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ABSTRAKT 

 

Diplomová práce se zabývá reprezentacemi ženství a mužství v časopise Sluníčko. 

Tyto reprezentace zkoumá skrze mužské a ženské, chlapecké a dívčí, ale i zvířecí postavy. 

Teoretická část seznamuje čtenáře a čtenářky s genderovým řádem současné společnosti a 

jeho hlavními znaky. Dále definuje nejběžnější genderové stereotypy ve fyzickém vzhledu, 

genderových rolích, zájmech a vlastnostech. Poté je věnována pozornost genderové 

socializaci a samotným reprezentacím, které jsou v práci považovány za mocenský nástroj 

udržující androcentrické uspořádání společnosti. Významnou roli v tomto procesu hrají 

také média jako důležitý normalizační a socializační nástroj. Jednou dimenzí práce je také 

zmapování „vývoje“ či spíše porovnání dvou ročníků vydání, a to konkrétně ročníku číslo 

8 (z roku 1974/75) a číslo 48 (z roku 2015). K analýze dat je použita metoda kvalitativní 

analýzy mediálního obsahu, která se zaměřuje na textové i obrazové reprezentace ženství a 

mužství, resp. postav. Tyto postavy jsou analyzovány z hlediska čtyř kategorií – Fyzický 

vzhled, Mužské a ženské role, Činnosti a zájmy, Vlastnosti, přičemž centrálními 

kategoriemi se staly „Prázdné“ ženství a Kontrafaktuálnost, které procházejí celým 

obsahem napříč oběma ročníky.   

       

Klíčová slova: reprezentace, mužství, ženství, genderové stereotypy, genderová 

socializace, média pro děti, kvalitativní analýza mediálního obsahu. 
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ABSTRACT 

The diploma thesis deals with representations of femininity and masculinity in 

Sluníčko magazine. These representations are examined through analysis of men, women, 

boys, girls and animal characters. The theoretical part defines gender order of 

contemporary society and its main characteristic. Then usual gender stereotypes in physical 

appearance, gender roles, interests and characteristics are defined. The diploma thesis then 

focuses attention to the gender socialization and concept of representations, which are 

defined as an instrument of power that helps to maintain androcentric order of society. 

Also the media are considered as significant and important tool of normalization and 

socialization. Another dimension of the thesis is mapping the “progress” of representations 

or comparing the two editions – edition n. 8 (published in 174/75) and edition n. 48 

(published in 2015). In research the qualitative media analysis is used. It is focused on 

texts and picture illustrations of femininity and masculinity, therefore on characters. These 

characters are analysed through four categories – Physical appearance, Gender roles, 

Activities and interests, Characteristics, while the central categories are “Vacant” 

femininity and Counterfactuality, which are present throughout the content of both 

editions.   

 

Key words: representation, masculinity, femininity, gender stereotypes, gender 

socialization, media for children, qualitative media analysis.  
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1. ÚVOD 

 

Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila reprezentaci ženství a mužství 

v časopise Sluníčko. Genderová analýza médií pro děti mi totiž připadá jako velmi 

důležité, i když mnohdy opomíjené téma. Proto se ve své práci zaměřuji právě na média 

pro děti, která vnímám jako zásadní nástroj (genderové) socializace a jakýsi zdroj „vzorů“ 

a představ, které společnost dětem nabízí. Považuji tedy za důležité kriticky zhodnotit, jaké 

identifikační vzory se dětem (skrze reprezentace) nabízejí. Svou práci povedu v rámci 

konstruktivistického paradigmatu. Předpokládám totiž, že (sociální) realita je konstruktem. 

A stejně tak mediální sdělení, která nejsou „objektivním“ odrazem, nýbrž konstruovanou 

reprezentací reality.
1
 I samotný gender vnímám jako konstrukt, který sice může být 

částečně odvozen od biologického pohlaví, nicméně má kulturně a společensky 

definovanou podobu, náplň a funkci.
2
 Od doby bakalářského studia, kdy jsem navštěvovala 

několik kurzů zabývajících se lingvistikou, beru i samotný jazyk (potažmo reprezentace) 

jako konstrukt. Genderová studia mi následně do problematiky jazyku vnesla zásadní 

prvek – koncept moci. Reprezentace, jazyk i média tedy považuji za společenské mocenské 

nástroje, které ovlivňují náš každodenní život.  

Kromě jazyka se zajímám také o genderovou socializaci či obecně psychosociální 

vývoj dětí. Jelikož mám starší sourozence, kteří mají děti, jsem v téměř každodenní 

interakci s dětmi různého věku. Přitom si všímám, jak si postupně osvojují svou 

genderovou identitu, jak se tato identita vyvíjí, co všechno ji ovlivňuje a jaký má vliv na 

jejich chování a jednání v různých situacích. Vývoj dětí tedy rozhodně neberu jako 

„přirozený“ proces, ale uvědomuji si různé vlivy, jež na ně působí. I já se na ně snažím 

působit v rámci rodiny, nicméně si neustále ověřuji, že rodina je sice primárním 

socializačním činitelem, nicméně ne jediným a dle mého názoru ani nejvýznamnějším. Na 

děti má totiž vliv také škola a spolužáci, s nimiž děti tráví většinu svého času, nebo také 

masová média, která většinou produkují genderově stereotypní obsah.
3
 Tím ovlivňují i 

vývoj genderové identity dětí. Právě z těchto důvodů jsem se rozhodla zkoumat dětská 

médií a v nich používané reprezentace. 

                                                 
1
 Kalvas, F., Sociologie médií a masové komunikace, s. 196; Sokačová, L. et al., Reprezentace seniorů a 

seniorek v médiích, s. 13. 
2
 Renzetti, C.; Curran, D., Ženy, muži a společnost, s. 20.  

3
 Jarkovská, L., Prohlédněme genderové stereotypy, s. 25.  
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Stanovila jsem si tedy oblast svého bádání (tj. reprezentace mužství a ženství) a 

metodu výzkumu (tj. analýzu mediálního obsahu). Pak zbývalo „jen“ najít vhodný vzorek a 

vytyčit konkrétní téma práce. Nejprve jsem si definovala kritéria výběru vzorku 

(podrobněji popsána v metodologické části, viz 3.1.4. Výběr vzorku) a začala jsem hledat 

média, která by jim odpovídala. Aby téma nebylo jednolité, do výzkumu jsem se navíc 

rozhodla zahrnout i „archivní“ vydání časopisu, což by mi dovolilo porovnat změny 

reprezentací v průběhu času. Na českém trhu dlouhodobě existuje hned několik titulů, které 

by se do výzkumu hodily: např. Mateřídouška, Sluníčko, Čtyřlístek nebo ABC. Po 

pečlivém zvážení všech možností jsem se rozhodla pro výběr Sluníčka. Hlavním důvodem 

byla dostupnost „archivních“ vydání v Jihočeské vědecké knihovně a také jeho obsah, 

který je určen předškolním dětem a toho se drží od svého vzniku až dosud (na rozdíl od 

ostatních časopisů).            

Časopis Sluníčko budu zkoumat pomocí kvalitativní analýzy mediálního obsahu – 

zaměřím se jednak na text, ale také na ilustrace, jež text doprovázejí. Cílem mé práce je 

zjistit, jaké reprezentace mužství a ženství časopis nabízí skrze mužské a ženské, chlapecké 

a dívčí, ale i zvířecí postavy. Tyto postavy kriticky analyzuji z hlediska jejich vzhledu, rolí, 

činností a zájmů a vlastností, čímž čtenářům a čtenářkám nabízím genderově senzitivní 

pohled na „věc“. Domnívám se totiž, že veřejnost se na dětské časopisy málokdy dívá 

kriticky. Jako studentka genderových studií bych tedy chtěla využít svou „moc“, která 

vychází ze znalosti genderové problematiky, a podrobit reprezentace mužství a ženství 

genderové analýze. Byla bych ráda, kdyby se genderové hledisko dostalo nejen do 

povědomí rodičů a jejich dětí, ale například i k samotným nakladatelstvím a veřejnosti 

obecně. Práce totiž rozsáhle dokumentuje naprosto tristní stav reprezentací ženství, resp. 

ženských a dívčích postav. 

Na začátku diplomové práce nejprve definuji relevantní teoretické koncepty a 

témata, s nimiž budu při analýze pracovat. Jsou jimi genderový řád a jeho hlavní 

charakteristiky, dále pak genderové stereotypy a genderová socializace. Pokračuji 

kapitolou o reprezentacích a následně se zabývám médii pro děti z genderové perspektivy. 

V empirické části nejprve ukotvuji svůj výzkum v paradigmatu, poté definuji výzkumnou 

metodu, výzkumné otázky a cíl výzkumu. Následně popisuji, jak jsem postupovala 

v průběhu výzkumu (výběr vzorku, technika analýzy) a provádím samotnou analýzu dat 

s její interpretací. Na konci metodologické části pak propojuji analýzy jednotlivých 

kategorií s průřezovými fenomény, jež se ve vzorku objevují.        
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1. Genderový řád 

 

Genderová studia vnímají gender jako kulturní a společenský konstrukt, který není 

stálým a neměnným fyzickým znakem, nýbrž je intersekcionální, diskursivní a fluidní 

kategorií, skrze niž se konstruuje ženství a mužství.
4
 Gender je také „způsob, jakým 

[svému] okolí předvádíme, zda jsme muži nebo ženami. (…) A zároveň je to způsob, (…) 

jak nás [okolí] posuzuje jako muže a ženy.“ 
5
 Přičemž biologické pohlaví zůstává skryté.

6
 

Gender funguje jako základní organizační princip sociální struktury a určuje jedinci 

jeho/její genderovou roli.
7
 Ačkoliv je gender neustále vyjednávaný a podléhá různým 

(historickým, kulturním či kontextuálním) změnám a vlivům, je základním kamenem 

pohlavně-genderového systému, který má určité univerzální znaky. Především se jedná o 

sociální konstruktivismus a následnou naturalizaci (genderu), dále je příznačná bipolarita, 

zacyklení, androcentrismus, genderová dělba práce a heteronormativita. Tyto znaky 

fungují na třech pomyslných úrovních – symbolické (oblast jazyka, reprezentací, moci), 

institucionální (nerovnost zakořeněná v institucích jako je škola, rodina, média) a osobní 

(každé individuum vrůstá do genderového řádu a skrze socializaci si osvojuje generovou 

identitu, čímž zpětně podporuje fungování řádu).
8
 I tyto znaky lze nalézt ve výzkumném 

vzorku (viz 3.4. Syntéza kategorií a fenoménů).  

Hned na úvod bych chtěla upozornit, že na genderovém řádu se podílejí jednotliví 

sociální aktéři a aktérky, kteří v různých kontextech skrze každodenní interakce a 

performativní chování potvrzují genderové uspořádání společnosti.
9
 Tudíž není správné 

tvrdit, že utlačuje všechny biologické ženy (bez rozdílu) a zvýhodňuje všechny biologické 

muže (bez rozdílu).
 
Naopak „v různých situacích jsou ženy a muži privilegováni a 

utlačováni rozdílnými způsoby (…).“
 10

 Příkladem budiž péče o děti, která je primárně 

určena ženám, čímž je zvýhodňuje oproti mužům.
11

 Tento jev se objevuje i ve výzkumném 

                                                 
4
 Knotková-Čapková, B. et al., Tváří v tvář, s. 8.  

5
 Jarkovská, L., Prohlédněme genderové stereotypy, s. 22. 

6
 Oakleyová, A., Pohlaví, gender a společnost, s. 123.  

7
 Tamtéž, s. 115.  

8
 Havelková, H., Úvod do feministických teorií, přednáška dne 8. 10. 2014.  

9
 Knotková-Čapková, B. et al., Tváří v tvář, s. 10.  

10
 Sokolová, V., Současné trendy feministického myšlení, s. 211.  

11
 Více viz Radimská, R., Mateřství, otcovství a moc. 
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vzorku (viz 3.2.2. Mužské a ženské role). Genderové uspořádání tak není (libo)vůlí ani 

vědomým „spiknutím“ mužů proti ženám.
12

 Naopak ovládá jak ženy, tak muže.
13

 

Maskulinita s sebou totiž nenese pouze výsady, ale i břemena v podobě nutnosti neustále 

(si) ji dokazovat.
14

 Genderové uspořádání je tedy „vtěleno“ do osobnosti jedinců a jejich 

každodenních interakcí, ale i do kulturních symbolů (reprezentací) a sociálních institucí.
15

 

Toto tvrzení potvrzuje i výzkumný vzorek, který svým obsahem reprodukuje genderové 

uspořádání (viz 3.2. Analýza a interpretace dat). 

