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ÚVOD
Prvním impulsem pro tvorbu této práce byl medailový úspěch české reprezentace na zimních

olympijských hrách v Soči  v  roce 2014,  na  což média obratem zareagovala informačním

"boomem",  kdy  se  olympiáda  stala  ústředním  tématem  veřejného  dění.  Do  popředí

mediálního zájmu se mimo jiné dostali čeští biatlonisté a biatlonistky, kteří nasbírali během

her  pět  medailí  (celkově získala  Česká  republika  medailí  osm).  Shodou náhod byli  takto

úspěšní dva muži a dvě ženy a tento fakt mi vnuknul myšlenku, že bych mohla celou událost

uchopit  prizmatem genderové perspektivy.  Konkrétně se zaměřím na to,  jaký byl  celkový

mediální obraz vybraných sportovců a sportovkyň. Zda a v jaké míře se v odvětví sportu

(biatlonu) a v jeho mediální prezentaci vyskytují genderové stereotypy a odlišné nahlížení na

muže a ženy. 

Problematika genderu a médií je často diskutována (reklamy, televizní pořady, seriály

apod.). Ve spojení se sportovním prostředím by mohla přinést nová zjištění a rozšíření pro

další  výzkumy.  Sport  by  měl  být  přístupný  všem  lidem,  kteří o  něj  mají  zájem,  bez

jakýchkoliv společenských omezení a hlavně nezávisle na jejich genderu.

K volbě tématu přispěl i můj velmi vřelý vztah ke sportu. Pohyb beru jako jednu z

nepostradatelných součástí svého života, která mi dodává pozitivní přístup k životu. Sportu

jsem se věnovala od mala a stále  ve stejném trendu pokračuji  a  nadále pokračovat  budu.

Názorům,  že  balet  je  pro  holky  a  fotbal  pro  kluky,  jsem  před  studiem  vysoké  školy

nevěnovala patřičnou pozornost, ale teď, při studiu, si uvědomuji, že taková myšlenka není

banalita a pojí se s ní celá škála témat, která se týká genderové (ne)rovnosti. Podle mne však

není  sebemenší  důvod,  proč  by si  lidé  měli  spojovat  femininní  vlastnosti  s  baleťákem a

maskulinní s fotbalistkou.

K otázce  genderové  rovnosti  jsem se  hlouběji  dostala  při  vysokoškolském studiu,

především díky přednáškám o feministických teorií a o genderových studií. Toto období pro

mě bylo zlomovým bodem k určité změně postoje a náhledu na to, že mnoho věcí, které jsou s

lidmi spojovány a označovány za tzv. přirozené, nemají v biologii lidského těla žádný důkaz

či oporu. Jsem přesvědčená, že kultura nás (lidské tvory) ovlivňuje v zásadně větším rozsahu,

než  samotné  geny resp.  biologie  člověka.  Výpovědi  typu:  "tohle  máš  od  přírody",  "je  to

jeho/její přirozená součást" či "lidskou přirozeností je..." jsou jednodušší a bezpečnější, než o

jejich obsahu hlouběji přemýšlet a zjišťovat, že původ nerovnosti nespočívá na biologickém
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základě (tedy na něčem vrozeném, co neovlivníme), ale na tom kulturním a společenském,

který si osvojujeme v průběhu celého života.

Práce je klasicky rozdělená na dvě hlavní části (teoretická a empirická), přičemž v

teoretické části obecně vysvětluji o čem genderové teorie pojednávají a jak gender získáváme.

Poté plynule  přecházím do genderově mediální roviny, kdy popisuji specifika médií a jejich

dopadů  na  společnost,  přičemž  vyzdvihuji  teorie  stereotypního  zobrazování  žen  a  mužů

obecně i ve sféře sportu. V empirické části popisuji metodologické postupy, při nichž jsem

vycházela z kvantitativní výzkumné metody a na dalších stranách již prezentuji  samotnou

anlaýzu.

Mým hlavním cílem je snaha o celkové shrnutí mediální reprezentace vybraných žen a

mužů z pohledu genderu.  Také bych ráda obohatila a rozšířila genderová studia o další  a

možná i nová témata, která z mé práce vyplynou. 
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TEORETICKÁ ČÁST
V této části se věnuji teoretickým východiskům pramenících z odborné literatury i nabytých

znalostí  z přednášek o genderových studií  a feministických teorií.  Představuji  a vysvětluji

pojmy a termíny, které jsou pro mé zaměření práce relevantní. Tato část slouží především k

teoretickému ukotvení následného výzkumu.  Teoretická část  je rozdělena do  pěti hlavních

témat resp. kapitol: Gender,  Osvojování genderových rolí, Stereotypy,  Média a  Sport, které

jsou rozvinuty v odpovídajících podkapitolách.

1. Gender – stručný úvod do problematiky

1.1  . Lingvistický význam slova "gender"

Slovo "gender"  [džendr] se obecně do českého jazyka nepřekládá (běžně se skloňuje podle

vzoru mužských jmen "hrad")1. Jeho doslovný překlad do češtiny znamená rod, kdy slovo

"rod" tvoří kořen a příbuzenské vazby pro mnoho dalších (rodit, rodiště, vrozené apod.), které

v  nás  evokují  svou  stálost  a  neměnnost.  Podle  lingvistky  Jany  Valdrové  se  termín  v

akademickém  prostředí,  hlavně  dříve, překládal jako  sociální  pohlaví či  sociální  rod

(Valdrová, 2006). V současnosti je zvykem užívat anglickou verzi bez překladu. 

S anglickým termínem gender se běžně setkáváme nejen na české akademické půdě,

ale i v bežném denním tisku, reklamách, televizi, rozhlase a vůbec v celé české společnosti.

Genderová problematika je v dnešní době již běžným tématem široké veřejnosti. Otázkou je,

co si běžný občan/občanka pod tímto pojmem představí.

1  .2. Gender jako společenská kategorie

Gender je základním organizačním principem, na jehož základě lidské bytosti dělíme na muže

a ženy (příp. další kategorie).  Renzetti a Curran (2003) definují gender jako "společenskou

kategorii  (maskulinita, femininita2),  která se utváří na  lidském pohlaví a jejíž předpoklady

společnost přijímá za obecně platné a mají  vliv na rozdílný přístup k osobám ženského a

mužského pohlaví“ (str. 20).  Zjednodušeně řečeno: společenská kategorie gender se utváří na

našem tělesném základě a tyto společensky schvalované obsahy ovlivňují, jak na nás budou

nahlížet ostatní lidé a my na ně. 

1 Informace získaná z Internetové jazykové příručky Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR.
2 maskulinita - soubor vlastností, schopností, chování aj., které jsou v dané společnosti spojované s muži 

(zpravidla v podobě stereotypů jako i u žen)
femininita - soubor vlastností, schopností, chování aj., které jsou v dané společnosti spojované se ženami
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Značně  jednostranně  se  k  otázce  genderu  staví  paradigma  strukturálního

funkcionalismu, které nese základní myšlenku, že biologické danosti člověka tvoří jádro pro

tvorbu  genderových  rozdílů,  jež  jsou  neměnné  a  přirozené  (Renzetti  a  Curran,  2003).3

Komplikace však nastává v samotném určování ženských a mužských rolí čistě na principu

jejich tělesné rozdílnosti. Pro omezenost této teorie se k ní stavím s notnou dávkou odstupu a

přikláním se k feministické tradici a teoriím.

Naopak teorie, jenž vychází z feministických základů a myšlenek, stojí na interakci

biologie  s  kulturou,  kdy se  gender  utváří  v  kontextu  se  společenskými  a  ekonomickými

strukturami  a  reprodukuje  se  prostřednictvím  sociálního  učení  a  všudypřítomným

genderovým řádem, jenž našimi životy hluboce prostupuje (Renzetti a Curran, 2003, str. 29).

Kulturní a společenský aspekt tu má významné místo, i v případech, kdy hovoříme o biologii,

protože ji  určitým způsobem opět sociálně interpretujeme. Striktní dichotomie „kultury“ a

„biologie“ ve feministicky orientované tradici nemá své platné místo. 

Genderový  řád  staví  na  principu  dělení  lidí  do  genderových  kategorií,  které  nás

provází všemi fázemi života (dětství,  produktivní věk, stáří)  a tyto kategorie mají  i  různé

dopady  na  všechny  sféry  lidského  života  (škola,  zaměstnání,  soukromí  apod.).  Každá

společnost může mít různé podoby a obsahy genderových kategorií, přitom biologické funkce

člověka zůstávají  v  podstatě  neměnné (příklady proměn genderu  můžeme sledovat  napříč

historickým a kulturním kontextem). 

1  .3. Gender   &   biologie

Dostávám se k otázce genderu a  jeho vztahu k biologii.  Co je to  gender a co  biologické

pohlaví? Je možné, že v tom někdo nevidí rozdíl a oba termíny mu  splývají v synonyma.

Rozdíl tu je vskutku kardinální.  Pohlaví je biologický termín,  gender je např. podle Oakley

(2000) termín psychologicko-kulturní (str.121). Jiní vychází ze sociologických, filozofických

a jiných vědních, často interdisciplinárních východisek. Z toho vyplývá, že gender má své

kořeny v sociální tvorbě reality, ale je s biologickým pohlavím ve vzájemné interakci.

Pohlaví  člověka  staví  na  biologii,  tedy  na  spolupráci  genů  s  hormony.  Hlavní

charakteristikou  pro  dělení  na  muže  a  ženy  se  stává  jejich  odlišný  reprodukční  systém.

Základní rozdíl mezi mužem a ženou je, že ona rodí a kojí děti4, což pochopitelně muž ze své

3 Jelikož je muž biologicky silnější, zastává funkci ochránce a živitele, zatímco žena rodí a kojí, což ji 
přisuzuje péči o dítě a domácnost.

4 Ženy, které jsou neplodné nebo z jiných zdravotních důvodů nemohou rodit (kojit), mají ztíženou 
společenskou pozici ve smyslu „nenaplnění“ jejich biologické úlohy.
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biologické  podstaty  nemůže.  Vše  se  ale  nejeví  tak  jednoduše,  v  případě  abnormálního

pohlavního vývoje  a z něho plynoucích tělesných anomálií, není kategorizace na biologické

pohlaví (muž, žena) použitelná. Různé podoby intersexuality a jiných pohlavních odchylek do

dichotomického dělení nezapadají a nejsou v naší (české) společnosti uznávány, narozdíl od

jiných společností, kde jsou gendery tři nebo i čtyři (Renzetti a Curran, 2003, str. 73). 

  To, že muž i žena mají jinou stavbu těla ještě neznamená, že jsou naprosto odlišní a

měli  by se  díky  těmto  rozdílům společensky diferenciovat.  Například  do  sedmého  týdne

prenatálního vývoje jsou vnější genitálie obou pohlaví stejné, až poté se začnou formovat,

mají tedy společný vývoj a později  i rozmnožovací funkci (Oakley, 2000, str. 22).  Když se

podíváme na tělesné vzezření dospělých lidí, není vyjímkou, že v některých případech mají

muži podobné fyzické znaky jako ženy a děje se tomu i naopak (př. mužská gynekomastie5 či

tuková depozita v oblasti prsou a ženy s menším poprsím).  Dalším příkladem, kdy můžeme

hovořit  spíše  o  podobnosti,  než  odlišnosti,  jsou  hormony.  Skladba  hormonů,  které  jsou

přítomny v mužských a ženských tělech, je skoro stejná. Konkrétně u zdravých žen převládají

ženské pohlavní  hormony (estrogen a progesteron),  ale  tvoří  se u nich i  androgeny,  které

převládají u mužů (testosteron a právě androgeny), ale naopak se v jejich organismu vyskytují

i estrogeny (Oakley, 2000;  Renzetti a Curran, 2003). Je zřejmé, že mužské i ženské tělo je

jiné, ale  nalézáme v nich velké množství podobností, které ponecháváme stranou a hlavně

zapomínáme  na  to,  že  se  muži  a  ženy  neliší  v  důležitých  oblastech  rozumu,  psychiky,

schopností apod.

 Každé dítě se narodí s  určitými tělesnými znaky, kterým naše společnost přisoudila

dvě  pohlavní  kategorie,  které  v  některých  případech  nejsou  na  určité  osoby  jednoduše

aplikovatelné, protože není jednoduché určit pohlaví jen podle pohlavního orgánů (viz výše –

intersexualita). Většina rodičů orientuje svou výchovu  právě podle pohlaví svého potomka.

Rodiče kupují dívkám raději panenky a chlapcům vojáčky. Chlapce oblékají do "klučičích"

barev, děvčata do těch "holčičích"6.  Dcery učí jemnosti a emocionalitě,  syny k tvrdosti a

přílišnému neprojevování citů. Podobných výčtů a „škatulkování“ je nemalé množství a to

celkově může vést k potlačení individuality a k omezení celkového rozvoje osoby.

Renzetti a Curran (2003) tvrdí, že lidské pohlaví, které je skrze společenské představy

bráno – což je zásadní „jako biologická danost (býti mužem či ženou) tu slouží jako základ,

5 gynekomastie = zvětšení mléčné žlázy
6 Toto dělení barev nevzniklo samo o sobě, ale jedině společnost si ho utvořila. Vzpomeňme na zobrazování 

Panny Marie v modrém rouchu a Ježíše Krista v červeném; také do začátku 20. století bylo zvykem odívat 
všechny malé děti do bílé barvy.
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na němž lidé konstruují společenskou kategorii zvanou gender (maskulinitu či femininitu)“

(str. 20). To znamená, že je nám pohlaví připsáno na základě tvaru pohlavních orgánů a jsme

pak  vychováváni  v  souladu  s  touto  kategorizací,  ke  které  se  připojuje  učení  se  genderu

socializačními procesy. Každá společnost nahlíží na své členy v závislosti na jejich pohlaví

skrze  tzv.  pohlavně-genderový  systém,  který  je  v  ní  ukotven  pomocí  institucí  (politický

systém, vzdělávací systém, rodinné uspořádání aj.) a lidé ho neustále reprodukují (Renzetti a

Curran,  2003).  Pohlavně-genderový  systém,  v  současnosti  a  napříč  kulturami,  sestává

minimálně ze tří vzájemně souvisejících prvků (Renzetti a Curran, 2003, str. 21):

1. konstrukce genderových kategorií na základě biologického pohlaví,

2. dělby práce na základě pohlaví (jednotlivcům jsou svěřovány úkoly na základě jejich

pohlaví),

3. společenské regulace sexuality (některé formy vyjadřování sexuality jsou odměňovány

a jiné trestány) (Rubin, 1975; Thorne, 1982, in Renzetti a Curran, 2003, str. 21).

V západní kultuře7 je tento systém značně patriarchálního charakteru. Jeho původ se

podle antropologa Murphyho (2010) odvozuje z mýtu o přirozené mužské nadřazenosti, kdy

ve  většině  společností  měli  a  dodnes  mají  dominantní  úlohu  muži.8 Tato  dominance  se

kulturně přenáší z generace na generaci, aniž by korespondovala s fungováním a potřebami

dnešní moderní společnosti. To, že mužská nadvláda není založena na genetické dědičnosti,

dokládá Murphy (2010) na ženách, které dokázaly přinejmenším vládnout stejně tak tvrdě

jako muži (Alžběta I., Indíra Gándhí, Margaret Thatcher). Jelikož se muži nechtějí vzdát své

dominantní role (ztráty moci) a cítí určité ohrožení, vede to k jejich až přílišnému obranářství,

které  je  mnohdy  původcem  mnoha  typů  diskriminačních  praktik  (sexismus,  šovinismus

apod.).  

V zemích třetího světa9 je situace obtížnější v tom, že se jejich obyvatelé a obyvatelky

potýkají  s  celkově  nízkou  životní  úrovní  a  často  řeší  přímo  život  ohrožující  situace

(nedostatek  jídla,  vody,  nemoci...).  V  kombinaci  se  sociálním  útlakem  na  základě  rasy,

7 Dnes státy, kde měla západoevropská civilizace nejvýznamnější vliv (Evropa, Severní Amerika, Kanada, 
Austrálie).

8 Někde mají ženy a muži stejnou důležitost, ale nikde nehrají dominatní úlohu ženy; nedostatek důkazů pro 
matriarchát (Murphy, 2010, str. 69).

9 rozvojové země
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třídního postavení, pohlavní příslušnosti aj. se lidé těžce domáhají základních lidských práv a

svobod a s nimi i rovného přístupu. Ženy tu jsou obětmi hned ve dvou rovinách způsobených

vládou patriarchálního řádu a specifiky extrémní chudoby ohrožující lidský život (Renzetti a

Curran, 2003, str. 53). Obyvatelé těchto zemích potřebují o to větší pomoc a nasazení v řešení

problémů z perspektivy jejich kultury.

2. Osvojování genderových rolí
To, že se narodím jako dívka, mě ještě nepředurčuje k tomu, že si budu hrát s panenkami a

bude se mi líbit růžová barva. Ale hned po narození mě sama společnost a především rodiče10

začnou sociálně formovat a já si tak jejich prostřednictvím utvořím identitu. Ranou socializaci

popisují Berger a Luckmann (1999) jako proces, při němž si dítě „osvojuje role a postoje

významných druhých, což znamená, že tyto role a postoje internalizuje11 a přijímá za vlastní“

(str. 130). 

Dítě je závislé na péči ostatních a jeho rodiče12 mu jsou vzorem, který má neustále na

očích.  Většina  rodičů  má  tendence  se  chovat  k  dítěti  na  základě  stereotypních  představ

spojovaných  s  daným  pohlavím.  Když  si  chlapec  zašpiní  oblečení,  tak  to  není  taková

„katastrofa“, jako když se ušpiní dívka, protože chlapec je přeci neposeda a s nějakým tím

flekem a  skvrnou se  vždy počítá,  zatímco  dívka  by měla  být  klidná  a  poslušná  a  nemít

nálepku „špindíry.“  A z takových, někdo by mohl říct  maličkostí,  se skládá celé dětství a

dospívání.  Ovšem  nerovné  a  odlišné  nahlížení,  přístup  a  celková  výchova  dětí  (rodinné

prostředí,  výchovné  a  vzdělávací  instituce,  volnočasové  aktivity  atp.)  na  základě  jejich

pohlaví, má fatální dopady při jejich utváření plnohodnotné sociální bytosti a jejího života ve

společnosti i nahlížení na sebe samu.

2.1.   Teorie genderové socializace

Způsoby,  jákými  získáváme  gender,  představují  Renzetti  a  Curran  (2003)  v  těchto  třech

stěžejních  teoriích:  psychoanalytické  teorie,  teorie  sociálního  učení  a  kognitivně-vývojové

teorie. Každá z nich obsahuje specifické procesy genderové socializace. 

10 Tzv. významní druzí jsou: rodiče, sourozenci (popř. opatrovníci a blízcí lidé, se kterými dítě vyrůstá), kteří 
mají na starosti ranou neboli primární socializaci (Berger, Luckmann, 1999).

11 Proces porozumění ostatním lidem a následné chápání světa jako společenské reality (Berger, Luckmann, 
1999, str. 129).

12 nebo jiní významní druzí
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Autorem nejznámější  psychoanalytické teorie genderové identity je Sigmund Freud.

Jeho teorie se zaměřuje především na identifikaci dítěte s rodičem stejného pohlaví na základě

sexuální touhy. Chlapec se identifikuje s otcem, motivován kastrační úzkostí, kdy ho pohled

na  klitoris  naplní  strachem,  že  má  otec  moc  kastrovat  a  raději  ho  začne  napodobovat  a

přejímat jeho vlastnosti a chování, přičemž si zachová penis a lásku k matce vnímá skrze otce

(Renzetti a Curran, 2003, str. 94-95). Zatímco dívka se ztotožňuje s matkou, z důvodu tzv.

závisti  penisu,  když  prvně  zpozoruje  mužské  pohlavní  ústrojí,  což  si  vyloží,  že  byla

kastrována  a tento stav v ní vzbudí touhu po penisu a lásku k mužům (Renzetti a Curran,

2003, str. 95). Freudova teorie je problematická v mnoha aspektech. Předně nahlíží na ženy

jako na méněcenné, kdy se jejich gender utváří na pozadí závisti a druhořadosti ve smyslu, že

jsou bez penisu nedokonalé (Renzetti a Curran, 2003). Teorii zakládá na velmi subjektivních

pocitech, které nejsou empiricky prokazatelné. Reakcí na závist penisu byla i teorie založená

na závisti dělohy (Karen Horney). Podle Freuda je navíc gender nezměnitelný a založený na

principu podvědomí, takže ho není možné objektivně ověřit (Renzetti a Curran, 2003).

