu lukášovské komunity 

k Marii z Nazareta.“ 34 

 

33 Tamtéž. 
34 POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Místo mariologie v dějinách. In: Teologické texty [online]. 2000/5. Praha 
[cit. 2014-08-26]. Dostupné z: http://www.teologicketexty.cz/casopis/2000-5/Misto-mariologie-v-
dejinach.html  
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Později, zejména v 18. a 19. století, dochází k silnému rozvoji mariánského kultu, 

jenž souvisí s fenoménem mariánských zjevení. Mariánský kult měl oporu zejména mezi 

prostým lidem na venkově. Mezi teology nepanuje shoda v přístupu k této problematice. 

Někteří odpůrci mariánského kultu poukazují na to, že přílišná úcta k panně Marii může 

vést k upozadění Boha Otce a jeho vnímání jako nejvyšší formy milosrdenství. Důležitým 

aspektem víry bylo oddělení sexuality a mateřství. Pojem „neposkvrněné 

početí“ definoval stvoření božského syna tak, aby vyloučil přítomnost jakéhokoliv 

náznaku hříchu. 

 

Byť je mateřská láska nápodobou bezpodmínečné lásky boží, až do přibližně 17. 

století byla všední realita značně odlišná. Důvodem je vysoká úmrtnost dětí, kdy se 

dospělosti nedožilo každé druhé narozené dítě. Zemřelé dítě je nahrazeno dalším, které 

často nese jeho jméno. Přílišná vazba k dítěti by mohla být pro matku velmi 

traumatizující. Běžná populace žila v podmínkách, kde pro mateřskou lásku či 

manželskou intimitu není prostor, neboť v malém stavení přebýval velký počet rodinných 

příslušníků. Nejednalo se o klasickou rodinu, jak ji chápeme dnes, ale spíše o širší 

společenství mající vztah k příslušnému hospodářství. Ženy, které nepocházely 

z aristokratických kruhů, se musely být schopny vrátit co nejrychleji do pracovního 

procesu. Na péči o dítě jim nezbývalo příliš času, pravidelně se o ně starali starší 

sourozenci. 35 

 

Poměrně častým jevem v majetnějších vrstvách aristokracie je ve středověku 

institut kojných. Kojné byly běžnou praxí již ve starověku, jejich rozmach ve středověku 

spadá do období renesance. Jedním z důvodů, proč si ženy najímaly kojné, byl ten, že se 

obávaly o krásu svého dekoltu. Odevzdání dětí kojné ale mělo na vztah matky a dítěte 

negativní dopady. Kojené dítě mělo často pevnější vztah s kojnou než se svou biologickou 

matkou. Matka, která se jako kojná živila, zase často zanedbávala své vlastní děti. Proti 

využívání kojných brojil ve svých kázáních například i Erasmus Rotterdamský (1461-

1536). J. A. Komenský (1592–1670) se tématu těhotenství, narození a péče o dítě věnuje 

v knize Informatorium školy mateřské. K institutu kojných se vyjadřuje velmi kriticky a 

jejich užití považuje za přípustné pouze v případě, kdy je biologická matka nemocná či 

neschopna kojení:  

35 BECK-GERNSHEIM, Elisabeth. Die Kinderfrage heute: über Frauenleben, Geburtenrückgang und 
Kinderwunsch. Originalausg. München: Beck, s. 29-32. ISBN 3406547761.  
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„Pravím tedy, že to takové dítek od matky odsazování a cizím mlékem vychovávání jest: 

1) čelící proti bohu a přírodě, 

2) škodlivé dítkám,  

3) škodlivé matkám samým,  

4) počestnost vyvracující.  

Proti přírodě že jest, odtud patrné, že podobného příkladu mezi jinými živočichy není. 

Vlčice, medvědice, lvice, rysice a jiná litá zvěř mladé své vlastními prsy krmí, a pokolení 

lidského rodičky nad ty šelmy nelítostivější býti mají?“36 

 

J. J. Rousseau (1712–1781) ve svém díle Emil čili o výchově poukazoval na 

příznivý vliv kojení na upevnění vztahu mezi matkou a dítětem i následnou rodinnou 

soudržnost. Tato publikace se těšila velké popularitě a znamenala velký přínos 

v propagaci kojení.37 Změna v přístupu ke kojení nastala v období francouzské revoluce, 

kdy se kojení naopak stalo módou a docházelo i k prvním opatřením na jeho podporu – 

například státní příspěvek byl vyplácen pouze rodinám, ve kterých matka své dítě kojila. 

Kojení bylo chápáno i jako vyjádření sympatií s novými pořádky.38 

 

V 18. a 19. století dochází také k proměně vnímání mateřství obecně. Zřejmě 

vlivem osvícenství je ženě přiřknut atribut vrozené mateřské lásky po vzoru zvířecích 

instinktů. Na ženu je vytvářen čím dál tím větší sociální tlak, zda naplní vše, co se od ní 

v mateřství očekává. Tuto změnu vnímání mateřství je nutné vnímat v úzkém spojení 

s proměnou společnosti.  V tomto období dochází ke stěhování obyvatelstva z venkova 

do měst, vlivem zavedení povinné školní docházky v řadě evropských zemí roste 

gramotnost a mění se i způsob práce a soukromého života v důsledku průmyslové 

revoluce. Změn doznává i složení rodin - dochází k redukci počtu osob sdílejících jedno 

obydlí. Postupně se zvyšují hygienické standardy a zlepšuje lékařská péče, mortalita dětí 

i dospělých výrazně klesá. V nových podmínkách dochází i ke změnám vztahů mezi 

mužem a ženou, city již nejsou brány jako něco, co je třeba skrývat, ale naopak se stávají 

ctností. A tím nejčistším citem je láska mateřská. 39  

36 KOMENSKÝ, J.A. Informatorium školy mateřské. Praha : Státní pedagogické  
nakladatelství, 1964, s. 18-19. ISBN: 978-80-200-1451-1. 
37 ŠRÁČKOVÁ, Danuše. Historie kojení I. Praktická gynekologie [online]. 2004, 3, S. 23-24 [cit. 2015-
05-18]. Dostupný z WWW: <http://www.praktickagynekologie.cz/pdf/pg_04_03_05.pdf>. 
38 ŠRÁČKOVÁ, Danuše. Historie kojení II. Praktická gynekologie [online]. 2004, 4, S. 26 [cit. 2015-04-
12]. Dostupný z WWW: <http://www.praktickagynekologie.cz/pdf/pg_04_03_05.pdf>. 
39 BECK-GERNSHEIM, Elisabeth. Die Kinderfrage heute: über Frauenleben, Geburtenrückgang und 
Kinderwunsch. Originalausg. München: Beck, s. 29-32. ISBN 3406547761.  
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Proměnou prochází také vztah rodiče a dítěte. Doposud bylo dítě pouze malým 

dospělým; pokud nesdílelo s matkou společný prostor z důvodu výkonu práce, byl její 

podíl na výchově minimální a dítě vyrůstalo pod vlivem různých jiných dospělých. Právě 

vlivem osvícenství se dostává do popředí zájmu výchova – stává se žádoucím, aby byl 

z dítěte vychován dobrý člověk. Osobou, jež má k dítěti nejblíže a tudíž na něj může od 

útlého věku výchovně působit, je právě matka. Na dětství začalo být pohlíženo jako na 

ohraničený životní cyklus. Dítě tedy není již jen zmenšeninou dospělého, což se projevuje 

v mnoha oblastech. Především v 19. století došlo k rozvoji dalších odvětví souvisejícím 

nově definovaným chápáním dětství – výrazně se proměnilo například oblečení pro děti 

a výroba hraček se stala významným průmyslovým odvětvím. V majetnějších 

měšťanských rodinách často zůstávala matka doma, aby se mohla věnovat výchově dětí. 

Na jejich dalším vzdělávání se, pokud to finanční situace rodiny dovolovala, podílel 

nezřídka i soukromý učitel, jenž do domácnosti docházel. Děti z chudších rodin byly 

v oblasti vzdělání odkázány na povinnou školní docházku, nicméně vztah matky s dětmi 

se nadále prohluboval. Naopak role otce a jeho podíl na výchově zůstávají poněkud 

v pozadí. 

 

Nový pohled na mateřskou lásku ženu k mateřství přímo determinoval. Mateřská 

láska byla chápána jako jedinečná a zvláštní schopnost, která je ženám vrozená. S tím 

přímo souvisí i prohloubení vztahu k domovu, jenž byl vnímán rovněž v úzké spojitosti 

s matkou.  

 

Model měšťanské rodiny, v níž muž živí rodinu a žena je doma s malými dětmi, 

se na přelomu 19. a 20. století dále rozšiřuje.  Novým jevem, s nímž se společnost musí 

vypořádat, je matka samoživitelka. Rozpad tradičního pojetí širší rodiny a například i 

odchody částí příbuzenstva z ekonomických důvodů do zámoří vedly ke zvýšenému 

počtu neúplných rodin. Funkce, jež dříve plnila širší rodina či církev, zde začíná přebírat 

stát.40 S tím vznikaly nové instituce, jako jsou mateřské školy, sociální pracovníci a státní 

pečovatelské domy pro nezaopatřené děti. Porod se z původně domácího prostředí 

postupně stal v podstatě lékařským úkonem a většina rodiček rodila v nemocnicích. Péče 

o dítě prošla koncem 19. století výraznou proměnou. Původní koncept, kdy matka byla 

40 TEXTOR, Martin, R. Historische und interkulturelle Variabilität von Mutterschaft - Konsequenzen für 
die Gegenwart. Das Kita-Handbuch [online]. [cit. 2015-11-23]. Dostupné z: 
http://kindergartenpaedagogik.de/1457.html 
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považována za bytost, jež je pro výchovu vlastního dítěte od přírody osobou 

nejpovolanější, výrazně oslabil především na úkor angažovaností vědy v této oblasti. 

S tím souvisí výrazný rozvoj pedagogiky. V popředí zájmu je nikoliv matka, nýbrž 

instituce vědce – odborníka na péči o dítě. 41 Vývojem prochází rovněž vztah rodič – dítě; 

menší počet dětí v rodině znamenal možnost vytvoření užšího vztahu. 

 

2.3 20. století - idealizovaný obraz rodiny 

Vydání knihy švédské filozofky a spisovatelky Ellen Keyové nazvané Století 

dítěte předznamenalo nový trend ve vnímání dětství. Na dětství již nebylo pohlíženo jako 

na období cesty k dospělosti, jež má být co nejrychleji překonáno, ale jako na specifickou 

životní fázi. Lze říci, že dítě se ve století dvacátém stalo středem pozornosti. 

 

Zdaleka ne všichni ale nahlíželi na mateřství a péči o dítě jako na nezbytnou 

událost v životě ženy. Pomineme-li trauma, jímž si generace první poloviny 20. století 

prošly, byl jedním z důležitých faktorů změn sílící hlas feministického hnutí. Tuto 

proměnu vystihuje francouzská socioložka Marion Braizaz v příspěvku nazvaném The 

history of motherhood: From Antiquity to Today. Braizaz uvádí dvě knihy, jež zásadním 

způsobem ovlivnily vnímání mateřství samotnými ženami. První z nich je titul Le 

deuxième sexe autorky Simone de Beauvoir. Jak Braizaz upozorňuje, tato kniha 

podrobuje kritice dosavadní koncept mateřství, k němuž je žena předurčena. Beauvoir 

zastává názor, že mateřský cit není vrozeným instinktem a mateřství jako takové pak ženu 

sobě samé odcizuje. Kniha vyšla již v roce 1949 a v té době byla považována za značně 

kontroverzní. Ještě silnější argumenty proti dosavadní mateřské úloze ženy přináší v roce 

1963 v knize The Feminine Mystique  Betty Frieden, jejíž teorie poukazují na negativní 

dopad odtržení matek od jejich dosavadního života.  Dle autorky mateřství výrazně 

omezuje ženskou nezávislost a schopnost být aktivním členem společnosti. 42 

 

Na otázku, zda je mateřství vrozeným instinktem či zda jde pouze o sociální 

výtvor, se pokouší nalézt odpověď řada odborníků. Čuhelová ve své práci zmiňuje 

41 Tamtéž. 
42 BRAIZAZ, Marion. The history of motherhood: From Antiquity to Today [online]. [cit. 2015-08-06]. 
Dostupné z: http://www.womenology.com/reflexions/the-history-of-motherhood-from-antiquity-to-today/ 
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například francouzskou filozofku a socioložku Elisabeth Badinter, dle níž neexistenci 

mateřství jakožto vrozeného instinktu dokazuje to, že neplatí ve všech společnostech a 

historických etapách.43 Zastánci vnímání mateřství jako sociálního výtvoru, 

podmíněného kulturně i sociálně, pak vychází z teorií sociálního konstruktivismu. 

Samotný pojem sociální konstrukce zavedli autoři Berger a Luckmann a její vznik 

popisují takto: „lidské myšlenky, praktiky a přesvědčení získávají v procesu sociálních 

výměn postupně status reality.“ 44  

 

Stejně jako u jiných aspektů kultury lze i v případě přístupu k mateřství, péči o 

dítě a výchově zaznamenat určité modely, které jsou předávány z generace na generaci. 

Jedná se v podstatě o paralelu genu, nesoucí informace nikoliv genetické, nýbrž kulturní. 

Richard Dawkins tuto jednotku imitace, kulturního přenosu, nazval „memem“.45 Memy 

se, stejně jako geny, mění, replikují, vznikají a zanikají. Pokud je tedy žena biologicky 

determinována k mateřství a tato vlastnost je geneticky dědičná, lze říci, že obsah pojmu 

mateřství a jeho vnímání jsou determinovány kulturně a přenášeny formou memu.  

 

Čuhelová došla k závěru, že „společnost a kultura ovlivňují v podstatě všechny 

aspekty mateřství od adekvátního počtu dětí, přes věk rodiček po kojení a výchovu 

dětí“.46  Toto lze ilustrovat například i následujícím srovnáním zobrazení ideálu rodiny 

v 18. a 21. století. Kromě jiných aspektů zaujme i patrnou změnou počtu dětí.  

43 ČUHELOVÁ, Monika. Proměny mateřství (prožívání mateřství třemi generacemi) [online]. 2006 s.15 
[cit. 2014-09-02]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce 
Miroslava Štěpánková. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/7953/fss_m/>. 
44 BERGER, Peter L a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. 
1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, s. 52. ISBN 8085959461. 
45 BLACKMORE, Susan. Teorie memů: kultura a její evoluce. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001, s. 27. ISBN 
80-7178-394-3. 
46 ČUHELOVÁ, Monika. Proměny mateřství (prožívání mateřství třemi generacemi) [online]. 2006 s.15 
[cit. 2014-09-02]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce 
Miroslava Štěpánková. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/7953/fss_m/>. 
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Obr. 3: Portrét Marie Terezie s rodinou. 47 Obr. 4: Portrét rodiny Lobkowiczů 

v časopise Betynka 1/13 

                                                     

 

  

47 [online]. [cit 2015-20-02]. Dostupné z: http://royal-history.sweb.cz/lotr.html 
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3. Vznik časopisů pro ženy 
 Pojem „časopis zaměřený na rodiče“ je v podstatě podkategorií ženských 

časopisů. Přestože se stále častěji, snad z důvodů genderové vyváženosti, objevuje téma 

rodiny coby celku zahrnujícího i otce, je od prvního pohledu jasné, že výběrem témat, 

grafickým zpracováním a stylistikou se obrací především na ženy. V minulosti pak byla 

literatura tohoto druhu určena ženám bezvýhradně, podobně jako péče o děti. Jaké 

podmínky ale musely být splněny, aby vznikla dostatečně široká čtenářská obec? 

 

3.1 Vývoj podmínek pro vznik 

Především muselo dojít k významným společenským změnám umožňujícím 

ženám participaci na veřejném životě. Dokud byla práce jedinou každodenní náplní za 

účelem přežití, neexistoval prakticky volný čas. Situace žen byla ještě horší, neboť kromě 

práce za účelem získání prostředků musely vykonávat i práce v domácnosti a věnovat se 

dětem. Průmyslová revoluce, změna situace na trhu práce a stanovení pevné pracovní 

doby vedlo k vzniku volného času. Velice důležitým faktorem bylo rozšíření ohodnocení 

práce penězi. Zisk vlastních finančních prostředků umožnil ženám naplňování vlastních 

cílů a přání. Nešlo v žádném případě o jev v masovém měřítku, nýbrž o velmi pomalý a 

pozvolný proces. Péče o rodinu a její materiální a finanční zajištění bylo pochopitelně na 

prvním místě. Samotná skutečnost, že žena měla vlastní zdroj prostředků, ovlivnila i její 

psychiku. Byť tedy výdělek směřoval do rodinného rozpočtu, fakt, že se na něm aktivně 

podílí, posiloval její rozhodovací pravomoci v rodině a postupně měnil i společenské 

postavení ženy. 

 

Zásadněji se tento obrat začal projevovat v 19. století. V preindustriální 

společnosti bylo na dítě pohlíženo především jako na další pracovní sílu a zajištění 

dědictví. V průběhu 19. století se narození dítěte stává symbolem naplnění ženství. 

S klesající dětskou úmrtností nutnost porodit dostatek dětí jen proto, aby se jich 

dostatečný počet dožil dospělosti, odpadá. Změny ve společnosti pak odbourávají potřebu 

velkého počtu potomků z důvodu zajištění pracovní síly v hospodářství. Přibývalo žen, 

které se odhodlaly vzepřít tomu, aby veškerou životní energii ztratily neustálým 

kolotočem porodů. Ženy stále braly manželství a plození dětí jako samozřejmost, 

postupně však s rostoucím množstvím volného času vstupoval do popředí zájem o vlastní 



 26 

osobní rozvoj. Tento proces probíhal samozřejmě v ryze privátní sféře, nepřipadalo 

v úvahu, aby se o těchto tématech veřejně diskutovalo.  

 

První významnější tituly pro ženy začínají vycházet v druhé polovině 18. století, 

přičemž v anglosaském prostředí a ve Francii je tento nástup rychlejší. Podrobný popis 

vzniku a vývoje prvních časopisů pro ženy s důrazem na oblast anglicky mluvících zemí 

a zejména pak Spojených států amerických přináší Jennifer Nelsonová ve své knize 

Airbrushed Nation: The Lure and Loathing of Women's Magazines.48 Jako jeden 

z prvních magazínů určených pro ženské publikum uvádí The Lady’s Magazine and 

Repository of Entertaining Knowledge.  Časopis vycházel dvakrát do roka a obsahoval 

především poezii, prózu, zprávy ze zahraničí a knižní recenze. Přestože nevycházel příliš 

dlouho, je považován za jistý milník v příslušné oblasti žurnalistiky. 

 

Mnohem delší život mělo jiné periodikum, které vycházelo pod názvem Godey’s 

Ladies Book v letech 1830 až 1898. V prvních letech existence bylo odkázáno na 

předplatitele a na distribuci poštou. Vzhledem ke geografickým podmínkám byl rozvoj 

poštovní sítě ve Spojených státech jedním z nejdůležitějších aspektů umožňujících šíření 

periodik. Až do roku 1784, kdy vyšlo nařízení ustavující podmínky fungování poštovních 

služeb, rozhodovali o tom, které periodikum zařadí do své distribuce, jednotliví 

provozovatelé poštovních služeb. Nezavedené a finančně nepříliš výhodné tiskoviny pro 

ženy byly proto v situaci o to obtížnější.  

 

Z hlediska klasifikace publika tiskovin lze 18. století chápat stále spíše jako 

období tzv. elitního publika, přičemž v kategorii publikací pro ženy tento stav přetrvává 

ještě mnohem déle. I přesto, že gramotnost a ekonomická nezávislost žen dosáhla 

výraznějších změn, je obsah časopisů jako byl právě Godey’s Ladies Book určen ženám 

z vyšší střední třídy, měšťanstva či aristokracie, u nichž bylo procento gramotných 

výrazně vyšší, stejně tak jako bylo jiné jejich rozložení pracovních povinností a volného 

času.  

 

Ženský tisk přináší také další změnu – ženy přestávají být pouze příjemci 

mediálních obsahů, nýbrž se podílí na jejich vzniku. Výraznou osobností je v tomto 

48 NELSON, Jennifer. Airbrushed nation the lure & loathing of women's magazines. Berkeley, Calif: Seal 
Press, 2012, s. 2. ISBN 9781580054638. 
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ohledu šéfredaktorka a editorka Godey’s Ladies Book Sarah Josepha Hale. Většinu 

přispěvatelů nicméně stále tvořili muži, kteří se domnívali, že požadavkům žen na to, co 

by chtěly v časopisech nalézt, rozumí. Není bez zajímavosti, že autory některých 

příspěvků byli často věhlasní spisovatelé, mezi nimi například Edgar Allan Poe. 

 

Na přelomu 19. a 20. století došlo ke změně způsobu financování tisku, což mělo 

za následek rozmach reklamy a snížení finančních nákladů na výtisk. Stále populárnější 

ženské magazíny se pro zadavatele reklamy staly lukrativním mediálním prostorem pro 

inzerci.49 V meziválečném období se střední třída rozšiřovala a s ní rostla i čtenářská 

základna. V tomto období dochází ke vzniku řady titulů pro ženy, které svou podobou 

předznamenaly charakter ženských časopisů tak, jak je známe dnes. Mezi ty 

nejvýznamnější patřila skupina časopisů Mc Call´s, Delineator, Pictorial Review Ladies´, 

Home Journal, Woman´s Home Companion a Good Housekeeping, pro níž  se vžil název 

„The Big Six“ – „Velká Šestka“.50 Jejich cílovou skupinou byly vzdělané bílé ženy 

střední třídy a, jak názvy napovídají, obsahovaly zejména témata z oblasti péče o 

domácnost a rodinu, zasloužily se však například i o proměnu vnímaní módy. 