 

2.1.1. Znaky a roviny genderového řádu 

V genderovém řádu lze identifikovat určité univerzální znaky, které jsou do jisté 

míry neměnné, a to jak z hlediska času, tak kontextu. Nyní se jimi budu jednotlivě zabývat, 

přičemž začnu sociálním konstruktivismem a naturalizací, poté se budu věnovat bipolaritě, 

zacyklení (resp. sebenaplňujícímu se proroctví), následně androcentrismu a jeho 

uplatňování v různých sférách společenského i osobního života, a poté genderové dělbě 

práce a heteronormativitě.  

 

Sociální konstruktivismus 

Sociální konstruktivismus je přesvědčení, že genderové kategorie jsou 

konstruovány společností.
16

 Jelikož jsou ale odvozovány od biologického pohlaví, které je 

považováno za přirozené a neměnné, mohou se stát tzv. druhou „přirozeností“. Podle 

Butler ale gender není (vrozenou) vlastností či znakem, nýbrž spíše (naučeným) způsobem 

chování. Genderová identita se tak vytváří neustálou společenskou performací.
17

 Například 

stylem oblékání, účesu, snahou či touhou zapadat do tělesných norem připisovaných 

konkrétnímu pohlaví.
18

 Ovšem performace probíhá i na nevědomé úrovni – ženám a 

mužům jsou „předepsány“ určité tělesné pohyby, styl chůze, sezení, oční kontakt apod., 

které naplňují, aniž by si to uvědomovali.
19

 Tyto normy pak v naprosté většině naplňují i 

reprezentované mužské a ženské postavy (viz 3.2. Analýza a interpretace dat). Dochází 

                                                 
12

 Morrisová, P., Literatura a feminismus, s. 14.  
13

 Bourdieu, P., Nadvláda mužů, s. 63.  
14

 Letts, G. K., Changing Representations of Women in Popular Culture, s. 7.  
15

 Tamtéž, s. 7.  
16

 Giddens, A., Sociologie, s. 256. 
17

 Butler, J. P., Gender trouble, s. 141.  
18

 Sokolová, V., Současné trendy feministického myšlení, s. 209.  
19

 Giddens, A., Sociologie, s. 240.   
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tedy k somatizaci, v níž se maskulinizuje/feminizuje lidské tělo, a gender se tak neustále 

reprodukuje, udržuje a naturalizuje.
20

 Tato naturalizace se pak využívá k legitimizaci 

dominance mužů (resp. maskulinního genderu) a podřízenosti žen (resp. femininního 

genderu).
21

 Na čemž následně staví esencialismus, tedy představa o přirozené vnitřní 

stejnosti či sdílené podstatě všech mužů a všech žen.
22

 Od těchto pojetí se ale distancuji a 

naopak zastávám konstruktivistický přístup. 

 

Bipolarita  

 Genderový řád funguje také na bipolaritě, což znamená, že předpokládá pouze dvě 

pohlaví, která se navzájem přitahují (heterosexualita) a zároveň se jedno negativně 

vymezuje vůči druhému (např. skrze tělo, zájmy nebo zaměstnání).
23

 Femininní gender 

(„ženství“) je pak vnímán jako naprostý protiklad/opozice maskulinního genderu 

(„mužství“). Tudíž být mužem znamená chovat se mužsky, tedy ne-žensky, naopak být 

ženou znamená chovat se žensky, čili ne-mužsky.
24

 Tato tendence se projevuje také ve 

Sluníčku (viz 3.4. Syntéza kategorií a fenoménů). Přesto, že je tato vzájemná opozice 

někdy vnímána či obhajována jako přirozená (probíhá naturalizace), byla již několikrát 

zpochybněna.
25

 Bipolarita je tak spíše „důsledek kultury, která skrze primární a sekundární 

socializaci jedince konstruuje a definuje genderové role, a to ve vzájemné opozici“.
26

 Tzv. 

binární opozice se neprojevují pouze u pohlaví, ale vytvářejí základní strukturu lidského 

myšlení – přemýšlíme v protikladech, které reflektují uspořádání světa do dvou 

propojených, avšak protikladných kategorií.
27

 Právě tato opozice vytváří význam 

jednotlivých pojmů (např. aktivita/pasivita, nahoře/dole apod.).
28

 I tyto kategorie jsou však 

genderované, tedy symbolicky spojované a založené na protikladu maskulina a feminina.
29

 

Jedno ze dvojice (maskulinní) je pak symbolicky nadřazeno či vnímáno pozitivněji než 

druhé (femininní).
30

 Nicméně i nadřazená kategorie závisí na svém protikladu, tudíž 

                                                 
20

 Bourdieu, P., Nadvláda mužů, s. 52.   
21

 Tamtéž, s. 12.  
22

 Knotková-Čapková, B. et al., Tváří v tvář, 8 – 9.  
23

 Beauvoirová, S., Druhé pohlaví, s. 9.  
24

 Jarkovská, L., Rovné příležitosti dívek a chlapců ve vzdělání, s. 4.   
25

 Karsten, H., Ženy – muži, s. 26.  
26

 Černý, K., Sociologie armády a války, s. 336. 
27

 Sedláková, R., Výzkum médií, s. 361.  
28

 Hall, S., The work of representation, s. 31.  
29

 Bourdieu, P., Nadvláda mužů, s. 12.  
30

 Linková, M., Děravé potrubí: genderové zatížení vědecké profese, s. 3.  
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maskulinita nabývá svého významu pouze v protikladu k femininitě.
31

 Což se projevuje i 

ve výzkumném vzorku (viz 3.2. Analýza a interpretace dat). 

   

Zacyklení 

Jako další znak genderového řádu můžeme jmenovat zacyklení, resp. 

sebenaplňující se proroctví.
32

 Již od narození se u dívek a chlapců pěstuje a posiluje 

odlišné chování a vlastnosti, tedy takové chování a vlastnosti, jež jsou u jejich genderu 

„správné“. Naopak od chování a vlastností typických pro opačný gender jsou odrazováni/y, 

resp. neočekává se od nich.
33

 Pak se chlapci a dívky, muži a ženy chovají podle 

stereotypních očekávání, aby „správně“ naplnili/y svou genderovou roli. Např. chlapci se 

mohou vlivem socializace stát dominantnějšími než dívky a naopak dívky se mohou stát 

citlivějšími než chlapci. Tato očekávání naplňují i postavy ve zkoumaném vzorku (viz 

3.2.4. Vlastnosti). Nicméně se nelze odvolávat na biologickou danost nebo podstatu (že 

muži jsou od přírody dominantní a ženy jsou od přírody citlivé), ale spíše na naučené a 

vyžadované chování, k němuž jsou od dětství vedeni/y a které také sami/y zpětně očekávají 

od ostatních. Právě společenská očekávání se pak neustále vpisují do jedinců a ovlivňují 

jejich jednání.
34

 

 

Androcentrismus  

Genderová studia upozorňují na skutečnost, že genderový systém funguje jako 

hierarchický stratifikátor společnosti – určuje, kdo je ve výsadním a kdo v podřadném 

postavení.
35

 V této hierarchii je zásadním konceptem androcentrismus, tedy „představa, že 

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

jsou ženy poměřovány.“ 
36

 Androcentrismus má kořeny v tradici a způsobu myšlení, který 

po staletí vylučoval a podřizoval ženy, zatímco muže kladl jako univerzální normu.
37

 

Měřítkem a středem všeho se tak stal muž.
38

 Naopak žena začala být vnímána jako 

nedostatečná, odvozená od muže, jako ta druhá.
39

 Androcentrismus se výrazně uplatňuje i 

                                                 
31

 Morrisová, P., Literatura a feminismus, s. 131 – 132.   
32

 Bourdieu, P., Nadvláda mužů, s. 28.  
33

 Tamtéž, s. 56.   
34

 Oakleyová, A., Pohlaví, gender a společnost, s. 123.  
35

 Renzetti, C.; Curran, D., Ženy, muži a společnost, s. 21.  
36

 Tamtéž, s. 122.  
37

 Bourdieu, P., Nadvláda mužů, s. 9.   
38

 Morrisová, P., Literatura a feminismus, s. 128.  
39

 Beauvoirová, S., Druhé pohlaví, s. 10.  



 
9 

 

ve Sluníčku (viz 3.4. Syntéza kategorií a fenoménů). Také androcentrismus (stejně jako 

ostatní znaky genderového řádu) se projevuje i na symbolické úrovni. Druhotné postavení 

nemají pouze biologické ženy jako jednotlivé bytosti oproti biologickým mužům jako 

jednotlivcům, ale vše, co je symbolicky spojováno s ženstvím, tedy femininním genderem. 

Naopak muži respektive maskulinní gender a vše s ním symbolicky spojené je tomuto 

„femininnímu“ nadřazeno.
40

 Příkladem mohou být zájmy mužských/chlapeckých a 

ženských/dívčích postav ve Sluníčku, přičemž prvně zmíněným je v obsahu věnován větší 

prostor (viz 3.2.3. Činnosti a zájmy). Zároveň je upřednostňován androcentrický pohled na 

svět a mužské životní zkušenosti se jeví jako objektivní, jako obecně lidské, univerzální.
41

 

Androcentrické vidění světa ale není pouhá mentální představa či ideologie, nýbrž systém 

struktur trvale vepsaný do sociálního světa a těl jedinců.
42

 Vůči ženám pak vznikají 

negativní předsudky a jejich činnosti, zájmy i projevy jsou považovány za méněcenné, 

nezajímavé a nedůležité.
43

 I Sluníčko reflektuje tuto „podřadnost“ femininity (viz 3.3. Dvě 

centrální kategorie: „Prázdné“ ženství a Kontrafaktuálnost).  

 

Dělba práce 

Zásadním znakem genderového řádu je také dělba práce, v níž se ženy stereotypně 

orientují na péči o své blízké (děti a nemohoucí osoby) a o domácnost.
44

 Domácí sféra je 

zároveň interpretována jako bezproblémová, odpočinková, duševně nenáročná zóna 

„přirozené“ ženské seberealizace.
45

 Zatímco muži jsou považováni za živitele rodiny a 

pohybují se spíše ve veřejné sféře (v placeném zaměstnání). Toto rozdělení reflektuje i 

výzkumný vzorek (viz 3.2.2. Mužské a ženské role). I v genderové dělbě práce ale existuje 

hierarchie. Jednak faktická, která se projevuje tím, že ženy nezastávají rozhodovací pozice, 

ale naopak jsou koncentrovány ve společensky neprestižních a feminizovaných oborech a 

omezením množství profesí „zaměřených na domácí a kancelářskou práci, pečovatelství, 

učitelství a nekvalifikovanou manuální práci.“
46

 Symbolická hierarchie se v dělbě práce 

projevuje v rozdílném hodnocení práce mužů a žen.
47

 Např. domácí práce, které většinou 

                                                 
40

 Sedláková, R., Výzkum médií, s. 362.  
41

 Beauvoirová, S., Druhé pohlaví, s. 10.  
42

 Bourdieu, P., Nadvláda mužů, s. 34.  
43

 Renzetti, C.; Curran, D., Ženy, muži a společnost, s. 31.  
44

 Havelková, H., Rod, kultura a demokracie v českých médiích, s. 5.   
45

 Valdrová, J., Stereotypy a klišé v mediální projekci genderu, s. 194.  
46

 Oakleyová, A., Pohlaví, gender a společnost, s. 118.  
47

 Pavlík, P., Gender a média, s. 55.  
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vykonávají ženy, a které mohou být fyzicky i časově náročné, se nepovažují za práci 

v plném slova smyslu.
48

 I tatáž práce může být ale hodnocena různě v závislosti na tom, 

kdo ji vykonává. Na to upozorňuje Pierre Bourdieu, když mluví o tom, že „tytéž činnosti, 

jevící se v ženských rukách jako nedůležité a nepatrné, snadné a nevýznamné, [se] mohou 

jevit jako vznešené a obtížné, jestliže je vykonává muž (…). [S]tačí, aby se práce 

považované za ženskou podjali muži, a hned se tím jaksi povznese a promění.“
49

 Ve 

zkoumaném vzorku se toto projevuje např. na vaření (viz 3.2.2. Mužské a ženské role).    