Druhou skupinu teorií,  založených na empirických zkušenostech (oproti  Freudovi),

tvoří  teorie  sociálního  učení,  které  vycházejí  z  behavioristické  psychologie13 a  k  jejich

ústředním myšlenkám se řadí  posilování  a  modelování  (Renzetti  a  Curran,  2003,  str. 99).

Princip posilování spočívá v odměňování (chvála) dětí za chování příslušící k jejich genderu,

naopak chování, které je v rozporu s daným genderem je trestáno (napomenutí) (Renzetti a

Curran, 2003). Pokud budou  mít rodiče  pozitivní přístup a projevy, když si  dcera hraje na

princeznu a ještě se ke hře přidají (a např. hru na válečnici u ní budou negovat), dívka bude

raději vyhledávat "princeznovské" hry. Na stejném principu se tak děje i u chlapců.

Jádrem myšlenky modelování je nápodoba osob a jejich vzorců chování, přičemž děti

nejčastěji  napodobují  osoby,  které  je  samotné  posilují  odměnami,  jsou  k  nim přátelské  a

zároveň jsou mocné (Renzetti a Curran, 2003). Napodobovanými osobami jsou hlavně rodinní

příslušníci (rodiče, sourozenci), ale i lidé z blízkého okolí, které jsou s dětmi často v kontaktu

(vrstevníci,  učitelé)  a  také  mediálně  známé  tváře  (sportovci  a  sportovkyně,  zpěvačky  a

zpěváci, herci a herečky a nepřeberné množství dalších) (Renzetti a Curran, 2003). Například

chlapec se spíše ztotožní s otcem, když s ním bude mít přátelský vztah (např. spolu tráví

volný čas a baví se) a navíc bude do rodiny přinášet více peněz (spatří  finanční závislost

matky na otci). Ovšem i teorie modelování se potýkají s určitými složitostmi. Podmínkou, aby

13 Behaviorismus je "myšlenková škola vymezující psychologii jako vědecké studium pozorovatelného 
chování" (Kassin, 2007, str. 8).
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dítě napodobovalo vzor stejného pohlaví, je dodržení genderových modelů chovaní pro daný

vzor (Jacklin, 1989; Perry a Bussey, 1979 in Renzetti a Curran, 2003). Z toho plyne, že děti

již pociťují  vědomí  genderu  nezávisle  na  modelování a při  procesu imitace  vítězí  aspekt

moci14 nad pohlavní shodou s dotyčným vzorem (Renzetti a Curran, 2003).

Teorie sociálního učení jsou vědecky platné (ověřené; tedy vysoce důvěryhodné) a v

praxi se dobře demonstrují. Komplikací je, že děti staví do role pasivních příjemců genderové

socializace, které k ní nemají aktivní vztah a celá teorie tak nezachází do hloubky dětských

mentálních procesů. 

Do  třetice  vysvětlím  obsah  kognitivně-vývojových  teorií.  Jejich  společným

jmenovatelem je názor,  že „děti se učí genderu (a genderovým stereotypům) v rámci svých

rozumových snah nalézt řád v sociálním světě, který je obklopuje“ (Renzetti a Curran, 2003,

str. 100). Oproti předchozím teoriím tu je značný příklon k aktivnímu přístupu dítěte k jeho

socializaci (přes myšlenkové procesy). Dítě je zaměstnáno objevováním dosud neznámého

světa a jeho fungováním. Malé děti si tak pro lepší orientaci a chápaní okolního prostředí

vytváří schémata, kdy pohlaví  je jedním z nich (Renzetti a Curran, 2003). Dítě brzy pochopí,

že  v naší společnosti existuje hlavní kategorizace na ženské a mužské pohlaví, protože fyzická

odlišnost je snadno rozpoznatelná, stálá a neustále zdůrazňovaná. Do těchto dvou kategorií si

pak třídí  lidské vlastnosti  a chování  a následně hodnotí  chování ostatních jako genderově

přiměřené („správné“) nebo nepřiměřené („špatné“) (Renzetti a Curran, 2003, str. 101). Ale i

v tomto případě se nabízí kritika, kterou potvrzují další výzkumy. Věk, při utváření genderové

identity, se zdá být příliš pozdní (3-5 let) a ne všichni lidé považují gender a pohlaví za hlavní

pořádající  kategorii,  a  přesto  si  genderovou identitu  dokázali  vytvořit  (Renzetti  a  Curran,

2003).

2.2  .   Optická skla kultury

Z kognitivně-vývojových teorií hojně čerpá Sandra Bem, která je autorkou teorie optických

skel kultury a nabízí jiný možný výklad o získávání genderu. Podle Bem (1993) je kultura

každé společnosti složena z určitých předpokladů, podle kterých by členové společnosti měli

vypadat,  uvažovat, cítit  a jednat (Renzetti  a Curran, 2003, str. 103). Tuto síť genderových

předpokladů nazývá Bem „optickými skly“, přičemž ve většině západních kultur nalézá tyto

tři: genderovou polarizaci, androcentrismus a biologický esencialismus (Renzetti a Curran,

2003). Zmíněné kulturní jevy mají vliv na celou společnost a všechny její struktury. 

14 Moc Renzetti a Curran popisují jako disponování "statky či výsadami, kterých si dítě cení" (str. 99).
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Pojmem  genderová polarizace je označována skutečnost neustálého poukazování na

odlišnosti  žen a  mužů.  Toto dělení  na mužské a  ženské tvoří  jeden z  ústředních principů

společenského uspořádání (Renzetti a Curran, 2003). Trochu humorným příkladem mohou být

toalety  se  značkami  reprezentující  „dámy“  a  „pány“,  kdy  nás  provází  pocit  něčeho

„zakázaného“, když si odskočíme na místo určené druhému pohlaví. Nebo ve škole vyučující

často studenty a studentky rozdělují na skupinu děvčat a skupinu chlapců (vhodnější je např.

rozdělení podle lavic na skupinu „u okna“ a „u dveří“). První, co lidi v podobných situacích

napadá, je dělení podle pohlaví, čímž se neustále ženy a muži dostávají do opozičních rolí.

Genderová polarizace je v nás hluboce zakořeněná a není jednoduché jí natrvalo překonat.

Druhým  optickým  sklem  kultury  je  tzv.  androcentrismus neboli  doslova

„mužskostřednost“;  Renzetti  a  Curran  (2003)  ji  popisují  jako  „představu,  kdy jsou  muži

ženám nadřazeni a že muži a jejich prožívání světa představují normu, vůči níž jsou ženy

poměřovány“ (str. 122). Žena je tedy odchylkou od normy, kterou představuje muž. Počátky

vzniku androcentrismu by mohly sahat až do  hluboké minulosti,  kdy došlo k dělbě práce

podle pohlaví na ženské a mužské činnosti (se vznikem lovecko-sběračských společností15).

Na ženskou práci se nahlíželo jako na méně prestižní, než na tu mužskou, což se v současné

západní  kultuře  mění.  Mnohé  snahy o  rovný přístup  k  oběma  pohlavím androcentrismus

nabourává  a  znesnadňuje.  Příkladem mohou být  kvóty pro ženy v politice,  které  oslabují

pozici androcentrismu v tom smyslu, že narušují politickou hegemonii mužů a představu, že

jen  oni  mohou rozhodovat.  Postupné kroky i  krůčky jsou prospěšné,  upozorňují  na daný

problém a napomáhají zamýšlenému cíli.

Třetí  optikou  je  biologický  esencialismus,  který  „racionalizuje  a  legitimizuje

androcentrismus a genderovou polarizaci tím, že je popisuje jako přirozené a nevyhnutelné

důsledky vrozených biologických rozdílů mezi pohlavími“ (Renzetti a Curran, 2003, str. 122).

Skrze sklo biologického esencialismu si lidské chování, vlastnosti aj. vysvětlujeme pomocí

biologie (pohlavní znaky, reprodukční schopnosti, stavba těl apod.), ze které pramení všechny

rozdíly. Na genetický základ člověka a biologické procesy při jeho vývoji (v děloze) se nahlíží

jako na původce femininních a maskulinních vzorců. Biologický esencialismus tvoří základnu

pro androcentrismus a genderovou polarizaci, na jehož principech se tato skla „přirozeně“

rozvíjí. 

15 Ženy nosí a kojí děti a jsou spojeny s péčí o domov (v blízkém okolí sbírají kořeny; udržují oheň), zatímco 
muži jdou na lov a válčí (Murphy, 2010, str. 67). Jsou zde patrné počátky rozdělení pohlavních rolí, kdy se 
ženě přisuzuje pasivita v domácím prostředí; muž je naopak aktivní venku.
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Optická skla jsou v naší západní společnosti natolik zakořeněná, že si je v běžném

životě ani neuvědomujeme. Možná tušíme, že když čteme noviny, díváme se na televizi nebo

se ucházíme o práci při pohovoru, tak o tom, co čteme, na co se díváme a zda budeme přijati

do nového zaměstnání, rozhodují lidé, kteří mají nejvyšší moc a právo rozhodovat. Ale spíše

si neuvědomujeme, že se do jejich rozhodnutí promítají genderové stereotypy. Optická skla

mají značný podíl v tvorbě genderových stereotypů.

2.3. Genderové role

K tématu genderové socializace svými poznatky významně přispěla i socioložka a feministka

Ann  Oakley. Její teorie staví na principu genderových rolí, která se dnes zdá být překonána,

proto zde jen pro představu uvádím stručný přehled.

Podle  Oakley  (2000)  se  genderové  role  utváří  podle  čtyř  následujících  procesů:

manipulace (př. maminka češe a obléká dceru do dívčích šatů; dívka přejímá názor, že vzhled

je pro ni důležitý), zaměřování pozornosti na určité objekty (př. dělení hraček podle pohlaví),

verbální pojmenovávání (př. „jsi zlobivý kluk“, „to je hodná holčička“) a  vystavení činnosti

(př. chlapci spíše vynášejí odpadky – práce směřovaná ven, dívky myjí nádobí – práce uvnitř)

(str. 132-133). Děti tak získávají již v raném věku určité povědomí o existenci genderových

rolí, které si postupně osvojují. Když chlapec vyhledává převážně společnost dívek a věnuje

se jejich hrám, bývá často terčem posměchu ostatních vrstevníků stejného pohlaví, jelikož

nenaplňuje jejich genderové představy o „klučičím“ trávení volného času a jejich aktivitám.

Vlastnosti  spojované s ženstvím a mužstvím,  tak získáváme v průběhu dětství a v

dospělosti  je  potvrzujeme  a  reprezentujeme.  Jakmile  se  někdo  podobným  představám

vymyká, společnost ho přijímá s komplikacemi.
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3. Stereotypy

3.1  . Co jsou stereotypy?

Nejprve vysvětlím, co obecně stereotypy16 jsou. Na stereotypy nahlížím jako na jevy sociálně-

psychologické, které mají místo, jak v naší mysli,  tak v našem jednání. Psycholog Kassin

(2007)  vysvětluje,  že  stereotyp  je  „přesvědčení,  na  jehož  základě  jsou  konkrétní  skupině

jedinců připisovány určité vlastnosti“ (str. 523). S tím, jak si třídíme lidi do různých kategorií:

muži  a  ženy,  děti  a  dospělí,  Češi  a  cizinci  apod.,  přichází  i  tendence  zjednodušovat  a

zobecňovat  vlastnosti  členů  skupin,  se  kterými  se  neztotožňujeme.  Dělení  na  „my“

(referenční  skupina se  kterou  se  ztotožňujeme)  a  „oni“  (nereferenční  skupina,  ke  které

nenáležíme) má hluboké sociální a psychologické dopady, jenž podporuje vznik stereotypů.

(Kassin, 2007, str. 522)

Ze stereotypního uvažování (které tu vítězí nad individuálním posuzováním jedince)

pak vznikají předsudky, které již reprezentují negativní postoj k jiným lidem, plynoucí z jejich

příslušnosti  k  určité  skupině  (Kassin,  2007,  str. 524).  Předsudky  nám  brání  utvořit  si  o

dotyčné osobě či skupině objektivní obraz, protože nové informace a poznatky posuzujeme

zaujati  naší  předsudečnou  představou17 (Giddens,  1999).  Stereotypní  uvažování  nám

zjednodušuje orientaci v nepřeberném množství lidí a doslova ulevuje naší mysli od složitých

myšlenkových procesů, pro něž není v našem každodenním životě místo, ale často se tak děje

v neprospěch druhých.

Existují, ale i stereotypy pozitivní, které naopak vykreslují skupinu v kladném směru

(většinou se týkají národních charakteristik: „Němci jsou pečliví“, „Francouzi jsou elegantní“,

„Vietnamci jsou pracovití“ atd.) či pomáhají k lepší reputaci a vnímání určitých skupin ve

společnosti (příklady: „ne všichni Romové kradou“, „staří lidé jsou zkušení a moudří“, „v

politice jsou i  slušní  lidé“  apod.).  Dobré je  si  uvědomovat,  kdy uvažujeme stereotypně a

podrobit své myšlení patřičné kritice, abychom se dopouštěli, co nejméně mylných úsudků a

ještě lépe - jen těch správných.

3.2.   Genderové stereotypy

Se  stereotypy  všemožného  druhu  se  setkáváme  každý  den  v  různé  míře.  Všelijaké

předsudečné představy mají lidé o jiných národech, rasách, společenských třídách; mužích a

16 Slovo stereotyp pochází z řečtiny a v překladu znamená: silný, pevný, masivní (Drabinová, 1999, str. 6)
17 Například předsudečné představy bělocha o "divoké" a "násilné" nátuře černocha.
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ženách  nevyjímaje.  Genderové  stereotypy  nás  obklopují  každý  den  ve  všech  institucích

(domácnost,  škola,  pracoviště,  média  atd.).  Není  možné  se  jim  vyhnout.  „Genderové

stereotypy  jsou  tedy  zjednodušující  popisy  toho,  jak  má  vypadat  'maskulinní  muž'  či

'femininní žena'“ vysvětlují Renzetti a Curran (2003, str. 20). Takové stereotypy se netýkají

pouze zevnějšku (když uvidíme nalíčeného muže, bude nám připadat zženštilý; nalíčená žena

je v pořádku a plní svůj obraz femininity), ale váží se k celé osobnosti člověka (agresivní

chování ženy v podobě pěstní šarvátky bude okolí tolerovat méně, než by tomu bylo u muže,

u kterého se předpokládá, že v sobě má určitou dávku agrese). Jak Valdrová (2004) vysvětluje

„každá společnost, každá doba si vytváří vlastní obraz ženství a mužství – souhrn očekávání,

předsudků a společenských norem“ (str. 10). Obrazy femininity a maskulinity se společnost

od společnosti liší (naše západní má tyto obrazy víceméně podobné).

Na muže i ženy jsou kladeny odlišné nároky a očekávání, které pak vytváří konfliktní

situace  a  rozpory  v  běžném  životě.  Na  druhou  stranu  podle  paradigmatu  strukturálního

funkcionalismu  jsou  role  mužů  a  žen  již  dlouhodobě  institucionalizované  a  doplňují  se,

vytváří tak stabilní systém, který funguje (Renzetti a Curran, 2003). Je otázkou, jestli funguje

spravedlivě a pro všechny stejně.

Pozitivně můžeme vnímat posun v tom ohledu, že radikální názory a stereotypy jako

kupříkladu: „ženská za volant nepatří“, „chlapi nepláčou“ nebo „žena patří ke sporáku“ apod.

jsou v dnešní době všeobecně překonané, avšak tu a tam se objevují (lifestylové magazíny,

reklamy, internetové diskuze aj.) a znesnadňují celé pochopení vztahů mezi muži a ženami.

Ale  zastánci  podobných  výmyslů  se  v  dnešní   společnosti  (hlavně  v  té  vzdělané)  spíše

zdiskreditují, než by se setkali s pochopením.

18



4. Média & gender
V této kapitole se nejprve vymezuji na roli médií v oblasti socializačních procesů v kontextu

genderu. Poté popisuji a přibližují čtenářkám a čtenářům české mediální prostředí (z důvodu

ukotvení  mého  výzkumu  do  širších  souvislostí),  které  sleduji z  pozice  feministických  a

genderových teorií a uvádím relevantní příklady stereotypů.

4.1. Média a socializace

4.1.1. Co jsou média?

Nyní  stručně  vysvětlím,  co  obecně  média  jsou  a  na  jakém  principu  fungují.  Pojem

"médium"/"média"18 označují  v  sociálním  kontextu  a  oborech  to,  "co  zprostředkovává

někomu  nějaké  sdělení,  tedy  médium  komunikační"  (Jirák  a  Köpplová,  2003,  str. 16).

Médium k člověku vysílá určitou informaci  (v podobě textu, obrazu, zvukového záznamu

atd.) a on ji přijímá. Charakteristickým prvkem médií je stírání limitů času a prostoru, kdy se

můžu ihned  dozvědět, že se někde něco událo,  aniž bych se na konkrétním místě musela

nacházet  (prostřednictvím novin,  internetu,  rozhlasu apod.).  Aby však  mohlo  být  sdělení

přeneseno od podavatele k příjemci, potřebuje k tomu hmotný podklad ve formě technického

média (papír, televize, rozhlasový přijímač, počítač atd.), které sdělení přenáší, uchovává (v

různé míře trvanlivosti ) a reprodukuje (Thompson, 2004). Každé technické médium má svá

specifika, která ovlivňují podobu a účinnost sdělení, jenž se k příjemci dostane. 

Komunikační  média  mají  ze  své  podstaty  schopnost  působit  v  celospolečenském

prostoru.  Zakládají  komunikaci  na  jednom  zdroji,  který  zaměřuje  pozornost  k  publiku

sestávajícího  z  mnoha  lidí; označují  se  populárním výrazem  "masová  média"  (Jirák  a

Köpplová, 2003). Podle Thompsona (2004) může být toto označení závádějící, protože výraz

"masová" svádí k představě tísíců, dokonce i miliónů recipientů, je ovšem třeba vzít v úvahu i

specializované  tiskoviny  (časopisy,  knihy  aj.),  které  cílí  na  menší  počty  lidí  (str. 26).

Masovost tak spočívá především v samotné dostupnosti obrovskému množství různorodých

příjemců (Thompson, 2004). Stačí si jen uvědomit celosvětovou rozšířenost internetu, televize

a prodejců tiskovin (trafiky, knihkupectví a další obchody), nemluvě o  rozsáhlosti prostoru

věnovaného reklamě, která na nás doslova "číhá"  na každém rohu. Moderní Evropan se de

facto většího či menšího kontaktu s médií nevyhne.

18 Slovo "médium" nachází svůj původ v latině a znamená "prostředek", "prostředník", "zprostředkující činitel" 
– něco zprostředkovává, zajišťuje (Jirák a Köpplová, 2003).
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4.1.2. Role a vliv na člověka 

Thompson  (2004)  mediální  průmysl  ve své  typologii společenské  moci  řadí pod  tzv.

symbolickou  moc  (jedna  ze  čtyř  typů19),  kterou  vlastní  kulturní  instituce,  jenž  používají

informační a komunikační nástroje (str. 21). Symbolická moc médií spočívá ve schopnosti

(díky produkci a přenosu symbolických sdělení)  zasahovat  do vývoje událostí,  ovlivňovat

jednání ostatních a vytvářet události (Thompson, 2004, str. 20). Nasnadě je otázka, jestli a jak

velký  vliv  mají  média  na  člověka.  Sdělovací  prostředky  mají  s  příjemcem  převážně

jednosměrný vztah, není reciproční (narozdíl od interakce tváří v tvář, která stojí na principu

dialogu) a není závislý na času a prostoru. V mnohem menším měřítku se děje, že lidé k

médiím vysílají zpětnou vazbu (dopisy, telefonáty, emaily...).  Populace dnes nemusí vyvíjet

přílišnou námahu k tomu, aby se k nim mediované obsahy dostávaly. Z velkého množství

vybírají ty obsahy, které je zajímají a ostatní přehlíží a filtrují (Thompson, 2004). Thompson

tak nesouhlasí s tím, že by lidé byli naprosto odevzdaní a pasivní k mediálním sdělením, ale

snaží se je pochopit ve vztahu ke svým životům.