 

Tisk zaměřený na ženy se vyvíjel i v německy mluvících zemích - koncem 18. 

století existovalo v Německu okolo stovky titulů zaměřených na ženy. Mezi 

nejvýznamnějšími jmenujme Pomona für Teutschlands Töchter, Für Hamburgs Töchter 

či Die vernünftigen Tadlerinnen. Ulrike Weckel se ve svém díle Zwischen Häuslichkeit 

und Öffentlichkeit. Die ersten deutschen Frauenzeitschriften im späten 18. Jahrhundert 

und ihr Publikum51 pokouší o rekonstrukci vývoje postavení žen ve společnosti na 

základě analýzy diskurzu. Zdrojem jí jsou především příspěvky v tematicky vhodně 

zaměřených tiskovinách. Soustředí se na čtenářské dopisy, inzerci, životní příběhy 

vydavatelek ženských časopisů a jejich osobní korespondenci. Není bez zajímavosti, že 

pouze deset titulů vydávaly ženy a jen ve třech případech vystupovaly pod svými pravými 

jmény. Většinou používaly mužské pseudonymy nebo vycházely anonymně. Ačkoliv 

pravost čtenářských dopisů nelze nijak ověřit, poskytují autentický náhled na vnímání 

49 ZUCKERMAN, Mary Ellen. A history of popular women's magazines in the United States, 1792-1995. 
Westport, Conn.: Greenwood Press, 1998, xvii, s. 2. ISBN 0313306753. 
50 Tamtéž. 
51 FREIST, Dagmar. U. Weckel: Zwischen Häuslichkeit und Öffentlichkeit: Rezension zu: Weckel, 
Ulrike: Zwischen Häuslichkeit und Öffentlichkeit. Die ersten deutschen Frauenzeitschriften im späten 18. 
Jahrhundert und ihr Publikum. Tübingen 1998. [online]. [cit. 2014-08-30]. Dostupné 
z: http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/id=184 
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ženských otázek. Weckel ve svém díle popisuje rozdělení společnosti z hlediska genderu. 

Hovoří tak o dvou sférách společnosti, v níž sféra veřejná je určená mužům a sféra 

privátní, domácí, je naopak přiřčena ženám.   

 

  Hlavním tématem ženských časopisů v 19. století byl boj za ženská práva, ale 

postupem času se tematický záběr rozšiřoval. Christa Bittermann-Wille a Helga 

Hofmann-Weinberger52 v příspěvku věnovaném historii ženského tisku v Rakousku-

Uhersku a německých zemích rozdělují ženské časopisy 19. století do čtyř kategorií. 

Rozlišují politicky a feministicky angažovaný ženský tisk, jehož protiváhou byly 

časopisy se zábavnou tématikou a romány. Zdokonalování technik tisku znamenalo 

zvýšení popularity časopisů o módě doplněných obrázky a později i fotografiemi. 

Poslední kategorií byl časopis rodinný, obsahující jak příspěvky zábavné, tak i výchovné. 

 

3.2 Ženský tisk u nás 

Vývoj tisku zaměřeného na ženské publikum měl v našich zemích v porovnání 

s anglosaským i německým světem zpoždění. Mezi první tituly tohoto druhu patřily 

Ženské listy, které vycházely od roku 1871 do roku 1926 s měsíční periodicitou.53 První 

dva roky byly přílohou sedmého a osmého ročníku časopisu Květy (dle vzoru módního 

Bazaru, německé mutace francouzského časopisu Bazar). O jeho vznik se zasloužil mimo 

jiné pražský Americký klub dam, spolek usilující o emancipaci žen. Květy dávaly prostor 

ženské otázce již před vznikem Ženských listů. Jednou z významných přispěvatelek byla 

spisovatelka Karolína Světlá, zakladatelka a starostka Ženského výrobního spolku 

českého. Po změně nakladatele bylo vydávání této přílohy v Květech zastaveno a po 

krátké etapě vydávání u jiného nakladatele začaly Ženské listy vycházet právě u Ženského 

výrobního spolku českého. Ústřední postavou redakce Ženských listů se stala spisovatelka 

a kritička Eliška Krásnohorská (vlastním jménem Alžběta Pechová), jež se snažila 

vtisknout časopisu výrazně emancipační charakter. Hlavní úkol Ženských listů spatřovala 

dle vlastních slov v “kritickém pěstování vkusu a vzdělanosti českých žen a jeho úkolem 

bylo i poskytovat informace z ženského filantropického, emancipačního a spolkového 

52 Historische Frauenzeitschriften [online]. BITTERMANN-WILLE, Christa a Helga HOFMANN-
WEINBERGER. Wien, 2001 [cit. 2016-01-02]. Dostupné z: 
https://www.onb.ac.at/files/frauenzeitschriften.pdf 
53 HECZKOVÁ, Libuše. Píšící Minervy: vybrané kapitoly z dějin české literární kritiky. Vyd. 1. V Praze: 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2009, s. 61. ISBN 978-80-7308-282-6. 
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hnutí.“54 Již po prvním roce vydávání ale musela ze svých nároků slevit a přistoupit i 

k vydávání drobné beletrie a poezie.  

 

V 90. letech 19. století se objevuje řada konkurenčních časopisů zaměřených na 

ženy, například Ženský obzor či Ženský svět někdejší spolupracovnice Krásnohorské a 

přispěvatelky olomouckého časopisu Dobrá hospodyně, Terézy Novákové. Ženský svět 

(1896-1932) s podtitulem „List paní a dívek českých“ se snažil prezentovat spíše liberální 

formu feminismu na rozdíl od tradičního vlasteneckého pojetí Ženských listů. Nováková 

kladla důraz na pojetí individuality ženy a rovnoprávnosti pohlaví, zároveň však 

respektovala genderové odlišnosti.55 

   

Mezi výrazné postavy dalšího titulu Ženský Obzor patřily aktivistky Františka 

Plamínková, Olga Stránská, Krista Nevšímalová, Pavla Moudrá a další. Důležitou 

činností kromě vlastní tvorby byly překlady zahraniční feministické literatury, mezi níž 

nechyběly ani příspěvky Ellen Keyové, autorky knihy Století dítěte. Ženský Obzor 

reflektoval dění v Německu, především aktivity levicové feministky Helene Stöckerové, 

jež prosazovala mimo jiné právo ženy na potrat, antikoncepci a ženskou svobodu 

kontrolovat vlastní tělo.56 Časopis se tak profiloval jako poměrně radikálně feministický. 

V meziválečném období poněkud upravil složení i obsah rubrik. Vycházel až do roku 

1941, kdy bylo jeho vydávání zastaveno a vydavatelka Anna Ziegloserová byla za 

odbojovou činnost zatčena a v témže roce popravena.57 

 

V období první republiky patřil mezi čtenářsky významné časopisy magazín 

Hvězda československých paní a dívek. Tento týdeník vycházel v letech 1925 až 1943 

včetně regionálních mutacích v nákladu pohybujícím se mezi půl milionem až milionem 

výtisků. Odpovědným redaktorem listu, jenž vycházel u nakladatelství Melantrich, byl až 

do roku 1932 spisovatel, novinář a scénárista Jan Morávek. Později jeho funkci zastávala 

Hanka Nováková-Kaldová a dále Adéla Langová. Časopis obsahoval romány pro ženy, 

rubriky o módě, životním stylu, soukromou i placenou inzerci a také články o výchově a 

54 Tamtéž, s. 63.  
55 Tamtéž, s. 177.  
56 Tamtéž, s. 239-240.  
57 Tamtéž. 
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dětech.58 Dalšími ženskými časopisy, které vydával Melantrich, byly například časopis o 

módě Vkus či Eva – časopis moderní ženy.59 

 

  
Obr. 5: Titulní strany časopisu Hvězda československých paní a dívek z roku 

193260 

 

Druhá světová válka znamenala konec prvorepublikové žurnalistiky, na jejíž 

tradice se díky únorovému puči nepodařilo navázat. Po roce 1948 politické změny 

přinesly proměnu v oblasti ženského tisku. Většina ženských hnutí z meziválečného 

období postupně zanikla, neboť nemarxistický feminismus byl novým režimem označen 

za buržoazní přežitek. Přesto se objevily nové tituly. Za vznikem jednoho 

z nejvýznamnějších časopisů pro ženy v poválečných letech, časopisu Vlasta, stála 

poslankyně Milada Horáková a její spolupracovnice z Rady československých žen. 

Vlasta vznikla v lednu 1947 a byla otevřena prakticky všem tématům.61 Jak uvádí Blanka 

Kovaříková, na stránkách Vlasty se cvičilo, vychovávaly se děti, probíraly se sňatky 

i rozvody, diskutovalo se o práci a kariéře, ale také se vtipkovalo a nahlíželo do 

budoucnosti. Časopis dosahoval neuvěřitelného nákladu až 840 000 výtisků.62 Roku 1968 

58 KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938). 2., opr. vyd. Praha: Libri, 2003, s. 
339 Dějiny českých zemí. ISBN 80-7277-195-7.  
59 Tamtéž. 
60 Fler. Fler [online]. [cit. 2016-01-02]. Dostupné z: http://www.fler.cz/zbozi/casopis-hvezda-
ceskoslovenskych-pani-a-divek-1932-2887366 
61 KOVAŘÍKOVÁ, Blanka. Z historie ženského časopisu Vlasta. Balady a romance Blanky 
Kovaříkové [online]. [cit. 2015-12-11]. Dostupné z: http://www.bkovarikova.cz/texty/zajimavosti/z-
historie-zenskeho-casopisu-vlasta.htm 
62 Tamtéž. 
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vzniklo v Praze nakladatelství a vydavatelství MONA, které kromě Vlasty vydávalo ještě 

další dva tituly určené ženám -  Žena a móda a Praktická žena. 63 

 

Výraznou změnu a prudký rozvoj časopisů pro ženy přineslo období po roce 1989. 

Objevily se české mutace zahraničních titulů. Jedním z prvních zahraničních vlastníků, 

kteří vstoupili na český trh, byl německý koncern Hubert Burda Media Holding 

vydávající módní magazín Burda. Ten založil dceřinou společnost Burda Praha. Na 

tuzemský trh přišlo také vydavatelství Europress (nyní Bauer Media) a s ním nový 

časopis Tina a dále časopisy pro mladé Bravo a Bravo Girl.64 V roce 1994 přišla na trh 

česká verze světoznámého módního časopisu Elle.65 Řada původně tuzemských časopisů 

přešla pod zahraniční vlastníky. To je i příklad vydavatelství MONA, jež  je dnes součástí 

nizozemského vydavatelského domu VNU, B. V. (nyní Sanoma Media Praha),66 nebo 

časopisu Betynka, jenž se stal akvizicí společnosti Burda Praha.  

 

  

63 HALADA, Jan. Encyklopedie českých nakladatelství 1949-2006. 1. vyd. Praha: Libri, 2007, s. 215. 
ISBN 978-80-7277-165-3. 
64 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989-2006. Vyd. 1. Praha: 
Karolinum, 2007, s. 188. ISBN 978-80-246-1387-1. 
65 BOEHMOVÁ, Tereza. Obraz ženy v českém tisku a jeho proměny pod vlivem feministických teorií. 
Praha, 1998.s. 23. Vedoucí práce Alena Lábová 
66 HALADA, Jan. Encyklopedie českých nakladatelství 1949-2006. 1. vyd. Praha: Libri, 2007, s. 215. 
ISBN 978-80-7277-165-3. 
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4. Dítě a právo 
Ačkoliv se přístup společnosti k dítěti výrazně změnil již v průběhu 19. století, 

k právnímu vymezení a s tím související ochraně dochází až ve 20. století. V této kapitole 

vycházím z příspěvku Antonín Bůžka, člena nevládní organizace Sdružení ochránců 

dětských práv ČR.67 

  

Celosvětový zájem o problematiku dětství vzbudila na počátku 20. století již 

zmíněná kniha švédské bojovnice za lidská práva Ellen Keyové nazvaná Barnets 

arhundrade čili Století dítěte. Důsledky první světové války v podobě zhoršení 

ekonomické situace podnítily vznik Mezinárodního svazu pomoci dětem (MSPD), 

nestátní mezinárodní organizace. Z jejího popudu pak byla v únoru navržena a přijata 

Deklarace práv dítěte -  Ženevská deklarace. O rok později pak byla přijata i Ligou 

národů. Ačkoliv neměla zavazující charakter, jednalo se především z morálního hlediska 

o významný precedens.  

 

OSN, jež vznikla 24. října 1945 a navazovala na Ligu národů, převzala i stanovy 

Ženevské deklarace. Dne 11. listopadu 1946 Valné shromáždění OSN potvrdilo vznik 

Mezinárodního dětského fondu neodkladné pomoci (United Nations International 

Children´s Emergency Fund) pro pomoc dětem, postiženým druhou světovou válkou.68 

Přijímá princip, že „děti si zaslouží zvláštní pozornost“. Od roku 1953, již pod názvem 

UNICEF (United Nations Children´s Fund), se stal trvalou součástí Organizace spojených 

národů, specializovanou na programovou pomoc strádajícím dětem. Další důležitý 

dokument, Deklarace práv dítěte, byl přijat v roce 1959.  Obsahem deklarace je i 

doporučení implementovat jednotlivé stanovy na ochranu dětí do zákonodárných opatření 

všech členských zemí. Vlivem této deklarace byl v tehdejší ČSSR 4. prosince 1963 přijat 

Zákon o rodině č. 94/1963 Sb.  

 

 Další aktivitou UNICEF bylo stanovení roku 1979 Mezinárodním rokem dítěte s 

cílem vzbudit celosvětový zájem o problematiku dětských práv. V témže roce vznikla 

v Ženevě organizace Defence for Children International (DCI) a pokračovala v aktivitách 

Mezinárodního roku dítěte.  

67 BŮŽEK, Antonín. Století dítěte a práva dítěte. Sdružení zastánců dětských práv ČR [online]. 2011 [cit. 
2014-08-26]. Dostupné z: http://dcicz.org/userfiles/file/sdpd.pdf. 
68 Unicef [online]. [cit. 2015-12-11]. Dostupné z: http://www.unicef.cz/o-nas 
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Úmluva o právech dítěte byla přijata Valným shromážděním OSN dne 20. 

listopadu 1989. S výjimkou Spojených států a Somálska ji ratifikovaly všechny členské 

země a stala se tak smlouvou s nejvyšším počtem ratifikací. U nás úmluvu ratifikovalo 

Federální shromáždění, 6. února 1991 nabyla účinnosti jako normativně právní akt a byla 

vyhlášena ve sbírce zákonů pod č. 104/1991 Sb. Po rozdělení Československa v roce 1993 

tento závazek převzala Česká republika. Úmluva je, jako všechny ostatní ratifikované 

dokumenty o lidských právech, nadřazena národním zákonům. V českém zákonodárství 

je ochraně práv dítěte věnován Zákon 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí. 

 

4.1 Právní vymezení zobrazování dětí v médiích 

Zákonodárný systém v ČR upravuje vztah dětí a médií zejména s ohledem na 

možné negativní dopady nevhodných mediálních obsahů na zdravý fyzický a duševní 

vývoj dětí a mladistvých, přičemž dítětem a mladistvým se rozumí každý jedinec mladší 

18 let. Jedním z příkladů je zákon 231/2001 Sb. ze dne 17. května 2001 o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů. Jeho § 32 mimo jiné ukládá 

„nezařazovat do vysílání pořady, které mohou vážně narušit fyzický, psychický nebo 

mravní vývoj dětí a mladistvých zejména tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné 

násilí.“69 

 

 Jasná vymezení platí zejména v oblasti komerční komunikace. Zákon č. 40/1995 

Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění některých dalších zákonů omezuje zejména 

reklamu na některé produkty, například alkohol a tabákové výrobky. V jednom z bodů 

přímo říká: „Reklama na tabákové výrobky podle odstavce 4 písm. a) až d) nesmí a) být 

zaměřena na osoby mladší 18 let, zejména zobrazením těchto osob nebo užitím prvků, 

prostředků nebo akcí, které takové osoby převážně oslovují.“70 Podobně tento zákon 

postihuje zobrazení mladistvých ve spojení s alkoholem, když stanovuje, že reklama 

nesmí „b) být zaměřena na osoby mladší 18 let, zejména nesmí tyto osoby ani osoby, 

které jako mladší 18 let vyhlížejí, zobrazovat při spotřebě alkoholických nápojů nebo 

69 ČESKO. Zákon č. 231/2001 Sb. ze dne 17. května 2001 o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů. In: ASPI [právní informační systém]. Praha: Wolters Kluwer ČR [vid. 
2015-10-12].  
70 ČESKO. Zákon č. 40/1995 Sb. ze dne 9. února 1995 o regulaci reklamy a o změně a doplnění 
některých dalších zákonů. In: ASPI [právní informační systém]. Praha: Wolters Kluwer ČR [vid. 2015-
10-12]. 
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nesmí využívat prvky, prostředky nebo akce, které osoby mladší 18 let oslovují.“71 

Omezením dle tohoto zákona podléhá také reklama na počáteční kojeneckou výživu. Zde 

uvedu opět pouze body týkající se přímo zobrazení nezletilé osoby: 

„a) musí obsahovat zřetelný text: "Důležité upozornění" poukazující na přednost kojení 

a doporučující, aby výrobek byl užíván jen na radu nezávislých odborníků z oboru 

medicíny, výživy nebo léčiv nebo jiných osob profesionálně se zabývajících péčí o 

kojence a malé děti, 

b) nesmí obsahovat vyobrazení kojence ani jiný obrázek nebo tvrzení, které by mohlo 

idealizovat náhradu mateřského mléka. Může však obsahovat grafické znázornění pro 

snadnou identifikaci výrobku a pro ilustraci způsobu přípravy.“72 

 

Právně upraveny jsou i podmínky účinkování osob mladších 15 let v reklamě, a to 

konkrétně zákonem o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb.). Dle tohoto zákona nesmí osoby 

mladší 15 let nebo starší 15 let, které nedokončily povinnou školní docházku, výdělečně 

účinkovat v reklamě bez povolení úřadu práce, vydaného dokonce vždy konkrétně pro 

určité dítě a určitou činnost. 73 Opatření nijak neomezuje použití například již pořízených 

snímků anebo dat z fotobanky, postihuje vyloženě výdělečnou činnost s povahou práce.  

 

Mediální problematice se v České republice věnuje především Rada pro 

rozhlasové a televizní vysílání a Rada pro reklamu. Rada pro rozhlasové a televizní 

vysílání spadající pod Ministerstvo kultury ČR byla zřízena zákonem č. 231/2001 Sb. 

jako správní úřad, který vykonává státní správu v oblasti rozhlasového a televizního 

vysílání a převzatého vysílání, dohlíží na zachovávání a rozvoj plurality programové 

nabídky a informací v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a převzatého vysílání, 

dbá na jeho obsahovou nezávislost a plní další úkoly stanovené právními předpisy. 74 

 

Rada pro reklamu je nestátní neziskovou organizací složenou z předních 

odborníků v oblasti reklamy a mediální komunikace. Legislativu nenahrazuje, ale 

doplňuje ji o etický rámec.  Její vyjádření mají pouze doporučující charakter. Není 

71 Tamtéž. 
72 Tamtéž. 
73 WINTER, Filip. Účinkování dětí v reklamě. www.epravo.cz [online]. 2004 [cit. 2014-08-28]. Dostupné 
z: http://www.epravo.cz/top/clanky/ucinkovani-deti-v-reklame-28317.html 
74 MINISTERSTVO KULTURY ČR. [online]. [cit. 2015-08-22]. Dostupné z: 
http://www.mkcr.cz/cz/media-a-audiovize/rozhlasove-a-televizni-vysilani/rada-pro-rozhlasove-a-
televizni-vysilani-515/ 
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oprávněná například k udělování finančních pokut či sankcí, ale na základě jejích podnětů 

může být případ předán institucím, jež takové pravomoci mají, jako jsou krajské 

živnostenské úřady, Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, Ministerstvo 

zdravotnictví ČR atd.75 Výhodou je, že funguje na principu samoregulace, což umožňuje 

vysokou flexibilitu. Je schopna rychle reagovat na změny na mediálním a reklamním trhu. 

Je členem EASA (The European Advertising Standards Aliance). Nabízí i poradenství 

v podobě tzv. Copy advice, které umožňuje každému zadavateli reklamy v případě 

pochybností o vhodnosti obsahu požádat Radu pro reklamu o posouzení ještě předtím, 

než je reklama vysílána. Vyjádření neznamená, že reklama může být zakázána nebo 

povolena, pokud ale dojde ke sporu (viz dále případ Fidorka), je bráno v potaz. 

 

Vedle právně závazných předpisů existují i různé formy etických kodexů, k nimž 

se zavazuje nějaká skupina osob či organizace. Jedním z takových příkladů v ČR je Kodex 

reklamy. Ten vydala Rada pro reklamu a výše zmíněná zákonná opatření ještě v mnoha 

bodech rozšiřuje. Etické hranice jsou vždy odvislé od dané kultury a společenské 

citlivosti na konkrétní téma. Navíc nejsou neměnné a vyvíjejí se v čase. Je poměrně těžké 

charakterizovat je čistě teoreticky. Popíšu proto nyní jeden z nejvýraznějších českých 

příkladů, který byl široce diskutovaný v široké i odborné veřejnosti a slouží jako příklad 

ustavování vzájemných hranic v zobrazování sociální role a chování dítěte (byť na 

příkladu komerční komunikace).  