   

Heteronormativita 

Genderový řád prostupuje i do oblasti sexuality, kterou reguluje a prosazuje 

heteronormativitu, což znamená, že preferované a vítané jsou heterosexuální párové 

vztahy, které „jsou považovány za základ sociální struktury státu a jedinou právně 

legitimní sexualitu.“ 
50

 Naopak jakékoliv ne-heterosexuální vztahy jsou brány za odchylku, 

ne-normu, nepřirozenost. Heteronormativita tak záměrně obhajuje sexuální/pohlavní 

kategorie jako přirozené a biologicky dané.
51

 Nicméně queer teorie (a nejen ty) tvrdí, že 

jak sexuální orientace, tak i biologické pohlaví jsou konstrukty.
52

 Heterosexualita a 

homosexualita jsou tedy protikladnými kategoriemi vytvořenými společností za účelem 

regulace „deviantního“ (tj. homosexuálního, ne-reprodukčního) chování a protěžování 

„normálních“ (tj. heterosexuálních a reprodukčních) vztahů. Heteronormativita se 

projevuje také v médiích (pro dospělé i pro děti).
53

 Ideálem je v nich rodina, která je 

párová, monogamní, heterosexuální (tedy reprodukční), s tradičním rozdělením 

maskulinních a femininních rolí.
54

 I přes rozsáhlé změny v rodinných i společenských 

strukturách se tak stejně (právě skrze stereotypní média a reprezentace) uchovává tradiční 

model rodiny.
55

 Také ve Sluníčku se objevuje výhradně heteronormativní rodina (viz 3.4. 

Syntéza kategorií a fenoménů).   

 

 

                                                 
48

 Bourdieu, P., Nadvláda mužů, s. 89.  
49

 Tamtéž, s. 56.    
50

 Sokolová, V., Současné trendy feministického myšlení, s. 206. 
51

 Morrisová, P., Literatura a feminismus, s. 185.  
52

 Sokolová, V., Současné trendy feministického myšlení, s. 209. 
53

 Renzetti, C.; Curran, D., Ženy, muži a společnost, s. 136.  
54

 Giddens, A., Sociologie, s. 315 
55

 Bourdieu, P., Nadvláda mužů, s. 81.  
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2.2. Genderové stereotypy 

 

Stereotyp je zjednodušující a většinou hodnotící popis určité společenské skupiny či 

jednotlivce.
56

 Genderové stereotypy popisují muže a ženy, čímž definují, jak má vypadat 

„maskulinní muž“ a „femininní žena“ (a to nejen zvenku, ale i „zevnitř“).
57

 Ze stereotypů, 

očekávání a norem se tak vytváří obraz ženství a mužství, jehož obsah určuje společnost.
58

 

Tak např. stereotypním předpokladem je, že maskulinita se „přirozeně“ projevuje 

agresivitou (která je obhajována vyšší hladinou testosteronu), zatímco femininita je typická 

mírumilovností a péčí (v důsledku působení estrogenu).
59

 Od této esencializace se ale 

distancuji, protože ne všechny ženy jsou starostlivé a něžné, a ne všichni muži jsou „draví“ 

a bojovní.
60

 Genderové rozdíly tedy nelze vysvětlit pouze z biologické perspektivy, ale je 

nutné vzít v potaz i působení společnosti a kontextu – např. každá osoba může být v určité 

situaci přísná (maskulinní znak) a v jiné zase pečující (femininní znak) bez ohledu na 

biologické pohlaví.
61

      

Genderové stereotypy jsou všude kolem nás a zasahují do různých dimenzí a oblastí 

lidského života. Pro někoho mohou být pozitivní (podporující), a to v případě, že mu/jí 

lichotí (žena je považována za schopnou pečující osobu; statný muž může mít ve 

společnosti respekt), jiným ovšem nemusejí vůbec vyhovovat a mohou jim přinášet 

problémy společenské (diskriminace či předsudky vůči ženám i mužům) a osobní (pocit 

odcizenosti, nepatřičnosti, pokud jim jedinec neodpovídá).
62

 Vybočení ze stereotypu totiž 

bývá označeno za deviantní a může zapříčinit sociální marginalizaci.
63

 Ve výsledku pak 

stereotypy nutně vedou k omezování individuality a k (sebe)regulaci.
64

 To se projevuje i ve 

Sluníčku, kde se všechny postavy těchto stereotypů mlčky drží (viz 3.2. Analýza a 

interpretace dat). Nyní se budu věnovat vybraným oblastem lidského života, kde se 

stereotypy projevují. Těmito oblastmi jsou fyzický vzhled (normy a ideály „krásy“), 

společensky určená dělba práce a rolí, zájmy (které má jedinec vzít za své) a vlastnosti 

                                                 
56

 Jirák, J., O stereotypech v médiích aneb Svět, který vidí média.  
57

 Renzetti, C.; Curran, D., Ženy, muži a společnost, s. 20.  
58

 Decarli Valdrová, J., Ženská a mužská role v jazyce, s. 10.  
59

 Černý, K., Sociologie armády a války, s. 334.  
60

 Jarkovská, L., Prohlédněme genderové stereotypy, s. 24. 
61

 Jarkovská, L., Rovné příležitosti dívek a chlapců ve vzdělání, s. 4.  
62

 Knotková-Čapková, B.; Smetáčková, I.; Valdrová, J., Příručka pro posuzování genderové korektnosti 

učebnic, s. 7.  
63

 Decarli Valdrová, J., Ženská a mužská role v jazyce, s. 10. 
64

 Knotková-Čapková, B.; Smetáčková, I.; Valdrová, J., Příručka pro posuzování genderové korektnosti 

učebnic, s. 7. 
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(očekávané a vyžadované od jedince). Na tyto oblasti pak navazuji i při analýze 

jednotlivých postav (viz 3.2. Analýza a interpretace dat).  

 

2.2.1. Stereotypy ve fyzickém vzhledu 

Právě celkový fyzický vzhled je jedním z prvních a nejevidentnějších znaků, 

kterým společnost odlišuje muže a ženy. Ať už se jedná o figuru, oblékání nebo účes, 

existují určité normy či stereotypní představy, jak ne/má muž a žena vypadat. Tyto normy 

či ideály krásy se ale mění v průběhu historie a liší se i podle kultury – např. v 

současné západní (euroamerické) kultuře je ideálem mladá a štíhlá žena s velkým 

poprsím.
65

 Naopak ideální muž by měl podle převládajících stereotypů být fyzicky silný, 

odolný a dynamický.
66

 Opět zde vidíme silnou bipolaritu, kdy mužnost znamená ne-

ženskost a naopak. Tedy „muži si obvykle nemalují rty a nenosí punčochy, ženy na rozdíl 

od mužů úzkostlivě dbají o hladce vyholené podpaží a nohy.“
67

 Ideály fyzické krásy jsou 

tedy diktovány konkrétní společností.
68

 Obě skupiny mají také určen rozdílný „dress 

code“. Např. u žen se předpokládá upnuté oblečení, které neustále ukázňuje jejich tělo – 

nutí je pohybovat se určitým způsobem nebo je od některých činností a pohybů odrazuje.
69

 

U mužů je to právě naopak.  Muži jsou ale omezováni ve volbě oblečení, např. je 

v současné západní společnosti tabu, aby měl muž sukni nebo šaty, a to i přesto, že 

v historii existuje mnoho období, v nichž muži nosili šaty stejně jako ženy, a také že 

existují komunity, kmeny či národy, kde muži běžně sukně nosí.
70

 Výše popsané 

stereotypy se projevují také u postav ve zkoumaném vzorku (viz 3.2.1. Fyzický vzhled). 

Do fyzického vzhledu žen se navíc zásadně promítá tzv. mýtus krásy, který je 

definován jako novodobý nástroj útlaku žen.
71

 Vzhled se totiž stal zásadní součástí identity 

žen, které jsou podle něj hodnoceny a poměřovány s ideálem.
72

 Jejich tělo je tedy 

v západní kultuře objektifikováno (nahlíženo, hodnoceno) skrze pohled a diskurs druhých, 

resp. mužů.
73

 A to již v médiu pro děti (viz 3.2.1. Fyzický vzhled)! Žena má tedy 

                                                 
65

 Renzetti, C.; Curran, D., Ženy, muži a společnost, s. 517.  
66

 Knotková-Čapková, B.; Smetáčková, I.; Valdrová, J., Příručka pro posuzování genderové korektnosti 

učebnic, s. 5.  
67

 Decarli Valdrová, J., Ženská a mužská role v jazyce, s. 9.  
68

 Bourdieu, P., Nadvláda mužů, s. 59.  
69

 Tamtéž, s. 25.  
70

 Decarli Valdrová, J., Ženská a mužská role v jazyce, s. 9. 
71

 Jarkovská, L.; Navrátilová, J., Mýtus krásy, s. 129  
72

 Linková, M., Děravé potrubí: genderové zatížení vědecké profese, s. 4.   
73

 Bourdieu, P., Nadvláda mužů, s. 59.  
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odpovídat ideálu či se o to alespoň snažit, protože pak ve společnosti přijata – péče o krásu 

tedy není pro radost samotné ženy, nýbrž je „pro oko“ jejího okolí.
74

 I ve vzorku jsou 

ženské/dívčí postavy vždy vhodně upraveny a odpovídají tak ideálu (viz 3.2.1. Fyzický 

vzhled). Zároveň žena svým vzhledem reprezentuje symbolický kapitál rodiny i samotného 

muže.
75

 Což se ve vzorku projevuje tím, že ženy-matky mají vždy upravený vzhled, a to i 

při výkonu domácích prací (viz 3.2.1. Fyzický vzhled). Naprostá a neustálá kontrola 

vzhledu může poté přerůst v závislost či v poruchy příjmu potravy (např. anorexii), které se 

projevují častěji u žen, jelikož na jejich tělo jsou kladeny větší nároky.
76

 Tuto problematiku 

zmiňuji i v analytické části (viz 3.2.1. Fyzický vzhled).   

 

2.2.2. Stereotypní genderové role 

Stereotypy se promítají také do dělby práce, resp. do segregace genderových rolí. 