Vliv  médií  je  důležité  zmínit  ve  vztahu k  hlavnímu sociálnímu procesu -  našemu

formování identity. Podle Thompsona (2004) není naše sebepojetí  v odevzdaném vztahu k

sociálnímu prostředí a jeho účinkům, ale aktivně se "vytváří ze symbolických materiálů, které

má k dispozici a které spřádá do koherentního výkladu sebe sama" (str. 169). Dříve, v utváření

sebepojetí, převládala interakce tváří v tvář (na bázi interpersonálních vztahů), ale s rozvojem

a šířením komunikačních médií se těžiště přesunulo ke zprostředkované komunikaci (v tištěné

a později v elektronické podobě) s obrovským množstvím mediovaných sdělení, které lidem

poskytují široké obzory a nové možnosti v tvorbě vlastní identity (Thompson, 2004). Média

nepochybně lidský život obohacují a dodávají mu nové rozměry, ale jejich negativní vlivy

jsou velmi často diskutovány a budí rozporuplné reakce a názory.

Thompson (2004) rozlišuje čtyři  hlavní negativa při  rostoucí  roli  médií.  Prvním je

mediované vnucování ideologických sdělení, které spočívá v šíření ideologických sdělení do

každodenní  sféry  života  člověka  a  jejich  možného  reflektování  a  zahrnování  do  tvorby

sebepojetí  např.  pojetí  maskulinity  a  femininity  (str. 172).  Symbolická  moc  médií  tak

umožňuje  šíření  rozličných  ideologií,  ať  už  pozitivních  či  negativních  a  člověk  je  může

zahrnout  do  svého  sebepojetí.  Druhým  důsledkem  je  dvojnásobný  charakter  mediované

závislosti,  jímž je popisována myšlenka,  že čím více se mediální sdělení podílí  na tvorbě

19 ekonomická moc, politická moc, donucovací (vojenská) moc, symbolická moc (Thompson, 2004, str. 21)
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sebepojetí,  tím více se  sebepojetí  stává závislým na mediálních systémech,  které  nemá v

kontrole  (str. 172).  Člověk  tak  vyhledává  více  mediálních  výstupů,  jelikož  se  s  nimi  již

předtím identifikoval.  Přesycenost  společnosti  světem  médií  má  za  následek dezorientaci

(dezorientační  účinek  na  lidi),  která   má  svůj  původ  v  nesmírném  množství  a  pestrosti

nabízených symbolických produktů (str. 173). Není v našich silách, abychom veškerá sdělení

pochopili a mohli si je v našich myslích uspořádat, ale často díky nim pociťujeme zmatek.

Posledně se zmiňuje o  tzv. pohlcení sebepojetí v procesu zprostředkované kvaziinterakce20,

jehož  smysl  můžeme  chápat  v  potlačení  funkce  mediovaných  obsahů  jako  zdrojů  pro

vytváření  sebepojetí,  které  se  stanou  smyslem  –  symbolickou  konstrukcí,  která  se  stává

ústředním  principem  organizace  vlastního  života  a  představ  o  sobě.  Lidé  si  mediované

materiály,  se  kterými  jsou  v  každodenním  kvaziinteraktivním  kontaktu,  vykládají  jako

principy svého života bez potřebné reflexe. 

Thompson nahlíží  na roli  a  vliv  médií  ze  širokého všepojímajícího pohledu,  který

postihuje  ve  všeobecné  rovině  všechny lidi  bez  rozdílu.  Konkrétním jevům a  vlivům na

gender, pro které jsou předchozí čtyři fenomény platné, se budu věnovat dále.

4.1.3. Vliv na gender

Předchozí kapitola jasně ukazuje, že média nesou významný podíl v naší socializaci, přičemž

genderová není  vyjímkou.  Rovněž  optická skla kultury Sandry Bem (viz  výše) prostupují

všemi společenskými institucemi, tou medíální nevyjímaje a reprodukují nerovné nahlížení na

ženy a muže již od raného dětství. Příklady genderové polarizace, kdy média hovoří zvlášť a

jiným  způsobem  k  mužům  a  ženám  nás  obklopují  v  různých  podobách  (př.  lifestylové

magazíny). Také prvky androcentrismu jsou v médiích všudypřítomné, můžeme je najít např.

v mediální prezentaci sportu a jeho výrazném spojování s maskulinutou. Teorie optických skel

je platná i v médiích, která na lidi intenzivně působí.

Masová média jsou svou povahou hlavními šiřiteli představ o různorodých skupinách,

v případě, že publikum se skupinou nemá vlastní zkušenost, často její obraz přebírá z médií a

považuje ho za „skutečnost“; tento proces významně napomáhá ke stereotypním představám

společnosti (Jirák a Köpplová, 2003). Média šíří hlavně většinové stereotypy (v tzv. hlavním

proudu) tj. stereotypy rozhodujících vrstev a převažujících společenských hodnot (  Jirák a

Köpplová, 2003, str. 144). Genderová stereotypizace v médiích se děje na úrovni dvou skupin

žen a  mužů a projevuje se ve zobecněných charakteristikách,  které  se členkám či členům

20 Kvaziinterakce je založená na jednostranné interakci typické pro masová média (např. televizní vysílání). 
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skupiny přisuzují. Mediální stereotypizace má sílu proniknout až do našeho sebepojetí, tvořit

naši osobnost, takže se nás zcela týká.

Dále popíši důležité praktiky, které podle Renzetti a Currana (2003) média užívají a

vedou ke zkresleným obrazům mužů a  žen,  jenž mají  následný dopad na jejich skutečné

životy (stereotypní představy, nerovnosti a celkový vliv na sebepojetí). 

Důležitým nositelem mediálních sdělení je jazyk. Znalost jazyka je předpokladem pro

významové pochopení té které informace.  Komplikace nastává,  když slovo ve spojitosti  s

ženským pohlavím nabývá negativního významu a jeho mužská verze je neutrální nebo má

dokonce pozitivní  nádech (např.  muž – mužatka,  zmužilost  –  zženštilost,  zbabělost;  starý

mládenec – stará panna), jindy nemusí mít femininum mužský ekvivalent (např. bréca, rašple,

ježibaba) (Renzetti  a Curran,  2003, str. 174-176).  Takovému procesu,  „v jehož rámci jsou

význam či  konotace  slov  postupem času  znehodnocovány“,  se  říká  sémantická  derogace

(Renzetti a Curran, 2003, str. 209). 

S  procesem  sémantické  derogace  se  pojí  také  nadužívání  generického  maskulina

(dokonce  i  když  se  jedná  pouze  o  ženy),  řazení  maskulina  před  femininum  či  celkové

odvozování ženské identity od mužské (Renzetti  a Curran, 2003).  Oslovení paní/slečna či

přechylování  ženských  příjmení  na  -ová  odkazují  k  patriarchalistickému  uspořádání

společnosti  a  závislosti  na muži.  Všechny způsoby,  kterými  jazyk ponižuje  příslušníky či

příslušnice jednoho pohlaví, spadají pod problematiku jazykového sexismu, který se v médiích

objevuje více, než často.

V oblasti zpodobňování žen se média dopouští symbolické anihilace, což znamená, že

je přehlížejí, trivializují nebo odsuzují (Renzetti a Curran, str. 183). Ženy obecně tvoří menší

čtenářskou základnu denního tisku, navíc k nim často ani nehovoří nebo jen přezíravým a

povýšeným způsobem (Renzetti a Curran, 2003). Tisk jim kupříkladu věnuje méně prostoru,

píše  o  nich  zabarveným  a  méněcenným  stylem  a  celkově  jejich  obrazy  vyznívají  méně

důležitě,  než mužské (Renzetti  a  Curran,  2003).  Jedno z vysvětlení  se  nachází  v  menším

zastoupení  žen  pracujících  v  denním  tisku  a  značné  převaze  mužů  ve  vrcholném

managementu o čemž pojednávám níže. 

Předchozí  slova potvrzují,  že  média  mají  v  moderní  společnosti  velmi  významnou

úlohu a moc a nevyhýbají se ani naší genderové identitě,  naopak ji velmi silně ovlivňují.

Avšak média se dopouští genderově nerovného jednání v mnohem širších souvislostech a na

mnoha různých platformách (nejen v oblasti denního tisku), kterým se v této práci  nevěnuji.
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4.2.   Česká média před a po r. 1989 – a ženská otázka

Jelikož se v empirické části věnuji českému periodiku, vymezuji se v této kapitole na české

mediální prostředí, které v této kapitole čtenářovi/čtenářce přibližuji i z historické perspektivy.

Z důvodu zaměření této práce zařazuji média do kontextu genderu a feministických teorií,

nikoliv do obecných souvislostí.

S  pádem komunismu  a  nastolením demokratického  systému  přišla  svoboda  slova,

která se pochopitelně nejvíce šířila médii. Vlivy a informace ze západu tak měly volný vstup

na československé území. Ovšem dlouhých čtyřicet let komunistické vlády si vybralo svou

daň  ve  formě  neschopnosti  navázat  na  předchozí  liberální  tradici  masarykovské  první

republiky a liberálního feministického proudu (založeném na dialogu a společných prvcích).

Zásluhou feministicky smýšlejících aktivistek (F. Plamínková, K. Světlá, E. Krásnohorská aj.)

byla roku 1912 zvolena B. Viková – Kunětická vůbec první poslankyní v celé střední Evropě

(Osvaldová,  2004).  V  roce  1920  bylo  volebního  právo  ženám  přiznáno  a  zakotveno  v

československé ústavě, stejně jako právo na majetek a vzdělání (Havelková, 2002, str. 13).

Sám Tomáš Garrigue Masaryk se o problematiku rovnosti pohlaví velmi zajímal a práva žen

podporoval. Ovšem s příchodem 2. světové války a následné komunistické totality se veškeré

snahy o rovnoprávnost žen a mužů přerušily, zatímco západní demokracie v nich po válce

pokračovaly.  Tento  více  než  čtyřicetiletý  deficit  se  musel  projevit   také  v  porevolučním

přístupu k médiím.

S otevřenou společností  porevolučního období  se  ruší mediální  cenzura a  uvolňuje

cesta k působení na veřejné dění. Bohužel téma postavení obou pohlaví ve společnosti a jejich

vztahy se do obsahu hromadných sdělovacích prostředků vrací velice pomalu (Havelková,

1998,  str. 4).  Přirozený  vývoj  feministického myšlení  byl  v Československu  komunismem

přerušen a do popředí se stavil zájem v boji "proti vyššímu společnému nepříteli a budovala

se  především beztřídní  společnost"  (Osvaldová,  2004,  str. 51).  V nesvobodném státě  byla

problematika genderových vztahů v nesouladu s komunistickou ideologií.  Ženy sice měly v

pracovní a ekonomické sféře stejná práva a postavení jako muži, ale rovný přístup nesahal do

podstaty věci, jelikož nebyla zajištěna ani základní lidská práva a svobody člověka. Občas se

v časopise Vlasta vyskytla otázka zmiňující překážky, které ženám brání v postupu na vyšší

pracovní  pozice  či  lepší  platové ohodnocení,  ale  podobná témata  se  vyskytovala  pouze v

časopisech pro ženy a v okrajových rubrikách určených pro oddechové čtení  (Osvaldová,

2004). Krátce po roce 1989 se množství příspěvků nepatrně zvýšilo, ovšem autoři postrádali
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odborný vhled a znalosti. Stručně řečeno, nebylo na co navazovat – respektive časový odstup

od dřívější feministické tradice byl příliš velký.

S neznalostí historie a vývoje problematiky genderu a feminismu se v první polovině

90. let  v českém tisku  k této tématice vytvořilo až nepřátelské prostředí.  Široká veřejnost

pojem feminismus vnímala spíše v negativních konotacích a dosti zkresleně.  Podle Barbory

Osvaldové (2004) se nejvíce článků o postavení žen obecně vyskytuje v letech 1995 až 1996,

kdy se konala první Světová konference OSN o ženách (4. září 1995) a všeobecně převládají

zprávy ze  zahraničí,  nikoliv  z domácí  scény (str. 54).  V dalších  letech  mediální  zájem o

ženskou otázku klesá, jen ve dnech kolem MDŽ se opět "probouzí". K další vlně zvýšené

pozornosti okolo ženské tématiky21 dochází v roce 2000 při sestavení stínové vlády žen, která

vznikla na protest vlády v čele s Milošem Zemanem.22 Ke všeobecnému úbytku témat, nejen

feministických, dochází po 11. září 2001 a teroristickém útoku na Twin Towers a Pentagon

(Osvaldová, 2004). Nejen hrozba celosvětového terorismu, ale i rozvoj internetu a vstup ČR

do Evropské unie se staly klíčovými tématy, ve kterých se jiná mohla ztrácet.

S rozvojem internetu, vznikem sociálních sítí (v polovině dekády nového milénia -

facebook,  twitter)  se  celý  svět  propojuje  jako  nikdy dříve  a  přichází  nové  impulsy  řešit

témata, která jsou jinde překonaná. Témata, která předtím nebyla obsažena v hlavním proudu,

jsou o to  více probíraná na internetu.  Také dospěla generace lidí,  která  již  většinu života

prožila  ve  svobodné zemi,  generace  mnohem individualističtější  a  nezatížená  předchozím

komunistickým  a  fašistickým  režimem.  S  požadavky  svobody  a  s  vyšší  vzdělaností  a

informovaností lidí přichází i otázky nedořešené genderové rovnosti.

K zásadní  změně v přístupu médií  k oblasti  rovnosti  pohlaví  a  snaze o objektivní

feministickou  debatu  nedošlo  ani  po  roce  1989.  Mediální  prostor  je  stále  výrazně

androcentrického charakteru. Tato skutečnost má fatalní vliv na mediální obsahy, které realitu

nejen reflektují, ale částečně i utváří. Nesou nemalý vliv v tom ohledu, jak realitu vnímáme a

jak ji žijeme. Ovšem současná demokratická, aktivní a vzdělanější společnost zjišťuje, že není

plně funkční a určitá část se snaží problémy řešit.

21 Pozornost věnovaná ženské tématice neznamená nutně zájem o témata feministická, ale často se tak děje 
nebo je ženám minimálně věnováno více pozornosti, než v jinou dobu roku.

22 Všech 18 členů Zemanovy vlády byli muži. Dnes (duben 2015) jsou ve vládě, která má 17 členů a členek, 
pouze 2 ženy!
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4.3.     Jak se o ženách a mužích píše – příklady stereotypů

V této  kapitole  popisuji  relevantní  fenomény,  které  se  v  psaném slově  často  objevují  a

korespondují  se  stereotypními  představami  o  ženách  a  mužích.  Když  si  čteme konkrétní

novinový článek, je pro nás důležitý jeho obsah a informační hodnota. Avšak podvědomě,

někdy naopak až očividně, vstřebáváme i formu, kterou je nám informace podána. Když se

titulek nazývá „Češi jsou stále lepší“, představíme si spíše skupinu mužů a pak zjistíme, že

článek pojednává také o ženách -  sportovkyních.  Toť věčné téma generického maskulina.

Mimo chápání selského rozumu je situace, ve které ocenění v soutěži Sportovec roku přebírá

podeváté v řadě žena a je na nebe volající, proč do názvu ke slovu „sportovec“ nepřiřadí také

„sportovkyni“  (Valdrová,  2010).  Obdobně  tomu  bylo  v  nedávné  anketě  (květen  2015)  o

Nejlepšího  biatlonistu roku (vyhrála opět žena).  Autoři těchto článků a názvů mystifikují

čtenáře (diváka) a upevňují v něm nerovné nahlížení na ženy a muže. Další praktiky popisuji

níže.

4.3.1. Ženské je vedlejší 

Když si otevřeme jakýkoliv denní tisk a bez velkého soustředění jím prolistujeme, zjistíme, že

se před námi otevírá především svět mužů. Událostem a činnostem, které se týkají žen, bývá

věnováno méně prostoru, jsou odsouvány do zadní části novin či méně významných rubrik

(Renzetti a Curran, 2003). Vyjímku tvoří ženy, které zaujímají ty nejvyšší posty (prezidentky

států a jiných především mezinárodních institucí), ženy, jež potkala smrt či ty, které pojí vztah

k  mocnému  muži  (Renzetti  a  Curran,  2003).  Ostatní,  tedy  drtivá  většina,  jsou  ve  stínu

mužských kolegů. 

Noviny  jsou  strukturovány  jednoduchou  formou  hierarchie  pořadí,  takže  zprávy

„nejvyššího“ významu jsou publikovány na titulní straně a několika dalších stranách, zatímco

„méně“ důležitá témata mají  své místo na vnitřních stranách a v přílohách (Pavlík,  2002,

str. 144).  Běžný čtenář/ka  z  celé  věci  pravděpodobně vyvodí  myšlenku,  že  muži  mají  ve

společnosti důležitější roli a pro ženy se tak stává četba denního tisku nezajímavou činností a

raději dají přednost ženským magazínům (bohatým na stereotypní obsahy), které se zaměřují

přímo na  ně  jako  cílovou  skupinu.  Maskulinní  se  tak  prezentuje  s  větší  důležitostí  a  na

prestižnějším prostoru nežli femininní.

S celkovou nevyvážeností prezentace mužů a žen se pojí i absence ženských názvů

osob, dokonce i v případech, kdy o ženách příspěvek pojednává. Genderové lingvistice se
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věnuje  Jana  Valdrová,  která  provedla  analýzu  novinových  titulků  a  zjistila,  že  generické

maskulinum23 je velmi silně nadužíváno, navíc čím vyšší je prestiž maskulina (př. poslanec,

právník, expert apod.), tím více si ho lidé spojují s obrazem muže (Valdrová, 2001a). Psaný

jazyk (spolu s obrazovým materiálem) nám zprostředkovává veškerý obsah novin a pokud

protěžuje jedno pohlavím nad druhým, nemůžeme na ženy a muže nahlížet rovnými měřítky,

když ani užívání základního prostředku komunikace neodpovídá rovnoprávné společnosti.

Ženské je vedlejší i v mediálním slova smyslu a symbolická anihilace tu má nemalé

pole působnosti v podobě přehlížení ženských činností a událostí. Dále se soustředím na další

jevy spojené s trivializací a založených na stereotypním přístupu.

4.3.2. Degradace ženského úspěchu

Oblíbenou  novinářskou  praktikou  (která  pochází,  jak  z  per  novinářů,  tak  novinářek)  je

všeobecná degradace  ženských činností,  hlavně těch  úspěšných,  kterým je  věnováno více

prostoru, kdy jsou ženy spojovány s nevhodnými atributy k danému tématu, aniž by se tak

dělo u mužů (Renzetti a Curran, str. 185). U žen jsou zdůrazňovány tělesné, rodinné a jiné

atributy,  které  odvádí  pozornost  od  tématu.  Stereotypní  představy  se  odvíjejí  i  na  poli

veřejného úspěchu, které je tradičně připisováno mužům a ženy jsou neustále odkazovány do

sféry soukromé. Mužům se z patriarchální tradice připisuje moc a úspěch, obsazují tak vysoké

pracovní posty a jejich jednání má původ v racionálním myšlení (oproti emocím), také jsou

spojování s materiálním světem jako opačné sféry k rodině a vztahům (Craig, 1992). Novináři

a novinářky v případě žen obvykle odkazují na rodinu, vztahy k mužům a vzhled, zatímco u

mužů se tak neděje a když, tak jsou jim připisovány atributy vycházející z jejich profesních

kvalit (Pavlík, 2002). Žena se musí o to více snažit a pracovat, aby ji ostatní ocenili z hlediska

jejích výkonů.

V mediální praxi se ženy popisují jako matky, milenky, manželky apod., což vyvolává

určitou  závislost  na jiných osobách (děti,  manžel,  přítel)  a  podrývá jejich  samostatnost  a

profesionalitu (Valdrová, 2001b). Nemálo informací se v tisku dozvídáme o fyzickémm zjevu

političek, vědkyň, manažerek apod. Přívlastky typu: úsměvavá, štíhlá, hnědovláska a jejich

všemožné obdoby a kombinace nejsou ve zobrazování žen vyjímkou a většinou k příspěvku

nemají žádnou racionální vazbu. 