 

4.2 Případová studie negativního dětského vzoru: reklama na 
Fidorku 

Příkladem sporu ohledně zobrazování dětí v médiích je případ televizní reklamy 

propagující oplatku Fidorka. Ústřední postavou tohoto spotu je malé blonďaté děvčátko 

s panenkou přecházející přes přechod pro chodce. U přechodu zastaví kabriolet, v němž 

sedí žena s mužem. Žena si začne rozbalovat oplatku Fidorka. Děvčátko s rozzlobeným 

výrazem v obličeji mrští panenku na kapotu automobilu tak, že dojde k vystřelení 

airbagů. Následně dívka airbagem znehybněné ženě Fidorku odcizí.  Na dalších záběrech 

pak dívka Fidorku jí a ošetřuje zraněnou panenku. To je doprovázeno popisem produktu, 

který je přednesen dětským hlasem – „Je to kulatá křupavá oplatka naplněná moc dobrou 

75 Rada pro reklamu [online]. [cit. 2015-08-22]. Dostupné z: http://www.rpr.cz/cz/profil.php 
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náplní. A celá je ještě obalená v čokoládě.“ V závěru pak zazní hlas dospělého, který říká: 

„Fidorka – když musíš, tak musíš.“ 76,77 

 

Televizní spot Fidorky vzbudil nejen u široké veřejnosti vlnu negativních reakcí. 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyměřila televizním stanicím TV Nova, TV 

Prima a České televizi, které reklamu vysílaly, pokuty ve výši 500 000 Kč. Televizní 

stanice s udělením pokut nesouhlasily a obrátily se k Městskému soudu v Praze, kde 

podaly proti rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání žalobu. Žaloba byla 

ovšem soudem zamítnuta. Shodně se žalovanou stranou soud shledal, že spot obsahuje 

zobrazení násilného chování osob mladších 15 let, které podporuje jednání ohrožující 

morální či psychický vývoj dítěte. Soud upozornil na to, že jednalo-li by se o dospělou 

osobu, bylo by nutno z tohoto činu vyvodit právní důsledky, neboť naplňuje skutkovou 

podstatu krádeže. Soud rovněž poukázal na agresivitu reklamy v podobě zranění 

panenky, tedy věci, k níž má holčička blízký vztah. Za nevhodný rovněž považoval 

slogan „Když musíš, tak musíš“, neboť ten agresivní chování považuje za běžné a slouží 

k jeho legitimizaci. 78 

 

  

76 [online]. [cit. 2015-08-22]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=1g1v2u4uOyc 
77 WINTER, Filip. Právo a reklama v praxi. 1. Praha: Linde, 2007, s. 131. ISBN 978-80-7201-654-9. 
78 Rozsudek jménem republiky [online]. [cit. 2015-08-22]. Dostupné z: 
http://www.rrtv.cz/files/judikaty_pdf/38ca557.2001.pdf 
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5.  Metodologie  
Teoretických přístupů ke zkoumání obsahu médií existuje mnoho a nelze označit 

jeden z nich jako jediný správný. Předně je nutné stanovit konkrétní otázku. V tomto 

případě se budu zabývat rozkrýváním možných významů sdělení. Základní otázkou 

studia médií ve vztahu k pojmu „význam“ je, zda je význam obsažen v záměru 

odesílatele, kódu (jazyku, obrazu apod.) anebo zda je význam věcí interpretace ze strany 

příjemce.  Tvorba mediálních produktů je záležitostí širší organizační struktury s různými 

cíli. Sdělení musí splňovat určitá kritéria, jež alespoň částečně povedou k dosažení těchto 

cílů. Individuální záměry a cíle konkrétních jednotlivců podílejících se na tvorbě 

mediálních sdělení není snadné rozpoznat, neboť i jejich práce by měla být v souladu se 

záměry vyšších celků. Jak dále uvádí McQuail, jeví se analýza vlastního sdělení v rámci 

hledání významu z hlediska praktičnosti jako nejvhodnější.79 

 

Metody analýzy lze rozdělit do dvou základních skupin – kvantitativní a 

kvalitativní. Kvantitativní metoda vychází z pozitivistického přístupu 19. století, kdy se 

aplikace metod běžných v přírodních vědách začala prosazovat v sociologii. Jejím 

hlavním znakem je kvantifikace pozorovaných jevů a jejich kategorizace. Sběr dat a 

následná kategorizace probíhá za využití standardizovaných metod. Hlavní výhodou této 

metody je možnost opakování, a to i s případným časovým odstupem. Je pro ni typická 

vysoká míra strukturovanosti a s ní spojený vysoký stupeň ověřitelnosti.80 Do značné 

míry odpadá problematika subjektivity výzkumníka. 

 

Kvalitativní metody se soustředí oproti kvantifikaci a statistice jevů na jejich 

hlubší poznání, vzájemné vztahy a kontext. Jejich cílem je (v kontextu tématu této práce) 

interpretace a vysvětlení role a účinků médií ve společnosti. Mezi kvalitativní metody, 

které jsou vhodné pro dané téma, patří například diskurzivní analýza, kritická analýza 

diskurzu či sémiotická analýza. Jako další metody by se daly použít např. focus groups 

pro zkoumání recepce mediálních textů čtenáři (čtenářkami), avšak vzhledem k tomu, že 

jsem se chtěl zaměřit primárně na analýzu mediálních textů a nikoliv publik, zvolil jsem 

79 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 2. Praha: Portál, 2002,c1999, s. 372-373. 
ISBN 80-7178-714-0 
80 SCHULZ, Winfried, Lutz M HAGEN, Jakub KONČELÍK, Helmut SCHERER a Irena REIFOVÁ. 
Analýza obsahu mediálních sdělení. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2004, s. 29-30, ISBN 
8024608278. 
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metodu sémiotické analýzy, protože podle mého názoru nejlépe umožňuje proniknout do 

hlubších rovin textu. 

 

5.1 Popis zvolené metody sémiotické analýzy  

Sémiotická analýza je založena na rozkrývání významů mediovaných sdělení. 

Vychází z předpokladu, že veškerá komunikace včetně té mediální probíhá formou 

výměny znaků. Zkoumá jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi a je vhodně aplikovatelná 

na sdělení jakékoliv formy a povahy. Předmětem výzkumu se může stát libovolný druh 

mediálního sdělení – například novinový článek, televizní reportáž, fotografie či 

rozhlasový spot. Vzhledem k tomu, že se tato práce zaměřuje takřka výhradně na tištěná 

média, bude předmětem zkoumání především tištěný text a fotografie. 

 

Základy sémiotické analýzy položil významný švýcarský lingvista Ferdinand de 

Saussure. Pro její pochopení je nutné vysvětlit některé termíny, které Saussure v této 

souvislosti užívá. Proces, při němž nějakému jevu, předmětu či osobě přiřazujeme určitý 

znak, se nazývá semióza. Semiózou rozumíme jak vytváření znaku nového, tak i výběr a 

přiřazení znaku z již existujícího znakového systému. Saussure dále rozlišil „langue“ – 

jazyk, jakožto souhrn celé slovní zásoby včetně gramatických pravidel a výslovnosti, a 

„parole“, což je termín, jímž označoval konkrétní promluvu určitého mluvčího. Jejich 

vzájemný vztah popisuje J. Černý takto: „Každý jazykový znak se týká jisté části 

mimojazykové skutečnosti, ale v rámci systému jazyka se vztahuje k obecně chápanému 

pojmu a jeho hranice nebývají jednoznačně vymezené. Konkretizují se až v rámci 

promluvy, kde je jeho přesný význam dán jazykovým a situačním kontextem.“81 

 

V díle nazvaném Kurs obecné lingvistiky Saussure definoval pojem znaku. Znak 

je tvořen dvěma složkami. První složkou je akustický obraz – „signifiant“. Saussure 

termínem akustický obraz nerozumí konkrétní zvuk, nýbrž jeho psychický otisk. Jako 

důkaz pro nemateriální povahu akustického obrazu Saussure uvádí schopnost člověka 

mluvit v duchu sám se sebou. V češtině pro něj užíváme výrazu „označující“. Druhou 

složkou znaku je „signifié“ neboli pojem, česky „označované“. Saussure tímto pojmem 

81 ČERNÝ, Jiří a Jan HOLEŠ. Sémiotika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, s. 16-17. ISBN 80-7178-832-5. 
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rozumí představu, kterou znak vyvolává v mysli. Třetím prvkem, jenž však již není 

součástí znaku v rámci jazykového systému, je skutečný mimojazykový předmět.82 

 

Významné rozpracování konceptu znaku přinesl americký filozof a lingvista 

Charles Sanders Peirce, který klasifikoval znaky na základě vztahu mezi označujícím a 

označovaným do tří kategorií - ikony, indexy a symboly. Ikonické znaky jsou ty, jež mají 

s označovaným přímý vztah podobnosti. Peirce sem řadí obrazy, diagramy, ale např. i 

zvukomalebná slova a metafory. Indexem rozumí Peirce takový znak, který nezobrazuje 

přímo předmět či jev, ale je mezi nimi vztah příčinné souvislosti. Třetí skupinu znaků 

tvoří symboly, kam spadá většina znaků všech jazykových systémů. Hlavními 

vlastnostmi tohoto druhu jsou konvenční charakter 83 a jejich arbitrárnost, což znamená, 

že vztah mezi označujícím a označovaným je zcela náhodný. Sled hlásek označující 

určitou věc s danou věcí vlastně nesouvisí a mohl by být nahrazen zcela jiným slovem, 

pokud by se na tom uživatelé kódu dohodli. Saussure to demonstruje na příkladu slova 

„vůl“ – ve francouzštině „boeuf“, v němčině „Ochs“. Skupina určitých hlásek znamená 

na jedné straně hranice druh zvířete, o pár kilometrů dál je to pro neznalého již jen 

náhodným shlukem písmen.84  

 

Další rozšíření chápání znaku přinesl v 50. letech 20. století francouzský 

spisovatel a sémiolog Roland Barthes. Na základě celkem 54 esejistických článků pro 

levicově zaměřený časopis Les lettres nouvelles, jež byly ve své podstatě kritickou 

kvalitativní analýzou vybraných jevů, formuloval Barthes teorii fungování moderního 

mýtu, již zařadil za výběr esejí pod názvem Mýtus dnes. Kniha vyšla poprvé pod názvem 

Mythologies v roce 1957. V českém výběru vyšlo 28 esejí, které byly vybrány tak, aby 

jejich charakter byl dnešnímu čtenáři srozumitelný. Přizpůsobení výběru esejí v různých 

jazykových mutacích knihy potvrzuje závislost fungování některých sdělení na kulturních 

tradicích příjemců. 

 

Původní koncept znaku vycházející ze Saussurova pojetí vztahu mezi znakem, 

označujícím a označovaným obohacuje Barthes o další stupeň – mýtus. Pakliže znak byl 

82 SAUSSURE, Ferdinand de. Kurs obecné lingvistiky. 2. vyd. (1. vyd. v nakl. Academia). Praha: 
Academia, 1996, s. 95-99. ISBN 80-200-0560-9. 
83 ČERNÝ, Jiří a Jan HOLEŠ. Sémiotika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, s. 185-187. ISBN 80-7178-832-5. 
84 SAUSSURE, Ferdinand de. Kurs obecné lingvistiky. 2. vyd. (1. vyd. v nakl. Academia). Praha: 
Academia, 1996, s. 98. ISBN 80-200-0560-9. 
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chápán jako celek sdružující koncept a obraz, v sekundárním sémiologickém systému, 

jakým je mýtus, se stává označujícím. Barthes rozeznává jazyk, systém lingvistický, a 

mýtus neboli metajazyk, jenž se jazyka zmocňuje, aby o něm vypovídal.85 Zjednodušeně 

lze říci, že mýtus využívá ty části významu, jež se mu hodí a mění jejich smysl. Autor 

českého výboru knihy Mytologie Petr A. Bílek v doslovu shrnuje Barthesovo pojetí 

novodobého mýtu. Zatímco primární funkce znaku přináší otázku označovaného 

předmětu, tedy, co označuje, signifikace na úrovni mýtu se ptá spíše po tom, jak a proč 

tento proces probíhá. 86 Fungování mýtu osvětluje následovně: 
„Mýtus krade promluvu původnímu jazykovému systému, v němž může nabývat 

rozostřených či nechtěných významů, a zasazuje ji do kontextu fungování metajazyka, 

jenž produkuje pouze zřetelný, vědomě kontrolovaný a významově uzavřený znak. Forma 

mýtu eliminuje bohatost původního jazykového dění a nabízí významovou redukci, její 

chudost ovšem musí být zaobalena do „hry na schovávanou“, v níž je koncept 

přizpůsoben produktivní rétorice, která z něj vytváří líbivý ornament.“87 

 

 
 

Obr. 6: Schéma fungování mýtu dle Rolanda Barthese.88 

 

Barthes dále rozlišuje významy prvního a druhého řádu. Pro významy prvního 

řádu užívá výrazu „denotace“ a chápe jej jako doslovný výklad nějakého významu. 

Význam druhého řádu, který se prvotního znaku zmocňuje, nazývá „konotací“. Znak je 

85 BARTHES, Roland. Mytologie. 2. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2011, 170 s. Bod (Dokořán). 
ISBN 978-80-7363-359-2. 
86 Tamtéž, s.162-163. 
87 Tamtéž. 
88 Tamtéž, s. 113. 
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spojen zpravidla s jediným denotátem, na nějž může být ovšem vázáno více konotátů. 

Konotace, ale i způsob nakládání s denotáty je do velké míry závislý na hodnotách a 

kulturním prostředí tvůrce sdělení i jeho příjemce. Dle Barthese má tendenci utvrzovat a 

posilovat dominantní ideologie ve společnosti.  

 

Ve stati nazvané Mýtus dnes uvádí příklad, na němž demonstruje principy 

fungování mýtu. Je jím obrázek na titulní obálce časopisu Paris-Match, který zobrazuje 

mladého černocha ve francouzské vojenské uniformě, jak salutuje vzhlížeje 

k francouzské vlajce. To je prvotním smyslem obrázku. Spojení „francouzskosti“, 

vojenství a nadšeného výrazu vojáka rozšiřuje tento prvotní význam. Dle Barthese 

naznačuje, že „Francie je velká říše a všichni její synové bez ohledu na barvu pleti věrně 

slouží pod její vlajkou a všem pomlouvačům, ohánějícím se údajným kolonialismem, se 

nemůže dostat lepší odpovědi než nadšení, s jakým tento černoch slouží svým údajným 

utlačovatelům.“89  

 

Na tomto příkladu lze demonstrovat i kulturní podmíněnost mýtu. Vezměme 

v potaz společnosti, národy či kultury, jež o koloniálních expanzích Francie nic netuší a 

kteří nikdy neviděli ani francouzskou vlajku, tím spíše ani francouzský vojenský pozdrav. 

Příslušníci takového společenství pravděpodobně na rozdíl od Barthese uvidí pouze 

černocha v nějaké uniformě pod kusem látky s červeným, bílým a modrým pruhem. 

Prostředí, v němž mýtus funguje, se vyvíjí v čase a odráží společenské proměny. Objeví-

li se v současných médiích fotografie černocha (pochopitelně v příslušné rubrice, 

například zpravodajství, a nikoliv třeba ve sportu), lze předpokládat, že na základě přívalu 

zpráv o krizi na blízkém východě a v Africe a s tím spojenou mediální masáží o masové 

imigraci uprchlíků z těchto oblastí do Evropy, bude nejčastější konotace výše uváděného 

obrázku dosti pravděpodobně spojena s touto problematikou. Od doby, kdy Francie 

bývala koloniální velmocí, a zároveň od doby vzniku Barthesovy analýzy uběhlo hodně 

času a geopolitické podmínky se změnily. Příslušně se tak změní i vnímání a interpretace 

uvedeného příkladu.  

 

 Teorie mýtu úzce souvisí s problematikou užívání symbolů, jejichž 

mnohoznačnost se může zdát nekonečná. Otázkou mnohoznačnosti symbolů se zabývá 

89 Tamtéž. 
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Umberto Eco v díle Meze interpretace. Je-li mýtus příběhem, pak je i textem. V textu se 

neredukovatelnost symbolů ruší, neboť je dle Eca omezována kontextem. Symboly 

považuje z paradigmatického hlediska za otevřené nekonečným významům, ovšem 

v rovině syntagmatické jsou tyto významy omezeny. Interpretační konání vnímá Eco jako 

dialektiku mezi otevřeností a formou, iniciativou ze strany vykladače a kontextového 

tlaku: „Žádný druh interpretace nelze označit za jediný možný správný. Z kontextu lze 

ovšem rozhodnout, zda je interpretace založena na snaze pochopit text, či zda je 

výsledkem halucinační reakce adresáta.“90 

 

Jak již bylo řečeno, z výše uvedených teorií vychází tzv. sémiotická analýza. Jejím 

cílem je, jak uvádí Trampota, výklad textu s ohledem na kulturní, politické, historické či 

společenské tradice a okolnosti. Role výzkumníka je tak u tohoto druhu analýzy velmi 

významná. Pochopitelně již samotný výběr analyzovaného vzorku, jenž oproti jiným 

analytickým metodám bývá výrazně užší, může vnášet do výzkumu jistou míru 

subjektivity.91  

 

Dekonstrukce sdělení a rozklíčování probíhá, stejně jako kódování jakožto proces 

opačný, v několika rovinách. Na úrovni denotativní se jedná především o popis situace, 

výčet obrazů a znaků, které sdělení obsahuje, a jejich uspořádání. Popisujeme, kdo se ve 

sdělení objevil, jeho vizáž, oblečení, stejně tak i obsah toho, co prezentoval. Způsob 

zachycení situace, charakteru záběru, postavení jednotlivých aktérů sdělení u fotografie 

či filmu, řazení slov a gramatika u textů spadá do kategorie technických kódů. 

V následujícím textu se zaměřím na některé signifikantní prvky zobrazení dítěte 

v časopisech pro rodiče, s důrazem na ty, jež mají za cíl navázat kontakt se čtenářem.  

 

Využít při tom lze kromě sémiotické analýzy rovněž některé postupy vizuální 

funkční gramatiky. Vizuální funkční gramatika převádí obrazová sdělení na úroveň kódů. 

Kódy rozdělujeme do tří skupin. První skupinou jsou kódy technické, které vychází 

z podstaty vzniku obrazu, ale jež mohou být nějakým způsobem významotvorné. Rozumí 

se jimi například velikost zobrazení, úhel pohledu či použitá optika. Jiným vlastnostem 

90 ECO, Umberto a Ladislav NAGY. Meze interpretace. 1. české vyd. Praha: Karolinum, c2004, s.28, 
ISBN 97880246074052009. 
91 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 
2010, s. 120. ISBN 978-80-7367-683-4. 
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obrazů se věnuje analýza použitých symbolických kódů, jež si všímá barev, prostředí, 

kostýmů a rekvizit. Vztahy mezi jednotlivými aktéry sdělení a mezi aktéry a příjemcem 

se věnuje analýza reprezentačních procesů a rolí. Ve skutečnosti se jedná o velmi 

propracovanou metodiku, z níž ve své práci využiji pouze její fragmenty na základě 

příkladů, které uvádí Tomáš Trampota v knize Metody výzkumu médií.92 

 

Jak jsme si na tomto krátkém popisu sémiotické analýzy ukázali, jedná se o 

metodu komplexní a složitou. Její výhodou je především to, že umožňuje proniknout do 

hloubky a odhalit skryté významy a interpretace sdělení. Má však také řadu úskalí: 

nepostihuje kvantifikaci jevů a jistá subjektivita analytika je při jejím používání 

nevyhnutelná.  

 

 

 

  

92 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 
2010, s. 159-161. ISBN 978-80-7367-683-4 
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6. Postavení vybraných časopisů na trhu 
Časopisy Maminka a Betynka se snaží pokrýt zájmy čtenářek v závislosti na věku 

dítěte od těhotenství až po nástup do povinné školní docházky. Jak uvádí Vojtěchovská, 

tvoří nejsilnější čtenářskou skupinu u obou těchto titulů ženy ve věku 20-29 let, 

následované skupinou žen od 30-39 let s převažujícím středoškolským vzděláním a 

převážně z měst do 100 tis. obyvatel.93 

Mezi konkurenční tituly vybraných časopisů v daném roce patřily například 

Rodiče, mutace německého magazínu Eltern, či časopis Family Star. Ten se snažil zacílit 

na širší věkovou kategorii a přinášel témata pro rodiče do deseti let věku dítěte. Vycházel 

u vydavatelství Stratosféra, po jehož převzetí společností Bauer media vydávání časopisu 

v roce 2013 skončilo.94 Dalším titulem, jenž se objevil již v roce 2003 a rychle se mezi 

čtenáři etabloval, je časopis Miminko vydávaný společností Affinity Media.  