Zásadní a základní genderovou rolí je role matky a role otce, která se výrazně projevuje i 

v obsahu Sluníčka (viz 3.2.2. Mužské a ženské role). Mateřství a otcovství ale nemusí 

vycházet pouze z biologických predispozic (např. z existence tzv. mateřských pudů), ale je 

spíše přijetím sociální role, zaujetím určité pozice.
77

 Rodičovství pak můžeme vnímat jako 

kulturně podmíněné a proměnlivé.
78

 Např. existují „společnosti, kde ženy [matky] těžce 

pracují mimo domácnost, zatímco muži a otcové rodin se věnují zábavě“.
79

 V současném 

západním kontextu je ale péče o děti spojována primárně se ženami a mateřskou rolí.
80

 A 

mateřská role je zároveň automaticky spojována s pečováním.
81

 To potvrzuje i výzkumný 

vzorek (viz 3.2.2. Mužské a ženské role). Přitom prof. Masaryk již před více než 100 lety 

hovořil o tom, že být matkou není o nic víc než být otcem – oba mají stejný podíl na 

rodině.
82

 Nicméně ženy jsou svou mateřskou rolí omezeny v ostatních činnostech (např. 

v povolání) více než muž svou otcovskou rolí.
83

 U žen se totiž jedná o otázku buď-nebo, 

                                                 
74

 Jarkovská, L.; Navrátilová, J., Mýtus krásy, s. 131 – 132.  
75

 Bourdieu, P., Nadvláda mužů, s. 90.  
76

 Renzetti, C.; Curran, D., Ženy, muži a společnost, s. 513.  
77

 Morrisová, P., Literatura a feminismus, s. 172.  
78

 Oakleyová, A., Pohlaví, gender a společnost, s. 99.  
79

 Decarli Valdrová, J., Ženská a mužská role v jazyce, s. 9. 
80

 Oakleyová, A., Pohlaví, gender a společnost, s. 100.  
81

 Morrisová, P., Literatura a feminismus, s. 145.  
82

 Masaryk, T., G., Postavení ženy v rodině a ve veřejném životě, s. 70.  
83

 Oakleyová, A., Pohlaví, gender a společnost, s. 104.  
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tedy chce-li žena dosáhnout „úspěchu“ v rodině, musí se vzdát pracovního úspěchu a 

naopak.
84

 

Role rodičů je proměnlivá i v čase – v předmoderní době oba rodiče pracovali a o 

děti se staraly ekonomicky neaktivní osoby. V moderní společnosti jsou ale primárními 

pečovatelkami ženy, kterým je vyhrazena domácí sféra, zatímco muži ovládají veřejnou 

sféru.
85

 Tak nastalo prostorové i věcné oddělení ženského a mužského pole působnosti, 

kdy ženy-matky mají v domácnosti pečovat o děti a zvířata a vykonávat činnosti spojené 

s vodou (např. praní, mytí) a zelení (pletí a zahradničení), zatímco muži-otcové okupují 

placené zaměstnání a veřejnou sféru.
86

 I přes mnohé společenské změny a přes svůj určitý 

vývoj se tento model ve své podstatě drží dodnes.
87

 Matka je tedy primární pečovatelkou, 

která je dětem neustále k dispozici (přestože již také vykonává práci mimo domov) a otec 

živitelem (otcovská pečovatelská role stále zůstává odsunuta do pozadí).
88

 Stále tak 

přetrvává fenomén absentujícího otce, který není (z nejrůznějších důvodů) v kontaktu 

s dětmi tak často jako matka.
89

 Tato tvrzení platí i na zkoumaný vzorek (viz 3.2.2. Mužské 

a ženské role).   

Segregace rolí kopíruje (ale i zpětně ustavuje) segregaci sfér lidského života. 

Základní dvojici tvoří veřejná (politická) sféra vs. soukromá (rodinná) sféra.
90

 V rámci této 

bipolarity mužům přísluší angažovanost ve veřejné sféře, tedy placená práce, výkon 

politiky a řízení státu, věda a výzkum.
91

 Žít ve veřejné sféře znamená dosahovat úspěchu a 

podávat výkon v povolání, související s finančním zajišťováním rodiny (resp. soukromé 

oblasti).
92

 Naopak žena stereotypně přísluší do soukromé sféry, která zahrnuje rodinu, péči 

o děti a manžela, neplacenou domácí práci.
93

 Tato segregace je výrazná také ve Sluníčku 

(viz 3.2.2. Mužské a ženské role). Nicméně obě sféry jsou mezi sebou propojené a na sobě 

závislé.
94

 Např. některé funkce rodiny (soukromé sféry) dnes přebírají (veřejné) instituce 

jako je škola (vzdělávací funkce), zdravotní systém (ošetřovatelská funkce), sociální 

                                                 
84

 Bourdieu, P., Nadvláda mužů, s. 95.  
85

 Havelková, H., První a druhá vlna feminismu, s. 171.  
86

 Bourdieu, P., Nadvláda mužů, s. 26.   
87

 Oakleyová, A., Pohlaví, gender a společnost, s. 116; Radway, J., Reading the romance, s. 181 – 182.   
88

 Maříková, H., Rodina: proměny mateřství, otcovství a rodičovství, s. 44 – 45. 
89

 Radimská, R., Mateřství, otcovství a moc, s. 2.   
90

 Havelková, H., Dimenze „gender“ ve vztahu soukromé a veřejné sféry, s. 25.  
91

 Knotková-Čapková, B.; Smetáčková, I.; Valdrová, J., Příručka pro posuzování genderové korektnosti 

učebnic, s. 20.   
92

 Machovcová, K., Rovné příležitosti mužů a žen v zaměstnání, s. 29. 
93

 Knotková-Čapková, B.; Smetáčková, I.; Valdrová, J., Příručka pro posuzování genderové korektnosti 

učebnic, s. 20.  
94

 Havelková, H., Dimenze „gender“ ve vztahu soukromé a veřejné sféry, s. 28.  
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systém (nahrazující absentujícího otce) apod., díky čemuž se nemusí úzkostlivě dbát na 

tradiční rodinné vztahy.
95

 Ženy-matky tak mohou vstoupit i do veřejného sektoru, 

především (a téměř výlučně) na trh práce.
96

 Ale i nadále musejí slaďovat placené 

zaměstnání s neplacenými domácími pracemi a péčí, protože jejich vstup do veřejné sféry 

nebyl adekvátně doprovázen vstupem mužů do rodinné a domácí oblasti.
97

 Právě u žen pak 

nastává tzv. dvojí břemeno či dvojí směna.
98

 Tento fenomén se ale ve výzkumném vzorku 

kupodivu vůbec netematizuje, protože ženy-matky evidentně do zaměstnání nechodí (viz 

3.2.2. Mužské a ženské role; 3.2.3. Činnosti a zájmy).   

 

2.2.3. Stereotypní zájmy žen a mužů 

Genderové stereotypy se projevují i v zájmech jednotlivých mužů a žen. Mezi 

mužské zájmy patří stereotypně lovectví a zbraně, motorismus, sport, kutilství.
99

 Lov a 

rybolov je univerzálně „mužská“ činnost, jelikož je v naprosté většině kultur zastáván 

právě muži.
100

 A to i ve zkoumaném vzorku (viz 3.2.3. Činnosti a zájmy). Další zájmovou 

oblastí mužů je motorismus, přičemž velkou roli zde může hrát socializace, v níž si s auty a 

různými stroji hrají spíše chlapci a učí se tak technice i řízení. Důsledkem toho mohou být 

ženy-řidičky stereotypně spojovány s neobratnou jízdou, resp. mohou být apriori 

hodnoceny/zobrazovány jako horší řidičky než muži.
101

 Ve vzorku se to potvrzuje tím, že 

žena-řidička není zobrazena ani jednou (viz 3.2.3. Činnosti a zájmy). Doménou mužů je 

také sport, který je vnímán jako „mužská aktivita, neslučitelná s našimi kulturními 

standardy ženské krásy a (…) přitažlivosti“.
102

 Pokud se totiž sportu věnují ženy, vybočují 

z femininního genderu a mohou být nazývány „mužatkami“ či ne-ženskými.
103

 Spojování 

chlapců/mužů se sportem může vycházet také ze stereotypu, že chlapci/muži jsou 

„přirozeně“ soutěživí, dominantní či agresivní
104

, což jsou kvality obecně vyžadované či 

oceňované při sportu. Tento mužský/chlapecký zájem reflektuje i zkoumaný vzorek, kde 

jsou mužské/chlapecké postavy zobrazeny při sportu přibližně třikrát častěji než 

ženské/dívčí postavy (viz 3.2.3. Činnosti a zájmy; Tabulka).   

                                                 
95

 Hamplová, D., Sociologie rodiny, s. 14. 
96

 Havelková, H., Dimenze „gender“ ve vztahu soukromé a veřejné sféry, s. 33.  
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 Oakleyová, A., Pohlaví, gender a společnost, s. 138.  
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 Giddens, A., Sociologie, s. 319. 
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 Obraz ženy v médiích a reklamě a jeho vliv na veřejné mínění o rovnosti mužů a žen, s. 19.  
100

 Oakleyová, A., Pohlaví, gender a společnost, s. 99.  
101

 Valdrová, J., Genderová kultura projevu v českém jazykovém prostředí, s. 18. 
102

 Renzetti, C.; Curran, D., Ženy, muži a společnost, s. 492.   
103

 Bourdieu, P., Nadvláda mužů, s. 61.   
104
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Naopak stereotypně femininními zájmy je péče o fyzický vzhled, móda a 

kosmetika.
105

 Ale také vztahy (hlavně s muži) a kariéra (především ta rodinná).
106

 Ženy do 

své fyzické „krásy“ investují mnohem více času, peněz a energie než muži (kteří nejsou 

hodnoceni primárně podle vzhledu).
107

 Ve zkoumaném vzorku by např. Julča investovala 

peníze do „parády“ (viz 3.2.1. Fyzický vzhled). Kromě vzhledu ženy věnují čas také 

budování rodinné „kariéry“ – tedy fungující domácnosti, za níž jsou primárně 

odpovědny.
108

 I ve Sluníčku se ženy-matky snaží vytvářet harmonické domácí prostředí 

(viz 3.2.2. Mužské a ženské role). Ve výsledku je tedy u žen hlavní náplní času vzhled, 

výchova dětí a domácí práce.
109

 A to včetně vaření a zahradničení, které jsou dle Ann 

Oakleyové ve většině kultur výhradní doménou žen.
110

 Výše popsané zájmy se projevují i 

u ženských/dívčích postav ve výzkumném vzorku, od nichž se pak odvíjejí i jejich činnosti 

(viz 3.2.2. Mužské a ženské role; 3.2.3. Činnosti a zájmy).   

 

2.2.4. Stereotypní vlastnosti 

I stereotypizace vlastností mužů a žen je typická svou bipolaritou, což znamená, že 

u mužů jsou očekávány jiné, protikladné vlastnosti než u žen.
111

 Na to navazuje stereotypní 

představa, že „muži jsou racionální, ženy emocionální, muži mají větší [přirozenou] 

autoritu než ženy, ženy zase umějí lépe pečovat o druhé než muži“.
112

 Vlastnosti ale také 

mohou být vnímány jako sekundární reakce na stereotypně určené a vykonávané 

genderové role. Např. ženy jsou primárně spojovány s péčí, tedy by měly být podle 

převažujících stereotypů empatické, obětavé a pečující, ale také pasivní, závislé, citlivé a 

romantické (případně pasivnější, závislejší, citlivější a romantičtější než muži).
113

 

Genderové stereotypy se promítají také do představ a očekávání jednotlivých členů a 

členek společnosti, kteří na základě toho připisují ženám a mužům určité vlastnosti – např. 

většina české veřejnosti si představuje ženy jako soucitné, pověrčivé, útlocitné, esteticky 

                                                 
105

 Valdrová, J., Stereotypy a klišé v mediální projekci genderu, s. 185.  
106

 Renzetti, C.; Curran, D., Ženy, muži a společnost, s. 189.  
107

 Bourdieu, P., Nadvláda mužů, s. 91.  
108

 Valdrová, J., Stereotypy a klišé v mediální projekci genderu, s. 197 – 200.  
109
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110
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 Knotková-Čapková, B.; Smetáčková, I.; Valdrová, J., Příručka pro posuzování genderové korektnosti 
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založené, oddané, ale také jako závistivé, marnivé a naivní.
114

 Tato očekávání pak též 

vycházejí z obecně přijímaných stereotypů a promítají se i do reprezentací ve zkoumaném 

vzorku (viz 3.2.4. Vlastnosti).  