23 Generické maskulinum má v češtině zástupnou funkci, takže jsou jím označovány i ženy (studenti, 
zaměstnanci, obyvatelé...).
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Úspěšné ženy se tak musí potýkat s nařčeními, které je obviňují z neplnění „ženských“

povinností (péče o domácnost, děti, manžel) či jejich úspěch nesouvisí jen s jejich profesními

schopnostmi (Pavlík, 2002). Androcentrický přístup je tak viditelný i v médiích, jež přijímá

muže jako normu, podle které jsou ženy poměřovány.

4.3.3. Žena má být krásná; muž nemusí 

V naší kultuře se věnuje ženskému vzhledu neustálá pozornost, naopak muži bývají se svým

tělesným  vzezřením  konfrontování  v  mnohem  menším  měřítku.  Především  magazíny

směřované ženám si často protiřečí, zatímco na jedné straně předkládají obrazy úspěšných a

nezávislých žen (s důrazem na jejich píli a schopnosti),  na další straně se dočteme, jak je

důležité pečovat o svůj vzhled a blížit se k ideálu ženské krásy24, aby žena dosáhla určitých

cílů  nebo  jen  pěkně  vypadala  (Gauntlett,  2002).  Noviny  však  míří  na  skupinu  široké

veřejnosti, kde obsahy ženské krásy nevyzní natolik otevřeně, ale implicitně hodnotí ženy ve

veřejné sféře z hlediska plnění ideálů krásy a femininity (Pavlík, 2002, str. 147). Ostatní tak

poměřují ženy nejen skrze jejich schopnosti, ale i povrchním kritériem fyzické krásy, které na

ně činí větší nátlak, než je tomu u mužů.

Vzdělání, profese, talent a jiné atributy získané osobní pílí a úsilím jsou na podružných

místech v porovnání s atributy krásy a vzhledu (Valdrová, 2001b, str. 191). Na ženu se často,

díky stereotypizaci ženské krásy, nahlíží jako na sexuální objekt. Ženy jsou degradovány na

pouhou věc, která slouží k sexuálnímu potěšení. Sexuální objektivizace („zpředmětnění“) je

určitou  formou  diskriminačního  jednání,  které  člověku  upírá  jeho  důstojnost.  Jazykový

sexismus25 bývá skrytě, jindy i přímo explicitně obsažen v tisku považovaném za seriózní.

Kvalitní novinářská práce obnáší věcnost a seriózní přístup k danému tématu. Podobné prvky

trivializace  mohou poškozovat  nejen  osoby o  kterých se píše,  ale  mohou se  obrátit  proti

samotnému autorovi příspěvku.

24 Naomi Wolf (2000) popisuje krásu jako mýtus, který je mocenským nástrojem ke kontrole žen, jenž na ně 
vyvíjí určitý tlak a mění se s dobou i s prostředím.

25 Renzetti a Curran (2003) myslí jazykovým sexismem "způsoby, jimiž jazyk prezentuje jedno pohlaví, a to
téměř bez vyjímky ženy, jako méněcenné." (str. 176)
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5. Sport & gender
Sport je tradičně spojovaný s maskulinním chováním a vlastnostmi (síla, agrese, soutěživost,

dominance apod.), které společnost chápe jako obrazy mužství (Renzetti  a Curran, 2003).

Když  se  vrcholovému  sportu  věnuje  muž,  společnost  ho  obecně  přijímá  snadněji,  než

sportovkyně, které se oddalují od tradičně pojímané femininity a ztrácí svou ženskost. S tím

souvisí oblíbené dělení na sporty "ženské" a "mužské", které se vyznačují více femininními

nebo maskulinními rysy. 

Již od dětství jsou chlapci vedeni k větší  pohybové aktivitě,  soupeřivým hrám a k

odvážnému chování. Zatímco u  dívek rodiče oceňují umírněné a "slušné" vystupování bez

projevů  agrese.  Stereotypně  směřovaná  výchova  ovlivňuje  i  výběr  dětských  sportovních

aktivit. Nejoblíbenějším chlapeckým sportem je fotbal (po něm florbal a karate), u dívek se

těší největší oblibě sportovní tanec (dále pak aerobic a volejbal) (Rodiče, děti a sport... 2012).

Při fotbalovém utkání se hráči fyzicky střetávají, pokřikují a nezřídka se válí po zemi. Naopak

tanec je spjatý s určitou ladností a precizním provedením pohybů za rytmického hudebního

doprovodu. Chlapci se vyběhají a vybouří na fotbale, zatímco dívky se také pohybují, ale ve

značně  umírněnější  a  estetičtější  formě.  Genderové  stereotypy  jsou  se  sportem  silně

provázané. V případě obrácení rolí se na fotbalistku mnohdy nahlíží jako na "mužatku" a na

tanečníka  jako  na  "zženštilého"  (v  silnější  formě  může  mít  i  nálepku  homosexuála).

Genderové hledisko má na celé sportovní odvětví markantní vliv. Významnou roli ve výběru

dětských sportovních aktivit hrají i finanční možnosti rodičů, časová náročnost a v neposlední

řadě přání dítěte (Rodiče, děti a sport... 2012). 

Jelikož se v empirické části věnují čistě profesionálním sportovcům a sportovkyním,

nahlížím  na  tuto  aktivitu  především z  hlediska  problematiky  závodního  sportu  (tělesnou

výchovu v rámci vzdělávacího systému a rekreační pohybové aktivity ponechávám stranou).26

Dále  popisuji  a  objasňuji  sport  genderovou  optikou,  která  v  něm  odhaluje  mnohé

nesrovnalosti.

5.1. Sportovní je maskulinní

Sport   je  celosvětový  společenský fenomén,  dotýká  se  lidí  na  všech  kontinentech  a  jeho

principy jsou nezávislé  na ideologickém, filosofickém či  náboženském zaměření  (Dovalil,

26 Závodní sport je "dobrovolná (převážně) pohybová aktivita, motivovaná snahou po dosažení maximální 
výkonnosti, rozvíjené v tréninku a demonstrované v soutěžích." (Dovalil a kol., 2002, str. 7)
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2004).  Profesionální  sport  tak  v  mezinárodních  soutěžích  (turnajové  série,  mistrovství

Evropy/světa, olympijské hry apod.)  především zastává funkci mírotvornou a sjednocující

různé národy. Sport člověka rozvíjí po tělesné, ale i duševní stránce, na což by se nemělo

zapomínat.

Ovšem samotná instituce sportu se od svých počátků zakládá na výhradně mužské

zkušenosti, na kterou je nahlíženo jako na přirozenou a přehlíží se vztah sportu k sociální

konstrukci  genderu,  kdy  se  ve  společenské  instituci  trvale  zakořenila  mužská  síla  a

dominantní postavení nad ženami (Craig, 1992, str. 171). Společensky přijímané a oblíbené

představy jsou takové, že sport  „dělá z chlapců muže“ nebo, že „utužuje charakter“,  tyto

myšlenky vyjadřují nejen zesílení tělesné schránky, ale i posílení psychiky vlastnostmi jako

jsou: soutěživost, agrese, posouvání fyzických limitů, duševní houževnatost, násilí a tak dále

(Renzetti a Curran, 2003; MacKinnnon, 2003). Všechny jmenované charakteristiky souzní s

představami o hegemonní27 maskulinitě, která je ve sportu hojně prezentována a tvoří jakýsi

středobod, od kterého se vše odvíjí. Muži představují normu i v oblasti sportu podle níž se

sportovkyně poměřují.

5.2. Pozice žen v profesionálním sportu

Sport je ve společnosti chápán jako mužská doména, která je s tradiční představou femininity

v  rozporu.  Po  celá  staletí  byla  účast  žen  na  sportovních  soutěžích  (blíže  či  vzdáleně

podobných těm  dnešním) zakázaná, ženy se mohly jen dívat a někdy ani to ne. Sportovní

aktivity jsou spojené s prostředím mimo domov, které je tradičně spojované s muži.  Až s

rostoucími emancipačními snahami na sklonku devatenáctého století se i ony začaly dostávat

do oblasti  profesionálního sportu.  Teprve  na II.  olympiádě  v roce  1900 (v Paříži)  mohly

sportovkyně oficiálně závodit (jen v tenisu a golfu), ale až v 90. letech 20. století se ženám

otevřely všechny disciplíny, které byly předtím vyhrazené jen mužům (např. biatlon, lední

hokej, fotbal atd.), s dalšími léty narůstaly strmě i počty účastnic28 (Dovalil, 2004). Je vidět,

že i za jedno století dokázaly ženy za znevýhodněných podmínek udělat velký pokrok, co do

počtu sportovkyň, tak jejich výkonů.29

27 Hegemonní maskulinita má svůj původ ve vládnoucím typu maskulinity, které jsou ženy a ostatní (mladí,
„zženštilí“, homosexuální muži) podřízeni, zahrnuje v sobě představy, „jak má vypadat správný chlap“ a je
na vrcholku hierarchie jiných typů maskulinit; konzervativní a podřízené (Craig, 1992, str. 190). 

28 V roce 1900 se her zúčastnilo 19 žen, zatímco v roce 2012 jich bylo 4676  a tvořilo tak 44,2 % ženského 
zastoupení, které však neodpovídá aktuálnímu rozvoji ženského sportu (Dovalil, 2004; Women in...2014).

29 české olympijské vítězky: Emmons, Hilgertová, Knapková, Neumannová, Sáblíková, Samková a Špotáková 
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Zatímco počty sportovců a sportovkyň se na mezinárodním poli srovnávají, v oblasti

sportovního  managementu  viditelně  zaostávají.  Zastoupení  vedoucích  pozic  ženami  v

národních  a  mezinárodních  řídících  orgánech  sportu  je  opravdu  tristní,  jelikož  většinou

nedosahuje  ani  10%  hranice  a  to  ani  v  případě  řadových  členů  a  členek,  natož  v

předsednictvech, obzvláště u nás v ČR je situace neuspokojivá (Dovalil, 2004).30 Můžeme zde

obecně spatřit paralelu s nízkým počtem zástupkyň v řídících funkcích v institucích médií.

5.3. Marginalizace a trivializace sportovkyň v médiích

Masová média věnují sportu značnou část své pozornosti, považují ho za důležitou součást

svých  obsahů  a  proto  mu poskytují  velké  množství  prostoru,  jak  v  hlavních  novinových

sešitech, tak v bloku se všeobecným televizním zpravodajstvím (v hlavním vysílacím čase) či

na  titulních  stranách  nejčtenějších  zpravodajských  serverů.  Televizní  sportovní  programy

zřídkakdy  nahlédnou  hlouběji  do  ženského  světa  sportu31,  obdobně  je  tomu  u  pokrytí

ženského sportu tiskem, kdy se veřejnost  dozvídá  více  zpráv o sportovcích  (Craig,  1992,

str. 174). Fotografie sportovců se objevovaly (podle  americké studie Salwena a Wood z roku

1994) 14krát častěji na titulních stranách novin, než sportovkyň a články o mužském sportu

zaujímaly  28,8krát  více  prostoru,  než  o  ženském (Knorre-Vlasáková,  2001).  Média  nám

„skrytě“ sdělují  poselství,  že  sport  je především mužskou doménou a sportovkyně pro ně

nejsou zajímavé, často se o nich začne psát, až když dosáhnou opravdu cenného úspěchu, ale

například o fotbalisty je zájem neustálý, i když neodpovídá jejich výkonům.

Instituce  sportu je  sociální  konstrukcí,  kterou utvářeli  muži  a  vtiskli  jí  maskulinní

charakter  s oceňovanými vlastnostmi (podle jejich „misek vah“), chováním a jinými znaky

typickými pro hegemonní mužství, ale lidé na něj nahlíží spíše jako na přirozený fenomén,

než  by  si  uvědomili  jeho  sociální  původ  (MacKinnon,  2003).  Tak  se  stává,  že  ženské

sportovní dovednosti jsou stereotypně považovány za horší, než by se chápaly jako odlišné. 

Velký vliv na vnímání ženského sportu mají komentátoři, kteří ženy oslovují mnohem

častěji křestními jmény (podobně jako muže jiné rasy, než bílé) a infantilizujícími označeními

jako  „dívky“,  „slečny“,  „mladé  dámy“,  zatímco  muže  označují  dospělými  statusy  jako

„páni/muži“ a „mladí páni/muži“; muži jsou také více oslovováni v kontextu síly, než slabosti

a úspěchu, oproti selhání (Craig, 1992). Ženy se stávají i terči pro všelijaké formy vtipkování

30 Výkonná rada MOV tvoří 11 členů a 4 členky; předsedou je muž (IOC...2015).
      Výkonný výbor ČOV má 22 členů a pouze 3 členky; předsedá mu taktéž muž (Složení výkonného...).
31 Pravidelně vysílané a hojně sledované pořady na ČT sport: Buly – hokej živě, Synot liga – fotbal živě, Deník 

NHL, Magazín Ligy mistrů UEFA...

30



a komentáře založených na sexuálním podtextu, s čímž souvisí i stereotypní zdůrazňování

fyzického vzhledu a atraktivity na úkor jejich sportovního výkonu (MacKinnon, 2003;Craig,

1992). Rozdílný přístup se týká i fenoménu smutku a slz, kdy se počty fotografií s plakajícími

muži  v  různých situacích  emoční  tísně  nerovnají  těm se  sportovkyněmi,  které  jsou  často

zobrazovány v blízkosti svých partnerů, rodičů a trenérů, kteří je utěšují, i když se tomu ve

skutečnosti děje i u mužů (MacKinnon, 2003). 
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6. Shrnutí
V teoretické části jsem se čtenářkám a čtenářům snažila co nejsrozumitelněji, ale terminologií

tomu náležící objasnit, čemu se genderová studia věnují a popsala jsem hlavní teorie, které se

zabývají genderovou socializací a genderově stereotypními představami. Také jsem se snažila

propojit  genderovou  problematiku  s  českým  mediálním  prostředím  z  dlouhodobějšího

hlediska, ale také se stereotypními praktikami, které se v médiích, když se o ženách a mužích

píše,  vyskytují.  V otázce genderu a médií  jsem se věnovala jak obecným jevům, tak těm

příznačným pro sportovní oblast, kterou se ve svém výzkumu zabývám.

Předchozí  text  ukazuje,  že  genderové  stereotypy  prostupují  celou  společností,  ale

pokud nechceme ustrnout na mrtvém bodě a stát se jen loutkami těch mocných, měli bychom

se snažit je pokořit a klást důraz na jedinečnost každé/ho z nás.

Následuje empirická část,  která se skládá z představení metodologických postupů a

potom již samotné analýzy.
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EMPIRICKÁ ČÁST – Mediální prezentace biatlonistů a biatlonistek v

Soči v deníku MF Dnes z genderové perspektivy

1. METODOLOGIE

1.1. Metodologická východiska

Hlavním  cílem  mého  výzkumu  bylo zjistit,  jak  vypadal mediální  obraz  biatlonistů  a

biatlonistek  (v  průběhu  zimních  olympijských  her32 v  Soči)  v  MF  Dnes.  Vycházím  z

feministických a  genderových teorií,  jež  jsem nastolila  a  přiblížila  čtenářům a  čtenářkám

v teoretické části. Pro svůj výzkum jsem použila obsahovou analýzu mediálního sdělení, která

již má své tradiční a významné místo mezi jinými metodami zkoumání (Reifová et al., 2004).

Obsahovou analýzu Reifová (2004) popisuje jako kvantitativní výzkumnou metodu, která je

vhodná pro zpracování většího množství materiálu a vyznačuje se kvantifikací vybraných jevů

vyskytujících se v obsahu,  které  řadí  do zvolených kategorií  (str. 76).  Pro tuto metodu je

příznačná vysoká míra strukturovanosti a otevřené metodologické postupy, kdy se výzkumné

závěry dají přehledně znázornit v číselných hodnotách, tabulkách a grafech (Scherer, 2004).

Průběh výzkumu i jeho výsledky by tak měly být pro čtenáře a čtenářky podané smysluplnou

a srozumitelnou formou. Naopak  možné limity vidím v  nezacházení do přílišné detailnosti,

omezené flexibilitě použitých technik a nepodchycení veškerých jevů, jež zapadají do rámce

zkoumané problematiky.

1  .  2  . Prostředí výzkumu

Všechna data, potřebná pro výzkum, jsem nacházela v tištěné verzi deníku MF Dnes, kterou

jsem získala v knihovně Fakulty sociálních věd UK, kde jsem si obsahy nafotila a následně se

jimi probírala doma na počítači. Toto médium jsem si zvolila pro svou širokou čtenářskou

základnu, velký zájem o všeobecné veřejné dění a informační nasycenost. Jako nejčtenější

nebulvární deník v ČR33 nese i velký mediální vliv na veřejné mínění. Protože celou analýzu

provádím sama (tzn i celou techniku kódování), nemohla jsem do ní z časových a praktických

důvodů zahrnout i jiné deníky. Z koncepčních důvodů jsem do analýzy nezahrnula regionální

přílohy a časopisy (ONA Dnes, Test Dnes, DOMA Dnes atd.); navíc se v nich vybraný vzorek

téměř nevyskytoval.  MF Dnes v době konání her vytvořila speciální rubriku „Olympiáda“,

32 dále jen ZOH
33 podle výzkumu MEDIA PROJEKT: 696 tisíc čtenářů (za období 1.1.2014 - 17.12.2014)
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kde se v drtivé většině případů vyskytoval všechen materiál.

1.2.1. O MF Dnes 

Vlastníkem  MF  Dnes  je  podnikatel  (toho  času  ministr  financí)  Andrej  Babiš,  který  je

majitelem obchodního koncernu Agrofert, pod nějž spadají desítky dceřinných společností a

jednou z nich je mediální skupina Mafra, která deník vydává (spolu s Lidovými novinami,

deníkem Metro a týdeníkem 5plus2; dále působí také na internetovém trhu34). Z oficiálních

stránek Mafry35 se dozvíme, že noviny jsou nejčtenějším seriózním deníkem v republice (s

téměř  700 tisíci  čtenáři  denně),  tvoří  tak  vlajkovou loď společnosti.  Dále  se  na  stejných

internetových stránkách dočteme, že se Mafra hlásí k cílům podávat pravdivý a plnohodnotný

obraz o světě, ve kterém její čtenářstvo žije, důraz klade na aktuální a kvalitní zpravodajství

jako i na užitečné servisní informace a oddechové čtení (v přílohách tomu určených). Obsahy

deníku se úzce neprofilují na konkrétní skupiny, jsou tak určené širokému spektru čtenářstva,

což je předpoklad k tomu, aby si ho kupovalo hodně lidí.

MF Dnes má šest stálých rubrik (Z domova, Ze světa, Ekonomika, Kultura, Názory, Sport).

Sportovní rubrika tvoří jeden z významných pilířů novin, jelikož o sportu informují každý

den. Vedoucím sportovní rubriky je Ondřej Trunečka, který ji vede již několik let. Nynějším

šéfredaktorem  deníku  je  Jaroslav  Plesl,  ale  v  období,  kdy  probíhala  olympiáda  a  byly

publikovány  materiály,  které  analyzuji,  byla  šéfredaktorkou  Sabina  Slonková  (která  dala

výpověď  kvůli  odkoupení  Mafry  Andrejem  Babišem  s  odůvodněním,  že  jde  o  narušení

nezávislosti novin36). 

1.3.   Výběr vzorku

Jelikož se téma výzkumu odehrává na pozadí ZOH v Soči, které se konaly od 7. do 23. února

2014, zahrnula jsem do analýzy i  texty publikované týden před a po konání olympiády z

důvodu kontextu, kontinuality a celkové komplexity výzkumu (odjezd celého biatlonového

týmu do Soči i jeho návrat). Sběr dat probíhal v každém denním vydání MF Dnes v období od

31. ledna do 2. března 2014.

Oblastí mého zájmu jsou profesionální sportovci a sportovkyně; dva muži a dvě ženy.

Jedná se o Ondřeje Moravce, Gabrielu Soukalovou, Jaroslava Soukupa a Veroniku Vítkovou.

Každý z nich na ZOH získal minimálně jednu medaili, na což média obratem zareagovala.

34 viz Exkurz
35 www.mafra.cz, „O společnosti“ [cit. 1. června 2015]
36 www.mediaguru.cz, Slonková: Pod politiky v novinách pracovat nelze [cit. 1. června 2015]
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Celý biatlonový „boom“ vyvolaný mimořádným úspěchem všech výše zmíněných osob byl

mou inspirací ke vzniku této analýzy. 