 

Vývoj segmentu časopisů pro rodiče v České Republice po roce 2000 popisuje 

Martina Vojtěchovská v příspěvku pro web Trend Marketing.95 Upozorňuje na 

skutečnost, že články věnované péči o dítě nejsou pouze výsadou časopisů pro rodiče, 

nýbrž se objevují také v dalších typech ženských magazínů. Vojtěchovská ve svém 

článku cituje vyjádření šéfredaktorky časopisu Miminko Romany Černé na téma 

konkurence v oblasti časopisů pro rodiče:  
"V době, kdy jsme vstoupili na trh s naším časopisem (v roce 2003 - pozn. aut.), 

byla situace na trhu žalostná. Vycházely dva časopisy pro maminky, z nichž jeden nabízel 

strnulé stránky postrádající jakoukoliv interaktivitu a druhý postavil komunikaci s 

čtenářkami na známých tvářích a lifestylovém přístupu. /…/ Vydavatelství brzy zjistilo, 

že maminky mnohem lépe přijímají časopis, který jim nabízí možnost vyjádření a 

předávání si zkušeností, ale také názory a komentáře odborníků z oboru porodnictví a 

dětského lékařství. Tato část čtenářů nás přitahuje proto, že nepodléhá krátkodobým 

mediálně-módním výstřelkům, ale v drtivé většině se skutečně zajímá o péči o své děti a 

jejich výchovu."96  

93 Tamtéž. 
94 Media Guru [online]. [cit. 2015-12-27]. Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2013/04/bauer-
upravuje-tituly-stratosfery-stahne-family-star/#.VoBJbmCSHwc 
95 VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Trend Marketing [online]. 2008 [cit. 2015-12-27]. Dostupné z: 
http://trendmarketing.ihned.cz/c1-23023120-ctenarky-casopisu-pro-maminky-chteji-stale-vice# 
96 VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Trend Marketing [online]. 2008 [cit. 2015-12-27]. Dostupné z: 
http://trendmarketing.ihned.cz/c1-23023120-ctenarky-casopisu-pro-maminky-chteji-stale-vice# 
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Černá rovněž srovnává tuzemské a zahraničních trendy v oblasti reklamy. Zatímco 

v některých západních časopis pro ženy nejsou kupříkladu reklamy na automobily či 

elektroniku výjimkou, v tuzemsku většinu inzerentů tvoří výrobci dětské výživy či plen.  

 

6.1 Stručná charakteristika vybraných časopisů 

Betynka 

Časopis Betynka vychází v České republice od roku 1992, kdy jej začali vydávat 

manželé Čermákovi. Později jej odprodali vydavatelství Burda Praha. V roce 2012 získal 

cenu Časopis roku v kategorii časopisů s nákladem od 15 do 25 tisíc výtisků, již 

každoročně uděluje odborná porota Unie Vydavatelů na základě různých kritérií. 

Přidělení ceny časopisu Betynka zdůvodnila faktem, že si Betynka dlouhodobě udržuje 

nejvyšší čtenost na trhu časopisů pro maminky.97 Další klíčovým datem v historii 

magazínu bylo převzetí Betynky vydavatelstvím Mladá fronta, což je jedno z největších 

tuzemských vydavatelství. V Mladé frontě již vycházel a stále vychází konkurenční a 

velice úspěšný časopis Maminka. Akvizicí Betynky jakožto hlavního konkurenta na trhu 

Mladá fronta výrazně posílila své postavení v segmentu časopisů pro rodiče. 

Vydavatelství Burda Praha v souladu s rozhodnutím orientovat se dále spíše na kategorii 

lifestylových magazínů s převzetím souhlasilo.98 

 

Maminka 

Konkurenční titul Maminka vznikl v roce 2001 a patří dlouhodobě mezi 

nejprodávanější v segmentu. Označení „konkurenční“ samozřejmě převzetím Betynky 

poněkud změnilo význam, spíše by bylo vhodnější označit je za možnou alternativu a 

doplnění sortimentu. Vydavatel charakterizuje magazín takto: „Maminka obsáhne 

problematiku plánování těhotenství, jeho průběhu, porodu, zdraví a výchovy dětí až do 

školního věku. Zároveň sleduje současné trendy v porodnictví, vývojové psychologii a 

97 Unie vydavatelů ČR [online]. [cit. 2015-04-05]. Dostupné z: 
http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/casopis_roku/288-
ix_rocnik_souteze_casopis_roku_2012 
98 ČTK. Strategie.cz [online]. [cit. 2015-04-05]. Dostupné z: Mladá fronta od Burdy převzala časop Více 
na: http://strategie.e15.cz/zpravy/mlada-fronta-od-burdy-prevzala-casopis-betynka-
1100414#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink 
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pediatrii. Časopis ale není jen o dětech a své čtenářky láká i na "klasické" rubriky - móda, 

kosmetika, zdraví, krása.“99 

 

Máma a já 

Časopis Máma a já byl na trh uveden v roce 2006 slovenským nakladatelstvím 

Orbis In na základě úspěchu na slovenském mediálním trhu. Na svých internetových 

stránkách se prezentuje jako odborný časopis, který provází rodiče vývojem dítěte od 

těhotenství až po školní věk. Články, které jsou dle informací na stránkách časopisu 

připravovány v úzké spolupráci s odborníky z různých oblastí, jsou čtenářům podávány 

jasnou a srozumitelnou formou.100 Právě onou deklarovanou odborností se časopis Máma 

a já snaží vymezit na poli časopisů pro rodiče. Kromě samostatně provozovaného portálu 

www.mamaaja.cz je samozřejmostí i facebookový profil. 

 

 
Obr. 7: Čtenost a prodaný náklad časopisů pro ženy v roce 2013101 

 

 

99 VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Http://trendmarketing.ihned.cz/c1-23023120-ctenarky-casopisu-pro-
maminky-chteji-stale-vice [online]. [cit. 2015-04-22]. Dostupné z: http://trendmarketing.ihned.cz/c1-
23023120-ctenarky-casopisu-pro-maminky-chteji-stale-vice 
100 Máma a já: O nás [online]. [cit. 2015-11-22]. Dostupné z: 
http://www.mamaaja.cz/ActiveWeb/Page/cz/about/o_nas.htm 
101 Media Projekt 2013. Unie vydavatelů ČR [online]. [cit. 2015-12-07]. Dostupné z: 
http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/Ro%C4%8Dn%C3%AD.pdf 
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Název titulu: MÁMA a já 

Ročník IX.: devátý 

Periodicita: měsíčník 

Tištěný náklad: 50 tisíc ks 

Předplatitelé: 17 tisíc 

 

Obr. 8: Údaje o nákladech časopisu Máma a já102  

(Přesné údaje o prodaných nákladech a četnosti časopisu Máma a já se nepodařilo zjistit, 

neboť časopis není členem Unie vydavatelů ČR) 

 

6.2 Internetové komunikační aktivity analyzovaných časopisů 

Významnou součást komunikační strategie většiny tištěných médií dnes tvoří 

jejich aktivity v prostředí internetu. Webové stránky časopisů Maminka i Betynka jsou si 

na první pohled podobné, což je vzhledem k tomu, že oba tituly spadají pod stejné 

vydavatelství, logické. Web časopisu Maminka je přehlednější a umožňuje zakládat 

maminkám po vzoru sociálních sítí profily matek i dětí, skupiny, účastnit se diskuzí a 

přátelit se s ostatními uživateli. Součástí obsahu pro registrované uživatele jsou články 

z tištěné verze. Rovněž poskytuje databázi a hodnocení porodnic a nabízí vhodné obsahy 

dle věku dítěte. Zdařilost těchto stránek se odráží i v návštěvnosti – graf uvedený v příloze 

č. 1 poskytuje údaje o návštěvnosti stránek přidružených k jednotlivým analyzovaným 

časopisům v jednotlivých obdobích. Ze statistik vyplývá, že stránky časopisu Maminka 

jsou nejnavštěvovanější a v některých měsících dosahují ve srovnání s weby Máma a já 

či Betynka mnohonásobného počtu návštěv.103  

 

Výzkum společnosti Gemius na osmi trzích střední a východní Evropy přinesl 

zajímavé výsledky týkající se návštěvnosti webů.104 Nejvyšší počet uživatelů ženského 

pohlaví, konkrétně 62 %, zaznamenaly v České republice weby věnované těhotenství a 

rodičovství. Pomyslnou druhou příčku zaujímají weby o zdraví s podílem 56 % a na třetím 

místě jsou s 53% podílem stránky zaměřené na koníčky a volný čas (viz příloha č. 2). 

102 Máma a já [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: 
http://www.mamaaja.cz/mamaajaUserFilesCZ/File/M_MA_a_j_mediakit_2014.pdf 
103 Netmonitor [online]. [cit. 2015-12-14]. Dostupné z: http://www.kurzy.cz/netmonitor/ 
104 Marketingové noviny [online]. [cit. 2015-12-21]. Dostupné z: 
http://www.marketingovenoviny.cz/ceske-zeny-vyhledavaji-weby-o-materstvi-muzi-o-autech/ 
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Překvapivé je zjištění, že tyto tři nejnavštěvovanější kategorie orientované na ženy 

navštěvuje až 43 % mužských uživatelů. Oproti tomu weby s obsahem zaměřeným 

výhradně na muže navštěvuje jen 27 % žen. Srovnání výsledků analýz v jednotlivých 

zemích poukazuje na větší tematickou rozmanitost ženských webů, zatímco u mužských 

uživatelů převažují stejná témata ve všech zkoumaných zemích.  

 

V internetovém prostředí se vyskytuje velké množství konkurenčních stránek. 

Mezi nejnavštěvovanější weby patří emimino.cz, modrykonik.cz, maminkam.cz, 

babyonline.cz, baby-cafe.cz či rodina.cz.105 Velmi oblíbenou službou, jež je součástí 

většiny webů zaměřených na matky na mateřské dovolené, je internetový bazar. 

Objednávky zboží přes internet jsou pro ženy v domácnosti pohodlnou variantou 

nakupování. Ženy na mateřské dovolené jsou rovněž velmi aktivní skupinou na sociálních 

sítích, například na Facebooku. To potvrzují data britského výzkumu, který ukázal, že na 

Facebooku jsou přes 4 miliony aktivních matek, z nichž se plných 88 % do sítě přihlásí 

každý den.106 Ve srovnání s ostatními britskými ženami přidávají dvakrát 

více komentářů, jsou fanoušky 1,9krát většího množství stránek a 1,8krát častěji 

publikují statusy nebo fotky. Mají rovněž v průměru více přátel na Facebooku. Ačkoliv 

byl výzkum proveden ve Velké Británii, lze předpokládat obdobné výsledky i v jiných 

zemích včetně České republiky. 

 

Zvláštní kategorií, jíž je třeba věnovat pozornost, tvoří stále populárnější diskusní 

fóra a blogy. Vzhledem k nízkým nákladům jsou ideální formou vyjadřování pro každého, 

kdo má potřebu sdělit své dojmy či názory nebo jen popsat nějaký zážitek. Jejich význam 

pochopily i společnosti a integrovaly je do své komunikace. Blogy a k nim přidružená 

diskusní fóra, jež jsou součástí stránek společností, mají tu výhodu, že jejich obsah může 

provozovatel webu za pomoci příslušných nástrojů kontrolovat a vhodným výběrem 

témat určovat charakter diskuse. Neděje se tak ovšem vždy. Při podrobnějším 

prostudování zjistíme, že například diskusní platforma webu Maminka v některých 

případech svým obsahem připomíná spíše seznamku či erotický chat. Poměrně velkou 

část diskutujících tvoří muži, kteří diskusní panel pojali jako možnost oslovit nezadané 

105 Netmonitor [online]. [cit. 2015-12-25]. Dostupné z: http://www.kurzy.cz/netmonitor/tehotenstvi-a-
rodicovstvi 
106 ŠOVČÍKOVÁ, Irena. Marketing journal: Studie: Matky jsou na Facebooku aktivnější než ostatní 
ženy [online]. 2014 [cit. 2015-12-21]. Dostupné z: http://www.marketingovenoviny.cz/ceske-zeny-
vyhledavaji-weby-o-materstvi-muzi-o-autech/ 
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ženy. Na druhou stranu přílišné zásahy v podobě častých úprav příspěvků nebo 

odstraňování negativních názorů spotřebitelů mohou snížit kredit takového blogu či fóra 

u jeho účastníků. Pro image firmy je výhodnější, když moderátor na negativní hodnocení 

zareaguje vstřícně a problematiku věcně spotřebiteli vysvětlí.107  

  

107 HÖRNER, Thomas. Marketing im Internet : Konzepte zur erfolgreichen Online-Präsenz. Originalausg. 
München : Dt. Taschenbuch-Verl., 2006. s. 229-254, ISBN 3-423-50895-7. 
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7. Obrazová analýza jednotlivých časopisů 
Zpracování a analýza vybraného materiálu probíhaly v několika fázích, jež bych na 

úvod analytické části rád shrnul. 

1. Formulování výzkumné otázky, tedy zjištění, jak ke čtenáři promlouvají vybraná 

sdělení s důrazem na roli zobrazených dětí. Důraz je kladen na provázanost 

redakčního obsahu a komerční komunikace. 

2. Výběr médií 

3. Výběr konkrétního materiálu 

4. Analýza vybraného materiálu 

5. Interpretace výsledků analýzy a jejich zařazení do širšího společenského kontextu 

6. Závěr 

 

Výběr konkrétních příkladů k analýze probíhal na subjektivním základě v rámci 

zvoleného vzorku. Hlavním kritériem byl vztah zkoumaného vzorku k tématu. Tato 

analytická část obsahuje vždy nejprve analýzu titulních stran časopisu, na níž navazuje 

rozbor vybraných obsahů nekomerční a komerční komunikace. 

 

U každého z analyzovaných vzorků se soustředím na stejný vzorec znaků:  

• Znaky signalizující postavení pozorovatele 

Tento bod se zabývá primárním oslovením čtenáře. Zkoumaným prvkem je postavení 

pozorovatele ve vztahu k zobrazeným postavám a to, zda s ním navazují oční kontakt. 

Předmětem zájmu je také vzájemný vztah a interakce zobrazených postav.  

• Znaky signalizující zpracování obrazu 

Cílem je popis grafického zpracování, užití barev či specifických druhů záběru. 

• Znaky představující obsah obrazu a jejich umístění  

V této části shrnuji jednotlivé významotvorné prvky, jejich umístění a analyzuji jejich 

význam v rovině denotační.  

• Význam   

Hlavním cílem tohoto bodu je interpretace vybraných prvků v konotační rovině, jejich 

výklad a popis možných účinků ve vztahu ke čtenáři. Zároveň zde analyzuji souvislosti 

mezi redakčními texty a příslušnou komerční komunikací. 
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7.1 Betynka 

7.1.1 Analýza titulních stran  

 

 
Obr. 9: Betynka 1/13, titulní strana 

 

Znaky signalizující postavení pozorovatele 

Obrázek je umístěn tak, aby při pohledu na střed pozorovatel navázal oční kontakt 

s dítětem i s mužem. Muž i dítě se dívají přímo na pozorovatele, zatímco žena si jej vůbec 

nevšímá. Středem jejího zájmu je pouze dítě a k pozorovateli je otočená bokem. 

Záběr je pořízen z přímého pohledu. 

 

Znaky signalizující zpracování obrazu 

Dominantní barvou na obrázku je bílá – tvoří pozadí obrázku a i protagonisté jsou 

oblečeni do bílé. Bílé pozadí je v ostrém kontrastu s titulky.  Název časopisu je stejně 

jako názvy nejdůležitějších témat v časopise vyveden v kombinaci růžové a fialové 

barvy. Obsahy stěžejních témat pod nadpisy jsou rozvedeny menším písmem tmavé 

barvy. Pod názvem časopisu je slogan „Časopis pro mámy a táty, kterým na dětech 
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záleží“. Vpravo je v zeleném kruhu upoutávka na soutěž uvnitř titulu. Celkově je 

fotografie velice světlá.  

 

Znaky představující obsah obrazu a jejich umístění 

Všichni protagonisté na fotografii jsou v těsném kontaktu, což odráží jejich úzký vztah. 

Usmívající se otec drží dítě jednou rukou a dívají se na pozorovatele. Žena naznačuje, 

kdo je pro ni nejdůležitější. Pozorovateli nevěnuje pozornost, hledí zblízka na dítě a drží 

jej za ruku. Titulek nalevo od mužovy tváře odkazuje na skutečnost, že rodina patří do 

aristokratické vrstvy. 

 

Význam 

Úlohou výjevu je navodit v čtenáři ideální představu šťastné rodiny. Zcela výjimečně se 

zde objevuje obrázek kompletní rodiny, otec má dominantní postavení a navazuje oční 

kontakt. Muž je, jak se můžeme dočíst uvnitř časopisu, šlechtického původu. Za jeho 

umístění ve středu lze hledat zakořeněnou stereotypní představu o aristokratickém 

rodinném životě jako o životě v silně patriarchálním prostředí.  Žena naopak šlechtický 

titul nabyla sňatkem, nemá urozený původ a její role na vyobrazení spočívá hlavně v péči 

o dítě, jež je po otci rovněž rozeným šlechticem a stejně jako on hledí zpříma na 

pozorovatele. Slogan v tomto čísle se jako jediný odlišuje od ostatních zkoumaných 

vzorků časopisu Betynka a koresponduje tak s obrazem. 
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Obr. 10: Betynka 4/13, titulní strana 

 

Znaky signalizující postavení pozorovatele 

Záběr je pořízen z mírného podhledu vůči matce. Pozorovatel je umístěn do výše očí 

dítěte. Dítě ale nehledí na pozorovatele, nýbrž spíše stranou. Oční kontakt navazuje jeho 

matka.  

 

Znaky signalizující zpracování obrazu 

Obraz je celkově opět velmi světlý, pozadí má tentokrát lehce modrý nádech. V souladu 

s barvou pozadí je barva oblečení matky i dítěte. Je ovšem tmavší tak, aby byla oproti 

pozadí výraznější. Kontrastní barvou titulků a názvu časopisu je tentokráte červená. 

V popisu obsahu je u jména červená šipka směřující k ženě na fotografii sloužící 

k objasnění její identity. V červeném obláčku zaujme čtenáře výrazný nadpis „Bolesti 

zad“. Název časopisu je částečně překryt postavou ženy. 

 

Znaky představující obsah obrazu a jejich umístění 

Žena se směje, má rozevláté vlasy, což navozuje pocit pohybu a upoutává pozorovatele.  
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V náručí třímá dítě předškolního věku rovněž s rozevlátými vlasy a rukou v pootevřených 

ústech. Dítě je již poměrně velké a těžké, žena se i přes vynaloženou námahu směje a 

snaží se působit uvolněně. Oba protagonisté jsou obleženi ležérně. 

 

Význam 

Na tomto příkladu lze demonstrovat souvislosti mezi obrazem a obsahy témat 

naznačených v titulcích. Žena na obrázku tvrdí, že si „od dětí nepotřebuje odpočinout“, 

což naznačuje úsměvem i přes vynaložené úsilí při nošení dítěte. Pod tímto tvrzením je 

ale nastolen možný problém – červeně zvýrazněný nápis „Bolest zad“, tedy problém 

s nošením větších dětí přímo spojený. Ihned pod ním časopis odkazuje na pomoc, již 

přináší na svých stránkách. Slibuje rady jak odborníků, tedy v tomto případě lékařů a 

cvičitelek, tak i rady z řad laiků, matek trpících obdobnými problémy. Výklad výjevů 

koresponduje se sloganem časopisu „Časopis, který rozumí vám i dětem“. 
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Obr. 11: Betynka 7/13, titulní strana 

 

Znaky signalizující postavení pozorovatele 

Pozorovatel hledí na dítě zpříma. Menší obrázek s rodinou známé osobnosti je umístěn 

ve výši očí dítěte a poutá tak pozornost čtenáře. 

 

Znaky signalizující zpracování obrazu 

Název časopisu a titulky poukazující k hlavním tématům v časopise jsou ve výrazném 

růžovém provedení, které je opět velmi kontrastní vůči světlému, lehce nafialovělému 

pozadí.  Všechny zobrazené postavy jsou oblečené do šatů výhradně bílé barvy, pouze 

barva peřinek a hračky jsou světle žluté. 

 

Znaky představující obsah obrazu a jejich umístění 

Smějící se modrooké dítě má otevřenou pusu, do níž si vkládá ruce. Je oblečeno pouze 

do plenek. O koleno má opřenou plyšovou hračku stejné barvy jako peřinka v pozadí. 

 

Význam  

Výjev má za úkol navodit pocit roztomilosti a vzbudit v pozorovateli (či spíše 

pozorovatelce) mateřské city. Dítě má rozverný výraz, který je ještě umocněn 
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pootevřenými ústy a rukou v nich vložených. Ruce v ústech pomáhají určit věk dítěte, 

vždyť dle freudovské klasifikace se právě raný dětský věk nazývá tzv. orálním obdobím, 

tedy obdobím, kdy dítě poznává svět nejvíce skrze ústa. Na obraze můžeme zaregistrovat 

další prvky snažící se navodit důvěrný a něžný vztah s dítětem, například plyšová hračka. 

Stejně tak lze vnímat i užití výhradně bílé barvy oblečení a světlých doplňků. Bílá barva 

je v evropském kulturním rámci symbolem čistoty a nevinnosti.                                                              
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Obr. 12: Betynka 10/13, přední strana              Obr. 13:   Raffael Santi: Sixtinská Madona108 

 

Znaky signalizující postavení pozorovatele 

Dítě hledí upřeně pozorovateli přímo do očí. Menší obrázek je stejně jako v předchozím 

případě umístěn do roviny očí dítěte na obrázku hlavním. 