Naopak muži jsou stereotypně spojováni s nezávislostí, cílevědomostí (v práci i 

sportovních aktivitách), strategickým uvažováním, schopností prosazovat se a ovládat své 

city (tzn. nedávat je najevo).
115

 Možná i proto je česká společnost hodnotí jako bezcitné, 

kruté, sebestředné, ješitné, ctižádostivé.
116

 Dalšími stereotypními vlastnostmi mužů jsou 

aktivita, agresivita či bojovnost, dominance, sebejistota či odvaha.
117

 Tyto vlastnosti jsou 

typické i pro mužské/chlapecké postavy ve Sluníčku (viz 3.2.4. Vlastnosti). Mužům je také 

stereotypně přisouzena větší autorita než ženám.
118

 To může vycházet z toho, že „mužská“ 

logika se neproblematizuje a je univerzální, zatímco tzv. „ženská“ logika či inteligence je 

v naprosté většině případů zesměšňována.
119

 Na základě toho mohou být muži apriori 

považováni za odborníky a vědoucí, zatímco ženy za ne-vědoucí.
120

 Toto stereotypní 

spojování muže s věděním je přežitkem z doby, kdy ženy nemohly vykonávat odborné 

zaměstnání, studovat, ani veřejně vystupovat.
121

 Nicméně se drží dodnes, kdy ženy běžně 

studují, ale společnost i přesto „neočekává, že žena ovládá nějakou profesi kvalitně.“
122

 To 

reflektují i reprezentace ve Sluníčku, kde ženy vykonávají jen velmi omezený okruh 

neprestižních povolání (viz 3.2.2. Mužské a ženské role). Dalším důvodem k podceňování 

odbornosti žen, které se projevuje i ve zkoumaném vzorku (viz 3.2.4. Vlastnosti), může být 

skutečnost, že žena (stereotypně) nedisponuje vlastnostmi spojenými s „pravým věděním“, 

které je definováno jako „objektivní, racionální, systematické, získané nezávislým a 

nezaujatým pozorováním.“
123

 Tato definice vědění pak kopíruje stereotyp muže, resp. 

maskulinní gender.
124
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2.3. Genderová socializace  

 

Výše popsané genderové stereotypy jsou předávány procesem (genderové) 

socializace. Socializaci můžeme definovat jako společensky podmíněný proces, který má 

svou společenskou funkci.
125

 Touto funkcí je reprodukce a přenášení společnosti do 

budoucnosti, a to i s normami a hodnotami, které jedinci vštěpuje.
126

 Ve své práci tedy 

socializaci vnímám jako proces, který začleňuje člověka do společnosti a podřizuje ho 

společenským hodnotám a normám.
127

 Můžeme říci, že genderová socializace začíná hned 

po porodu (někteří badatelé tvrdí, že dokonce ještě před ním
128

), kdy je jedinci připsáno 

pohlaví a jemu odpovídající gender. Okamžitě se pak od něj začnou očekávat určité 

stereotypní vlastnosti a chování – dívky jsou hned vnímány jako hodné, milé, křehké, slabé 

a spíše pasivní; naopak chlapci jsou považováni za aktivní, statečné, nezávislé, silné a 

„bojovné“.
129

 Novorozenec je pak skrze tato očekávání směřován k odpovídající genderové 

roli, přičemž se z něj stává „muž nebo žena se vším, co k tomu (…) patří – s vlastnostmi, 

způsoby chování, hodnotami, zájmy, vnímáním, myšlením atd.“
130

 V rámci socializace si 

tak jedinec buduje svou genderovou identitu.
131

 

Socializace probíhá jednak jako přímá verbální či disciplinární výchova (primárně 

od rodičů) s cílem dosáhnout/vyvarovat se určitému chování. Fungují např. zákazy a 

příkazy či systém odměn a trestů za „ne/správné“ chování (tzv. teorie utvrzování).
132

 Ve 

své práci se ale zaměřuji spíše na nepřímou či nereflektovanou rovinu socializace, která 

zahrnuje např. chování rodičů mezi sebou i jejich interakci s dětmi, u níž bylo prokázáno, 

že se liší podle pohlaví dítěte – k dcerám jsou rodiče něžnější, citlivější a láskyplnější, 

zatímco u synů vyžadují nezávislost a sebekontrolu.
133

 Na děti má vliv také (nepřímé) 

působení dalších sociálních aktérů a aktérek či společenských institucí, jako je škola, 

církev, aj..
134

 Jednou z těchto institucí jsou také masová média, která dítěti skrze 

reprezentaci mužských/chlapeckých a ženských/dívčích postav předávají genderový vzor, 
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jenž spoluutváří a upevňuje představu dítěte o sobě samé/m.
135

 Přitom se předpokládá, že 

chlapci se identifikují spíše s muži (otci a mužskými/chlapeckými postavami) a přebírají 

tak maskulinní gender, zatímco dívky se identifikují více se ženami (matkami a 

ženskými/dívčími postavami), tedy s femininním genderem, čímž si potvrzují svou 

genderovou identitu.
136

 Ve své práci tedy vycházím z teorie sociálního učení, která tvrdí, 

že se genderová identita vytváří skrze napodobování.
137

 

Zároveň vycházím z teorie optických skel kultury, kterou vytvořila Sandra Bem. 

Dle ní mají na socializaci zásadní vliv kulturní diskursy a společenské instituce (zde 

konkrétně média), které v sobě obsahují společenská očekávání (tzv. optická skla) o tom, 

jak by měli muži a ženy vypadat, jak by se měli chovat, jaké by měli mít zájmy a vlastnosti 

(tato očekávání kopírují i hlavní kategorie analýzy, viz 3.2. Analýza a interpretace dat). 

„Děti si proto pomocí kulturních vodítek již od útlého věku vyvíjejí své představy o tom, 

co znamená být mužem a být ženou.“
138

 Tato očekávání jsou ale v západní společnosti 

definována bipolárně, androcentricky a esencialisticky.
139

 To znamená, že od žen se 

očekává opačné chování než od mužů, zároveň „vše mužské“ je normou, jíž je žena 

podřízena, a tyto bipolární a hierarchické rozdíly jsou následně legitimizovány skrze jejich 

údajnou přirozenost. Ve výsledku pak společnost vytváří „femininní ženy“ a „maskulinní 

muže“, čímž udržuje genderový řád.
140

 Tyto tendence dokládá i výzkumný vzorek (viz 3.4. 

Syntéza kategorií a fenoménů).  

„[R]ozdíly mezi ideálními ženskými a mužskými vlastnostmi, chováním, zájmy atd. 

[ale] nejsou způsobeny biologickou přirozeností žen a mužů, nýbrž působením sociálních 

očekávání v rámci procesu socializace“.
141

 Ta totiž probíhá u dívek a chlapců rozdílně, 

tudíž lze tvrdit, že vlastnosti a povaha jedince jsou do jisté míry také ovlivněny právě 

socializací.
142

 Během ní jsou dívky učeny pasivitě, empatii, péči, podřízenosti či 

skromnosti.
143

 Mají se chovat nenápadně a ukázněně, mluvit tiše (aby nebyly považovány 

za hysterické), tudíž ve výsledku mohou být dívky spíše klidnější a mírnější.
144

 Naopak u 
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chlapců je např. posilována prostorová představivost, což může vést k tomu, že se pak 

chlapci lépe orientují v prostoru a jdou jim lépe prostorové (matematické) úlohy.
145

 Nebo 

jsou podporováni při sportu více než dívky, což poté nahrává stereotypu, že muži jsou 

fyzicky silnější, hbitější a mají více svalové hmoty než ženy.
146

 Nicméně nelze 

generalizovat a připisovat určité vlastnosti, schopnosti či zájmy všem (a pouze) 

biologickým mužům a zcela protikladné vlastnosti, schopnosti nebo zájmy připisovat všem 

(a pouze) biologickým ženám, protože každý jedinec projevuje různé vlastnosti, které 

mohou, ale nemusejí odpovídat stereotypní představě.
147

 Ovšem postavy v analyzovaném 

vzorku jsou k těmto stereotypům spíše konformní, čímž posilují stereotypní genderovou 

socializaci (viz 3.2. Analýza a interpretace dat).    

Rozdílná socializace se dle Chodorow projevuje také tím, že dívky jsou 

vychovávány spíše ke vztahovosti, zatímco chlapci jsou vedeni k separaci a 

samostatnosti.
148

 Dívky jsou tedy orientovány na vztahy, přičemž nejvyšší metou, které by 

měly (chtít) dosáhnout a která jim zajistí štěstí, je (heterosexuální) manželství.
149

 Dospělé 

ženy (ale již i mladé dívky) pak definují samy sebe v rámci osobních vztahů, a své 

ne/úspěchy posuzují právě podle těchto vztahů, zatímco chlapci jsou socializováni k 

většímu sebevědomí a sebestřednosti, proto svůj ne/úspěch berou jako výsledek 

individuálního výkonu.
150

 To reflektují i postavy ve zkoumaném vzorku (viz 3.2.4 

Vlastnosti). Tyto vlastnosti jsou pak u dětí posilovány také skrze hračky (segregované 

podle pohlaví), jež jsou dětem nabízeny, resp. odepírány. „Dívčími“ hračkami mohou být 

panenky, dětské domácí spotřebiče či plyšové hračky, které dívky připravují na jejich 

budoucí roli matky a pečovatelky (o děti i domácnost).
151

 I dívčí postavy ve Sluníčku si 

hrají převážně s těmito hračkami (viz 3.2.3. Činnosti a zájmy). Naopak „chlapeckými“ 

hračkami mohou být auta, zbraně či stavebnice.
152

 Chlapcům jsou tedy během socializace 

nabízeny hračky a hry, které je vedou k dynamičnosti, ovládání prostoru, násilí, pokoušení 

hranic a pravidel, k samostatnosti, potlačování empatie a citů.
153

 To se projevuje i ve 

zkoumaném vzorku (viz 3.2.3. Činnosti a zájmy).  
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2.4. Reprezentace z genderové perspektivy 

 

2.4.1. Reprezentace jako mocenský nástroj 

Než se budu věnovat nejčastějším reprezentacím mužství a ženství, chtěla bych 

krátce uvést, proč vnímám reprezentace jako mocenský nástroj, tedy proč jejich analýzu 

považuji za důležitou. Hall definuje reprezentace jako zásadní součást procesu, v němž se 

vytváří a předává význam mezi lidmi.
154

 Tento význam je ale vázán na konkrétní 

interpretační rámec, není tedy apriorní či stabilní (v samotném objektu, slově, …), ale 

vytváří ho až sociální aktéři a aktérky při interpretaci.
155

 Moc reprezentací pak tkví v tom, 

že jsou uspořádány tak, aby vedly publikum k dominantnímu (tj. androcentrickému) čtení, 

které je považováno za neutrální.
156

 Publikum má tedy přijmout dominantní pohled a 

reprezentace interpretovat či dekódovat v souladu s tradičními hodnotami a ideologií (v 

tomto případě patriarchátem).
157

 Tím jsou vyloučeny alternativní interpretace a 

reprezentace tak udržují status quo.
158

 Tedy skrze předsudky a stereotypy, které jsou v nich 

přítomny, reprodukují hierarchické uspořádání společnosti.
159

 Androcentrismus se 

projevuje i u reprezentací ve Sluníčku (viz 3. 2. Analýza a interpretace dat).   