Analýze  jsem podrobila  titulky,  články a  fotografie.  Článek  vymezuji  na  graficky

ohraničený text s titulkem, který je složený ze smysluplných vět a je nositelem určité zprávy

na pozadí různorodých souvislostí a zpravidla má známého autora či autorku (výroky, popisky

k fotografiím, reklamy a jiné materiály, jež se s mou charakteristikou neztotožňovaly, jsem z

analýzy vyloučila).  Do  vzorku  jsem nezařadila  tabulky,  obrázky,  grafy  či  informace  bez

jakéhokoliv kontextu,  které měly čistě informativní charakter (počty medailí,  datum a čas

konání  konkrétních  závodů  a  jiné  pouze  orientační  údaje). Zda  jsem článek  zahrnula  do

výzkumu  bylo  podmíněno  kritériem,  aby se  v  něm  vyskytovalo  alespoň  jedno  příjmení

náležící  osobě  ze  zmíněné  čtveřice.  Články,  které  měly  pokračování  na  jiném  místě  v

novinách, jsem počítala jako dva samostatné. Káždý titulek k vybranému článku jsem zařadila

do analýzy rovněž.  Do své definice titulku nezařazuji podtitulek, který analyzuji společně s

obsahem  článku. V  případě  obrazového  materiálu  byla podmínkou,  pro  zahrnutí  do

zkoumaného obsahu, přítomnost alespoň jednoho biatlonisty nebo biatlonistky na fotografii.  

2. ANALÝZA

2.1. K  ódovací kniha  , kódovací jednotky

Veškeré  analytické  postupy jsem čerpala  z  publikace Analýza  obsahu  mediálních  sdělení

(Schulz et al., 2004) a při tvorbě kódovací knihy jsem se inspirovala Praktickým projektem:

Český  rozhlas  o  České  televizi  (Reifová  et  al.,  2004),  jenž  se  nalézal  ve  stejné  knize.  Z

výzkumu, který se zabýval krizí v ČT a využíval metodu kvantitativní obsahové analýzy, jsem

čerpala při tvorbě mé kódovací knihy a organizaci proměnných v ní obsažených. Jako hlavní

výzkumný nástroj mi posloužila právě kódovací kniha, jejíž podobu přikládám do příloh. V

kódovací knize jsem vytvořila identifikační proměnné, které mi pomáhaly s lepší orientací v

materiálech.  Jsou jimi:  pořádí  článku,  datum publikace a název. Další  proměnné jsou tzv.

analytické,  které  již  slouží  k  zodpovězení  zadaného tématu  a  nabývají  různých hodnot  a

obsahů (Scherer, 2004, str. 44). Těmto proměnným se nyní budu věnovat.

2.1.1. Články

Za první kódovací jednotku jsme si zvolila článek. Zaměřuji se na textové příspěvky, které

prošly výběrem, jenž jsem popsala výše v metodologické části (výskyt příjmení). Celkově
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jsem do analýzy zahrnula 67 článků,  z  nichž se naprostá  většina nacházela  v mimořádné

rubrice „Olympiáda“, která se v novinách objevovala po celou dobu trvání her. Další byly

umístěné přímo na titulních stranách, několik ve stálé rubrice „Sport“ a pár v mimořádné

vzpomínkové příloze, jenž sumarizovala české sportovní úspěchy.

2.1.1.1. Přítomnost, role

Nejprve  zkoumám analytické proměnné,  jež  se  zaměřují na  obecný výskyt  a  roli  osob v

textech. Dozvíme se, kolik prostoru bylo každé/mu věnováno a čí mediální obraz byl pro

čtenáře a čtenářky nejviditelnější. První promměnná se zaměřuje na přítomnost osoby v textu,

pokud je alespoň jednou zmíněno příjmení dotyčné/ho v textu, je proměnná naplněna. Mohu

pak  porovnávat,  komu  bylo  věnováno  více  či  méně  mediální  pozornosti.  Mým  hlavním

záměrem je zjistit,  kolik  je věnováno pozornosti každé/mu z vybrané čtveřice a v jakých

souvislostech.  Zjištěné  skutečnosti  pak  ověřuji  s  probranými  jevy,  které  jsem  popsala  v

teoretické části. 

Tabulka  č.  1 ukazuje  celkové  počty výskytů  jednotlivých  sportovců  a  sportovkyň.

Nejvíce se psalo o Gabriele Soukalové a to s  poměrně velkým náskokem před Ondřejem

Moravcem.  Naopak  nejméně  mediální pozornosti se  věnovalo Veronice  Vítkové  a  poté

Jaroslavovi Soukupovi.  Důležité  je  tyto výskyty zohlednit  s  jejich  výkony a medailovými

umístěními, které ve velké míře ovlivňují, jak často a o kom se píše. Nejvíce medailí získal

Ondřej Moravec a to tři (dvě stříbra a jeden bronz), Gabriela Soukalová obdržela dvě (obě

stříbrné) stejně jako Jaroslav Soukup (bronz a stříbro), ale dvě stříbra Soukalové jsou obecně

cennější,  jednu  si  odnesla  Veronika  Vítková  (stříbro).  Podrobnější  rozpis  všech  výsledků

přikládám do příloh. Ačkoliv Soukalová vlastní ze ZOH méně medailí, než Moravec, píše se o

ní častěji. Od počátku her na ní byl z celé skupiny vyvíjen největší mediální tlak, který od ní

neskrytě  vyžadoval  ataky na medailové příčky.  Před olympiádou se nacházela  v žebříčku

Světového  poháru  (2013/2014)  na  čtvrtém místě37 a  v  porovnání  s  ostatními  vykazovala

nejlepší výsledky, zatímco Vítková, Soukup a Moravec za sebou neměli  podobné úspěchy,

takže  mohli  spíše překvapit.  Druhý řádek v  tabulce  představuje procentní  podíl  na  počtu

výskytů všech čtyř lidí dohromady.

37 www.sport.idnes.cz, "V Anterselvě vyhrála Henkelová, Soukalovou střídá v čele SP Bergerová" 
[cit. 1. června 2015]
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Tabulka 1: Přítomnost osoby 

Přítomnost osoby v článku

Moravec Soukalová Soukup Vítková

článek 36 47 27 23

celkem 27 % 35 %  20 % 17 %

Pro celkový mediální obraz je důležité věnovat pozornost tomu, jak významnou roli v

textu každá osoba sehrála a v jakém kontextu se o ní psalo.  Role,  ve kterých se osoby v

článcích vyskytovali, jsem roztřídila do čtyř kategorií, přičemž v  tabulce č. 2 shrnuji počty

těchto výskytů. Hlavní roli jsem vymezila tak, že článek pojednává pouze a nebo hlavně o

zkoumaném  člověku.  Typickým  příkladem  jsou  rozsáhlejší  texty  popisující  cestu  k

medailovému úspěchu (výkony v dorosteneckém věku a rané  dospělosti,  rodinné  zázemí,

zranění, nemoci apod.) či přímo rozhovor s jedním/jednou z nich. Sdílenou rolí mám na mysli

situaci, kdy se v článku píše o více lidech a zkoumané osobě je věnováno stejně nebo podobně

prostoru jako jiným. Především se tak dělo u článků, které se věnovaly i jiným účastníkům a

účastnicím her, smíšené štafetě nebo  v případech rozhovorů s více dotazovanými  najednou.

Ve vedlejší roli se sportovec či sportovkyně nachází, pokud tvoří pozadí jiných událostí nebo

text  přikládá více důležitosti a prostoru jiným osobám, kterým věnuje autor/ka článku větší

pozornost. V článku, který komentoval Soukupův zisk bronzové medaile38, byl Moravec na

pozadí jeho úspěchu, ale v zápětí, kdy získal Moravec své první olympijské stříbro, mediální

zájem o Soukupa opadl. Poslední kategorii tvoří zmínka, kterou definuji jako pouhé zmínění

příjmení bez výpovědní hodnoty k analyzované osobě (například, když noviny píší o trenérovi

a  autor/ka  zmíní  jména  sportovců  a  sportovkyň,  které  trénuje).  Dále  tabulku  doplňuji  o

procentní podíl každé kategorie na celkovém počtu účastí dané osoby ve všech textech, kde se

vyskytuje.

Z tabulky č. 2 můžeme vysledovat, že články v níž měla Gabriela Soukalová hlavní

úlohu, tvořily skoro polovinu všech, které se o ní zmiňovaly a jejich počet převyšoval i součty

hlavních úloh připisovaných ostatním. Biatlonistce tak noviny věnovaly nejvíce pozornosti,

ovšem počty samotné nám situaci tolik nepřiblíží jako přímo obsahy, kterými se zaobírám

níže. Nejméně článků, kde sehráli hlavní prim, se publikovalo o Vítkové a Soukupovi, oba se

vyskytují  ve  třech.  Tato  skutečnost  souvisí  s  jejich  nižším  počtem  a  menší  hodnotou

obdržených medailí, často se tak vyskytují na pozadí úspěchu svého kolegy či kolegyně.

38 "Jeď, Jaroušku, jeď." 10. 2. 2014 (článek č. 11)
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Tabulka 2: Role osoby

Role osoby v článku

Soukalová Moravec Soukup Vítková

hlavní
(celkem)

21
(45 %)

11
(31 %)

3
(11 %)

3
(13 %)

sdílená
(celkem)

13
(28 %)

13
(36 %)

8
(30 %)

9
(39 %)

vedlejší
(celkem)

9
(19 %)

6
(17 %)

11
(41 %)

6
(26 %)

zmínka
(celkem)

4
(9 %)

6
(17 %)

5
(19 %)

5
(22 %)

 Prvním medailistou se stal Jaroslav Soukup, v té chvíli mu bylo věnováno nejvíce pozornosti

(rozsáhlejší článek a rozhovor pouze o něm), ale s nástupem Moravcových zdarů se misky

vah  začaly  přelévat  a  Soukup  se  rychle  stal  stínem  svého  týmového  kolegy.  Zatímco  o

Soukalové se psalo konstantně od začátku do konce her, Vítková byla v jejím stínu od samého

počátku i v případech, kdy ani jedna na medaili nedosáhla. Tento fakt může potvrzovat teorii,

že o ženy – sportovkyně se začnou média více zajímat až s příchodem jejich většího úspěchu,

což u Soukalové znamenalo umístění se na přední pozici  ve SP. V prvním ženském závodě,

kdy  se  Vítková  umístila  16.  a  Soukalová  na  29.  místě,  veškerá  pozornost  směřovala  k

Soukalové, i když se o jejím výkonu často psalo v negativních konotacích, které přetrvávaly i

s  jejími  dvěmi  čtvrtými  místy  (která  korespondovala  s  jejím  umístěním  ve SP).  Když

Soukalová získala svou první olympijskou medaili, teprve tehdy se o ní začalo psát neutrálně

bez negativně podbarvených komentářů,  jenž od ní předtím vyžadovaly největší úspěchy z

celé čtveřice. U ženy - Soukalové tak byly nároky a očekávání vysokých výkonů silnějšího

rázu, než u mužů - sportovců.

2.1.1.2. Typ, umístění, autorství

Než se dostanu přímo k podrobnějším obrazům vybraných osob, popisuji v tabulce č. 3 typy,

počty a umístění příspěvků, které jsem analyzovala. Kategorií "texty" označuji články, které

se zpravidla skládají z několika sloupců, mají uviverzálni strukturu a tvoří hlavní náplň novin,

jež  pojednává  komplexně  o  různých  událostech.  Rozhovory  chápu  jako  články,  jejichž

ústřední princip spočívá v pokládání novinářských otázek a  ve zpětné vazbě s odpověďmi

dotazovené/ho. Rychlá zpráva má strukturu velmi krátké informace umístěné po okraji strany,

stejně jako je tomu u sloupku, jenž má pevně danou formu (zalomení do  jednoho sloupce) a
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vyznačuje se především subjektivním pohledem novináře na aktuální téma.

Největší množství analyzovaných článků se týká textů většího rozsahu a nejméně se

vybranému  vzorku  věnují  sloupky,  které  doplňují  olympijské  dění  očima novináře  či

novinářky, kteří se na místě přímo vyskytují. V rubrice Olympiáda najdeme nejvíce obsahů,

kdežto ve Sportu se nachází jen čtyři, což je ale způsobeno tím, že prvně zmíněná rubrika pod

sebe zahrnuje veškeré sportovní i jiné události z her. Mezi "ostatními" nalezneme pět článků

(jeden v Ekonomice a čtyři v mimořádné vzpomínkové příloze). Obecně tak mužeme řící, že

většinu obsahů jsme nalezli v rubrice Olympiáda, jenž nahrazovala na zadních stranách sešitu

Sport.

Tabulka 3: Typ a umístění článku

Umístění Typ

text:
větší

text:
střední a

menší

rozhovor:
větší

rozhovor:
střední a

menší

rychlá
zpráva

sloupek celkem:

titulní
strana

2 3 0 0 0 0 5

Olympiáda 17 12 3 7 9 5 53

Sport 2 0 1 0 1 0 4

ostatní39 4 1 0 0 0 0 5

celkem: 25 16 4 7 10 5 67

Dále se zaměřím na autory a autorky textů, jejichž mediální výstupy čtou desítky i

stovky  tisíc  lidí  denně  a  mají  tak  podíl  na  jejich  socializaci  a  obecně  nastolují  témata

veřejného dění. Málokteří lidé, jenž se o sport zajímají, do něj mají takový vhled a dostupné

možnosti, jenž jim umožňují spoléhat se čistě na vlastní zkušenosti a nikoliv na ty pocházející

z mediálních zdrojů (například se do Soči přímo vypravili). Naprostá většina obyvatelstva ČR

se zprávy o biatlonistkách a biatlonistech dozvídala zprostředkovaně z médií od mužů a žen

působících v této instituci. Tak jako v jiných oblastech našeho života i tady se spoléháme na

zkušenosti druhých. 

S nižším zastoupením žen v novinářské profesi a jeho praktickým dopadem se shodují

některé poznatky z  tabulky č. 4, ve které ukazuji souvislosti mezi autorstvím článku a jeho

typem, kdy se pod nejrozměrnější  (tedy i  nejviditelnější)  texty podepisují  častěji  muži.  V

39 Rubrika „Ekonomika" a mimořádná vzpomínková příloha k zimní olympiádě v Soči (publikovaná 
24. 2. 2014).
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případě  textů  středního  a  menšího  rozsahu  je  situace  zcela  vyrovnaná  a  to  samé  platí  o

rozhovorech,  dokonce  v  případě  středních  a  menších  rozhovorů  se  větší  počet  autorství

výrazně přiklání k novinářkám. Tuto drtivou převahu v tvorbě rozhovorů ženami je možné

vysvětlit stereotypními představami, jenž pokládají ženy za více komunikativní a spojují je s

tendencemi udržovat vztahy s druhými lidmi, proto jim mohl být svěřen úkol, jenž spočíval v

produkci  rozhovorů  s  českými  medailistkami  a  medailisty.  Naopak sloupky,  které   velmi

neformálně komentovaly dění z místa her, pocházely od mužských tvůrců. Sloupky všeobecně

charakterizuje  větší  volnost  a  prostor  pro  subjektivní  myšlenky,  takže  se  v  tomto  ohledu

upřednostnil  neformálnější  mužský  pohled  na  věc.  Specifická  situace  nastává  u  rychlých

zpráv, které mnohdy nemívají uveřejněné autorství a oblibě se těší i přebírání jejich obsahů ze

zpravodajských agentur, ale na mém vzorku tomu bylo jen v jednom případě, kdy se jednalo o

Moravcovo přivítání v Letohradě.40 Všechny zbývající rychlé a krátké zprávy byly uveřejněné

beze jména autora či autorky. 

Počty autorství jsou tak u žen i mužů poměrně vyrovnané (muži mají o 5 autorství

více),  což  je  pozitivní  zjištění,  když  se  píše  o  značně  maskulinizované  oblasti,  ale  ty

nejvýznamnější články v novinách tvoří muži. Podíváme se, jak je tomu s umístěním různých

typů textu v konkrétních rubrikách v souvislosti s autorem – mužem a autorkou – ženou. 

Tabulka 4: Autorství a jejich výskyt v typech textů

Autorství Typ

text
větší

text střední a
menší

rozhovor 
větší

rozhovor
střední a menší

rychlá
zpráva

sloupek

žena 8 7 1 6 0 1

muž 15 7 1 1 0 4

společně 2 2 2 0 0 0

agentura 0 0 0 0 1 0

bez 0 0 0 0 9 0

Již jsme si ujasnili, že novinářky a novináři se pod články podepisují skoro ve stejné

míře,  ale  pod různými typy textů a na rozličných místech,  také  v rubrikách z  nichž jsou

některé vnímány jako velmi prestižní a jiné méně. Jak se tak obecně traduje: "titulní strana

prodává"  a  noviny jsou  toho  důkazem.  Výrazné  titulky  a  poutač  ve  formě  fotografie  se

nevyhýbá ani MF Dnes (tyto fenomény rozebírám níže). Titulní stránka je tak díky své povaze

40 "Biatlonistu Moravce přivítal rodný Letohrad." 28. 2. 2014 (článek č. 67)
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(první,  co  spatříme)  všeobecně  vnímaná  jako nejprestižnější  prostor  pro  mediální  obsahy

podobně jako  další  přední strany novin a  poslední zadní strana,  kde se nacházely rubriky

"Sport" a  "Olympiáda".  Články,  pod kterými je na titulní straně podepsán muž, převyšují

počty  těch  s  podpisem  ženy,  navíc  žena  tu  není  v  roli  samostatné  autorky,  ale  je  vždy

spoluautorkou s mužem, zatímco muž má tři texty sám za sebe (1 větší a 2 v kategorii střední

a menší)  a dva společné.  V dalších kategoriích je situace docela vyrovnaná, jen v rubrice

Sport nemá autorka žádný článek (a v rubrice Ekonomika má jedno zastoupení muž a žádné

žena).  Texty mužů jsou publikovány na o něco prestižnějších místech,  ale  žena se drží  v

těsném závěsu a nepotvrzuje se, že by se nacházela ve výrazně opomíjené roli (hlavní autorka

všech rozhovorů).

Tabulka 5: Autorství a  jejich výskyt v rubrikách41

Umístění
článků

Počty autorství v typech článků

text
větší

text střední a
menší

rozhovor
větší

rozhovor
střední a

menší

rychlá
zpráva

sloupek

ŽENA

titulní strana 1 1 - - - -

Olympiáda 8 7 3 6 - 1

Sport 0 - 0 - - -

ostatní 1 1 - - - -

MUŽ

titulní strana 2 3 - - - -

Olympiáda 10 6 2 1 - 4

Sport 2 - 1 - - -

ostatní 3 0 - - - -

Shrnuli předchozí poznatky, tak se zčásti potvrzuje, že muži - novináři píší častěji o

sportovních událostech, jejich články mají významnější formální podobu a jsou umisťovány

na  prestižnějších  místech,  ale  zjistila  jsem,  že  v  případě  mého  vzorku  není  dominance

novinářu tak markantní a jsou i oblasti, kde má více vlivu na znění obsahu žena. Ale jsem si

vědoma faktu, že z počtu mnou zkoumaných textů nemohu vyvozovat široce platné závěry.

41 Označení "0" používám tam, kde se nevyskytuje žádný příspěvek, ale u druhé/ho se nějaký počet nalézá.
Označení "-" používám, když se ve stejných katogoriích pro muže i ženu nenalézá jediný příspěvek. 
Články, které měly společné autorství (žena s mužem) započítávám každé/mu po jednom výskytu do dané
kategorie.
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MF Dnes má také nejvyšší počet ženských vedoucích, co se týká nejčetnějších seriózních

deníků (viz Exkurz) a tento fakt může napomáhat ke vstřícnému a férovému přístupu k ženám

- novinářkám.

2.1.1.3. Generické maskulinum, nekorektní označování

V této části kódovací knihy se věnuji analytickým proměnným, jež se zaměřují na obsahy

textů.  Kvalitní  novinářská  práce  vyžaduje  i  kvalitní  práci  s  jazykem,  jenž  je  v  novinách

klíčovým  nositelem obsahu mediálního sdělení.  Především média, která se hlásí k hodnotě

serióznosti  by  měla  s  psaným  slovem  pracovat  obzvlášť  obezřetně,  aby  nedocházelo  k

mylným výkladům, trivializujícím a diskriminačním jevům, jenž jsem popsala v teoretické

části.  Podíváme  se  na  to,  jak  se  užívání  jazyka  podílí  na  mediální  prezentaci  sportovní

čtveřice.