 

Znaky signalizující zpracování obrazu 

Barva pozadí je světlá, téměř až bílá. Dominantní kontrastní barvou titulků je tentokrát 

oranžová. Žlutou barvou je zvýrazněna informace, že čtenář v tomto vydání získá ještě 

jeden časopis zdarma.  

 

Znaky představující obsah obrazu a jejich umístění 

Dítě má opět prst vložený v pootevřených ústech a je zjevně nahé, přikryté pouze 

peřinkou s lehce modrým nádechem. Oči má až nepřirozeně modré, což nastoluje otázku, 

nakolik jsou fotografie postprodukčně graficky upravovány.  

 

 

 

108 SANTI, Raffael  Sixtinská Madona (1514), dostupné z http://www.rodon.cz/malir-dila/Rafael-Santi-
126/Sixtinska-madona-1514--990 

                                                 



 58 

Význam  

Zobrazení dítěte s prstem v ústech může vyvolávat rozličné konotace. Jistě odkazuje 

k pojmům jako roztomilost a nevinnost, ve výrazu dítěte lze nalézt ale i náznak rošťáctví. 

Tento výklad je podpořen jedním z výrazných titulků vznášející otázku „Proč 

zlobí?“ Zároveň kulatý obličej, zvlněné vlásky, výraz i tělesné proporce upomínají na 

„barokního andělíčka“, jakým je například andílek ze Santiho obrazu Sixtinská Madona 

z roku 1514. 

 

7.1.2 Analýza vybraných příkladů z jednotlivých rubrik 

Obsah časopisu Betynka je rozdělen do celkem devíti hlavních kategorií, a to Na 

úvod, Téma měsíce, Těhotenství, Miminko, Batole, Předškolák, Školák, Krása a Rodina. 

Každá z těchto kategorií obsahuje různý počet tematicky vhodných článků, z nichž jsem 

si vybral vždy jeden příklad. Analýze je podroben zpravidla nejprve obsah redakčního 

textu, ilustrující fotografie a na závěr komerční sdělení. 

 

Dopisy čtenářů, rubrika Na úvod  

První tři strany v kategorii Na úvod jsou věnovány dopisům čtenářů. Dát prostor 

čtenářům patří jistě k dobrému bontonu a na tuto rubriku narazíme u většiny periodického 

tisku. Proč tomu tak je? Hlavním důvodem je, že názory čtenářů poskytují cennou reflexi 

tvůrcům příslušného média. Ti pak mohou na základě analýzy čtenářských příspěvků 

přizpůsobovat do jisté míry témata, kterými se časopis bude zabývat. Tak to tedy i sami 

tvůrci časopisu tvrdí v úvodním textu. Ovšem pouze přijímat podněty čtenářů nebo 

poskytovat rady na jednotlivé problémy nestačí. Časopis tímto poskytne čtenáři - 

dopisovateli vlastní mediální prostor a poskytne mu tak možnost sdělit své názory, pocity 

a postoje, ale i problémy ostatním čtenářům. Z běžného konzumenta se alespoň zčásti 

stane producent.  

 

Může se zdát, že analýza zaměřená na obraz dítěte v těchto článcích bude přinášet 

nerelevantní výsledky, neboť se dá předpokládat, že matky hovoří o svých vlastních 

dětech jinak, nežli káže mediální diskurz. Na druhou stranu obraz dítěte v médiích bude 

pojmy užívané matkami přejímat a nadále se podílet na jejich dalším šíření. Četba 

korespondence přináší informace jiného druhu - spíše vypovídá o vztahu čtenáře 

k časopisu. Z celkového počtu šestnácti dopisů pouze dva příspěvky neobsahovaly 
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zmínku o časopise samotném. Dvanáct dopisů obsahovalo poděkování či odkaz 

k nějakému předchozímu vydání či alespoň oslovení redakce. Dva dopisy pak byly 

formulovány způsobem, jakoby nebyly určeny skupině neznámých redaktorů, nýbrž 

někomu důvěrně známému. Jako ukázku uvádím výňatek z příspěvku v dubnovém čísle: 

"Milá Betynko, je úterý odpoledne a můj dvouletý brouček sladce spí...." Následuje líčení 

prožitků s nemocným dítětem během Vánoc. Celý dopis končí poděkováním. "Děkuji 

Betynko, že jsi, děkuji, že jsem se mohla vypsat....Tobě, Betynko, přeji, ať i nadále 

zůstaneš pro nás maminky prima kamarádkou, která pomůže, poradí, pobaví a je tady 

zkrátka pro nás."  Oslovení Betynka zde samozřejmě zastupuje celou redakci časopisu, 

což je příkladem metonymie.109 Dalším velmi častým jevem je, že se čtenářka podepíše 

nejen sama, ale i jménem svého dítěte, jako například v dubnovém čísle. 

 

Jsem sama na dítě, rubrika Těhotenství (příloha č. 3) 

Analýza redakčního obsahu  

Jako příklad jsem vybral článek nazvaný Jsem sama na dítě. Článek je psán strohým, 

věcným stylem. Radí matkám, na jaké státní příspěvky mají v těhotenství a mateřství 

nárok a co mohou požadovat po otci dítěte. 

 

Součástí článku jsou dvě fotografie. 

Znaky signalizující postavení pozorovatele 

Pozorovatel se dívá ze shora na ležící matku s kojencem. Obě postavy jsou k pozorovateli 

bokem, takže chybí oční kontakt. 

Znaky signalizující zpracování obrazu 

Matka i dítě leží na bílé peřině, stejně i oblečení dítěte a matky je laděno do světlých 

barev.  Kontrastní barvou je černá barva titulků, modré džíny matky a její hnědé vlasy. 

Znaky představující obsah obrazu a jejich umístění 

Matka leží na boku a jednou rukou objímá dítě. Je k němu sehnutá, dítě zase k ní natahuje 

ruce. Oba mají zavřené oči. Matka je bosá. Náladu fotografie doplňuje titulek „Jste na 

dítě SAMA“.  

Význam 

Způsob, jakým je matka skloněna k dítěti a vzájemné dotýkání se obou protagonistů 

zvýrazňuje citový vztah mezi nimi. Zavřené oči, objetí a nezájem o pozorovatele značí 

109 LAKOFF, George a Mark JOHNSON. Metafory, kterými žijeme. Vyd. 1. Brno: Host, 2002, s. 49 - 50. 
Teoretická knihovna. ISBN 80-7294-071-6. 
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uzavření se před okolním světem. Pro matku a dítě jako by v tu chvíli neexistoval nikdo 

jiný. To koresponduje s tématem článku i titulkem. Matka je na dítě sama a chybí ji opora 

v podobě muže. 

 

Na další straně je další fotografie, tentokráte již smějícího se dítěte. 

Znaky signalizující postavení pozorovatele 

Pozorovatel hledí dítěti zpříma do očí. 

Znaky signalizující zpracování obrazu 

Fotografie je stejně jako předchozí vyvedena ve světlých barvách, dítě v bílém oblečku 

sedí na modrých džínech matky. 

Znaky představující obsah obrazu a jejich umístění 

Dítě sedí ležící matce na břiše a opírá se o její skrčené nohy. Má veselý výraz a cucá si 

palec. Navazuje oční kontakt s pozorovatelem. 

Význam 

Druhá fotografie naznačuje změnu obsahu sdělení. Na rozdíl od fotografie na předchozí 

straně přináší dobrou náladu, vyjadřuje čtenáři otevřenost a vstřícnost. Obraz 

předcházející vlastnímu textu ukazuje bezradnou matku chránící dítě. V závěru článku 

naopak obraz značí, že s dostatkem informací, jež časopis poskytuje, není třeba mít 

obavy. Médium tak supluje chybějící oporu, muže živitele. Nutno dodat, že článek 

skutečně přináší celou řadu užitečných informací o problematice výživného a systému 

státních příspěvků.  

 

Analýza komerčního sdělení 

Obsah inzerce připojené k článku je tematicky shodný s předchozím redakčním textem. 

Inzerovaným produktem je finanční služba Era patřící do portfolia Československé 

obchodní banky. Zabývá se finančním poradenstvím a poskytováním finančních služeb a 

bankovnictví. Mezi klíčové pojmy, které se v reklamním textu s nadpisem „Finance pro 

každého“ vyskytují a charakterizují zaměření produktu, jsou například výrazy 

„společenská odpovědnost“, „likvidátor překážek“, „finanční gramotnost“, 

soběstačnost“ či „rozumné zadlužení“. Text je doplněn grafickým znázorněním 

vánočního stromečku. Na ozdobách stromečku jsou uvedena hesla upozorňující na 

poskytované služby. Text nad obrázkem uvádí, že „znevýhodnění občané nacházejí u Ery 

pomoc při řešení finančních otázek“. V dolní části jsou jednotlivá hesla vysvětlena. 
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Význam  

Spojitost redakčního článku a inzerce je zřejmá, neboť tématem obou textů je finanční 

zajištění. U prvního textu vedou informace k čerpání příspěvků, na něž má dotyčná osoba 

ze zákona nárok. Obsah inzertního článku ve své podstatě parazituje na předchozím 

sdělení, neboť roli pomocníka a ochránce zde hraje komerční produkt. Zobrazení 

vánočního stromečku dává v lednovém čísle časopisu vzpomenout na nedávno uplynulé 

svátky, jež jsou synonymem klidu, pohody a bezpečí. Vánoční stromek symbolizuje 

rozdávání darů a štědrost. Tyto vlastnosti si „vypůjčuje“ inzerovaný produkt. 

 

Mazlení není rozmazlování, rubrika Miminko, příloha č. 4 

Analýza redakčního obsahu 

Obsah článku je věnován tomu, zda přílišný kontakt s dítětem a přehnaná péče nemůže 

vést k rozmazlení dítěte. V úvodu se autorka důvěrně obrací na čtenářky větou „Možná 

jste to taky zažili“. Následně uvádí příklady různých přístupů k dítěti v historii, v dalším 

sloupku zase poskytuje protichůdné příklady z jiných, konkrétně indiánských kultur. 

Uprostřed strany je v červeném rámečku text citující odborníka, psychologa Zdeňka 

Matějčka. Jeho obsah potvrzuje to, co vyjadřuje fotografie. 

Následující dvě strany spolu s dalším obrázkem povzbuzují čtenářky a nabádají je 

k trpělivosti. Článek uzavírá sloupek odborníka, v tomto případě dětské psycholožky. Na 

rozdíl od předchozí knižní citace odborníka je zde i fotografie psycholožky. Z hlediska 

získání důvěry čtenářek je to, že znají tvář konkrétní osoby, velice důležité. I když jen 

prostřednictvím média, navazují s mluvčím oční kontakt. Tím získává komunikace jiný 

rozměr, mediální komunikace přibírá prvky komunikace interpersonální a dodává vztahu 

odborníka a čtenáře jakési kvazidůvěrnosti.110  

 

Analýza připojené fotografie 

Znaky signalizující postavení pozorovatele 

Čtenář hledí na matku, jež je k němu otočena zády. Dítě, které drží v úrovni očí hledí 

mimo matku i čtenáře. Mezi protagonisty a pozorovatelem jsou dvě svislé tmavé kovové 

tyče. 

 

 

110 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003, s. 16. ISBN 80-
7178-697-7. 
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Znaky signalizující zpracování obrazu 

Dominantní barvou je opět bílá. V pozadí je možno rozeznat bílé plátno užívané ve 

fotoateliérech. 

Znaky představující obsah obrazu a jejich umístění 

Matka drží dítě a oba se smějí. Důležitý je text v pravém dolním rohu, jenž tvrdí, že si vy 

(matka) nemáte všímat cizích připomínek třetích osob na váš kontakt s dítětem a to, že 

odborníkem na své dítě jste přece vy. V kombinaci s tmavými tyčemi vyvolává dojem, že 

je pozorovatel oddělen od protagonistů pomyslnou průhlednou bariérou. 

Význam 

Matka zdvihá dítě na úroveň svého obličeje, aby s ním byla v užším kontaktu. Text titulku 

obhajuje legitimitu takového konání. Pocit ochrany protagonistů v podobě pomyslného 

oddělení od okolního světa, jehož je dosaženo pomocí prostředků uvedených výše, přináší 

jasné sdělení. Říká, že vztah a dítě je něco jedinečného, do čeho by neměl nikdo 

zasahovat.  

 

Analýza komerčního sdělení 

Komerčním sdělením je reklama na batolecí mléka značky Nutrilon. 

Znaky signalizující postavení pozorovatele 

Pozorovatel stojí na druhé straně velké louže, v níž skáčou chlapec a dívka mladšího 

předškolního věku. Věnují se pouze hře, pozorovatele si vůbec nevšímají. 

Znaky signalizující zpracování obrazu 

Hlavní barvou je zde modrá. Modře jsou vyvedeny reklamní texty, pozadí a dokonce i 

bahnitá kaluž postupně přechází do modré v místech, kde je vyobrazeno balení produktu 

v této barvě. 

Znaky představující obsah obrazu a jejich umístění 

Chlapec v modrých laclových kalhotách drží za ruku dívku v bíločervených šatičkách a 

červených holínkách. Mezi dětmi a pozorovatelem se nachází jakási bariéra v podobě 

průhledného štítu. Ačkoliv kolem blonďatých dětí, z nichž čiší radost z pohybu, cáká 

špinavá vody, jsou stále čisté. Nahoře je umístěn slogan „Pro více dní s kamarády a méně 

dní doma v posteli“. 

Význam 

Obrázek přináší reprezentaci genderových stereotypů. Chlapec má kalhoty modré barvy, 

dívka naopak šaty zbarvené do červena. Pocit čistoty, který navzdory obsahu obraz 

navozuje, působí až nerealisticky. Zvláštní pozornost je třeba věnovat průhlednému štítu, 
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za nímž obě děti skotačí. Je zdrojem ochrany, původcem čistoty a štěstí hrajících si dětí, 

které chrání před možným nebezpečím. Částečně evokuje úvodní obraz na začátku 

redakčního článku.  Špička štítu se téměř dotýká vyobrazených balení produktu, čímž 

podporuje pocit, že skutečným zdrojem ochrany je vyobrazený produkt. V dolní části pod 

nápisem „Nutrilon je jen jeden“ je rámeček s informacemi o unikátním obsahu výrobku. 

Přestože lze o povědomí laického konzumenta o tom, co jsou prebiotika sGOS/lcFOS 

(9:1) či mastné LCP kyseliny, pochybovat, informace odborného charakteru nemohou 

chybět.  Tento příklad potvrzuje platnost některých závěrů Rolanda Barthese.111 

Vztah mezi redakčním článkem a reklamním sdělením není tak přímý jako v předchozím 

příkladu. Přesto lze vysledovat některé společné rysy. Stejně jako z redakčního článku 

vyplývá, že mazlení a hýčkání je pro vývoj dítěte dobré, tak reklama slibuje obdobný 

přínos inzerovaného produktu. 

 

Jak skončit s plenkou, rubrika Batole, příloha č. 5 

Analýza redakčního obsahu 

Článek uvedený titulkem Jak skončit s plenkou poskytuje čtenářkám praktické rady a 

zároveň je ujišťuje, že jejich situace není nijak neobvyklá. 

 

Ilustrační fotografie znázorňuje batole v modrých šatičkách sedící na zavřené 

záchodové míse.  

Znaky signalizující postavení pozorovatele 

Fotografie je zhotovena z podhledu. Pozorovatel se dívá na situaci zespoda. Hlava dítěte 

není v záběru, tudíž chybí oční kontakt.  

Znaky signalizující zpracování obrazu 

Ze světlého pozadí vystupuje postava dítěte v modrobílých šatech s holýma nohama. Na 

pozadí je světlá mísa jen stěží k rozeznání.  

Znaky představující obsah obrazu a jejich umístění 

Obraz obsahuje znaky odkazující k problému, tedy konkrétně toaletu a na ní sedící 

dětskou postavu.  

Význam 

Význam zobrazených znaků má celkem jednoznačný výklad. Používání toalety nebo 

nočníku je cílem, jehož chce každý rodič dosáhnout. Proto jistě ocení rady obsažené 

111 BARTHES, Roland. Mytologie. 2. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2011, s.35-37. Bod 
(Dokořán). ISBN 978-80-7363-359-2. 
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v textu. Absenci zobrazení hlavy batolete můžeme chápat jako snahu naznačit, že přechod 

z plenek na nočník je problematikou týkajících se všech, ne jen jednoho konkrétního 

dítěte. Další možná interpretace je, že vyměšování je činností, jež podléhá jistým 

společenským konvencím a v daném kulturním prostředí je její zobrazování spojeno 

s určitými tabu. Část těla dítěte, již vidíme, je s otázkou vyměšování naopak přímo 

spojena. 

 

Analýza komerčního sdělení 

V pravém spodním rohu stránky, jež se věnuje problémům při přechodu batolete na 

nočník, je umístěna reklama na džemy a marmelády společnosti Hamé. 

Znaky signalizující postavení pozorovatele 

Pozorovatel je upoután mladou ženou s výraznýma očima, jež se ovšem na pozorovatele 

nedívá a rozpustile zvedá zraky. 

Znaky signalizující zpracování obrazu 

Jedná se o koláž, postava ženy je umístěna v prostoru vedle produktu, který je zvětšen 

tak, aby zaujal dostatečně velkou část inzerce. Hlavní barvou je červená.  

Znaky představující obsah obrazu a jejich umístění 

Žena v pravém dolním rohu obrázku je oblečena do šatů jasně červené barvy, které 

ponechávají odhalená ramena. Má načesané vlasy, čelenku utvořenou z jahod a náušnice 

v podobě višní. Rudě namalovanými ústy ukusuje jahodu. V levé polovině vidíme 

umístěn výrobek s jahodou na obalu. Horní část obrázku zaujímá text obsahující 

informace ohledně soutěže pro mladé módní návrháře, jejímž úkolem je navrhnout šaty 

odkazující k ovoci. Hlavním sloganem reklamy je slovní spojení „sladce neřestné“. 

Význam 

Sdělení obsahuje jasný sexuální podtext, což lze dobře odhalit z výrazu zobrazené ženy a 

jahody v pootevřených ústech. Rovněž červená barva je vykládána jako symbol lásky a 

sexuality. Krom toho povzbuzuje chuť k jídlu a oslovuje silné, mladé a energické 

osoby.112 Vlastnosti, jež žena reprezentuje, jsou přeneseny na základě podobnosti i na 

produkt, který nese totožné znaky – červenou barvu a jahodu. Sexuální apel je obsažen i 

ve sloganu „Sladká neřest“. Výraz „neřest“ je užíván pro pocit ze zakázaného smyslového 

prožitku, ať již chuťového či sexuálního. Soutěž s těmito pojmy spojená se obrací na 

112 VYSEKALOVÁ, Jitka a Růžena KOMÁRKOVÁ. Psychologie reklamy. 2. rozš. a aktualiz. vyd. 
Praha: Grada, 2002, 264 s. Expert (Grada). ISBN 80-247-0402-1. 
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studenty, tedy lidi mladé a energické, což koresponduje s jedním z výkladů symbolu 

červené barvy. Umístění reklamy vyzývající studenty k zapojení se do soutěže v časopise 

pro matky je vzhledem k cílové skupině mírně zarážející. Toto komerční sdělení slouží 

jako vhodný příklad absence jakéhokoliv vztahu komerčního sdělení a redakčního textu. 

 

6 mýtů o vších, rubrika Předškolák, příloha č. 6 

Analýza redakčního obsahu 

Článek nazvaný 6 mýtů o vších se zabývá problémy s jedním z nejčastěji se vyskytujících 

parazitů, kterým je veš dětská. Text článku červeným výrazným písmem uvádí šest 

nejčastějších mýtů, které o parazitovi kolují, aby je pak v autor textu uvedl na pravou 

míru. Červeně zvýrazněný odstavec přináší faktické údaje o životě vši. Na rozdíl od 

ostatního textu obsahuje hodně číselných údajů a neužívá zdrobnělin a důvěrných 

oslovení. Jeho úlohou je poskytnout celému článku odborné pozadí. 

 

Obrázek na úvodní straně článku ukazuje dvě děti předškolního věku hrající si na 

houpačce. 

Znaky signalizující postavení pozorovatele 

Pozorovatel stojí velmi blízko celé situaci. Dívka, jež navazuje oční kontakt se čtenářem, 

visí hlavou dolů, oči má tedy u spodního okraje obrazu. Tato poněkud nepřirozená poloha 

vzbuzuje pozornost. 

Znaky signalizující zpracování obrazu 

Fotografie je pořízena v exteriéru, pravděpodobně na travnaté zahradě, proto je barva 

pozadí zelená. Postava a obličej dívky v popředí je vyvedena ostře, naopak druhá dívka, 

která je od objektivu vzdálena, je značně rozostřena, což je přirozená vlastnost fotografie.  

Znaky představující obsah obrazu a jejich umístění 

Výrazným znakem, jenž odkazuje k tématu článku, jsou dívčiny vlající vlasy, které 

vynikají právě díky poloze hlavou dolů. Významotvorným prvkem je i přítomnost druhé 

dívky. Jak upozorňuje text na obrázku, je problematika vší spojena s letními prázdninami 

a následným nástupem do škol a školek. Hra a bezstarostnost na obrázku zařazeném 

v červencovém vydání tvrzení umocňují.  