Dochází pak k zacyklení, v němž jsou stereotypy přejímány do mediálních 

reprezentací a tyto stereotypní reprezentace je pak zpětně upevňují.
160

 Ženy a muži, chlapci 

a dívky tedy skrze mediální reprezentace ženství a mužství internalizují genderové 

stereotypy, které ovlivňují jejich sebepojetí a chování.
161

 Bylo např. prokázáno, že děti 

vyhledávají spíše (genderově) stereotypní reprezentace, aby se mohly utvrdit ve 

„správnosti“ svého (genderového) chování.
162

 Tudíž reprezentace nejsou nevinné obrazy, 

ale mají dopad na skutečné muže a ženy, dívky a chlapce, protože fungují (zvláště u 

mladého publika) jako vzory, které pak jedinci v reálném životě napodobují a snaží se jim 

přiblížit.
163

 Pak je důležité položit si otázku, zda média (tedy konkrétní autorský kolektiv, 

který je vytváří) vědomě a kriticky reflektují stereotypnost běžných reprezentací či je 

naopak „jen“ bezděčně reprodukují. Odpovědět by mohlo zjištění, že v českém kontextu 
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nemá drtivá většina mediálních institucí žádnou „genderovou politiku“.
164

 Nulová reflexe 

reprezentací genderu se tak výrazně projevuje i v analyzovaném vzorku (viz 3.2. Analýza a 

interpretace dat).  

 

2.4.2. Reprezentace ženství a mužství 

Nyní se budu věnovat nejčastějším reprezentacím ženství a mužství v médiích. 

Vycházím přitom z teoretické literatury i z výzkumů médií, a to jak v českém, tak 

zahraničním kontextu. Začnu obvyklými reprezentacemi ženství a poté mužství. Ženy jsou 

v médiích obecně pod-reprezentovány a zastávají omezenější okruh rolí.
165

 Reprezentace 

žen se tak nejčastěji omezují na domácí sféru, od čehož se pak odvíjejí i role, které ženské 

postavy zastávají.
166

 Hlavní rolí ženské postavy je tradičně role matky, pečovatelky, 

manželky a tvůrkyně domova.
167

 V reprezentacích ženství tedy převládá důraz na 

rodičovství, výchovu dětí a péči o rodinu a domácnost, který se u mužských postav spíše či 

vůbec neobjevuje.
168

 To souvisí s předpokladem, že ženinou kariérou je hlavně její rodina 

(viz 2.2.2. Stereotypní genderové role). Pokud jsou ženy zobrazeny v povolání (tedy ve 

veřejné sféře), tak je to většinou neprestižní či podřízená pozice, jelikož je ženám 

připisována menší autorita, nižší inteligence a spíše iracionalita.
169

 Tyto stereotypní 

reprezentace žen se projevovaly i v analyzovaném vzorku (viz 3.2.2. Mužské a ženské 

role). Kromě starosti o děti a domácnost je u ženských postav zásadní také starost o 

vzhled.
170

 Ideální ženská postava by totiž měla být za všech okolností femininní a 

krásná.
171

 I v reprezentaci ženství je tak kladen důraz na fyzický vzhled ženy, který je 

neustále porovnáván s ideálem.
172

 Ženy jsou pak v médiích zobrazovány především jako 

mladé, štíhlé a atraktivní, tedy ideální.
173

 Zároveň se tak mohou stát pasivním objektem 

mužského pohledu a hodnocení.
174

 Tento fenomén se projevoval i ve Sluníčku (viz 3.2.1. 

Fyzický vzhled).   

                                                 
164

 Havelková, H., Rod, kultura a demokracie v českých médiích, s. 5.  
165

 Letts, G. K., Changing Representations of Women in Popular Culture, s. 6.  
166

 Kubálková, P.; Wennerholm-Čáslavská T., Gender, média a reklama, s. 51.  
167

 Tamtéž, s. 52.  
168

 Obraz ženy v médiích a reklamě a jeho vliv na veřejné mínění o rovnosti mužů a žen, s. 6.  
169

 Pavlík, P., Gender a média, s. 55.  
170

 Havelková, H., Rod, kultura a demokracie v českých médiích, s. 6.  
171

 Kubálková, P.; Wennerholm-Čáslavská T., Gender, média a reklama, s. 52.  
172

 Pavlík, P., Gender a média, s. 54.  
173

 Renzetti, C.; Curran, D., Ženy, muži a společnost, s. 194.  
174

 Morrisová, P., Literatura a feminismus, s. 76.  



 
23 

 

(Nejen) v českých médiích jsou ženy nejčastěji reprezentovány v souladu 

s patriarchálním uspořádáním, tudíž jako neschopné, nesamostatné, spojované s domácí 

sférou (nezastupitelné ve výchově dětí) a neprofesionalitou (u žen je důležitější vzhled než 

profese či funkce), dále jako podřízené a bez vlastní identity.
175

 Takto reprezentovaná žena 

je pak ideální a kladnou postavou.
176

 (Viz 3.4. Syntéza kategorií a fenoménů). Jejím 

opakem je žena, která jedná proti společenskému řádu a stereotypním očekáváním či 

nepřijímá svou „femininní“ (tj. podřízenou) roli.
177

 Reprezentace žen tak přebírají druhotné 

postavení reálných žen – ženské postavy jsou „ty druhé“, jsou tu pro muže a jsou jim 

podřízeny.
178

 (Viz 3.4. Syntéza kategorií a fenoménů). Reprezentace totiž zobrazují ideál 

ženy, který je v souladu s dominantním (androcentrickým) pohledem, tedy žena je buď 

matka (pečující o děti a věrná manželovi) nebo sexuální objekt (mužského potěšení a 

touhy) nebo oběť (bezmocná či bezradná, nad níž má muž veškerou moc).
179

 Ženství se 

pak stává symbolem krásy a svůdnosti, nebo naopak mateřství a péče.
180

 Ve zkoumaném 

vzorku se výrazně objevuje symbolika mateřství a péče, ale i symbolika ženy jako objektu 

(viz 3.2.2. Mužské a ženské role; 3.2.1. Fyzický vzhled).   

Od výše popsaných reprezentací ženství se dají odvodit základní charakteristiky 

reprezentací mužství, jelikož jsou v drtivé většině případů zcela protikladné – muži jsou 

tedy v médiích zobrazováni častěji než ženy a reprezentacím zcela dominují. Co se týče 

tělesné konstrukce, tak jsou muži zobrazováni jako výrazně silnější a vyšší než ženy.
181

  

Toto zobrazení může následně vést k tomu, že ženy jsou častěji prezentovány v roli 

(ohrožené) oběti, zatímco muži jako stateční a soběstační ochránci.
182

 Či naopak jako 

agresoři a násilníci.
183

 Tato reprezentace (muže-násilníka/zachránce a ženy-oběti) pak 

předává poselství, že žena je fyzicky slabá a bezmocná (snadná oběť), naopak muž je 

fyzicky zdatný a neohrožený (nebezpečný násilník).
184

 Zároveň je agresivita považována 

za „přirozený“ projev mužství, čímž se legitimizuje násilnost mužů/chlapců.
185

 I ve vzorku 

je role útočníka/ochránce vyhrazena chlapcům, zatímco role oběti dívkám (viz 3.2.3. 

Činnosti a zájmy). 
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V reprezentaci mužů se zároveň klade důraz primárně na intelektuální schopnosti 

(nikoliv na fyzický vzhled, jako je tomu u žen).
186

 Mužství je tedy příznačné vyšší 

odborností – „muž vede, vysvětluje, poučuje jako expert, zatímco žena naslouchá, 

přikyvuje a vykonává pokyny.“
187

 Muži tedy bývají častěji než ženy zobrazeni v roli 

autority.
188

 Tím potvrzují stereotyp muže jako vědoucího, studovaného, racionálního, 

zatímco ženy jako nevědoucí a nevzdělané pomocnice, která zastává pouze instrumentální 

roli.
189

 Tato reprezentace se objevuje i ve zkoumaném vzorku (viz 3.2.4. Vlastnosti).  Muži 

jsou v reprezentacích také ti, kteří jsou úspěšní ve veřejné sféře a/nebo zastávají vysoké 

postavení v zaměstnání.
190

 Od toho se pak odvíjejí i jejich prezentované vlastnosti, mezi 

nimiž je často výkonnost, ctižádost, nebojácnost, tvrdost, sebekontrola, racionalita, 

nezranitelnost.
191

 U mužských postav se také tradičně objevují „pozitivní“ vlastnosti jako 

je odpovědnost, chytrost, čestnost, smysl pro humor.
192

 Ideální muž je pak prezentován 

jako „rozhodný, (…) autoritativní, [a zároveň] chápavý a rodinný typ s kreativní 

schopností řešit problémy.“
193

 Můžeme zde tedy vidět dvojí tvář, kterou by muži měli 

zastávat – na jedné straně autorita, na druhé straně chápavost. Mužství je tedy obecně 

symbolem síly, odvahy, statečnosti a uvolněnosti (viz 3.2. Analýza a interpretace dat).
194

  

Závěrem lze říci, že reprezentace ženství a mužství v médiích jsou povětšinou 

stereotypní.
195

 Pracují totiž s asociací „mužů s aktivitou, nezávislostí, světem práce a 

obecně s veřejnou sférou a naopak [ženy asociují] s pasivitou, závislostí, domácností, 

odpočinkem a přírodou“.
196

 Reprezentace ženství a mužství se tedy v drtivé většině 

odvíjejí od tradičních stereotypů a genderových rolí.
197

 Čím více masová média pracují 

s těmito stereotypními reprezentacemi, tím více je jejich příjemci a příjemkyně považují za 

přirozené a neměnné.
198

 Ve výsledku je pak nerovné postavení žen a mužů obsaženo jak ve 

společnosti, tak v reprezentacích, což ztěžuje jeho odstranění.
199

 A nepomohou tomu ani 

reprezentace, které převracejí zavedený model genderového uspořádání, protože ty jsou 

                                                 
186

 Morrisová, P., Literatura a feminismus, s. 33.  
187

 Kubálková, P.; Wennerholm-Čáslavská T., Gender, média a reklama, s. 50 – 51.  
188

 Tamtéž, s. 51.  
189

 Vodrlindová, P., Genderová analýza čtyř pohádkových a příběhových knih pro děti, s. 119.  
190

 Köppl, D., Ženy a muži v reklamě, s. 35 
191

 Pavlík, P., Gender a média, s. 54.  
192

 Obraz ženy v médiích a reklamě a jeho vliv na veřejné mínění o rovnosti mužů a žen, s. 47. 
193

 Köppl, D., Ženy a muži v reklamě, s. 35.   
194

 Tamtéž, s. 35.  
195

 Letts, G. K., Changing Representations of Women in Popular Culture, s. 6. 
196

 Pavlík, P., Gender a média, s. 55. 
197

 Giddens, A., Sociologie, s. 696.  
198

 Pavlík, P., Gender a média, s. 53. 
199

 Kubálková, P.; Wennerholm-Čáslavská T., Gender, média a reklama, s. 11 – 12.    



 
25 

 

vnímány většinou negativně.
200

 Skrze reprezentace tak média formují normativní obraz 

mužství a ženství, čímž naplňují očekávání společnosti (viz 3.2. Analýza a interpretace 

dat).
201

  

 

 

2.5. Gender a média 

 

V této kapitole se budu nejprve zabývat institucí médií obecně a poté se zaměřím na 

to, jak média pro děti zobrazují ženské a mužské postavy, tedy jak prezentují ženství a 

mužství. Média jsou zásadní institucí soudobé společnosti, jelikož jsou neustále a všude 

kolem nás a ovlivňují jednání, sebepojetí i smýšlení členů společnosti.
202

 Média a 

každodenní život jsou tak vzájemně propojeny a ovlivňovány – mediální výtvory reflektují 

sociální svět a sociální svět reflektuje mediální výtvory.
203

 Např. obsah „mužských“ 

časopisů reflektuje (ale i ustavuje) zájmy většiny mužů, tedy motorismus či posilování těla, 

zatímco „ženské“ časopisy se věnují (a tím definují) „ženským“ zájmům, tedy módě, 

domácnosti a fitness.
204

 Vlivem toho pak muži mohou mít jiné zájmy než ženy a naopak. 