Mezi  proměnnými  jež  sledovaly  práci  s  českým  jazykem,  jsem  se  zaměřila  na

rozšířený  fenomén  generického  maskulina.  Zaměřila  jsem se  na  jeho  zástupnou  funkci  v

případech, kdy texty pojednávaly o ženách a byly pod maskulinum zahrnuty.  Tabulka č. 6

ukazuje, kolikrát bylo maskulinum použito, když v textu zastupovalo Gabrielu Soukalovou,

Veroniku Vítkovou nebo obě dohromady. Maskulina seřazuji od nejvyšší po nejnižší počty

výskytů. V případech, kdy kontext pojednával o celé čtveřici osob nebo v něm byla přítomná

alespoň jedna žena, neměli autor či autorka tendence o nich psát alternativním způsobem a

raději užívali generické maskulinum.42 Hojně se maskulinum vyskytovalo v případech, kdy se

obecně hovořilo o smíšené štafetě.43 V souvislosti se smíšenou štafetou jsem nenašla jediné

spojení,  které  by vedle mužského rodu obsahovalo i  ten ženský (kupříkladu:  medailisté  s

medailistkami,  ženy a  muži  ,  sportovci  a  sportovkyně apod.).  Zaznamenala jsem  mírnou

snahu,  především  v  nadpisech44,  se  maskulinu  vyhnout,  uvnitř  v  textu  byla  snaha  spíše

sporadičtějšího rázu a když, tak hlavně z důvodu, aby se určitá slova často neopakovala. Když

článek  pojednával  o  sportu  v  obecné  rovině  bez  ohledu  na  jednotlivé  výkony  (byznys,

42 „ Miliony za medaile rozdá sportovcům také Český olympijský výbor.“ 3. 2. 2014 (článek č. 2)
„Poslední otazník ještě včera dopoledne kalil pohodu v týmu českých biatlonistů.“ 12. 2. 2014 (článek č. 27)
„ ...reprezentanty je možné vidět v jejich reklamách na džemy.“ 18. 2. 2014 (článek č. 38)
„ Češi jsou stále lepší. A jak v Koreji?“ 24. 2. 2014 (článek č. 60 - titulek)

43 "...Češi v olympijské zimě ovládli jediný pohárový závod v této disciplíně.“ 19. 2. 2014 (článek č. 51)
„ ...Sáblíková si došla pro zlato, biatlonisté pro stříbro.“ 21. 2. 2014 (článek č. 56)
„ ...členové stříbrné smíšené štafety Veronika Vítková, Gabriela Soukalová, Jaroslav...“ 20. 2. 2014 (článek 
č. 54)

44  "Sedmkrát mimo terč, a přece je štafeta stříbrná" 20. 2. 2014 (článek č. 53 – titulek)
„Biatlon bez medaile“ 14. 2. 2014 (článek č. 30)
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sportovní  zázemí,  realizační  tým apod.),  koncetrace  maskulin  prudce  stoupala  a  mediální

obraz sportu jako takového nabýval  značně maskulinního charakteru,  což můžeme dát  do

souvislosti s MacKinnonem (2003) a Craigem (1992), jež spojují instituci sportu se sférou

mužské dominance. V článcích, které pojednávaly převážně o ženách, se generická maskulina

vyskytovala méně a v textu o ženské štafetě logicky vůbec.

Tabulka 6: Maskulinum zastupující ženy i muže

Soukalová + Vítková

biatlonisté 19

sportovci  19

Češi 13

reprezentanti 6

závodníci  5

olympionici 4

členové  1

favorit 1

profík 1

Dále jsem zkoumala genderově-lingvistický fenomén, který je pro masový tisk typický

a to je označování osob jinými osloveními, než jejich formálním zněním křestního jména a

příjmení.  Valdrová  (2001b)  tento  jev  popisuje  jako  familiární  označování,  čímž  jsem  se

nechala inspirovat u první proměnné v  tabulce č. 7. Rovněž jsem se zaměřila na spojování

osoby s jejími fyzickými atributy, které nám o dotyčné/m prozrazují, jak vypadá, i když je

šíření  podobných  informací  neopodstatněné  a  přispívá  k  trivializaci  a  neprofesionalitě

mediálního obrazu daného člověka.

Při  zkoumání  první  proměnné  (tabulka  č. 7)  jsem odhalila,  že  všechny  familiární

varianty křestních jmen pocházely od lidí, kteří byli se sportovci a sportovkyněmi v užším

kontaktu (trenéři, servismani, rodiče atd.) nebo se tak členové a členky reprezentačního týmu

oslovovali  přímo mezi  sebou.  Články pouze doslovně reprodukovaly jejich slova nebo je

znázorňovaly v uvozovkách pomocí  přímé řeči.  Objevila  jsem jediný případ,  kdy autorka

oslovuje  Soukalovou  jako  „Gábinu“,  ale  sama jméno  dává  do  uvozovek  a  tím si  od  něj

udržuje  určitý  odstup.45 Autoři  a  autorky  se  v  tomto  ohledu  vyjadřovali  korektně,  ale  i

reprodukování familiárních variant jmen hrálo roli v celkovém vyznění textu a v celkovém

mediálním obrazu osoby. Jména „Gábina“ a „Gabča“ jsme mohli konstantně zaznamenávat v

45 "Biatlonový svět objevil 'Gábinu-umělkyni'.“ 18. 2. 2014 (článek č. 39)
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průběhu celých her a v mnoha kontextech, což jí z celé čtveřice spolu s dašími jevy nejvíce

ubíralo na profesionalitě (popisuji v tabulce č. 8 a č. 9). Zatímco o Moravcovi jako „Ondrovi“

se psalo nejvíce ve dnech, kdy získal dvě medaile a texty obsahovaly povzbuzující komentáře

při průběhu závodu, stejně jako u Soukupa (u kterého se objevovalo nejvíce variant: „Jarda“,

„Jarouš“, „Jaroušek“46). O Vítkové jako „Verče“ se psalo hlavně, když pro ni chtěli ostatní

ukořistit medaili.47 Situace a kontexty, kdy se užívaly neformální varianty jména, se u žen

velmi různily, naopak u mužů se jednalo především o komentáře a „hecování“ spojené se

sportovním výkonem a úspěchem. Zajímavé je zjištění, že ač se o Soukupovi psalo v mnohem

menší  míře  (než  o  Moravcovi),  různorodé  zdrobnělé  varianty  jeho  jména  v  článcích

dominovaly  a  spolu  s  dalšími  faktory  jeho  mediální  obraz  splňoval  ideály  hegemonní

maskulinity v mnohem menší míře, než tomu bylo v mediální prezentaci Moravce.

Tabulka 7: Počty familiárních oslovení

křestní jméno
familiární varianty

Soukalová 32

Moravec 20

Soukup 19

Vítková 9

Dále jsem vytvořila proměnnou, jež zachycovala slova, která biatlonisty a biatlonistky

označovala zcela jinými osloveními, než byla jejich jména a příjmení, v různých stupních

emočního  zabarvení,  jenž  poutala  více  či  méně  pozornosti  čtenářských  očí.  U proměnné

sledující  genderově  zabarvená  oslovení  jsem čerpala   z  teorií  stavějících  na  sémantické

derogaci,  symbolické  anihilaci  a  Craigovy  teorie  (1992)  o  aplikaci  infantilizujících  a

dospělých statusů na ženy a muže ve sportovních médiích. Kategorií „obecné“ mám na mysli

všeobecnou  rovinu  expresivních  pojmenování,  jenž  v  sobě  obsahují  emočně  zabarvený

nádech, jedná se o podstatná jména, jenž méně expresivně odkazují (nejen) ke sportovním

souvislostem (př.  jednička,  lídr,  parťák  apod.)  nebo  se  naopak  vyznačují  silnější  emoční

expresí blížící se poetickým výrazům (př. královna, hvězda, naděje apod.).

Tabulka  č. 8 nám  prozrazuje,  že  se  ženami  bylo  spojováno  více  genderově

nekorektních označení a v drtivé většině se týkaly samotné Gabriely Soukalové nebo obou

46 "Jeď, Jaroušku, jeď.“ 10. 2. 2014 (článek č. 11)
„Jarda furt vede...“, „Jarouškuuu,“ úpí Rybář. 10. 2. 2014 (tamtéž)

47 "A teď medaili pro Verču! Do mixštafety vyběhne s jedničkou." 19. 2. 2014 (článek č. 51)
"Tak medaili získáme i pro Verču,“ prohlásí Jaroslav Soukup.     19. 2. 2014 (tamtéž)
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biatlonistek   dohromady.  O  Vítkové  jako  „dívce“  se  píše  pouze  jednou,  což  si  hlavně

vysvětluji jejím všeobecně nízkým zastoupením v textech, zatímco o Soukalové si můžeme

přečíst  jako o „dívce“,  „holce“ i  „slečně“.  Naopak pojmenování vyjadřující  slabší emoční

nádech je připisováno častěji mužům, ale o to více případů silnější exprese jsem nalezla u žen.

Z těchto údajů vyvozuji myšlenku, že způsoby jimiž se označovaly sportovkyně, tvořily jejich

mediálně  atraktivnější  obrazy,  na  čemž  měla  zásluhu  silnější  emoční  příměs  v  jejich

označování. Mediální obraz Soukalové z těchto důvodů poutal nejvíce pozornosti čtenářů i

čtenářek.

Tabulka 8: Počty expresivních oslovení

genderově
zabarvené

obecné

nekorektní slabší exprese silnější exprese

ženy 25 4 17

muži 11 13 3

V  tabulce č. 9 zobrazuji nejčastější ženská a mužská označení, přičemž u žen byla

nejčastěji zmiňovaná „dcera“, kterou byla myšlena Gabriela Soukalová. Zkoumaný materiál

je protkán dějovou linkou matky a dcery, kdy je Soukalová často spojována ve vztahu k ní

(příklad závislosti ženy na jiné osobě). U mužů vedou případy infantilizace „kluk“ a „kluci“

následované dospělým statusem a hegemonně maskulinním výrazem „chlapi“. U žen jsem

našla více typů genderově nekorektních oslovení pramenících rovněž z infantilizace („holka“,

„holky“,  „dívka“), sémantické derogace,  která se vyskytovala i  v titulku článku48 a jiných

genderově necitlivých („slečna“ - vztah k mužům, „dámy“) a nevhodně použitých výrazů.49

V oblasti expresivního označování (tabulka č. 9) převažovaly u žen výrazy silnějšího

emočního zabarvení, u mužů ty slabší. Navíc se znovu opakuje situace, kdy se většina případů

týká  Soukalové a  všechna ženská expresivní  oslovení  silnějšího náboje označují  čistě  její

osobu a slouží  jako poutače pozornosti ve sportovních50 i vedlejších51 kontextech. U mužů

jsem  objevila  jen  tři  silně  expresivní  označení  a  všechny  souhlasily  se  stereotypem

hegemonního mužství  ve  sportu  („borec“,  „suverén“,  „hrdina“).  O mužích  se píše  méně

48  „Po bronzu stříbro z biatlonu. 'Teď ať se ukážou baby'“ 11. 2. 2014 (článek č. 15)
49 "I její kamarádka Veronika Vítková mohla získat medaili. Kdyby na střelnici zvládla trefit všech 20 terčů, 

nikoli 19...“ 15. 2. 2014 (článek č. 32)
50 "Víkend nabízí české kometě možnost změnit bilanci...“ 8. 2. 2014 (článek č. 8)

"...která se jako dravá saň vrhla v sobotu do souboje se sprintem...“ 12. 2. 2014 (článek č. 27)
51 „Hvězda Soukalová má prasečí uši. Pro štěstí“ 7. 2. 2014 (článek č. 7)

„Biatlonová královna Gabriela Soukalová věří, že jí štěstí přinese dárek...“ (tamtéž)

45



zabarveným  způsobem,  čemuž  odpovídá  i  užívání  vhodnějších  jazykových  prostředků.

Mužská  označení  ve  svém  významu  nesou  více  sportovních  souvislostí  a  odkazují  ke

sportovní profesionalitě, navíc se o mužích dočteme častěji ve spojitosti s jejich sportovními

výkony bez citového zabarvení.52

Tabulka 9: Nejčastější expresivní označení*

ženy:
nekorektní

muži:
 nekorektní

ženy:
exprese

muži:
exprese

dcera 10 kluk/kluci 8 hvězda (sil) 6 finišman (sl) 4

holka/holky 5 chlapi 2 kometa (sil) 4 parťák (sl) 3

baby 3 dítě 1 finišmanka (sl) 2 lídr (sl) 2

Než  představím  analýzu  fotografického  materiálu,  popisuji  v  tabulce  č. 10 počty

slovních spojení s prezentací fyzických atributů jednotlivých osob. U této proměnné jsem

hledala případy, kdy byly osoby explicitně spojovány s jejich stálými fyzickými znaky a zda

objevím nějaké  případy jazykového  sexismu.  U Gabriely Soukalové  se  v  otázce  vzhledu

nejčastěji  upozorňovalo  na  její  blonďaté  a  dlouhé  vlasy  i  jiné  atributy  spojované  se

stereotypem ženské krásy.53 Tyto popisy se potýkaly s příslušností k případům jazykového

sexismu,  ale  u  její  kolegyně  se  tomu  nedělo.  Ondřej  Moravec  a  Veronika  Vítková  byli

nejčastěji charakterizováni číslovkami54, které prozrazovaly jejich věk, konkrétní popisy jejich

vzhledu  jsem  nezaregistrovala.  Fyzické  vzezření  Jaroslava  Soukupa  bylo  přibližováno

několika málo zmínkami o jeho maskulinním atributu výrazných vousů (vousy chápu jako

stálý  znak,  jelikož  jsou  dlouhodobou  součástí  jeho  vzhledu).55 U  ženské  štafety  se

vyzdvihovalo  její  mládí,  ale  ve  smyslu  sportovní  perspektivy  do  budoucna,  což  nakonec

nevyznívalo  nepatřičně.  Všeobecně  se  sexistický  jazyk  skoro  neužíval,  vyjímku  tvořilo

několik  poznámek  o  Soukalové,  které  korespondovaly se  stereotypním spojováním žen  a

jejich fyzickým vzhledem v médiích (v textech se také častěji upozorňovalo na ženský úsměv:

„z tváře ji zmizel úsměv“, „vykouzlila úsměv“, „rozesměje se“ atd.).

52 "Stříbrný medailista ze stíhačky v cíli zpytuje svědomí.“ (o Moravcovi) 14. 2. 2014 (článek č. 31)
„Celé Rusko žene svého borce proti času prozatím bronzového Čecha.“ (o Soukupovi) 10. 2. 2014 (článek 
č. 11)

* (sl) = příklad slabší exprese. 
(sil) = příklad silnější exprese

53 „Na běžkách zatím copatá blondýna létá po kavkazských kopcích.“ 14. 2. 2014 (článek č. 28)
54 „Na chvíli 29letého biatlonistu napadlo, že by na sněhem...“ 19. 2. 2014 (článek č. 52)

„'To jsou moc hodní,' říká 25letá biatlonistka, když se to dozví.“ 19. 2. 2014 (článek č. 51)
55 „Ve strništi vousů na jeho tváři se...“ 24. 2. 2014 (článek č. 63)
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Tabulka 10: Počty spojení s fyzickými atributy

fyzické atributy

věk vzhled celkem

Soukalová  5 7 12

Moravec 5 2 7

Vítková 4 1 5

Soukup 1 3 4

Lidé, kteří zodpovídali za finální podoby textů, s jazykem většinou pracovali uvážlivě,

i  když jsem vypozorovala  určité  problematické  odlišnosti  v  jeho užívání,  když  popisoval

ženy - sportovkyně. Mnou vyvozené závěry někdy potvrzovaly nastolené teorie, jindy je spíše

nenaplňovaly,  ale  i  v  případech  genderově  nevyvážených  jevů  nebyly  počty  výskytů

dramaticky vysoké. Celkově se k věci stavím s určitou dávkou optimismu, jelikož mediální

obrazy každé/ho sportovce a sportovkyně v tištěné verzi MF Dnes z větší části závisely na

její/jeho schopnostech a dosaženém úspěchu, než na jiných okolnostech, které měly v moci

média. V následující kapitole se podíváme na to, jakým způsobem prezentoval fotografický

materiál  jednotlivé  sportovce  a  sportovkyně  a  jaký  měl  podíl  vlivu  na  jejich  celkových

mediálních obrazech.

2.1.2. Fotografie

Za druhou  kódovací  jednotku  jsem si  zvolila  fotografie,  jelikož  tvořily  důležitou  součást

sportovních  obsahů  a  jejich  typický  rys  spočívá  v  poutání  okamžité  pozornosti  člověka.

Zkoumaný obrazový materiál doplňoval olympijské texty nebo se v novinách vyskytoval sám

o  sobě.  Celkem  mým  výběrem  prošlo  55  fotografií.  Důležité  je  zmínit,  že  se  všechny

fotografie týkaly sportovního kontextu a byly pořízeny v prostředí k tomu náležícímu (na

trati, při ceremonii, na pozadí horské přírody apod.), také se nestalo, že by byli sportovkyně a

sportovci oblečeni do jiného, než reprezentačního oděvu (kombinézy, bundy, mikiny, čepice,

čelenky  atd.).  Tyto  skutečnosti  představovaly  sjednocující  prvek  napříč  všemi  fotkami  a

nahrávaly objektivnímu a genderově korektnímu zobrazení sportovních událostí a osob oproti

jiným  typům  obsahů,  které  média  prezentují.  Nezaznamela  jsem  rozdíly  a  stereotypní

tendence, ve kterých by muži byli na fotografiích spojováni s maskulínními místy a ženy s

těmi femininními, také stereotypy v odívání tu nehrály klíčovou roli, sportovní rámec událostí

tak nahrával k obrazové „fair play“.
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2.1.2.1. Přítomnost, velikost, umístění

Prvně jsem se zaměřila na výskyt osoby na fotografii (tabulka č. 11), abych mohla porovnávat

počty těchto výskytů s ostatními a zjistit kdo byl a v jaké míře na fotografii tzn. i v deníku

vidět. Proměnná se zaměřovala na výskyt osoby v situaci, kdy byla osoba na obrázku sama a

nebo na případ, kdy se nacházela v přítomnosti jedné a více postav. Ačkoliv nejvíce obrázků

zachycovalo  Soukalovou,  Moravec  se  vyskytoval  na  nejvíce  fotografiích  jako  solitér  bez

přítomnosti dalších osob, což zajišťovalo jednoznačné soustředění čtenářského oka pouze na

jeho osobu. Soukup s Vítkovou mají nejnižší počty výskytů (liší se o 2 ve prospěch ženy,

stejně  jako  u  Soukalové  a  Moravce),  ale  jako  zajímavý  fakt  shledávám,  že  úspěšnějšího

Soukupa nalezneme na  nejméně snímcích,  i  když  se  mohl  pochlubit  dvěmi  medailovými

umístěními.  Situace  se  mírně  mění  i  v  případě  Vítkové,  ačkoliv  byla  v  textech  nejvíce

opomíjená, v počtech výskytů na fotografiích se dostává na třetí pozici.

Tabulka 11: Přítomnost osoby na fotografii

Soukalová Moravec Soukup Vítková

sama/sám 15 16 6 6

s někým 9 6 4 6

počet 24 22 10 12

celkem* 35 % 32 % 15 % 18 %

Analytickou  proměnnou,  která  sledovala  velikost  fotografie  (tabulka  č. 12),  jsem

rozčlenila  do  tří  hlavních  kategorií.  Nízký  počet  „velkých“  fotografií  zapřičiňuje

charakteristika této kategorie, pod níž spadá pouze velkoformátový obrazový materiál, který

zabírá  celou  stranu,  fotky  „střední“  velikosti  nezabírají  nikdy více,  než  půl  strany (mezi

velkoformátovými a středními se žádný materiál nevyskytuje). Snímek malého formátu chápu

jako malý výřez, většinou jím je miniaturní obrázek tváře. Co se týká fotek malého a velkého

formátu,  je  situace  velmi  vyrovnaná,  kdy  každému,  kdo  získal  medaili  v  individuálním

závodě, byla věnovaná rozměrná fotografie v mimořádné příloze. I počty středních fotografií

zohledňují medailová umístění, i když náskok Vítkové před Soukupem (také Soukalové před

Moravcem)  naznačuje,  že  vizuální  zpodobnění  ženy  je  pro  deník  přitažlivější,  než

zobrazování mužské části týmu.