Význam 

Husté vlasy a dětský kolektiv tvoří obraz ideálního prostředí pro výskyt vši dětské. Proto 

je na obrázku i druhá dívka, byť se její přítomnost může zdát z hlediska míry zaujetí 

čtenáře nepodstatná. 
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Analýza komerčního sdělení 

V pravém dolním rohu stránky je inzerát nabízející přípravek proti vším s názvem 

„Liquido Duox“. Tento příklad jsem vybral záměrně jako ukázku přímého vztahu obsahu 

redakčního článku s inzerovaným výrobkem. 

Znaky signalizující postavení pozorovatele 

Pozorovatel je zaujat obličejem dívky, která se nachází přímo uprostřed fotografie a 

zpříma na něj hledí vykulenýma očima s otevřenou pusou.  Dalším prvkem, který čtenáře 

upoutá, jsou velké kreslené postavy vší. Hned vedle obličeje je umístěno balení produktu. 

Znaky signalizující zpracování obrazu 

Figura dívky v popředí je vyvedena ostře, rodiče stojící za ní jsou naopak rozostřeni. Části 

s textem lemující obrázek jsou červeně zvýrazněny. Vši jsou na fotografii dokreslené. 

Znaky představující obsah obrazu a jejich umístění 

V horní části nad fotografií je vedle názvu výrobku umístěn nápis „Pomooooc, vši!!!“. 

Toto tvrzení umocňuje fotografie dívky a dvou dospělých s vešmi ve vlasech. Postavy se 

svých vlasů dotýkají, aby daly najevo, že se jedná o problém. Z fotografie vystupuje 

balení výrobku. Pod fotografií jsou tvrzení deklarující okamžitý účinek výrobku a odkaz 

na jistou studii prokazující, že již první použití produktu v 94 % případů zbavilo postižené 

vší. 

Význam 

Nešťastné výrazy v obličejích protagonistů drbajících se na hlavách mají ve spojení 

se zvoláním „Pomoooc, vši!“ a velkými kreslenými postavami hrozivě vypadajících vší 

zdůraznit význam problému. Byť je veš považována za parazita vyskytujícího se hlavně 

u dětí, postavy dvou dospělých s parazity ve vlasech tuto představu vyvrací. To je ostatně 

i jeden z mýtů, uvedených redakčním článkem na pravou míru. Znamená to nepříjemnost 

pro všechny členy rodiny. Červená barva, jež rámuje obraz, značí v tomto případě 

nebezpečí, varuje a upozorňuje.113 

 

„Laktační poradna“, rubrika Miminko, příloha č. 7 

Většina sdělení zařazených do kategorie inzerce bývá spojena s konkrétní značkou 

produktu. Zajímavou výjimku tvoří sloupek umístěný v závěru oddělení nazvaném 

„Laktační poradna“, v němž nalezneme odpovědi laktační poradkyně na otázky maminek 

týkající se problémů s kojením. Tématem sloupku jsou možná úskalí při přechodu od 

113 VYSEKALOVÁ, Jitka a Růžena KOMÁRKOVÁ. Psychologie reklamy. 2. rozš. a aktualiz. vyd. 
Praha: Grada, 2002, 264 s. Expert (Grada). ISBN 80-247-0402-1. 
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kojení k umělé výživě a časté odmítání lahvičky dítětem. Autor článku radí, jak tyto 

potíže překonat a zvyknout tak dítě bez obtíží na umělou kojeneckou výživu. Často přitom 

používá zdrobnělin a eufemistických výrazů, například „mlíčko“, „děťátko“ či 

„drobeček“. Pokud by článek byl součástí zmíněné laktační poradny či by se jednalo třeba 

o dopis některé ze čtenářek, byl by jazyk, forma i obsah sdělení pochopitelný. Inzertní 

článek je sice oddělen tenkou čarou a je psán trochu odlišným fontem, ovšem spojitost 

s předchozí rubrikou je zřejmá. V žádném případě se nejedná o klasickou propagaci 

produktu, spíše lze článek vnímat jako propagaci celé kategorie. 

 

Jak již bylo zmíněno, reklama na umělou kojeneckou výživu podléhá striktním 

legislativním omezením. Jedním z nich je i to, že reklama na náhradní kojeneckou výživu 

musí obsahovat upozornění, že „kojení je nejlepší způsob výživy kojenců“.114 To je u 

výrobků spadajících do této kategorie běžná praxe, byť je tato věta většinou vyvedena 

výrazně menším písmem nežli výroky vyzdvihující přínos a kvalitu výrobku. V tomto 

sdělení však žádná konkrétní značka mléka uvedena není, navíc je spolu s kojeneckým 

mlékem jmenována i řada jiných potravin.  

 

Umístění inzerce na stránku Laktační poradny je přirozené. Zatímco na levé 

polovině nadpisy odkazují na problémy s kojením, inzertní sloupek obdobným stylem 

vysvětluje, jak překonat odpor kojenců k umělému mléku a pití z lahve. Článek 

neopomene zdůraznit, že „odmítání mléka z lahvičky není způsobené jeho kvalitou, 

protože kojenecká mléka mají vysoce kvalitní složení….“115 Propagaci konkrétních 

značek nalezne čtenář jen o dvě strany dále. 

  

114 Srov.Vyrostli jsme na Sunaru-marketingová komunikace v oblasti kojenecké výživy. / Ondřej Fišer ; 
vedoucí práce Denisa Hejlová ; oponent práce Jan Halada. --  2011. -- 61 listů : il., [11] listů příl. 
115 Betynka. Praha: Burda Praha, spol. s.r.o., 2013, 14(10), s.57 
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7.2 Maminka 

7.2.1. Analýza titulních stran  

 

        
Obr. 14 :Časopis Maminka 1/2013, titulní strana   Obr. 15: Leonardo da Vinci - 

Madona s dítětem 116                  

 

Znaky signalizující postavení pozorovatele 

Střed stránky zaujímá obličej dítěte, které se dívá z mírného podhledu na pozorovatele. 

Oční kontakt navazuje rovněž matka, jež se sklání nad dítětem a úkosem hledí na čtenáře.  

 

Znaky signalizující zpracování obrazu 

Ze světlého pozadí vystupuje matka s tmavými vlasy s dítětem. Obě postavy jsou 

oblečeny do kombinace bílé a hnědé barvy. Titulky jsou vyvedeny výhradně v kombinaci 

odstínů růžové, fialové a černé barvy. 

 

116 VINCI, Leonardo da. Madona s dítětem, [online]. 2013 [cit. 2016-01-02]. Dostupné z: 
http://kultura.zpravy.idnes.cz/foto.aspx?r=literatura&c=A131212_185722_literatura_ob&foto=OB3b06d
7_p201105090704001.jpg 
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Znaky představující obsah obrazu a jejich umístění 

Obě postavy jsou umístěny tak, aby zabíraly pravou polovinu stránky. Poskytují tak 

dostatek prostoru titulkům, které zaplňují takřka polovinu prostoru stránky. 

 

Význam 

Významotvorný prvek je zde obsažen v prezentovaném vztahu matky s dcerou. Tento 

obraz vypovídá i o obsahu časopisu a koresponduje s jeho charakteristikou (viz výše). 

K porovnání jsem záměrně přiložil da Vinciho obraz Madony s dítětem. Vidíme, že oba 

portréty, samozřejmě s přihlédnutím k dobovým odlišnostem a různému věku 

zobrazeného dítěte, vykazují řadu shodných rysů. Postava matky, jež se láskyplně sklání 

a objímá dítě, jakoby potvrzovala platnost mýtu mateřské lásky, neměnného v průběhu 

času. Zobrazenou osobností je tyčkařka Kateřina Janků Baďurová. Obsah výroku se proto 

týká sportovních aktivit: „České děti se málo pohybují. Kvůli rodičům“. 

 

 

Vzhledem k tomu, že další výzkum probíhá totožným způsobem, rozhodl jsem se umístit 

další analyzovaný materiál nikoliv do vlastní práce, nýbrž do přílohy. 

 

Maminka 4/2013 (Příloha č. 8) 

 

Znaky signalizující postavení pozorovatele 

Obličeje ženy i dítěte jsou umístěny v horní části stránky, díky čemuž vytváří dojem, že 

se na pozorovatele dívají mírně seshora. Střed stránky plní dekolt ženy. 

 

Znaky signalizující zpracování obrazu 

Opět je zde světlé pozadí, rovněž i obě postavy jsou oblečeny do šatů převažující bílé 

barvy. Tmavovlasé ženy díky tomu výrazně vynikají. Titulky a název časopisu jsou 

v odstínech červené. Název časopisu je částečně překryt postavou ženy. Objevuje se 

výrazný titulek netypicky žluté barvy. Je jím slovo „Génius“. Ve stejné barvě je i horní 

roh časopisu, v němž je umístěn odkaz na probíhající soutěž „Dítě roku. 

 

Znaky představující obsah obrazu a jejich umístění 

Matka má dceru předškolního věku posazenu na klíně a navzájem se objímají. Žena i 

dívka působí sebevědomě a živelně. Jedná se o herečku Kristýnu Frejovou, členku 
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souboru Švandova divadla v Praze, s dcerou. Menší červené titulky odkazují na 

doporučení, jak vybrat správného pediatra. Rovněž radí rodičům, jak chránit dítě před 

možným nebezpečím kontaktu se psem (Pozor, zlý pes). Dominantním tématem je 

výchova dítěte, k níž směřuje titulek „Malý génius“. 

V červeném rámečku dole varuje časopis před nebezpečím požívání neznámých věcí. 

 

Význam 

Vidíme, že tři z pěti zobrazených nadpisů varují před nějakým nebezpečím, tedy odkazují 

na články s touto tématikou uvnitř časopisu.  Je to varování buď přímé – „Pozor, zlý pes“, 

anebo „Jaké dobroty by vaše batole nemělo nikdy strčit do úst“, anebo, jako v případě 

pediatra, nepřímé, neboť lékař je v podstatě řešením nežádoucí situace vzniklé na základě 

nerespektování výše uvedených varování. Časopis tedy, stejně jako matka svým objetím 

a lékař svou péčí, pomáhá ochránit dítě. 

Upozornění na soutěž roku by čtenář mohl snadno přehlédnout, kdyby nebylo zvýrazněno 

stejným odstínem žluté barvy jako mnohem větším fontem vyvedené slovo génius. Na 

první pohled sice nemají tato témata žádnou spojitost. Vítězové různých soutěží a lidé 

vynikající v různých oborech v dospělosti také bývají často označováni výrazem 

„génius“. 

Níže uvedený výklad významu žluté barvy z pohledu psychologie dává zdánlivě 

náhodnému spojení této barvy s obsahem titulků další rozměr. 

Žlutou barvu vysvětluje Vysekalová jako spojení zeleného a červeného spektra. Je 

z psychologického hlediska velmi dynamickou barvou, značí přirozenou potřebu rozvíjet 

se, touhu po rozkoši a radosti. Má za úkol povzbuzovat a uvolňovat napětí. Zároveň je 

ale někdy spojována se závistí. 117 

 

Maminka 7/2013 (Příloha č. 9) 

 

Znaky signalizující postavení pozorovatele 

Přestože blíže středu obrazu je dítě, poutá pozornost čtenáře úsměv ženy v horní části 

stránky, která s ním navazuje oční kontakt. Pozorovatel tak hledí na ženu třímající dítě 

z mírného podhledu. 

 

117 VYSEKALOVÁ, Jitka a Růžena KOMÁRKOVÁ. Psychologie reklamy. 2. rozš. a aktualiz. vyd. 
Praha: Grada, 2002, 264 s. Expert (Grada). ISBN 80-247-0402-1. 
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Znaky signalizující zpracování obrazu 

Barva pozadí je světle žlutá a obraz je velmi jasný. Ve stejném stylu jsou oblečeny i obě 

postavy, matka s dcerou.  Na světle žlutém pozadí pak dobře vynikají titulky důležitých 

témat zvýrazněné růžově.  

 

Znaky představující obsah obrazu a jejich umístění 

Titulní strana zobrazuje herečku Lucii Benešovou s dcerou. Obě jsou oblečeny 

v jednobarevných lehkých letních šatech. Žena má ve vlasech květinu.  Dítě se bezděčně 

dívá mimo objektiv a cucá si prst. Titulky, které jen minimálně překrývají obě postavy, 

upozorňují na důležitá témata: Kariéra vs. rodina, Odkdy mluvit s dětmi o sexu, Bleskové 

letní nemoci a tipy na dokonalé léto. 

 

Význam 

Barvy pozadí a oblečení protagonistů odpovídají ročnímu období. Obraz má 

symbolizovat léto, prázdniny, slunce a s tím spojenou bezstarostnost. Stejně tak k čtenáři 

promlouvají módní doplňky a šaty zvýrazňující dekolt.118 Narušení letní pohody přináší 

titulek varující před letními nemocemi.  

Pod jménem herečky je její výrok: „Je nás tolik, že bychom se na titulní stranu nevešli“. 

Jak se čtenář v příslušné rubrice dozví, má herečka skutečně více dětí, na fotografii je 

však pouze s jednou z dcer. Zcela jistě to není dáno nedostatečným prostorem titulní 

stránky. Téma kariéra nebo rodina, jak zní další odkaz na jedno z témat v časopise, také 

souvisí s herečkou a jejím výrokem. Postava společensky významné ženy, známé 

herečky, jež má více dětí, slouží jako důkaz, že kariéra a rodina se navzájem nevylučují. 

 

Maminka 10/2013 (Příloha č. 10) 

 

Znaky signalizující postavení pozorovatele 

Pozorovatel se cítí být s ženou na titulní straně v těsném kontaktu, neboť její postava 

zaplňuje takřka celý prostor stránky. Žena navazuje se čtenářem oční kontakt. 

 

 

 

118 DOUBRAVOVÁ, Jarmila. Sémiotika v teorii a praxi. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008, s. 128. ISBN 978-
80-7367-493-9. 
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Znaky signalizující zpracování obrazu 

Pozadí je žluté barvy, která je o něco tmavší než v předchozím analyzovaném čísle. Žena 

je oblečena do světlých šatů, takže obličej, vlasy a obnažené části těla výrazně vystupují. 

Název časopisu a klíčová slova z nadpisů některých témat jsou kontrastně světle červené. 

 

Znaky představující obsah obrazu a jejich umístění 

Významotvornými znaky fotografie jsou v tomto případě výrazný úsměv ženy, její 

rozevláté vlasy a především ruka položená na břiše spolu s výrokem „Na počátku 

těhotenství jsem byla především vyděšená“. 

 

Význam 

Spokojený výraz a úsměv poukazují na skutečnost, že ono vyděšení bylo zbytečné a 

moderátorka je již překonala. Promlouvá tak ke čtenářkám, kterým naznačuje: Nebojte 

se, já jsem to překonala a vy to zvládnete také. 

Ruka položená na břiše v pokročilém stupni těhotenství symbolizuje ochranu a mateřskou 

lásku ve vztahu k ještě nenarozenému dítěti. S tím souvisí nápis „Pohyb s bříškem“, jenž 

poukazuje na to, že těhotenství není překážkou aktivnímu životnímu stylu. 

 

7.2.2 Analýza vybraných příkladů z jednotlivých rubrik 

Časopis Maminka je rozdělen do devíti rubrik, z nichž každá je uvedena stránkou, jež 

obsahuje velkoformátovou fotografii a odkazy na články v rubrice. První kategorie 

nazvaná Na rozjezd se zabývá rozlišnými tématy a zabírá takřka čtvrtinu časopisu. Další 

oddíly jsou zaměřeny na děti dle věku od těhotenství, novorozence, kojence přes batole 

až po předškoláka. Samostatnou kategorii představuje oddíl Maminka a překvapivě i 

rubrika věnovaná mužům - Tatínek. Časopis uzavírá oddělení nazvané Kouzlo domova. 

 

Úvodní strana rubriky Novorozenec, příloha č. 11 

Část časopisu věnovaná čerstvě narozeným dětem je uvedena obrázkem ležící matky 

s dítětem. Tento příklad jsem vybral záměrně, neboť se jedná o stejnou fotografii, již jsem 

analyzoval výše v časopise Betynka. Užití stejného snímku bez uvedeného autora 

v lednových číslech časopisu napovídá využití fotobanky. 
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Význam 

Interpretace obrázku je samozřejmě identická jako v případě jeho užití v časopisu 

Betynka. Nové prvky přináší doprovodný text. Výrok „V ruce máte čerstvé miminko a 

v hlavě milion starostí“ představuje problém. Dále text pokračuje větou „Psychologové 

v USA zjišťovali…“. Odkaz k neurčitým, konkrétním odkazem neuvedeným výzkumům 

či názorům odborníků je velmi častým jevem. Výsledky výzkumu blíže neurčených 

odborníků poukazují na to, že čím starší a vzdělanější rodička, tím větší obavy o dítě. 

Naopak možné nezvládnutí péče o dítě dle výzkumu připouští pouze 12% žen se 

základním vzděláním. Čtenářkám tento kratičký text umožňuje legitimizovat vlastní 

obavy.  

Další krátký text v rámečku dole přímo odkazuje k výrobkům řešícím potíže s tím, aby 

se dítě cítilo bezpečně a pohodlně. Uvádí, že pouze polovina dotázaných maminek ví, jak 

správně vybrat fusak pro své miminko. K tomu, aby se čtenářka zařadila mezi maminky 

v této problematice vzdělané, dopomohou informace uvedené na následujících stránkách. 

Vzhledem k tomu, že je pro čtenářku obtížné určit, zda právě ona spadá do kategorie 

maminek znalých, je pro ni výhodnější si zmíněný článek přečíst. Vyhne se tak rizikům 

plynoucím z podcenění problému a zařadí se tak do kategorie maminek vzdělanějších a 

uvědomělých. 

 

Máte doma alergika?, rubrika Batole, příloha č. 12 

Analýza redakčního obsahu 

Tentokrát jsem k analýze vybral článek „Máte doma alergika?“. Článek poukazuje na 

projevy alergie, metody vyšetření a způsob léčby. V textu nechybí popis průběhu testů 

z pohledu jedné z maminek. 

 

Úvodní fotografie zobrazuje malé dítě vyšetřované lékařem. 

Znaky signalizující postavení pozorovatele 

Pozorovatel hledí zpříma na dítě ve spodní části obrazu. Lékařka se tak dívá seshora na 

dítě a je v pozici nahoře i ve vztahu k pozorovateli. Obě postavy však hledí směrem dolů, 

není proto navázán oční kontakt s pozorovatelem. 

Znaky signalizující zpracování obrazu 

Fotografie je velmi světlá, pozadí i oblečení postavy lékařky je bílé a místy splývá 

s pozadím. Barva kůže nahého dítěte na tomto pozadí vyniká. 
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Znaky představující obsah obrazu a jejich umístění 

Postava lékařky má v uších stetoskop a sklání se k dítěti za účelem vyšetření.  Lékařka se 

usmívá. 

Význam 

Fotografie odborníka na úvod článku dodá obsahu na důvěryhodnosti.119 Lékař je pro 

péči o dítě po rodičích tou nejpovolanější osobou. Bílá barva a stetoskop jsou znaky, jež 

odpovídají představě o tom, jak by měl lékař vypadat. Úsměv lékařky, způsob dotyku a 

to, že dítě nepláče, jsou známkou kvality péče a dobrého vztahu lékaře a pacienta.  

 

Analýza komerčního sdělení 

Komerčním sdělením je zde reklama na mléka vhodná pro alergiky značky Nutrilon. 

Znaky signalizující postavení pozorovatele 

Kontakt s pozorovatelem navazuje smějící se kojenec. Matka si čtenáře nevšímá, kouká 

se pouze na dítě, které drží za ruku.  

Znaky signalizující zpracování obrazu 

Obraz je v souladu s barvami výrobku vyveden v modré barvě.  Přestože postava dítěte i 

matky zabírá velkou část obrazu, je zde dost místa pro produkt a informace o jeho složení. 

Znaky představující obsah obrazu a jejich umístění 

Nad matkou s dítětem je umístěna otázka „Víte, že každé 3. dítě je vystaveno zvýšenému 

riziku alergie?“ Postava dítěte je umístěna v bílém štítu, což je pro reklamy na tento 

výrobek příznačné. Oba protagonisté jsou nazí. Pod nimi je popis výrobku spolu 

s odkazem na klinické studie prokazující příznivý vliv na děti trpící alergií. Text 

upozorňující na kojení jako nejpřirozenější způsob výživy kojenců je výrazně menším 

fontem uveden ve spodní části stránky. 

Význam 

Nahota protagonistů, jež je zobrazena v zákonné míře, má napovědět čtenáři, jak moc 

jsou on i dítě zranitelní. Ochranu pro dítě poskytuje výrobek, symbolizovaný v reklamě 

typickým štítem. Text ve spodní části obrázku přímo obsazuje výrobek do role experta, 

když říká: „Nutrilon – váš expert na výživu při výskytu alergie“.  

 

 

 

119 CLOW, Kenneth E.; BAACK, Donald. Reklama, propagace a marketingová komunikace. 1. vyd. 
Brno : Computer Press, 2008. 484 s. ISBN 978-80-251-1769-9.s. 207. 
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Úvodní strana rubriky Tatínek, příloha č. 13 

Analýza redakčního obsahu 

Ze tří analyzovaných časopisů obsahuje část věnovanou výhradně otcům pouze 

Maminka. Lednové číslo se v této části zabývá mužem a jeho vztahem k financím. 

Úvodní obrázek upozorňuje na témata na následujících stránkách.  

Znaky signalizující postavení pozorovatele 

Pozorovatel hledí na dceru s otcem tak, jako by s nimi seděl u stolu. Dcera s otcem si 

čtenáře nevšímají, hledí jeden na druhého a jsou zaujati počítáním peněz. 