Stejně tak ideál mužství/ženství ve společnosti může být odvozen od toho, jak ideál 

mužství/ženství prezentují média.
205

 I Sluníčko dětem nabízí určitý ideál genderové 

identity, a to skrze mužské/chlapecké a ženské/dívčí postavy (viz 3.2. Analýza a 

interpretace dat).  

Genderová analýza médií by tedy měla kriticky nahlédnout údajnou genderovou 

neutralitu médií a poukázat na mocenský aspekt, jenž v sobě média nesou – ten se může 

projevit např. upevňováním stereotypů, reprodukcí předsudků či (implicitní) diskriminací 

(mocensky znevýhodněných skupin).
206

 Média totiž neodráží svět jako takový, ale 

prezentují pouze určité (spíše mainstreamové) názory, stereotypy a hodnoty.
207

 Záleží tedy 

do velké míry na tom, o čem média referují a co naopak přehlížejí, protože tím „podněcují 

a dále rozvíjejí diskuzi o společensky relevantních tématech.“
208

 Moc médií tkví také 
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v tom, jak o věcech ne/mluví a jak jednotlivá témata ne/reprezentují.
209

 Dá se totiž 

předpokládat, že pokud je uvažování autorského kolektivu stereotypní, projeví se to i na 

stereotypním obsahu (viz 3.2. Analýza a interpretace dat, 3.4. Syntéza kategorií a 

fenoménů).
210

 

Stereotypní mediální obsah vnímám jako problém také z toho důvodu, že média 

mnohdy hrají roli morálních soudů.
211

 Členové a členky společnosti, tak skrze ně přebírají 

názor na to, co je správné a co nesprávné, a to včetně genderových rolí a chování.
212

 Média 

tak ovlivňují či spoluvytvářejí kulturu, kterou ale také mohou přetvářet, resp. mají 

potenciál k vyvracení nebo zmírňování diskriminujících obrazů.
213

 Např. v genderových 

otázkách hrají média důležitou roli, protože „[v]eřejnost získává zcela nejvíce informací o 

postavení žen z televizního vysílání. (…) Důležitou roli (…) hrají také časopisy, které pro 

čtvrtinu [žen] představují hlavní zdroj informací o svém postavení.“
214

 Je tedy důležité, aby 

ženy nebyly v médiích prezentovány stereotypně a negativně, ale právě naopak, protože 

„[p]ozitivně vykreslené ženské zkušenosti a vlastnosti mohou být využity k tomu, aby 

povzbudily sebejistotu žen a propůjčily autoritu jejich politickým požadavkům.“ 
215

 Média 

tedy mohou sloužit i jako nástroj společenské změny a mohou pomoci v prosazování 

genderové rovnosti.
216

 A to platí obzvláště pro dětská média, která jsou součástí genderové 

socializace (viz 2.3. Genderová socializace).    

Média jsou tedy ovlivněna konkrétním historicko-kulturním kontextem a 

politickým zázemím, na nějž pak zpětně působí a které spoluvytváří.
217

 Ani dětská média 

(včetně Sluníčka) neexistují samy o sobě, ale jsou propojena a vzájemně závislá na 

kontextu.
218

 I na ně tedy působí jak implicitní, tak explicitní
219

 ideologie. Obsah Sluníčka 

byl v letech 1974/75 ovlivněn komunistickou ideologií, v níž se „[d]ětské časopisy staly 

stejně jako ostatní periodika [jejími] nositeli.“
220

 I časopisy pro nejmenší tak musely 
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některá témata záměrně opomíjet a jiná reflektovat či protěžovat.
221

 Např. v každém čísle 

Sluníčka byla pochvalná ilustrace „Pohádkový svět – Dar Sluníčka k 25. výročí založení 

Pionýrské organizace SSM a k 30. Výročí osvobození Československa Sovětskou 

armádou“. Kromě komunismu je obsah Sluníčka (ze 70. let i ze současnosti) ovlivněn 

patriarchální ideologií, která prostupuje i do společenského a státního uspořádání.
222

 

Patriarchát (či spíše androcentrismus) se projevuje například skrze genderové stereotypy, 

jež mužům a ženám připisují nerovné postavení.
223

 To reflektuje i zkoumaný vzorek (viz 

3.2. Analýza a interpretace dat; 3.4. Syntéza kategorií a fenoménů). 

Vidíme tedy, že média pro děti nijak nevybočují z obecných definic médií 

nastíněných výše. Rozdíl ale můžeme zaznamenat v jejich funkci. Zatímco média pro 

dospělé mají především zábavnou, oddychovou, ale také vzdělávací funkci, média pro děti 

jsou navíc ještě výchovná (didaktická).
224

 Jsou tedy další společenskou institucí, která se 

podílí na (genderové) socializaci a předává dětem společenské hodnoty a normy (včetně 

genderových stereotypů).
225

 Proto je dle mého názoru nutné zaměřit pozornost právě na 

dětská média a jejich obsah, který by měl být genderově vyvážený a korektní. A to i přesto 

(nebo spíš právě proto), že je definován jako (nevinná) zábava či je často trivializován.
226

 

Výsledky genderové analýzy pak mohou odhalit závažné nedostatky v obsahu (viz 3.2. 

Analýza a interpretace dat; 3.3. Dvě centrální kategorie: „Prázdné“ ženství a 

Kontrafaktuálnost).  

 

2.5.1. Gender v médiích pro děti 

I v médiích pro děti se objevují typické reprezentace mužství a ženství popsané 

výše (viz 2.4.2. Reprezentace ženství a mužství). Tedy chlapecké/mužské postavy (a to i 

pokud se jedná o genderované zvířecí postavy) početně dominují nad dívčími/ženskými 

postavami a zároveň jsou častěji hlavními hrdiny.
227

 Z toho vyplývá, že ženské/dívčí 

postavy jsou naopak pod-reprezentovány a v příbězích zastávají většinou vedlejší roli (viz 
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3.4. Syntéza kategorií a fenoménů).
228

 Mužská/chlapecká postava se stává hrdinou 

(kladnou postavou), když aktivně jedná a je odvážná, zatímco ženská/dívčí postava je 

hrdinkou (kladnou postavou), když je mírná, nevýrazná a pasivní, případně poslušná.
229

 I 

dětské postavy jsou tedy v naprosté většině případů prezentovány v souladu s genderovými 

stereotypy. Dívčí postavy jsou zobrazovány jako pasivní, slabé a bezmocné, zatímco 

chlapecké postavy jsou aktivní, silné, odvážné a inteligentní.
230

 Chlapecké postavy také 

častěji putují po okolí (jsou zobrazeny venku, mimo dům i domov) a zažívají různá 

dobrodružství, zatímco dívčí postavy naopak zůstávají doma (či v domě).
231

 To reflektuje i 

výzkumný vzorek (viz 3.2.3. Činnosti a zájmy). Chlapecké postavy se tedy pohybují spíše 

venku a mají různé zájmy, což souvisí s tím, že jsou prezentovány jako nezávislé, statečné 

či fyzicky zdatné.
232

 Naopak dívčí/ženské postavy jim při těchto činnostech a zájmech 

zajišťují zázemí, starají se o ně nebo je obsluhují (viz 3.2.3. Činnosti a zájmy).
233

 Jejich 

hlavním úkolem je tedy poslouchat chlapecké/mužské postavy a/nebo se jim ochotně 

podřídit (viz 3.4. Syntéza kategorií a fenoménů).
234

 To se většinou podaří díky tomu, že je 

dívčím postavám připisována poslušnost, hodnost a přátelskost (viz 3.2.4 Vlastnosti).
235

  

Co se týče vlastností, tak se dospělé ženské postavy moc neliší od dívčích postav.
236

 

Navíc se ale od nich očekává, že jsou vdané či alespoň touží po svatbě a dětech.
237

 Jejich 

hlavní rolí je totiž role matky, která vykonává domácí práce, resp. je ženou v domácnosti a 

nemá zaměstnání mimo domov (viz 3.2.2. Mužské a ženské role).
238

 Pokud je ženská 

postava (výjimečně) zobrazena při výkonu povolání, jedná se většinou o tradiční „ženské“ 

povolání, které je „prodloužením“ femininní role (zdravotnice, ošetřovatelky, 

vychovatelky a učitelky).
239

 To pak působí dojmem, že ženským postavám chybí vzdělání, 

schopnosti či nadání (viz 3.2.3. Mužské a ženské role).
240

 Takové reprezentace pak zastírají 

skutečnost, že i ženy-matky chodí do práce a vykonávají různá povolání.
241
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Mužské dospělé postavy jsou v médiích pro děti primárně spojovány s autoritou a 

mocí.
242

 Od toho se pak odvíjí to, že častěji poučují (zvláště ve veřejné sféře) a odpovídají 

na otázky, které kladou „neznalé“ ženské/dívčí postavy (viz 3.2.4. Vlastnosti).
243

 

Mužské/chlapecké postavy tedy působí jako chytřejší a schopnější, což se projevuje (a 

potvrzuje) mimo jiné i tím, že jsou popisovány při výkonu nejrůznějších činností (viz 

3.2.3. Činnosti a zájmy).
244

 Mužské dospělé postavy také mají širší rámec působnosti 

v oblasti zaměstnání a povolání, v nichž se zaměřují na výkon a kariéru (viz 3.2.2. Mužské 

a ženské role).
245

 To má pak vliv na připisované vlastnosti, jimiž jsou inteligence, aktivita, 

síla (viz 3.2.4. Vlastnosti).
246

  

Z výše popsaného se dá usuzovat, že v médiích pro děti se projevuje bipolární 

konstrukce postav a v mnohých ohledech také sexismus.
247

 Dívčím a chlapeckým 

postavám totiž připisují určité stereotypní vlastnosti a zájmy a také většinou pracují 

s tradičním rozdělením rolí, čímž nereflektují rozsáhlé společenské změny – např. 

skutečnost, že ženy-matky běžně chodí do práce a vykonávají nejrůznější povolání, řeší 

slaďování pracovního a osobního života, mnohdy jsou v pozici matky samoživitelky, 

apod.
248

 Nicméně bylo prokázáno, že děti tento tradiční (tj. stereotypní) obsah samy 

vyhledávají a naopak pokud je obsah z genderového hlediska alternativní (tj. ne-tradiční, 

ne-stereotypní), mají mnohdy problém se s ním (či s jeho postavami) identifikovat.
249
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2.6. Shrnutí teoretické části 

 

Na závěr teoretické části bych chtěla shrnout nejpodstatnější koncepty a teze, které 

vyplynuly z teoretické literatury a jsou stěžejní pro mou diplomovou práci. Tedy ty 

koncepty a teze, z nichž budu vycházet při analýze jednotlivých postav ve výzkumném 

vzorku. 

Z kapitoly o genderovém řádu vyplynulo, že genderový řád je prostoupen všemi 

společenskými institucemi, včetně médií, která zde zkoumám. Genderovému řádu je 

vlastní hierarchičnost, tedy protěžování maskulinního genderu, který je konstruován 

v protikladu k femininitě. I přes konstruovanost je ale tato hierarchie obhajována jako 

přirozená, čímž dochází k zacyklení. A zacykluje se také reprezentace reality a realita 

samotná, což má následně vliv i na reprezentace ženství a mužství. 