* Procentní podíl na součtu všech 68 výskytů celé čtveřice dohromady.
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Tabulka 12: Velikost fotografie

Soukalová Moravec Soukup Vítková

foto - velká 1 1 1 0

foto - střední 20 18 6 8

foto - malá 3 3 3 4

Jako jsem zkoumala umístění článků v prostoru deníku, tak jsem na stejném principu

pracovala  s  proměnnou  týkající  se  umístění  fotografického  materiálu.  Titulní  strana  tvoří

nejvýznamnější  a  nejviditelnější  prostor,  kam  může  být  fotografie  v  novinách  otisknuta.

Celkem se objevilo na 8 titulních stranách 11 fotografií. Prvenství v počtu přítomností náleží

opět Soukalové,  ale  jak popisuji  níže,  vyšší  počty fotografií  osoby nutně neznamenají,  že

nesou i nejdůležitější významy. Vítková se Soukupem mají oba po dvou výskytech, ale na

žádné titulní straně se nevyskytují samostatně. Nejvíce materiálu se pochopitelně vyskytovalo

v  rubrikách  nejbohatších  na  sportovní  obsahy.  Níže  se  soustředím  hlavně  na  zobrazení

Moravce  a  Soukalové,  které  média  na  obrázcích  značně  upřednostňují  před  dvojicí

Vítková - Soukup.

Tabulka 13: Přítomnost osoby na fotografii a její umístění

Soukalová Moravec Soukup Vítková

titulní s. 6 4 2 2

Olympiáda, Sport 16 15 6 9

ostatní 2 3 2 1

Je zajímavé porovnat samostatné výskyty Soukalové a Moravce na titulních stranách,

kdy u ní napočítáme 3, u něj 2. Ovšem Moravec je v obou případech zobrazován v souladu se

stereotypem dominantní maskulinity a vlastnostmi , které jsou se sportem stereotypně spojeny

a  jsou  v  něm oceňovány:  akce,  síla,  soutěživost  apod.  (viz  foto  č. 1 a  foto  č. 2).  Titulní

fotografie č. 3 nese především význam jakéhosi poutače pozornosti a pozvánky k mediálním

obsahům o zimní olympiádě, které jsou obsaženy uvnitř deníku. Další dva obrázky (foto č. 4,

foto č. 5) Soukalovou zachycují  ve dvou různých závodech, na nichž se v obou případech

umístila na čtvrtém místě. Pro účely zdůraznění medailových úspěchů na titulní straně, tak

není pro biatlonistku prostor (stejně jako pro úspěchy Soukupa a Vítkové). 
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Foto 1: Moravec – individuální stříbro 
(11. 2. 2014)

Foto 2: Moravec – 
bronz (19. 2. 2014)

Foto 4: Soukalová – 4. místo podruhé          
(15. - 16. 2. 2014)

Foto 3: Soukalová - „pozvánka“ na olympiádu 
(3. 2. 2014)

Foto 5: Soukalová – 4.místo 
poprvé (12. 2. 2014)



2.1.2.2. Výraz, postoj

V této části analýzy přibližuji proměnné, jež míří přímo na vizuální aspekty fotografických

obsahů.  Snažila  jsem  se  vysledovat  skutečnosti,  jež  by  mohly  nahrávat  genderově

stereotypnímu zobrazování žen a mužů. Sledovala jsem hlavně projevy radosti a smutku, jež

jsou  pro  sportovní  výkony  a  jejich  mediální  prezentaci  relevantní.  Také  jsem  věnovala

pozornost s maskulinitou spojované aktivitě, což je vlastnost, která je se sportem bytostně

spojená a pasivitě, jenž se připisuje k femininím stereotypním vzorcům. Soustředila jsem se

na výrazy ve tváři a tělesné postoje.

V tabulce č. 14 zobrazuji shrnutí celkových počtů výrazů, jenž jsem vypozorovala z

každé tváře. Z výrazů, jenž vyjadřovaly radost, jsem vypozorovala, že úsměv byl typickým

ženským projevem radosti  (foto č. 8,  foto č. 9)  a  grimasa,  která  se  vyznačovala  výraznou

mimikou (nejen v oblasti úst), se objevovala s jedinou vyjímkou na tvářích mužů (foto č. 6,

foto č. 7).  Neutrální výrazy se ve tvářích téměř nevyskytovaly i  známky únavy a námahy

(bolesti) byly zastoupeny v nepatrné míře, i když se všechny týkaly Soukalové, což by mohlo

nahrávat  tendencím,  které  spojují  ženy  v  kontextu  slabosti  a  selhání  častěji,  než  muže.

Fotografie sportovců a sportovkyň se nesly převážně na vítězné vlně sportovní euforie, jež

přispívala k jejich pozitivně vnímaným mediálním obrazům.

Tabulka 14: Výraz ve tváři

Soukalová Moravec Soukup Vítková

úsměv 11 6 4 7

grimasa 1 8 1 0

neutrál 0 1 1 1

soustředění 7 7 2 2

únava 2 0 0 0

námaha 3 0 2 2
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Foto 7: Soukup – grimasa 
(10. 2. 2014)

Foto 8: Soukalová – úsměv 
(24. 2. 2014)

Foto 9: Vítková – úsměv (5. 2. 2014)

Foto 6: Moravec – grimasa (11. 2. 2014)



U následující proměnné jsem vytvořila tři kategorie, které sledovaly celkový postoj

těla, zda byla postava zachycena ve viditelném pohybu nebo spíše ve strnulé pozici. Situace,

kdy byl postoj nejasný, se týkala jen několika fotografií, které zachycovaly pouze obličej bez

odkazu  k  postoji  těla.  Nepotvrdilo  se,  že  by  byly  ženy  -  sportovkyně  zachycovány

v pasivnějších pozicích, než muži. Naopak u všech osob převládaly pasivní postoje. K tomuto

závěru přispěly hlavně fotografie, které osoby zachycovaly na střelnici v téměř nehybných

polohách „ležky“ a „stojky“ (foto č. 14) či situace, kdy reprezentační tým cíleně pózoval s

medailemi (foto č. 10). Aktivní postoje zastupovaly převážně fotografie pořízené na závodní

trati při běhu dotyčné/ho na lyžích (foto č. 11-13). Genderově stereotypní přisuzování pasivity

ženám a aktivity mužům jsem v případě této proměnné neshledala platným.

Tabulka 15: Postoj těla

Soukalová Moravec Soukup Vítková

aktivní 7 7 2 3

pasivní 15 13 7 7

nejasný 2 2 1 2
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Foto 10: Vítková, Soukalová, Soukup, Moravec – pasivní póza (24. 2. 2014)

Foto 11: Soukalová – aktivní 
postoj; běh (14. 2. 2014)

Foto 12: Vítková – aktivní
postoj; běh (15. 2. 2014)



Fotografický  materiál  se  tak  významnou  měrou  podílel  na  mediálních  obrazech

jednotlivých biatlonistů a biatlonistek, přičemž úspěch Soukalové byl na fotografiích viditelný

méně, než ten Moravcův, který však získal nejvíce medailí, ale počet fotografií s výskytem

Soukalové převyšoval jeho množství výskytů. I Vítková, ač zaznamenala menší úspěch, než

Soukup,  byla  vidět  o  něco  více.  Ženy  jako  vizuální  objekty  byly  pro  médium  mírně

zajímavější, jak pro jejich výkony, tak i mimo ně. Co se týkalo projevů radosti spojených se

sportovními úspěchy, byla viditelnější mužská vítězná gesta a výrazy.

2.1.3. Titulky

2.1.3.1. Genderové vyznění

Na závěr celou analýzu doplňuji stručným pohledem na třetí kódovací jednotku, která pod

sebe  zahrnovala  proměnnou,  jenž  se  zabývala  genderovým vyzněním všech titulků,  které

tvořily součást mnou zkoumaných textů. Titulky jsem rozdělila do dvou základních skupin na:

genderově neutrální a genderově zabarvené případy, přičemž  tabulka č. 16 zobrazuje počty

genderově  zabarvených  znění.  Hlavní  měřítko,  podle  kterého  jsem  titulky  posuzovala,

spočívalo v mnou dříve nastolených teoriích a jevech, které se v médiích uplatňují. Z celkem

67 titulků jsem jich shledala 39 genderově neutrálních tzn., že jsem v nich nenašla případy

nekorektní  práce  s  jazykem,  jenž  jsem  si  stanovila  u  kategorií,  které  charakterizovaly

proměnnou  genderově  zabarveného  vyznění.  U  této  proměnné  jsem  hledala  přítomnost
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Foto 14: Moravec – 
pasivní postoj; „ležka“ 
(20. 2. 2014)

Foto 13: Soukup – aktivní postoj; běh 
(10. 2. 2014)



generického  maskulina,  když  bylo  z  obsahu  článku  patrné,  že  zastupuje  alespoň jednu z

biatlonistek.  Další  kategorií  byla  trivializace,  ke  které  jsem řadila  případy,  jenž  v  titulku

banalizovaly přímo konkrétní osoby. Když nebylo jasné, jestli se trivializace týká ženy nebo

muže či  se  týkala  obecně tématu,  zařadila  jsem jí  do  kategorie  „téma“.  Trivializaci  jsem

rozdělila  na kategorii  familiárně (citově)  a sexisticky zabarvenou, přičemž jsem sledovala

užívání jazykových prostředků typických pro každou z nich.

Tabulka 16: Genderově zabarvené titulky

generické
maskulinum

trivializace

familiární sexistická

žena 4 11 4

muž - 5 0

téma - 4 0

Genderově  zabarvených  titulků  jsem  shledala  28,  tvořily  tak  menší  polovinu  z

celkového  počtu.  Jejich  obsahy  nejčastěji  charakterizovaly  prvky  stojící  na  trivializaci

(odlehčené,  neformálně  znějící  nadpisy,  emočně  zabarvené),  která  pramenila  z  užívání

familiárně a citově zabarveného jazyka. Nekorektní znění titulků se týkalo převážně žen56, ale

v žádných extrémních formách, podobně se psalo i o mužích57, i když méně. Také případy

sexisticky  znějících  titulků58 se  vyskytovaly  v  malé  míře,  ale  týkaly  se  jen  žen,  což

koresponduje se  skutečností,  že  jazykový sexismus se užívá,  skoro bez  vyjímek,  pouze s

ženskou populací.

Mediální prezentace sportu se obecně vyznačuje určitou dávkou neformálnosti, jež je v

této oblasti společensky více tolerována, než když se zpravuje o jiných tématech a institucích

(př. politika, vzdělávací systém, kultura atd.), kde si nekorektních praktik všimneme spíše.

Titulky nebyly vždy spravedlivé k osobám, ke kterým se vztahovaly, ale na druhou stranu

často i sportovci a sportovkyně mluvili sami o sobě ve stereotypech, což mohlo v kombinaci s

novinářem/novinářkou neznalými genderově citlivého jazyka přispět k tomu, jak se o nich

psalo.

56 "Nechápu, že holka jako já získá stříbro. Vždyť jsem se dost flákala." 18. 2. 2014 (článek č. 43)
57 "Stříbrný kluk z vozíku" 11. 2. 2014 (článek č. 16)
58 "Kdybych si neupravovala kalhotky..." 12. 2. 2014 (článek č. 23)
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2.2. Exkurz:   Muži a ženy v redakc  i MF Dnes

V této závěrečné kapitole se zaměřím na počty zastoupení mužů a žen v redakci MF Dnes, z

níž  jsem  čerpala  všechen  analyzovaný  materiál.  Toto  téma  do  práce  zařazuji  pro

čtenářův/čtenářčin přehled o tom, kdo má v rukou rozhodovací práva a moc zasahovat do

závěrečné podoby deníku. Že se média dopouští v různé míře symbolické anihilace a jiných

neférových jevů závislých na pohlaví, jsem předeslala jak v teoretické části, tak ukázala v

samotné analýze. Novinářský personál nese významný podíl na tom, jakými způsoby se o

ženách  a  mužích  píše.  Vycházím  především  z  teorie  gatekeepingu,  která  pojednává  o

rozhodovacích procesech v médiích a zakládá svou myšlenku na existenci tzv.  gatekeepera

(strážce u brány), jenž rozhoduje o tom, jestli se informace dostane do médií čili zda „projde

branou“  (Osvaldová,  2004).  Takovými  strážci  jsou  především šéfredaktoři,  kteří  ve  finále

rozhodují o tom, co se bude publikovat a co nikoliv, ale na procesu gatekeepingu se podílí i

ostatní  vedoucí  pracovníci  (např.  vedoucí rubrik) a  nesmím opomenout samotné vlastníky

médií, kteří mohou propagovat své politické snahy a jiné zájmy. Ruku v ruce s gatekeepingem

jde tzv. agenda setting neboli nastolování (vytváření) témat, jejichž cílem je ovlivnit veřejné

mínění ve smyslu přikládání různé důležitosti konkrétním tématům (Osvaldová, 2004). Pokud

se  např.  často  objevují  zprávy  o  hokejovém  mistrovství  světa  v  ČR  a  to  ve  většině

mediatypech, veřejnost začne této události přikládat stejně důležitý význam jako mu přisuzují

sama média. Navíc preference sportu se tradičně pojí s obsahy maskulinity, takže je  velká

pravděpodobnost, že skrze gatekeepery projde snáze.

 Je nadmíru jasné, že všechny události, co se odehrají doma, natož v zahraničí, není

možné v jednom novinovém vydání obsáhnout. O takovém obsahu, co se na "pultech" objeví,

rozhodují lidé na nejvyšších postech daného média. Aktuální veřejné dění ovlivňuje relativně

úzká  skupina  osob  v  porovnání  s  počtem  obyvatel  v  ČR. Já  jako  čtenářka  nepřijímám

informace pasivně, ale čtu je, přemýšlím nad nimi, utvářím si vlastní názory a pohledy, ale

také přijímám tu kterou "pravdu" a dále si ji v drtivé většině případů neověřuji. Jsem, ať už

vědomě  či  nevědomě,  nějakým  způsobem  ovlivňována.  Deníky  nám  předkládají  určité

informace, které hrají roli v naší socializaci, tedy i v tom, jak vnímáme realitu (Thompson –

viz teoretická část). 

Na obrázku č. 1 jsou znázorněny mediatypy, jež spadají pod mediální skupinu Mafra,

kterou  vlastní  Andrej  Babiš.  Vidíme,  že  jeho  symbolická  moc,  kterou  může  či  nemusí

uplatňovat,  působí  na  obrovské  množství  obyvatelstva  ČR.  Z  oficiálních  internetových
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stránek  Mafry59 se  také  dočteme,  že  v  představenstvu  Mafry  zasedají  tři  členové,

mimochodem všichni jsou muži a jeden z nich zodpovídá i za oblast redakce. Nejvyšší patro

managementu společnosti tvoří jenom muži, ale ti zpravidla nemají na starosti přímo mediální

obsahy, ale mohou ovlivňovat personální obsazení redakcí, kterému se věnuji níže.

Jádro problému  spočívá ve faktu, že muži ve vedení redakcí převažují a to drtivou

většinou nad ženami  a výběr  obsahu, který bude zveřějněný,  tak  hlavně ovlivňují  muži  -

„gatekeepeři“.  Ovšem mechanismy,  na kterých fungují  genderové stereotypy (optická skla

kultury), jsou společné oběma pohlavím tzn., že přes ně nahlíží i ženy pracující v médiích (i

ony se podílí na udržování androcentrismu).60 Následující tabulka (č. 17) ukazuje počet mužů

a žen v jednotlivých segmentech redakce61, přičemž „vrcholné vedení“ je v zaměstnanecké

pyramidě  na  jejím vrcholku a  posty vedoucích  rubrik  a  magazínů o úroveň níže  (i  když

obsahy stálých a každodenních rubrik jsou novinářskou optikou vnímány o něco prestižněji

oproti těm v oddechových magazínech).

59 www.Mafra.cz, záložka „O společnosti“
60 Tzn.,že i „gatekeeperky“ mohou reprodukovat stereotypní představy; záleží na jejich znalosti genderové 

problematiky.
61 informace čerpám z oficiálních internetových stránek MF Dnes – www.mfdnes.cz, "redakce MF Dnes"
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Obrázek 1: Dosah na medíálním trhu

(zdroj: www.mediaguru.cz)



Tabulka 17: Zastoupení

vrcholné vedení* vedoucí rubrik** vedoucí***

magazínů
celkem:

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

6 0 4 2 2 5 12 7

Z tabulky je jasné, že muži nad ženami převažují, navíc se zvyšující se prestiží daného

postu,  rostou  počty  jeho  obsazení  mužskými  zástupci. Všeobecně  zde  platí  pravidlo  tzv.

vertikální  segregace62,  kdy  se  s  rostoucím  významem  pracovní  pozice  snižuje

pravděpodobnost, že by ho obsadila žena. Tento trend je v České republice dlouhodobý. Již

podle Osvaldové (2004) nebyla v žádném z celostátních deníků v rozmezí let 1990 - 2001

jediná  žena,  která  by  zastávala  post  šéfredaktorky  nebo  zástupkyně  šéfredaktora.  Čísla

ukazují,  že trend pokračuje dál.  Šéfredaktorem deníku je muž spolu s dalšími pracovníky,

mezi  něž  patří  i  šéfeditor  a  vedoucí  fotografického  oddělení,  ti  zodpovídají  za  finální

jazykovou i obrazovou podobu novin, která hraje v otázce genderu a médií prim.

I na postech vedoucích rubrik jsou muži ve většině a mají na starost rubriky, jež jsou s

muži  stereotypně  spojovány  a  jsou  společensky  významné  (zpravodajství  –  domácí,

zahraniční, komentáře, sport). Vyjímku tvoří rubrika Ekonomika, tradičně spojovaná spíše s

maskulinitou a v ní obsaženém stereotypu bohatství a peněz, kterou vede žena. Kulturu, jenž

veřejnost vnímá jako okrajovou a méně významnou oblast, spravuje také žena.

Situace  se  obrací  na  poli  magazínů,  které  v  posledních  letech  tvoří  populární

„bonusy“, jenž nabízí oddechové čtení k běžnému vydání deníku. V novinách je pět žen, které

řídí magazíny oproti dvěma mužským kolegům. V každém běžném vydání můžeme nalézt

vložený  magazín,  který  se  soustředí  okolo  jedné  tématiky  (čtení  pro  ženy,  spotřebitelská

témata, hobby atd.), ovšem některé obsahy cílí více na ženy, jiné více na muže, kdy i jejich

šéfové a šéfky působí v oblasti stereotypně spojované s jejich pohlavím.63

* šéfredaktor - M, ředitel redakce - M, vedoucí zpravodajství - M, šéfeditor - M, vedoucí fotografického 
oddělení - M, tajemník redakce - M

** domácí - M, ekonomické - Ž, komentářové - M, zahraniční - M, kulturní - Ž, sportovní - M
*** Doma - Ž, DNES + TV - M, Ona - Ž, Test - Ž, Rodina - Ž, Víkend - M,  City Life - Ž
62 Segregace práce – určitá zaměstnání jsou charakteristická větší či nižší koncentrací mužů/žen na různých 

úrovních činností, přičemž možnosti žen jsou omezenější, než mužů (horizontální segregace) a ženy 
vykonávají práci nižší úrovně (vertikální segregace). (Osvaldová, 2004, str. 134)

63 Magazín Ona Dnes (vedoucí žena) – móda, kosmetika, vaření...stereotyp spojovaný s povrchními zájmy ženy
Magazín Víkend (vedoucí muž) – cestování, zábava, věda...oblasti připisované spíše mužům a jejich 
aktivnímu trávení volného času
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V porovnání s jinými nejčtenějšími novinami, jež jsou obecně vnímané jako seriózní

(Právo, Lidové noviny, Hospodářské noviny), má MF Dnes vyrovanou čtenářskou základnu,

co se týká počtu mužů - čtenářů a žen - čtenářek, což by mohlo znamenat, že jsou čtenářkám

nejbližší  obsahy právě Mladé fronty.  Tabulka č.  18 shrnuje celkovou čtenost  a oblíbenost

novinových titulů  ze strany žen a mužů. Nejmenší rozdíl ve čtenosti mezi muži a ženami má

zmíněná MF Dnes, která vlastní i nejpočetnější čtenářskou základnu. Právo nemá dostupné

informace o počtech čtenářského zastoupení. Největší rozdíl mezi počtem čtenářů a čtenářek

mají Hospodářské noviny, které z převážné většiny kupují muži, také se zde tradičně vyskytují

„mužská  témata“  (byznys,  politika,  technologie).  MF Dnes  si  tak  udržuje  obstojný  počet

čtenářek,  který by si  měla udržovat  i  genderově korektními obsahy o ženách a  mužích a

částečně tak z výsledků mého výzkumu činí.