Znaky signalizující zpracování obrazu 

Obraz má působit přirozeně. Všechny významotvorné prvky jsou zachyceny ostře a 

fotografie je doplněna graficky zvýrazněnými popisky. Pro úvod jednotlivých rubrik 

používá časopis jednotnou grafickou úpravu, 

Znaky představující obsah obrazu a jejich umístění 

Otec má před sebou na stole sloupek mincí a jednu třímá v ruce. Jedna mince leží před 

dcerou. Dcera, oblečená v bělorůžových šatech, vzhlíží k otci. Na stole vedle dcery stojí 

růžové porcelánové prasátko. 

Popisek nahoře odkazuje k výběru dárků na dalších stranách a zmiňuje i možnost nápravy 

v případě nevhodných vánočních dárků. V dolním rámečku varuje před možnými 

následky špatného hospodaření rodin a apeluje na otcovu finanční gramotnost.  

Význam 

Obrázek odpovídá klasickému rozdělení rolí z genderového hlediska, což lze vyčíst mimo 

jiné i z oblečení. Dívka má na sobě růžovobílé triko, zatímco otec je oblečen do hnědé 

pánské košile. Pokud si představíme, že by si barvy vyměnili, zcela jistě musíme připustit, 

že by to narušilo promluvu obrazu. Prasátko je v našem kulturním rámci symbolem 

spořivosti. Muž je zde zobrazen jako otec, učitel, ten, jenž věci umí logicky uchopit a 

vysvětlit. Text pod obrázkem upozorňuje na nebezpečí zadlužení a apeluje na otce, aby 

rodinu před hrozbou ochránil. Tím čtenáře poutá k četbě následujících článků 

věnovaných financím a legislativě.  

 

Analýza komerčního obsahu 

Mezi výše uvedeným analyzovaným redakčním obsahem a stránkou s komerčním 

sdělením jsou dva listy věnované finanční gramotnosti a legislativě. Reklamní stránka 

obsahuje pouze obrázky produktů z kategorie spotřební elektroniky – mobilní telefony, 

tablety, fotoaparáty apod. U každého výrobku je rámeček s informacemi především 
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technického charakteru. Jedná se tedy o druh reklamy, jež užívá kognitivních apelů, což 

odpovídá skutečnosti, že reklama cílí na mužské čtenáře120. Zobrazené výrobky jsou 

ovšem očividně určeny ženám a, jak říká text, je to šance pro muže, kteří se vánočním 

dárkem netrefili ženě do vkusu.  

Shrneme-li veškeré významné apely, jež na čtenáře při čtení celé rubriky pro muže 

působí, lze je vystihnout následovně: Úvodní obraz předestře možnou hrozbu nedostatku 

financí a apeluje na otce, aby situaci předešel. Následný text mu pomůže k cíli. Je 

paradoxem, že ačkoliv začátek rubriky varuje před „utrácením peněz za zbytečnosti“, 

přesně do této kategorie lze zařadit některé inzerované produkty, například počítačovou 

myš z pravé kůže s prvky zlata a kameny Swarovski. Čtenář se může cítit vůči reklamě 

imunní, neboť je díky časopisu finančně vzdělán. Hrozbu zadlužení tak neřeší 

nekupováním zbytečností, nýbrž četbou časopisu. 

 

Pravidla fungujícího rodičovství, rubrika Konečná, příloha č. 14 

Analýza redakčního obsahu 

Článek v úplném závěru časopisu Maminka nazvaný Pravidla fungujícího rodičovství má 

odlehčený tón a je psán humorným stylem. Naráží na úskalí výchovy a předestírá příklady 

z každodenního života, jež rezonují se zkušenostmi rodičů. Označování dětí 

zdrobnělinami (zlatíčka, ratolesti apod.) je v rozporu s jejich souběžným označením jako 

původců drobných nepříjemností, což vnáší do textu dávku ironie. 

 

Na fotografii nad článkem vidíme ženu s dítětem, jak se společně zakusují do 

tabulky čokolády. 

Znaky signalizující postavení pozorovatele 

Pozorovatel se kouká na obraz z mírného podhledu. Žena je skloněna k čokoládě, ovšem 

klopí oči a navazuje oční kontakt. 

Znaky signalizující zpracování obrazu 

Obraz je světlý i obě postavy jsou oblečené v bílých barvách. To umožňuje, aby velká 

tabulka tmavé čokolády lépe vynikla. V textu je užita kombinace červené a bílé barvy. 

Znaky představující obsah obrazu a jejich umístění 

Významotvorným prvkem je zde čokoláda, do níž se obě postavy zakusují. Fotografie má 

přímou souvislost s textem. Jeden z výroků zní: „ Kdykoliv si dáte tajně na nervy kostičku 

120 CLOW, Kenneth E.; BAACK, Donald. Reklama, propagace a marketingová komunikace. 1. vyd. 
Brno : Computer Press, 2008. 484 s. ISBN 978-80-251-1769-9.s. 190-197. 
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čokolády, budete přistižena a okomentována.“ Důležitý je rovněž jazykový styl textu, 

který se vyznačuje častým používáním zdrobnělin. 

Význam 

Čokoláda stmeluje matku s dítětem, neboť pro obě představuje uspokojení potřeb. 

Společný zájem posiluje jejich vzájemný vztah. Celkově článek s fotografií působí 

dojmem, jako by čtenář hovořil s dobrým přítelem.  

 

Analýza komerčního sdělení 

Firma Nuk, jež je známým výrobcem dudlíků, prsních odsávaček a kojeneckých láhví, na 

poslední straně časopisu inzeruje šetrný mycí prostředek vhodný právě pro výrobky 

z výše uvedené kategorie. Fotografie ukazuje matku s dítětem, které pije mléko z láhve 

od firmy Nuk.  

Znaky signalizující postavení pozorovatele 

Čtenář vidí matku chovající kojence. Dvojice protagonistů si však pozorovatele nevšímá 

a oba mají zavřené oči. 

Znaky signalizující zpracování obrazu 

Fotografie je rozvržena tak, aby vynikly dva prvky. Prvním z nich je matka s dítětem a 

lahvičkou, druhým rámeček s mycím prostředkem. 

Znaky představující obsah obrazu a jejich umístění 

Postavy nejsou na obrázku zabrány celé, vidíme pouze obličej matky líbající se 

zavřenýma očima dítě, které chová. Láhev také není vidět celá, ale pouze její část s logem 

výrobce. Naopak mycí prostředek je zvýrazněn bílým rámečkem s vysvětlujícím textem. 

V horní části je velkým písmem vyvedený slogan „Pro dobrý a uklidňující pocit.“ 

Význam 

Matka líbající se zavřenýma očima dítě představuje výraz mateřské lásky. Dítě se věnuje 

pití mléka z lahvičky značky Nuk v bezpečí mateřské náruče s obdobným výrazem. 

Stejně jako matka má výrobek zaručovat pocit klidu a bezpečí, což zdůrazňuje i slogan. 

Mycí prostředek stejné značky poskytne šetrnou péči dudlíkům a savičkám a tedy i dítěti. 

Spojení mezi předchozím článkem a inzercí není zřejmé. Dávat do souvislosti uklidňující 

tón reklamního sdělení s obdobnými účinky čokolády zobrazené v redakčním článku 

považuji za příliš subjektivní a abstraktní. 
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7.3 Máma a já 

7.3.1 Analýza titulních stran  

Titulní strany zkoumaných vzorků časopisu Máma a já přináší velmi podobné obrazy, 

proto jsem se rozhodl neanalyzovat každé číslo zvlášť, nýbrž popsat všechny vzorky 

v jedné analýze (příloha č. 15). 

 

Znaky signalizující postavení pozorovatele 

Všechna čtyři zkoumaná čísla zobrazují dítě v kojeneckém věku. S výjimkou říjnového 

vydání dítě navazuje se čtenářem oční kontakt. Fotografie jsou pořízeny tak, aby 

v pozorovateli vytvářely pocit, že je dítěti velmi blízko. 

Znaky signalizující zpracování obrazu 

V porovnání s ostatními dvěma časopisy zaujímá velmi dominantní pozici název 

časopisu. Stránka plná nápisů upozorňujících na témata obsažená uvnitř časopisu, tyto 

však nezasahují do obličeje dítěte, aby nerušily kontakt čtenáře s ním. Dalším prvkem, 

jenž ostrostí a sytostí barev vystupuje z obrázku, je nabídka produktu, kterým časopis 

láká nové předplatitele. 

Znaky představující obsah obrazu a jejich umístění 

Zatímco předchozí dva zkoumané časopisy se v titulcích na přední straně držely 

povětšinou kombinace červené a černé barvy, časopis Máma a já užívá často odstíny 

modré, zelené a žluté a tiskací písmo je občas kombinováno s písmem psacím. Důležitým 

znakem jsou doplňky, jež na sobě jinak nahé děti mají. V lednovém čísle to je modrá 

pletená čepice, v dubnovém vydání čelenka s látkovými květy a v červencovém je přes 

dítě přehozený bílý ručník. Dítě v říjnovém čísle je zcela bez doplňků. Samostatnou 

kategorii tvoří výrobky, jež jsou uvedeny graficky zvýrazněným nápisem „dárek“.  

Význam 

Téměř nahý smějící se kojenec, jenž hledí z bezprostřední blízkosti čtenáři do očí, působí 

roztomile a celý obraz vzbuzuje pocit důvěry a intimity. Emoční apel má za úkol vzbudit 

v čtenáři rodičovské city a navázat vztah mezi ním a zobrazeným dítětem a potažmo tedy 

i časopisem. Doplňky tento efekt umocňují. U doplňků lze vysledovat jistou souvislost 

s ročním obdobím, v němž časopis vychází. Dítě v lednovém čísla má na hlavičce 

pletenou čepici, neboť leden je znám jako jeden z nejchladnějších měsíců. Dubové číslo 

užívá jako ozdoby čelenku s květy. Bílý ručník přehozený přes kojence v červencovém 

vydání odkazuje k oblíbenému způsobu trávení volného času koupáním. 
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Kombinaci psacího a tiskacího druhu písma je možné interpretovat jako náznak 

personifikace. Tiskací písmo je vlastní počítačové technice, zatímco písmo psací evokuje 

živého pisatele. Samozřejmě je jasné, že tiskárna zvládne i písmo psací, ovšem nelze 

předpokládat, že takto uvažuje běžný čtenář.  

Upozornění na možnost získání dárku má za cíl přilákat nové předplatitele. Zejména 

v případě tohoto časopisu, který v porovnání se zmíněnou konkurencí ve čtenosti 

zaostává, jde o důležitý krok. 

7.3.2 Analýza vybraných příkladů z jednotlivých rubrik 

Časopis Máma a já se skládá z následujících pravidelných rubrik: Snažilky (věnováno 

přípravě na těhotenství), Devět měsíců, První rok, Dětský svět, Do školy, Zdraví a 

Poradny. Ostatní rubriky jsou proměnné.  

 

Nejvíce svým dětem pomůžeme, když jim nebudeme pomáhat vůbec!, rubrika 

První rok, příloha č. 16 

Analýza redakčního obsahu 

Zkoumaný článek se zabývá vysvětlením nejčastějších výchovných chyb, jichž se rodiče 

dopouštějí ve snaze pomoci dítěti v pohybu. Text je napsán redaktorkou Z. Symonovou 

za odborné spolupráce MUDr. Martina Gregory, pediatra a dětského endokrinologa. 

Nadpisy jednotlivých odstavců obsahují důrazné apely ze strany odborníka, například 

„Nechytejte děti ze stoje!, Tolik oblíbené vodění za ruce...NE!“ či „Musíme mrňousky 

pokládat na zem“. Imperativ je často umocněn užitím vykřičníku. Ilustrativní fotografie 

dětí mají k tématům přímý vztah. U odstavce s titulkem „Opomíjíme důležitost lezení“ je 

obrázek lezoucího dítěte, sedící dítě doprovází část textu uvedenou nadpisem 

„Neposazujte děti příliš brzy!“. Tuto část textu jsem k analýze vybral zejména kvůli 

následujícímu komerčnímu sdělení. 

 

Analýza komerčního sdělení 

Analyzovanou reklamou je reklama na batolecí mléka společnosti Hami, jež zobrazuje 

batole s otcem při četbě denního tisku.                                             

                                                                                                   

Znaky signalizující postavení pozorovatele 

Pozorovatel hledí na scénu úzkým výhledem, což budí dojem, že se dívá z vedlejší 

místnosti. Mezi ním a protagonisty se nachází stůl a židle.  
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Znaky signalizující zpracování obrazu 

Záběr je pořízen z větší vzdálenosti. Prostor mezi protagonisty a pozorovatelem je 

zaplněn informacemi o výrobku. Závěsy žluté barvy a světlo naznačují, že sedí u okna. 

Znaky představující obsah obrazu a jejich umístění 

Scéna zachycuje muže s dítětem u snídaně, jak lze soudit dle skladby potravin, které jsou 

na stole. Oba si čtou časopis, přestože dítě ještě není ve věku, kdy by tuto činnost 

zvládalo. Zjevně tak napodobuje svého otce, což způsobuje jeho úsměv. Mezi 

protagonisty je umístěn červený titulek, jenž se čtenáře dotazuje, zda ví, že „batole 

potřebuje až 4x více železa než on“. Před dítětem je umístěna krabice s produktem. 

Spodní polovinu reklamního sdělení zaplňují informace o složení a účincích 

inzerovaného výrobku. 

Význam 

Muž se s úsměvem dívá na dítě, které kopíruje jeho činnost. V dítěti a jeho touze po 

nápodobě spatřuje svůj otisk. Muž má v ruce časopis s titulkem Sport. Potraviny, které 

jsou před ním na stole, jsou vnímány jako zdravé, podobně jako sport, k němuž odkazuje 

časopis. U dítěte tuto funkci plní produkt umístěný v prostoru před ním. Text v dolní části 

inzerce obsahuje výčet důležitých látek obsažených v produktu spolu s vysvětlením jejich 

účinků. Odkazy k odborným studiím jsou pro spotřebitele racionálním apelem.  

Zatímco v redakčním textu odborník vysvětloval, co vše bychom s dítětem dělat neměli, 

reklamní část naopak říká, co je pro jeho zdravý vývoj dobré. Společným jmenovatelem 

obou textů je růst a vývoj dítěte.  

 

Komerční sdělení v rubrice Devět měsíců, příloha č. 17 

Redakční část Devět měsíců se věnuje různým fázím těhotenství, ovšem neobsahuje 

z pochopitelných důvodů žádné relevantní fotografie. Zmiňuji ji pouze pro její vztah 

s následujícím komerčním sdělením, které je předmětem analýzy.  

 

Analýza komerčního sdělení 

Reklama na přípravek proti striím Bi-Oil je umístěna uprostřed rubriky zaměřené na 

těhotenství. Vznik strií je nejčastěji spojován právě s tímto obdobím v životě ženy.                    

Znaky signalizující postavení pozorovatele 

Pozorovatel hledí na ženu, která sedí na zemi a na zádech drží batole. Ani s jedním z nich 

ale nenavazuje oční kontakt.  
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Znaky signalizující zpracování obrazu 

Fotografie je černobílá. Z šedivého pozadí vystupuje modře zvýrazněný nápis 

upozorňující na mezinárodní popularitu výrobku. Spodní třetina prostoru reklamy 

zobrazuje produkt a informace o něm a je od fotografie graficky oddělena.  

Znaky představující obsah obrazu a jejich umístění 

Významotvornými znaky je obraz matky s dítětem na zádech doplněný textem, jenž je 

psán jako přímá řeč zobrazené ženy. Černobílé provedení fotografie dává vyniknout 

produktu, který je naopak vyobrazen v barvách.  

Význam 

Výrobek promlouvá skrze matku. V textu zobrazená žena přímo říká, že při výběru 

výrobků proti striím se orientovala na základě doporučení jiných matek, přičemž 

výsledky užívání naplnily její očekávání. Proto i ona se o své dobré zkušenosti dělí a 

výrobek doporučuje. To, že je výpověď zdánlivě osobní, navozuje dojem, že produkt 

doporučuje dobrý přítel, nikoliv anonymní reklamní sdělení. To umocňuje také uvedení 

jmen zobrazených postav. Černobílé provedení fotografie může odkazovat k úskalím, 

která jsou s těhotenstvím a rodičovstvím spojována. Barvu v podobě pomocníka 

zosobňuje přípravek. 

 

Bonding – magické hodiny po porodu, rubrika První rok, příloha č. 18 

Analýza redakčního obsahu 

Další článek z rubriky První rok přináší poznatky o nezbytnosti kontaktu matky 

s čerstvým novorozencem a vytváření vzájemného pouta zejména v prvních chvílích po 

porodu. Text článku popisuje vytváření pouta jako příběh. Odborně je pojem 

„bonding“ vysvětlen ve zvláštním, graficky vymezeném textu. 

 

Na obrázku je matka objímající a líbající novorozence.  

Znaky signalizující postavení pozorovatele 

Pozorovatel je velmi blízko matce s novorozencem. Oční kontakt však chybí. Dítě je 

z velké části skryto za rukou matky.  

Znaky signalizující zpracování obrazu 

Záběr je pořízen z velké blízkosti. Čtenář má pocit, že je jeho součástí. Přestože má 

znázorňovat bezprostřední situaci po porodu, je evidentní, že tomu tak není. Dítě je totiž 

naprosto čisté a matka dokonale nalíčená.  
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Význam 

Nahota matky s dítětem, způsob, jakým dítě hýčká a líbá, a nakonec i to, že je fotografie 

pořízena z blízkosti, dodává celé situaci něhu a intimitu. Láska a ochrana dítěte má 

čtenáře připoutat k textu. Obdobně promlouvá text, který užívá hojně eufemismů a 

zdrobnělin. 

 

Analýza komerčního sdělení 

Inzertní sloupek poskytuje prostor reklamě na první příkrmy pro děti od ukončeného 4. 

měsíce značky Hamánek. V horní části sloupku je umístěna fotografie, jež je velmi 

podobná velkému obrázku v redakční části. Jediným rozdílem je skutečnost, že dítě zde 

s pozorovatelem navazuje oční kontakt. Velkou část sdělení zabírá vyobrazení produktu 

a informace o něm, stejně tak obsahuje upozornění na možnosti nákupu v e-shopu.  

Význam 

Obrázek je velmi podobný předchozímu, je proto nositelem stejných atributů. 

Symbolizuje, lásku, ochranu a něhu. Tyto atributy přenáší i na produkt. Pakliže redakční 

text popisuje nezbytnost budování vztahu rodiče s dítětem od samého počátku, totéž platí 

o budování vztahu mezi dítětem a produktem v komerční části.  

 

Adélka nechce jíst, podrubrika Mámy radí mámám, příloha č. 19 

Možnost podílet se na tvorbě obsahu časopisu je pro čtenáře lákavá. Oddíl nazvaný Mámy 

radí mámám poskytuje čtenářkám možnost podělit se o své zkušenosti a poradit 

s problémy ostatním čtenářkám. V internetovém prostředí je takové jednání běžné. Tisk 

sice nemá v porovnání s internetem takovou možnost interaktivity, ale kompenzuje to 

trvalostí publikovaného sdělení.  

Na úvod vybraného textu s názvem Adélka nechce jíst uvádí redakce časopisu příběh 

čtenářky, jejíž dcera nerada jí. Dále již časopis poskytuje prostor ostatním čtenářkám. Ty 

přináší vlastní příběhy na dané téma a rovněž jejich řešení. Součástí příspěvků, jež jsou 

podepsány nejen čtenářkami, ale i jejich dětmi, jsou fotografie jejich dětí při jídle. 

Čtenářky jsou navíc za zveřejněný příspěvek odměněny kosmetikou, což částečně 

vysvětluje otázku motivace jejich jednání.   



 83 

8. Interpretace výsledků sémiotické analýzy 
Prvním a nejdůležitějším obrazem, který tvoří image časopisu, je titulní strana. 

Její vizuální zpracování je tím, s čím přijde čtenář do kontaktu nejdříve. Výběr témat, 

nadpisy a v neposlední řadě fotografie mohou hrát významnou roli v procesu rozhodování 

jedince, zda si časopis koupí či přečte. 

 

Všechna tři uvedená periodika uvádějí na titulní straně i svůj slogan, jenž má 

časopis odlišit od ostatních a napomoci identifikaci čtenáře s časopisem. Betynka se tak 

stává „časopisem, který rozumí vám i dětem“, časopis Máma a já se prezentuje jako 

„časopis mladé rodiny“ a měsíčník Maminka je věnován „tomu nejlepšímu v životě 

ženy“. Tyto výroky jakoby legitimizovaly veškerá další tvrzení uvedená v časopisech. 

Dvě vydání Betynky pak v levém rohu prezentují znak „časopis roku“, jež vyvolávají 

pocit, že titul je něčím oblíbený a kvalitní. 

  

Povaha titulků na úvodních stranách všech tří zkoumaných časopisů je víceméně 

stejná. Větším písmem je představen problém či téma, často formou otázky, menší text 

pod ním pak odkazuje k tomu, že odpověď je ukryta právě uvnitř časopisu. Titulní 

fotografie jsou bez výjimky portréty ať už známých či neznámých osobností nebo dětí. 

Pro lepší přehlednost slouží následující tabulky s výčtem vybraných kvantifikovatelných 

jevů. 