Tabulka č.18: Čtenost a zastoupení čtenářů a čtenářek

CELKOVÁ
ČTENOST* 

PROCENTNÍ PODÍL - ČTENÁŘI A
ČTENÁŘKY

muži ženy

MF Dnes 696 tis. 53 % 47 %

Právo 337 tis. - -

Lidové noviny 196 tis. 63 % 37 %

Hospodářské noviny 173 tis. 71 % 29 %

V diskuzi proběhlé na Kongresu žen64, pořádané neziskovými organizacemi, na téma

"Ženy v  médiích" promluvila  mediální  analytička  Pavlína  Kvapilová  o tom,  že  jsou  ženy

dozajista přínosem pro pracovní kolektiv. Doslova se vyjádřila:  „U žen vidím oproti mužům

větší  mentální  otevřenost  oproti  mužskému  schematickému  řešení  věcí.  Ženy  chtějí  daný

problém otevřít  více pohledům, více diskutovat  do hloubky a jsou kreativní  a  hravější  ve

zpracování tématu.“ Ženský element by tak mohl obohatit dosavadní praktiky v mediálním

prostředí. Diverzita pracovního kolektivu vede k tvorbě většího množství nápadů, myšlenek  a

podporuje celkovou kreativitu týmu, tedy přispívá k lepší kvalitě práce  a jejím výsledkům.

Namísto  převládajícího  pohledu na  věci  z  mužské  perspektivy by přibyl  i  pohled  viděný

ženskýma očima.

* odhad čtenosti na vydání
64 Odborná diskuze se konala 25. února 2015 na Francouzském velvyslanectví v Praze.
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ZÁVĚR
V úvodu práce jsem si stanovila hlavní cíl, jenž měl za úkol zjistit, jaké byly mediální obrazy

českých biatlonistek a biatlonistů zkoumané genderovou optikou, kterou jsem představila v

teoretické části,  kde jsem vás  seznámila  s  genderovými teoriemi jako takovými a dále  je

propojila (nejen) s genderově stereotypními jevy ze světa médií a mediovaného sportu. 

Mediální obrazy vybraných sportovců a sportovkyň se lišily, jak v souvislosti s jejich

úspěchy, kdy byl Ondřej Moravec nejčastěji zobrazován v kontextu jeho skvělých výkonů a

naopak Veronice Vítkové se dostalo nejméně prostoru jako držitelce nejnižšího počtu medailí,

tak v jejich zobrazování (vizuálním i písemném), při němž se projevoval aspekt gender a s

ním spojené  stereotypní  nahlížení  na  muže  a  ženy.  Projevoval  se  především v  častějším

spojování žen s jinými a povrchnějšími kontexty, než sportovními, typickými pro femininní

obsahy.  Také  se  o  nich  psalo  poutavějšími  způsoby,  díky  nimž  byly  sice  více  vidět,  ale

nezřídka  narušovaly  jejich  obrazy  profesionálních  sportovkyň,  které  jejich  schopnosti

trivializovaly a  přehlížely,  také se v jejich prezentaci  několikrát  vyskytl  sexuální  podtext,

především v souvislosti s Gabrielou Soukalovou, která byla konfrontována se stereotypizací

ženské krásy. Objevila jsem ale i případy, kdy se narušovala profesionalita sportovců, ale v

mnohem menším měřítku a v pozici sexuálního objektu se nevyskytovali.

Rovněž jsem zaznamenala mírné tendence, kdy se mužské zobrazuje na prestižnějším

prostoru a s větší důležitostí, než ženské, i když v případě Jaroslava Soukupa, který naplňoval

maskulinní sportovní vzorce v menší míře (než Moravec), tato teorie neplatila. I v případě

mužů - novinářů  a  žen - novinářek  se  významnější  texty  a  prostory  přiklání  v  mužský

prospěch, ale jen s mírným rozdílem.

Celkově, ale nebyly počty problematických výskytů tak vysoké, jak jsem na začátku

výzkumu předpokládala, že budou, což dokládá fakt, že se některé mé závěry u vybraného

vzorku nezřídka neshodují s nastolenými teoriemi a diskriminujícími praktikami. Nutno říci,

že  časové  období,  které  mou  analýzu  ohraničuje  je  poměrně  krátké  a  týká  se  jedné

významnější sportovní události. Dnes s odstupem času se situace výrazně změnila a nebylo by

od věci se problematice věnovat dále a rozšířit jí o nové poznatky a závěry, jež se té samé

čtveřice (nebo i dalších biatlonistů a biatlonistek) týkají.
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PŘÍLOHY

Příloha č. 1 – Kódovací kniha & kódovací instrukce

Název výzkumu: Mediální prezentace biatlonistů a biatlonistek v MF Dnes z genderové 
perspektivy

Metoda: Obsahová analýza textů a fotografií v MF Dnes

Seznam proměnných + kódovací instrukce:

INDENTIFIKAČNÍ PROMĚNNÉ:

1. pořadí článku – Články jsem si v počítači seřadila vzestupně podle data publikace

tzn.,  že  č. 1  měl  článek  nejstaršího  datumu  a  č. 67  toho  nejnovějšího.  (neuvádím

proměnnou se jménem kódovače/kódovačky, protože jsem vše prováděla sama)

2. datum publikace – Datum, kdy článek vyšel v deníku.

3. název – úvodní nadpis resp. titulek článku

KÓDOVACÍ JEDNOTKA – článek

ANALYTICKÉ PROMĚNNÉ:

4. p  řítomnost – V článku se  vyskytuje  alespoň jedno příjmení  (čili  osoba)  z  těchto

(může být různě vyskloňováno): 

1. Moravec

2. Soukalová

3. Soukup

4. Vítková

5. r  ole osoby – V článku má přítomná osoba tuto roli:

1. hlavní – Článek pojednává pouze/hlavně o ní/něm.

2. sdílená – Stejný/podobný prostor je věnován i jiné osobě/osobám.

3. vedlejší –  Osoba se vyskytuje na  pozadí  jiných událostí/osob,  kterým autor/ka

přikládá viditelně více pozornosti a prostoru.
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4. zmínka –  V článku je zmíněno pouze příjmení osoby, aniž by obsah článku o ní

samé něco vypovídal, chybí jakýkoliv kontext.

6. t  yp – Charakteristika vizuální podoby článku, která určuje i jeho obsahy (přičemž do

charakteristiky zařazuji pouze text, fotografii nepočítám jako součást článku).

1. text –  Patří  mezi  hlavní  obsahy novin,  které  nemají  striktně danou strukturu a

skládají se z několika sloupců.

1. větší  – Zabírá nejvíce prostoru ze všech textů na dané straně.

2. střední -  Není nejrozsáhlejším textem na dané straně/dělí se o stejně prostoru

nebo má menší rozsah, než jiné příspěvky.

2. rozhovor – Vyznačuje se klasickou formou: otázka novinářky/novináře a odpověď

dotazované/ho

1. větší - Zabírá nejvíce prostoru ze všech textů na dané straně.

2. střední -  Není  nejrozsáhlejším  textem  na  dané  straně/dělí  se  o  stejně

prostoru nebo má menší rozsah, než jiné příspěvky.

3. rychlá zpráva – Krátký text o jednom odstavci umístěný na okraji stránky.

4. sloupek – Jeho podoba spočívá v zalomení do jednoho sloupce, který se nachází na

okraji  strany  a  jeho  obsahy  se  vyznačují  především odlehčeným pohledem

autora/autorky na určité téma.

7. u  místění – Na jakém místě v novinách se článek nachází?

1. Titulní s. - na titulní straně novin

2. Olympiáda – v rubrice Olympiáda

3.  Sport – v rubrice Sport

4. Ostatní   - nachází se jinde

8. a  utorství – Kdo je pod článkem podepsán?

1. žena

2. muž

3. společně – Pod jedním článkem jsou podepsáni žena i muž.

65



4. agentura – zpravodajská agentura

5. bez – autor/ka není znám/a

ANALYTICKÉ PROMĚNNÉ - jazyk

9. generické maskulinum – V článku se objevuje příklad generického maskulina (ať už

v textu nebo v nadpisu) a zastupuje:

1. Vítková – zastupuje pouze Vítkovou a muže

2. Soukalová – zastupuje pouze Soukalovou a muže

3. obě – zastupuje obě ženy a muže

10. nekorektní  označování – Příklady genderově  nekorektního vyjadřování  a  práce  s

jazykem, které osoby označují těmito způsoby:

1. familiární -  Označení osoby neformální variantou jeho/jejího křestního jména, kdy

konkrétně označuje:

1. Soukalová

2. Moravec

3. Soukup

4. Vítková

2. expresivní – Různě zabarvená podstatná jména, která osoby označují způsoby, jenž

více či méně neodpovídají měřítkům serióznosti.

1. genderově nekorektní – Příklady: sémantické derogace, oslovení se vztahem k

jiné osobě, infantilizujících a jiných nevhodných statusů (které mají oporu v

teoretické části práce) a označují:

1. ženy

2. muže

2. obecné – Emočně zabarvená podstatná jména, která osoby označují způsoby,

jež   poutají  čtenářskou  pozornost  více,  než  při  oslovování  osob  jejich

oficiálními jmény.

1. slabší exprese – nespisovné a neformální výrazy, slaběji zabarvené a

týkají se:
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1. ženy

2. muže

2. silnější  exprese –  abstraktní  až  poetické  výrazy,  silněji  zabarvené  a

týkají se:

1. ženy

2. muže

3. fyzické atributy – Charakteristika popisující fyzický vzhled, jež je stálejší povahy;

odhaluje dlouhodobé fyzické vzezření osoby. Označuje:

1. Soukalová

2. Moravec

3. Vítková

4. Soukup

KÓDOVACÍ JEDNOTKA – FOTOGRAFIE

11. přítomnost –  Na  fotografii  se  vyskytuje  resp.  rozeznám  alespoň  jednu  osobu  z

analyzované čtveřice a to:

1. Soukalová

1. sama – Na fotografii je postava bez přítomnosti jiných tzn., že se tam žádné

další nevyskytují nebo jsou na pozadí silně rozmazány/nezaostřeny a nedají se

rozeznat.

2. s někým – Na fotografii se postava vyskytuje ve společnosti dalších.

2. Moravec

1. sám – viz 11.1.1.

2. s někým – viz 11.1.2.

3. Soukup

1. sám - viz 11.1.1.
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2. s někým - viz 11.1.2.

4. Vítková

1. sama - viz 11.1.1.

2. s někým - viz 11.1.2.

12. velikost – Obecné parametry fotografie, které charakterizují její velikost.

1. velká – foto přes celou stranu

2. střední – foto na části stránky

3. malá – foto malé formátu – výřez tváře/části postavy

13. umístění – Na jakém místě v novinách byla fotografie otištěna?

1. titulní s. - na titulní straně

2. Olympiáda, Sport – v rubrikách Olympiáda nebo Sport

3. ostatní - jinde

14. výraz ve tváři – Jaký je výraz na tváři sportovce/sportovkyně? Přičemž čerpám ze

situací  relevantních  pro  vyjádření  sportovního  úspěchu  a  podávání  sportovních

výkonů.

1. úsměv – zapojení obličejové mimiky do podoby úsměvu

2. grimasa – výrazné zapojení obličejové mimiky nejen v oblasti úst

3. neutrální –  na  tváři  nejsou  známky  určité  emoce,  obličejová  mimika  je  v

neutrálním stavu

4. soustředění – soustředěný, napjatý výraz

5. únava – strhaný výraz, známky vyčerpání

6. námaha – viditelné známky úsilí, výrazy bolesti

15. postoj těla – Kategorie zaměřující se na vizuální vnímání celé postavy a jejího držení

těla v postoji:

1. aktivní –  Postava  je  zachycena  při  aktivním  a  výrazném  pohybu:  závodí,

zachycení při výskoku, lyžování apod.

2. pasivní –  Postava  je  zachycena  v  pasivních  pozicích,  bez  známky akčního
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pohybu: cílené pózování pro fotografa, v sedě,v leže bez výrazného pohybu

těla apod.

3. nejasný – nelze určit, větší část postavy není na fotografii vidět

KÓDOVACÍ JEDNOTKA – TITULEK

16. Genderové vyznění

1.  genderově neutrální – V titulku se nevyskytují jevy jako generické maskulinum a

prvky trivializace.

2. genderově zabarvené – V titulku nalézám případy:

1. generické maskulinum – zastupuje biatlonisty i biatlonistky

2. trivializace – zlehčení, degradace tématu/osoby

1. familiární – případ familiárního/zabarveného oslovení, kdy označuje:

1. žena

2. muž

3. téma – Z titulku nelze poznat, jestli cílí na ženu nebo muže/ Týká se

obecně tématu.

2. sexistická – případ diskriminace na základě pohlaví, kdy se jedná o:

1. žena

2. muž

3. téma - Z titulku nelze poznat, jestli cílí na ženu nebo muže/ Týká se

obecně tématu.
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Příloha č. 2 – Seznam článků

pořadí, datum, název

1. 31.1. Směr Soči! Nevyspalí olympionici vyrazili za snem

2. 3.2. Start! Soči se rozjíždí

3. 3.2. Běžci tu mohou lyžovat. Nám postavili motokros

4. 5.2. Tady bydlí český tým. Horskou idylu ruší jenom fréza 

5. 6.2. Zápisník ze Soči. Dáme si volejbal. Dobře, míč bude za dva dny

6. 6.2. Biatlonisté myslí také na krizové plány

7. 7.2. Hvězda Soukalová má prasečí uši. Pro štěstí

8. 8.2. Výzva jménem střelnice: vítr, lanovka i ozvěna

9. 8.2. Soukalová jde do akce                    

10. 8. 2. Náušnice pro všechny. Sluší nám to, pánové!

11. 10.2. Jeď, Jaroušku, jeď 

12. 10.2. Za bronz bude skluzavka. Soukup: Ale dcera brečela

13. 10.2. Sakryš, sakryš...Tři minely zničily Soukalové závod

14. 10.2. Moravec zkusí dojet za medailí? Možné to je

15. 11.2. Po bronzu stříbro z biatlonu. "Teď ať se ukážou baby"

16. 11.2. Stříbrný kluk z vozíku

17. 11.2. Zápisník ze Soči. Bronz, stříbro...A co bude na řadě příště? 

18. 11.2. Moravec: Ještě potřebuju dvě medaile. Na barák. 

19. 11.2. Před čtyřmi lety měl Rybář vizi. A teď se mu sen splnil

20. 11.2. Biatlonisté se trumfují

21. 11.2. Složí G.S. reparát? 

22. 12.2. To byla stíhačka! Soukalová letěla z 29. na 4. místo

23. 12.2. Kdybych si neupravovala kalhotky...
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24. 12.2. Jiné náušnice, pohoda a potom strhující stíhačka: 4. Soukalová

25. 12.2. Česká fascinace biatlonem. Napětí, zvraty a medaile přitahují

26. 12.2. Čtvrté a krásné místo 

27. 12.2. Jiné náušnice, pohoda a strhující stíhačka 

28. 14.2. Zlatý závod? Soukalovou dnes čeká její parádní trať 

29. 14.2. Poslouchá, jak Soukalová zpívá. A připravuje jí lyže 

30. 14.2. Biatlon bez medaile 

31. 14.2. Pohádku vystřídala vychýlená muška mužů

32. 15.2. Čtvrtá, pátý, šestá, sedmý...A co medaile?

33. 15.2. Trenér Rybář, to je risk, jenž vyšel 

34. 15.2. Soukalová: Přece nenechám v rodině jednu medailistku...

35. 15.2. ...jsem v desítce, mám napůl splněno, radovala se Vítková

36. 15.2. 0 – 1 – 0 – 1. Ze zlatého závodu jsou "brambory"

37. 15.2. Pohled ze Soči. Pesimistická Soukalová. Nebo je to taktika?

38. 18.2. Fenomén biatlon: atraktivní nevěsta 

39. 18.2. Mámo, táto, dobrého trenéra jste mi vychovali...

40. 18.2. Byla skvělá, pravila Soukalová starší, stříbrná ze Sarajeva 1984 

41. 18.2. Mlha nad areálem opět odložila závod mužů 

42. 18.2. Vítková skvěle střílela. Ale neběželo to, litovala 

43. 18.2. Nechápu, že holka jako já získá stříbro. Vždyť jsem se dost flákala.

44. 18.2. Třetí medaile je doma! A trenérovi se leskly oči 

45. 18.2. Bolest. Pak stříbro 

46. 18.2. Zápisník ze Soči. Biatlon je jako bonboniéra. Co ochutnáš? 

47. 19.2. Triumfální hry

48. 19.2. Čarostřelec Moravec: Tohle byl ten den. Věděl jsem, že to dám

49. 19.2. Biatlonisté museli čekat 45 hodin. A Češi mají z těžkého sněhu bronz
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50. 19.2. Tak rád slýchám slovo NULA, říká německé eso v českých službách

51. 19.2. A teď medaili pro Verču! Do mixštafety vyběhne s jedničkou

52. 19.2. Moravec musel čekat 45 hodin a v těžkém sněhu získal bronz

53. 20.2. Sedmkrát mimo terč, a přece je štafeta stříbrná 

54. 20.2. Vítková: Uvěřila jsem, když Gabča dala ležku 

55. 21.2. Překvapivé pořadí štafety. Biatlonistky chtějí překvapit i na trati

56. 21.2. "Sraz" českých medailí v Soči. Málo spánku a tolik emocí...

57. 22.2. Češky, štafeta budoucnosti. Jejich věk je výhodou

58. 22.2. Rychlík Soukalová přiznala: Chtěla jsem jet ještě třicítku

59. 22.2. Motorová myš Soukalová. Biatlonistky doběhly čtvrté

60. 24.2. 3, 4, 6, 8. Češi jsou stále lepší. A jak v Koreji?

61. 24.2. Nebojím se, umím také říct ne

62. 24.2. ...biatlonové "zlaté vejce" , ale i obavy: Kde zajistit trenéry?

63. 24.2. Bronz? Já? Moc to nechápu

64. 24.2. Zprvu o medailích žertoval. Teď je má

65. 24.2. Jeli pro Verču. A získali stříbro 

66. 24.2 Mami, na medaile už vedu 2:1! 

67. 28. 2. Biatlonistu Moravce přivítal rodný Letohrad
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Příloha č. 3 – Medailové umístění - tabulky

Tabulka 19: Ondřej Moravec – výsledky

disciplína umístění

sprint 8.

stíhací závod 2.
(stříbro)

vytrvalostní 
závod

18.

závod s 
hromadným 
startem

3.
(bronz)

smíšená štafeta 2.
(stříbro)

mužská štafeta 11.

Tabulka 20: Gabriela Soukalová - výsledky

disciplína umístění

sprint 29.

stíhací závod 4.

vytrvalostní závod 4.

závod s hromadným 
startem

2.
(stříbro)

smíšená štafeta 2.
(stříbro)

ženská štafeta 4.

Tabulka 21: Jaroslav Soukup - výsledky

disciplína umístění

sprint 3.
(bronz)

stíhací závod 20.

vytrvalostní závod 17.

závod s hromadným 
startem

24.

smíšená štafeta 2.
(stříbro)

mužská štafeta 11.
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Tabulka 22: Veronika Vítkova - výsledky

disciplína umístění

sprint 16.

stíhací závod 21.

vytrvalostní závod 6.

závod s hromadným 
startem

9.

smíšená štafeta 2.
 (stříbro)

ženská štafeta 4.
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