 

  Betynka Maminka Máma a já Celkem 
Známá osobnost - 

celostr. formát 
2 4 0 6 

Známá osobnost - 
menší formát 

2 0 0 2 

Matka a dítě 3 3 0 6 
Rodina 1 0 0 1 

Dítě samotné 2 0 4 6 
  

Obr. 16: titulní strany časopisů. Zdroj: vlastní výzkum 

 

Vybraný vzorek není příliš obsáhlý a není mou ambicí zde provádět kvantitativní 

obsahovou analýzu, přesto lze vysledovat některé odlišnosti mezi jednotlivými časopisy. 

Všimněme si, že pouze v jednom případě z celkových dvanácti zkoumaných vzorků se 
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na titulní straně objevuje kompletní rodina – rozumějme matku, dítě a otce. Při analýze 

obrazů dítěte s matkou se nevyhneme paralele v křesťanské mytologii, již jsem zmiňoval 

v předchozích kapitolách diplomové práce. Zobrazení Madony s dítětem či Jezulátka se 

vyznačuje právě absencí otce. Otázkou zůstává, zda chybějící otec na obálce nesouvisí i 

s jinými faktory, například proměnou vnímání funkce rodiny ve společnosti. Ta je mimo 

jiné i důsledkem zvyšující se rozvodovosti (zatímco v roce 1960 činila rozvodovost 

pouhých 20 %, od roku 2001 se pohybuje zhruba kolem 45 -50 % a vysokým počtem 

svěřených dětí do péče matky, jakkoliv se tato tendence začíná v posledních letech 

pomalu uvolňovat).121 Končí-li téměř polovina manželství rozvodem, lze předpokládat 

určitý vliv tohoto fenoménu na mediální prostředí. Můžeme se pouze domnívat, jakou 

měrou média tento jev reflektují či zda má četné zobrazování neúplné rodiny zpětný vliv 

na její legitimizaci. Tento jev lze ale také interpretovat jako zvýznamňování ústřední role 

žen jako vychovatelek a pečovatelek o děti na úkor otců.  

 

  Betynka Maminka Máma a já Celkem 
Dítě střed strany 3 0 4 7 
Pohled na čtenáře 3 3 3 9 

Oči modré 3 0 3 6 
Oči hnědé 1 3 1 5 

Dítě neoblečené 2 0 4 6 
Doplněk 1 1 3 5 

Prsty v ústech 3 0 1 4 
 

Obr. 17: Graf: Dítě na titulních stranách časopisů. Zdroj: vlastní výzkum 

 

Z výše uvedené analýzy vyplývá, že zobrazení dítěte, jež se dívá přímo čtenáři do 

očí, vyniká svou četností nad ostatními. Lze se proto konstatovat, že navázání očního 

kontaktu je pro zaujetí čtenářovy pozornosti považováno tvůrci časopisu za klíčové. U 

některých vzorků je nutné vzít v tomto ohledu v potaz ta vyobrazení, na nichž je více než 

jedna tvář. Především v časopise Maminka je vždy dítě na obrázku s matkou. V jednom 

případě dokonce dítě zcela chybí a časopis ukazuje pouze těhotnou ženu, což potvrzuje 

charakteristiku a zaměření časopisu, kterou uvádí sám vydavatel. Rozlišení barvy očí 

nepřináší žádné relevantní výsledky pro případnou další interpretaci. Mírně převažuje 

121 Český statistický úřad: Rozvodovost [online]. [cit. 2016-01-02]. Dostupné z: 
https://www.czso.cz/csu/czso/rozvodovost 
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počet jedinců s modrýma očima. Kategorizaci na základě pohlaví zobrazených dětí jsem 

se záměrně vyhnul, neboť by to vzhledem k věku většiny z nich mohlo být nepřesné a 

zavádějící. 

  

Jak konkrétněji rozvádí Burton, lze ve všech mediálních produktech rozlišit určité 

typy převažujících reprezentací.122 Obraz dítěte či matky s dítětem jasně vymezuje 

publikum. Je-li na titulní straně jen žena, může se jednat o časopis pro všechny ženy, 

časopis zaměřený na módu nebo i časopis pro muže. Zobrazení nemluvněte naproti tomu 

ani náznakem nenapovídá tomu, že by byl výtisk určen právě jim. Podavatel obsahu 

předpokládá u cílové skupiny jistý způsob interpretace, který vychází z kulturních tradic 

a zvyklostí v dané společnosti.  

 

Nejen na obálkách, ale i uvnitř časopisů jsou prezentovány výhradně děti a rodiny 

bílé barvy pleti. Příčinou tohoto jevu pravděpodobně nejsou rasově nevyvážené postoje 

redakcí. Odpověď najdeme v užití stereotypní představy rodiny ve střední Evropě. 

Stereotyp zde chápeme jako sociální konstrukt, jenž nám umožňuje zjednodušit a uchopit 

realitu. Stereotypy se v jednotlivých společnostech a kulturách mohou lišit a odráží 

dominantní hodnoty a postoje dané společnosti. Vzhledem k tomu, že stereotypy jsou 

v podstatě „ předávané pohledy na svět“, mají na jejich posilování a šíření výrazný podíl 

právě média.123 

 

Nositeli takových vlastností, jež pojmy stereotyp či archetyp zahrnují, jsou známé 

osobnosti. Známá osobnost či hvězda je ve své podstatě sociálním konstruktem, 

souborem vlastností, které pro publikum konkrétní osoba ztělesňuje. Média známé 

osobnosti potřebují, neboť jejich prostřednictvím snáze osloví publikum. Naopak 

celebrity těží z přítomnosti v mediálním prostoru, neboť opakovaný výskyt v médiích 

posiluje jejich institut hvězdy a tím i tržní hodnotu.124 Hvězdy vhodné pro konkrétní typ 

média by měly splňovat určitá kritéria, jež jsou v souladu se zaměřením časopisu. U 

časopisů pro matky a rodiče jsou tato kritéria jasná. Jedná se vždy o osobnosti, jež mají 

spojitost s hlavním tématem časopisu, tedy mateřstvím, těhotenstvím či rodičovstvím. 

122 BURTON, Graeme. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno: Barrister, 2001, s. 190-192. Studium. ISBN 
80-85947-67-6. 
123 Tamtéž. 
124 Tamtéž, s.200-203. 
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Výsledky analýzy ukazují, jak je promluva prostřednictvím osobností pro média 

důležitá. Vždyť tvář nějaké hvězdy zabírala titulní strany osmi z celkového počtu 

dvanácti zkoumaných výtisků, konkrétně všechna čísla časopisů Betynka a Maminka. 

Roli hvězdy promlouvající z titulní strany plnily většinou herečky, moderátorky či 

sportovkyně. Časopis Máma a já naopak tento způsob oslovení čtenáře nepoužívá. 

Pozornost si získává detailním vyobrazením usmívajícího se nemluvněte, které navazuje 

se čtenářem oční kontakt. To ovšem neznamená, že by apel prostřednictvím osobnosti 

chyběl. V souladu s tím, jak se časopis poukazováním na odbornost vymezuje vůči 

konkurenčním titulům, plní roli osobností odborníci z řad lékařů, psychologů, pedagogů 

apod. Osoby s vyšší odborností se těší vyšší důvěryhodnosti. V oblasti marketingové 

komunikace se pro postavy propagující produkt užívá termínu „doporučovatelé“.125  

Doporučovatelé se rekrutují ze tří skupin: odborníci, slavné osobnosti a laici. Každá 

z těchto skupin má své specifické vlastnosti a úlohy v komunikačním procesu.126 

 

Způsob, jakým časopisy prostřednictvím obsahů promlouvají ke svým čtenářům, 

poskytuje možnost náhledu na problematiku v širší rovině diskurzu. Diskurz lze stručně 

charakterizovat jako soubor textů a výpovědí, jež se k danému tématu vztahují.127 Na 

texty nelze pohlížet odděleně od širších společenských a kulturních souvislostí. Na 

základě předchozí analýzy můžeme shrnout poznatky o způsobu komunikace a vztahu 

zkoumaných médií s čtenáři do několika bodů a charakterizovat prvky diskurzu. 

• Časopisy staví na vztahu rodičů s dětmi, posilují kult mateřské lásky a zobrazují 

děti v souladu s trendem nastoleným ve 20. století zvaném století dítěte.  

• Známé osobnosti jsou součástí každodenního života. Představují své problémy, 

jež jsou identické s problémy běžných čtenářů. Tím poukazují na atributy, které 

mají se čtenářem společné. Výjimečnými je činí naopak to, že jim média věnují 

cenný prostor, například titulní stranu. 

• Média se snaží přiblížit běžnému čtenáři i tuto výsadu, když mu poskytuje prostor 

k prezentaci vlastních rad a příběhů (viz Mámy radí mámám). Participace čtenáře 

při tvorbě mediálních obsahů jej z role pouhého příjemce staví do role autora. 

125 TELLIS, Gerard J. Reklama a podpora prodeje. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2000.s. 252-253. 
ISBN 80-7169-997-7. 
126 Tamtéž. 
127 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 
2010, s. 170-172. ISBN 978-80-7367-683-4 
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Zároveň se tak také tištěná média snaží přiblížit interaktivitě sociálních médií, kde 

obzvláště komunity matek často diskutují problémy spolu. 

• Časopis představí problém a vzápětí poskytne jeho řešení. Častým tématem je 

nebezpečí, jež by mohlo dítě ohrozit.  

• Časopis se staví do role dobrého přítele a rádce. K jeho personifikaci přispívá 

vedle portrétu mluvčího i styl jazyka, který v komunikaci se čtenářem užívá.  

• V teoretické části byla nastíněna otázka, zda je mateřství jevem přirozeným, jenž 

je biologicky determinován, či zda se jedná o sociální konstrukt. Způsob, jakým 

zkoumaná média s obrazem dítěte a rodičů nakládají, v naprosté většině eliminuje 

funkci otce. Posilují tak představu, že péče o dítě je ryze ženskou záležitostí. 

Signifikantní je, že na trhu není ani jeden časopis pro otce, ani se ve zkoumaném 

vzorku na titulní straně nevyskytlo jediné vyobrazení otce s dítětem. 

• Obsahy komerčních textů mají ve většině zkoumaných vzorků tematický vztah 

k redakčnímu obsahu, na nějž navazují.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 88 

Závěr 
Prostředí časopisů pro rodiče, s nímž jsem se seznámil již v bakalářské práci, 

představuje mediální prostor úzce vymezený charakterem a životním stylem publika. 

Emancipace žen a ustavení nové kupní síly, kterou představují, vedla již počátkem 20. 

století ke změně přístupu tvůrců mediálních obsahů i marketérů k této skupině. V rámci 

analýzy v bakalářské práci, zabývající se marketingovou kampaní Sunaru, jsem zjistil, že 

jak v segmentu médií, tak produktů zacílených na rodiče, panuje tvrdá konkurence. 

Rozhodl jsem se proto téma časopisů pro rodiče prozkoumat blíže ve své magisterské 

práci. Zaměřil jsem se především na to, jak jsou zobrazovány děti v současných 

časopisech pro rodiče a jaký je účinek těchto zobrazení na čtenáře. Zabýval jsem se také 

širším sociokulturním kontextem tohoto tématu, jeho historickým vývojem, 

legislativními a etickými limity apod.  Jako primární analytický nástroj jsem zvolil 

sémiotickou analýzu vybraných časopisů.  

 

Boj o mediální prostor probíhá na všech frontách a sebemenší zaváhání může 

znamenat ztrátu čtenářů či zákazníků. Časopisy, které tento prostor poskytují, musí 

soupeřit o pozornost, neboť dostatečný počet čtenářů zvyšuje jejich atraktivitu pro 

inzerenty. V dobách, kdy se tištěná média potýkají v důsledku nástupu nových 

technologií a změny čtenářských návyků s klesající čteností, je nezbytné, aby byla 

komunikační strategie komplexní. Rodiče malých dětí patří ke specifické spotřebitelské 

skupině, neboť 

1) s příchodem potomků výrazně stoupají finanční náklady (zvažují tedy 

další výdaj na časopis), 

2) klesá čas na relaxaci, kam čtení časopisů spadá, 

3) klasická tištěná média v poslední dekádě čelí bezprecedentní konkurenci 

nespočetných webů a diskusních fór, sdružujících rodiče a zejména 

matky.  

Čtenář musí mít pocit, že s časopisem získává nějakou přidanou hodnotu. V případě 

předplatného to často bývá nějaký dárek, registrací na stránkách časopisu získá 

registrovaný přístup k obsahům z tištěného vydání.  

 

Virtuální extenze časopisu přináší řadu výhod. Jak jsem ve své analýze zjistil, 

poskytnutí prostoru čtenářům, například formou dopisů či dokonce možnosti podílet se 
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na tvorbě části obsahů, je důležitým faktorem navázání důvěrného vztahu mezi čtenářem 

a časopisem. Prostředí internetu umožňující okamžitou reakci, úpravu obsahů či sběr dat 

dává této formě komunikace nový rozměr. Z  údajů uvedených v práci vyplývá, že matky 

na mateřské dovolené jsou v porovnání s jinými skupinami obyvatel v užívání internetu 

výrazně aktivnější. Spíše než o nahrazení tisku internetovým médiem se jedná o vzájemné 

provázání a doplnění obou mediálních platforem. Výtisk časopisu zpravidla přečte více 

čtenářů. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že tato kategorie časopisů se velmi často 

vyskytuje v místech s vysokou fluktuací lidí, například v čekárnách u lékaře, 

v kadeřnictví apod. Časopis tak má možnost oslovit i jiné než stálé čtenáře. Zaujme-li 

čtenáře určité téma, má možnost dohledat si je na internetu či naopak internetový uživatel 

může být na základě některých faktorů motivován ke koupi předplatného.  

 

Na rozdíl od denního tisku neztrácí témata obsažená v časopisech pro rodiče tak 

rychle na aktuálnosti.  V tom spočívá výhoda časopisů pro rodiče. Z výsledků analýzy 

vyplývá, že struktura jednotlivých časopisů, témata a způsoby jejich prezentace jsou 

napříč časopisy podobné, což značí, že publikum je značně konzervativní. Analýza 

vybraných časopisů potvrzuje užívání specifických forem jazyka: převládá v nich ich-

forma, čtenáři a redakce se navzájem důvěrně oslovují a čtenář je oslovován v ženském 

rodě. 

 

Jednotlivá zobrazení dětství a mateřství mají za úkol prolomit bariéru nezájmu a 

motivovat čtenáře k četbě. Pohled do očí smějícího se nemluvněte či obraz matky 

láskyplně objímající dítě je druhem emočního apelu ke čtenáři. Tyto obrazy odkazují 

k archetypálním vzorům mateřské lásky a dětské nevinnosti, jimiž jsem se také zabýval. 

Podařilo se mi prokázat, že i současné verze vizuální reprezentace opakují některé 

archetypální či kulturně podmíněné vzorce, a to jak ve výběru, tak ve stylizaci osob (např. 

madona s dítětem apod.). Harmonický obraz na titulní straně pak nezřídka bývá narušen 

výrazným titulkem odkazujícím na určitý problém, často zdravotní či finanční. Čtenář se 

s tímto sdělením může snadno identifikovat. Vždyť dítě, které na něj z obálky časopisu 

hledí, je třeba ve stejném věku jako jeho vlastní a předestřené ohrožení by se tedy mohlo 

týkat i jeho. Proto časopis zakoupí nebo otevře, aby nalezl řešení.  

 

Na stejném principu funguje komerční komunikace. Řešení v tomto případě 

představuje inzerovaný produkt či informace vedoucí k jeho koupi. O tematické shodě 
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redakčních článků s přiloženou inzercí jsem uvažoval již v souvislosti s kampaní Sunaru, 

ovšem až důkladná obsahová analýza obou druhů sdělení prokázala platnost její 

existence. Lze konstatovat, že tato diplomová práce přinesla potvrzení provázání 

redakčního obsahu s inzerovanými výrobky zejména v segmentu dětské výživy nebo 

v případě finančních produktů.  Otázkou zůstává, který z faktorů tento jev nejvýrazněji 

ovlivňuje. Nejpravděpodobnější variantou je záměr tvůrců příslušných obsahů 

motivovaný požadavky inzerentů, i když za příčinu lze považovat také náhodu či rutinou 

způsobené podvědomé jednání konkrétních tvůrců mediálních obsahů. Přesnějších 

výsledků by bylo možno dosáhnout triangulací kvantitativních a kvalitativních metod 

výzkumu, což ovšem přesahuje rámec diplomové práce a vyžaduje participaci většího 

počtu výzkumníků. 

 

Rozdíly mezi jednotlivými tituly nejsou velké. Časopis Máma a já neužívá na 

rozdíl od Maminky a Betynky k primárnímu oslovení čtenáře efektu známých osobností 

na titulní straně, ale důvěru čtenáře získává proklamovanou spoluprací s odborníky. 

Spolupráce s odborníky v textech, které to vyžadují, je ale vlastní všem zkoumaným 

titulům. Možnost konzultace s odborníkem nabízí ostatně i valná většina uvedených 

webových stránek. Rovnoměrně je zastoupen prostor určený čtenářům. Komerční sdělení 

jsou běžnou součástí všech titulů a nalezneme je prakticky na každé stránce. Dalo by se 

říci, že vzhledem k jejich množství mají spíše rušivý efekt. Přestože nejstriktnější právní 

omezení platí pro propagaci náhradní kojenecké výživy, tvoří reklamy na produkty této 

či obdobné kategorie velkou část inzerce. 

 

Celkově lze tedy shrnout, že tato diplomová práce přinesla několik zásadních 

poznatků, které nám pomáhají pochopit (nejen) roli dětí v časopisech pro rodiče a rodičů, 

zejména matek, jako cílové skupiny čtenářů těchto časopisů:  

 

1) Časopisy pro rodiče jsou ve skutečnosti pouze časopisy pro matky. 

Zobrazují děti primárně ve společnosti matek, nikoliv otců. Role otce je 

minimalizována, a to jak ve vizuální, tak textové složce.  

2) Redakční a inzertní část je silně provázaná. Jako příklad lze uvést inzerci 

hypoalergenního umělého mléka umístěnou k textu věnovanému 

problematice alergie u dětí či nabídku finančních služeb v rámci 
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redakčního článku o státních příspěvcích pro matky na mateřské 

dovolené.  

3) Aby časopisy dokázaly udržet krok s digitální evolucí a online 

platformami pro rodiče, snaží se vtáhnout čtenáře do role přispěvatelů a 

zvýšit tak interaktivitu i off-line.  

4) Zejména ve vizuální stránce opakují i současné časopisy některé 

archetypální či silně kulturně zakořeněné vzorce zobrazování, například 

moderní formy „madon s dítětem“, apod.  

5) Jedním ze způsobů, jak zaujmout čtenáře, je předestření problému a 

následný návrh řešení. Tuto metodu užívají jak tvůrci časopisů na titulních 

stranách, tak inzerenti v textech komerčních sdělení.  

 

Metoda sémiotické analýzy mi umožnila prozkoumat celou řadu hlubších 

významů, které jsou vloženy ve významu jednotlivých textů či vyobrazení. Vzhledem 

k tomu, že jsem v práci syntetizoval celou řadu aspektů, které se k tomuto tématu 

vztahují, lze z nich usuzovat i na vzájemný vztah časopisů a jejich čtenářů. Pro další 

šetření bych doporučil toto téma prozkoumat i dalšími analytickými nástroji, zejména 

kritickou analýzou diskurzu a kvalitativní analýzou publik, například formou focus 

groups či hloubkových rozhovorů se čtenáři. Cílová skupina rodičů malých dětí je velmi 

významná jak z pohledu médií, marketingu i sociologických výzkumů. Domnívám se, že 

další výzkumy z oblasti mediálních studií mohou přispět k jejímu hlubšímu poznání a 

pochopení vzájemného působení médií a jejich uživatelů či recipientů.  
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Summary 
The main aim of this thesis was to analyze samples of both commercial and 

noncommercial communication in magazines for parents with special attention paid to 

the role that representation of children plays in the process of attracting the target 

audience.  

 

The main findings of this thesis can be summarized as follows: 

• Magazines for parents are in fact magazines for mothers only. They depict children 

primarily in the presence of their mothers, not fathers. The father’s role is 

marginalized both in the visual and textual component. This is fully in line with the 

historical development and the influence of Christianity.  

• Mothers, the target audience of these magazines, represent a group with a specific 

lifestyle and needs and are very active internet users. In an attempt to keep up with 

the digital evolution and the online platforms for parents, magazines try to increase 

the offline interactivity by motivating their readers to become contributors and 

coauthors.   

• This thesis confirmed the assumption (already gained in the process of writing the 

bachelor thesis), that the editorial and commercial parts are closely interconnected. 

An advertisement for hypoallergenic milk placed side by side with an article dealing 

with the issue of children allergies can be seen as an example.  

• The differences between the selected titles are not very significant. The magazine 

Máma a já (Mother and I) does not use celebrities on their cover, but instead attempts 

to attract the readers by proclaimed cooperation with experts.  

• Especially the visual component of magazines makes use of certain archetypal and 

cultural patterns of children and family representation, such as “madonna and child”.  

• One of the ways to arouse the readers’ attention is to present them with a problem 

and offer a solution. This method is used both in the commercial and noncommercial 

communication.   

 

Semiotic analysis was used as the primary method and a wider sociocultural context, 

including the historical development or related legislation, was provided. The thesis 

synthesized a number of aspects in order to fully cover this extensive topic.  
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