Kapitola o genderových stereotypech ukazuje, že se stereotypy projevují na 

různých úrovních lidského života. Stereotypy ve fyzickém vzhledu definují, jak má 

vypadat „správný“ muž a „správná“ žena. Na fyzický vzhled žen se ale kladou větší nároky 

než na vzhled muže, což je způsobeno tzv. mýtem krásy. Stereotypy pak zasahují i do 

rozdělení mužských a ženských rolí, v němž je žena pečovatelkou a matkou, muž živitelem 

(absentujícím otcem). Na to pak navazuje i rozdělení sfér lidského života na soukromou 

(domácí) a veřejnou (pracovní) sféru. Jelikož žena přísluší do domácí sféry, jsou jí 

stereotypně určeny zájmy, jako je péče o domácnost a rodinu, ale také vzhled, který opět 

souvisí s tím, že na vzhled žen je kladen větší důraz. Naopak muž přísluší do veřejné sféry 

a jeho zájmy jsou tedy směřovány „ven“ – jsou jimi kutilství, motorismus či lovectví. 

Stereotypy zasahují i do osobnosti jedince, přičemž ženám je připsána výhradně pasivita, 

závislost, citlivost atd., naopak mužům je připisována výhradně aktivita, nezávislost, 

racionalita atd. 

Kapitola o genderové socializaci definuje tento proces jako normativní předávání 

společenských hodnot, názorů a ideálů. Zásadní roli v tomto procesu hrají také masová 

média, která dětem poskytují mužské a ženské vzory. Přitom se předpokládá, že děti 

napodobují tyto vzory, čímž si osvojují svou genderovou identitu. Genderová socializace je 

pak výrazně dělena podle pohlaví, tedy určité chování se vyžaduje a toleruje pouze u 

jednoho pohlaví, zatímco u druhého se vyžaduje a toleruje opak. Ve výsledku jsou pak 

rozdílné schopnosti, zájmy i vlastnosti mužů a žen dány spíše následkem socializace, než 

že by byly vrozenou přirozeností každého jedince.  
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Co se týče reprezentací, tak ty jsou z genderového hlediska nahlíženy jako 

mocenský nástroj, který předává a upevňuje genderové stereotypy a s nimi i genderové 

uspořádání společnosti. Reprezentace mužství a ženství jsou totiž do značné míry 

stereotypní a normativní, tudíž nabízený obraz maskulinity a femininity prezentují jako 

ideál, kterého by měli všichni (chtít) dosáhnout. Tím regulují rozmanitost a homogenizují 

všechny muže na symbol síly, odvahy, statečnosti či autority a všechny ženy na symbol 

mateřství, péče či krásy. 

Poslední kapitola se zabývá médii, která jsou vzájemně propojena se společností – 

tedy to, co média prezentují jako normu, se pak stává normou i ve společnosti. Dětská 

média se navíc podílejí na genderové socializaci, tedy svým obsahem a reprezentacemi 

mužství a ženství (skrze mužské a ženské postavy) ovlivňují to, jak děti vnímají muže a 

ženy (i samy sebe), tudíž jim poskytují vzory pro vytváření vlastní genderové identity.     
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3. EMPIRICKÁ ČÁST 

 

3.1. Metodologie 

 

3.1.1. Výzkumné paradigma 

Analýzu vzorku provádím v rámci konstruktivistického paradigmatu. 

Konstruktivismus jako paradigma uvedli do praxe Guba a Lincolnová.
250

 

Konstruktivistické paradigma tvrdí, že existuje více sociálních realit, z nichž žádná není 

objektivní a jediná pravá. Ani poznání tedy není objektivní, ale je vytvářeno v interakci 

mezi zkoumající/m a zkoumaným. Jednotlivé konstrukce realit je pak možné rozpoznat a 

rekonstruovat (interpretovat) pomocí hermeneutických metod.
251

 Ve své práci se tedy 

zabývám tím, jak jsou kulturně, sociálně a kontextově vytvářeny významy, a to skrze jazyk 

či reprezentace. Nehledám jednu pravou realitu (protože ta je pro každého jiná), ale spíše 

způsoby a zásady, jak je realita (tedy reální muži a ženy) reprezentována a vyjednávána 

v médiích, resp. v jednotlivých reprezentacích.
252

 Konstruktivistické paradigma je vhodné 

jednak k analýze genderových vztahů, protože sám gender je konstruktem, a také k analýze 

mediálních obsahů, v níž „nelze srovnávat mediální reprezentace s ‚fakty‘, protože 

objektivní fakta zde nejsou (…).“ 
253

 V průběhu celé práce tedy gender, jeho reprezentace a 

mediální obraz pojímám jako nestabilní a vyjednávané konstrukty. 

 

3.1.2. Výzkumná strategie a metoda 

Výzkum provádím v rámci feministických teorií a přístupů, což znamená, že 

reprezentace mužství a ženství analyzuji s ohledem na mocenské (tj. androcentrické) 

uspořádání společnosti a všímám si různých forem diskriminace a útlaku, které se v nich 

projevují.
254

 K analýze vzorku jsem si zvolila metodu kvalitativní analýzy mediálního 

obsahu. Kvalitativní výzkumnou strategii jsem zvolila proto, že se zabývám textem, obrazy 
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a reprezentacemi, s nimiž někteří autoři spojují právě tuto strategii.
255

 Zároveň chci 

reprezentace analyzovat do hloubky (čili zaměřit se i na latentní významy a ne pouze 

statisticky zmapovat výskyt) a interpretovat je, proto volím kvalitativní přístup.
256

 

Současně si ale také uvědomuji limity kvalitativní výzkumné strategie, tedy především 

nižší přenositelnost výsledků.
257

 Výsledky své analýzy ale nechci zobecňovat ani neusiluji 

o nestranná zjištění. Závěry tedy formuluji pouze na základě dat získaných z výzkumného 

vzorku a jsou platné pouze na něj. Jsem si vědoma také toho, že se závěry při opakované 

analýze mohou lišit.
258

 To je dáno tím, že „každé čtení textu pravděpodobně povede k nové 

interpretaci, přičemž žádnou verzi nelze upřednostnit před jinými.“
259

 Nicméně abych 

minimalizovala případné intuitivní závěry a soudy, vycházím při analýze z teoretické 

literatury a konceptů. Navíc své interpretace a závěry podkládám relevantními daty, na něž 

odkazuji, případně je zahrnuji přímo do textu, čímž zajišťuji věrohodnost výzkumu.
260

 

Analýza mediálních obsahů patří mezi neinteraktivní výzkumné metody, tedy 

nevyžaduje kontakt se subjektem ani autorem/autorkou obsahu. Mezi její hlavní výhody 

patří fakt, že obsah není reakcí na výzkum, a tudíž není ani tímto výzkumem či 

výzkumníkem/výzkumnicí ovlivněn.
261

 Další velkou výhodou je možnost zkoumat 

nejrůznější témata, která již nejsou aktuální (jako např. obsah časopisu z roku 1974/75). 

Také je možné zachytit a prostudovat změnu či vývoj v časovém horizontu několika let, 

čehož využívám i ve své práci.
262

 Na druhou stranu je kvalitativní analýze mediálního 

obsahu vyčítána nízká míra objektivity, resp. vysoká míra subjektivity.
263

 Sám obsah je 

totiž vždy nějak zaujatý (v tomto případě je uzpůsoben dětským čtenářům a čtenářkám), 

„neobjektivní“ (napsán z pohledu autora/ky, ovlivněný kontextem a momentální situací) a 

zároveň jeho interpretace je vysoce subjektivní.
264

 Při interpretaci textu je totiž jedinou 

hranicí výzkumníkova představivost.
265

 Ve své práci se ale nesnažím o objektivní popsání 

ani poznání reality, jelikož ji já sama spoluvytvářím a ovlivňuji.
266

 Ani data nejsou 
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objektivně smyslově poznatelná, ale vždy závisejí na výzkumnici/výzkumníkovi. Určitá 

míra subjektivity je tak v kvalitativním (a ostatně i feministickém) výzkumu považována 

za validní.
267

 Je ale velmi důležité reflektovat svou výzkumnou pozici (viz 3.1.6. Politika 

lokace a etika výzkumu) a zajistit tzv. potvrditelnost či neutralitu dat.
268

  

Pro uspořádání získaných dat používám kódování – nejprve otevřené, poté axiální a 

nakonec selektivní.
269

 Při otevřeném kódování jsem prošla celý výzkumný vzorek a 

okódovala všechna data, resp. přiřadila jsem jim určité označení s ohledem na hlavní téma, 

tedy reprezentaci mužství a ženství (např. reprezentace ženství jako mateřství). Data 

s podobným označením (kódem) jsem následně uskupila do jednotek – kategorií (např. 

genderové role, kam spadá žena-matka a muž-otec). Hlavními kategoriemi analýzy se staly 

tyto: 1. Fyzický vzhled, 2. Mužské a ženské role, 3. Činnosti a zájmy, 4. Vlastnosti. Poté 

jsem prováděla axiální kódování – všímala jsem si souvislostí, interakcí, příčin a důsledků 

mezi jednotlivými kategoriemi, např. žena-matka se věnuje primárně dětem, proto nemá 

zaměstnání, naopak muž je absentujícím otcem, protože je v zaměstnání mimo domov (viz 

3.2. Analýza a interpretace dat). Na konci jsem dělala selektivní kódování, z nějž vyšly dvě 

centrální selektivní kategorie – „Prázdné“ ženství a Kontrafaktuálnost (viz 3.3. Dvě 

centrální kategorie: „Prázdné“ ženství a  Kontrafaktuálnost). 

 

3.1.3. Výzkumné otázky a cíl výzkumu 

Jelikož mají média zásadní vliv na utváření genderové identity jedince, zajímalo 

mne, jaké jsou čtenářům a čtenářkám Sluníčka nabízeny/předkládány představy o 

(ne/správném) ženství a mužství. Svůj výzkum jsem tedy zaměřila na toto téma a položila 

si několik výzkumných otázek – předně tedy otázku, jak je reprezentováno ženství a 

mužství v časopise Sluníčko? Měnily se tyto reprezentace v průběhu času a případně jak? 

Tyto hlavní otázky dále rozvíjím v několika podotázkách: Jak vypadají mužské/chlapecké 

a ženské/dívčí postavy? Jaké mají genderové role? V jaké sféře jsou zobrazovány? Jaké 

dělají mužské/chlapecké a ženské/dívčí postavy činnosti a jaké mají zájmy? A jaké jsou 

jim připisovány vlastnosti? V analýze nezkoumám pouze to, co je v časopise explicitně 

obsaženo, ale i to, co tam „není“. Reprezentace totiž fungují na základě prezence i 
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absence.
270

 Tedy např. reprezentace „správného“ mužství a ženství zároveň (implicitně) 

odkazují k „ne-správnému“ ženství a mužství a naopak.  

 

3.1.4. Výběr vzorku 

Výzkumný vzorek jsem vybírala účelově. To znamená, že jsem výběr prováděla dle 

vlastního úsudku s ohledem na výzkumný problém a otázky z něj vyplývající.
271

 Pro výběr 

vzorku jsem si stanovila několik hlavních kritérií. Především mi šlo o to, aby se jednalo o 

původní český časopis (vyhnu se tak rozdílným jazykovým mutacím či překladům). 

Druhým kritériem byla jeho celostátní distribuce (tedy teoreticky větší vliv na děti), tzn., že 

jsem nevybírala z regionálních časopisů. Důležitou podmínkou také byla dlouholetá 

tradice, aby bylo možné porovnat vydání s dostatečným časovým odstupem. Z tohoto 

důvodu jsem také vybrala časopis, nikoliv např. televizní pořad, který také patří k médiím 

pro děti, ale získání přístupu je u něj komplikovanější, ne-li nemožné. Podstatné bylo také 

to, aby se jednalo o časopis genderově nespecifický, tzn., aby to nebyl vysloveně „dívčí“ či 

„chlapecký“ časopis, ale časopis pro „všechny“ děti. Poslední podmínkou byl věk cílové 

skupiny – hledala jsem časopis, který je určen pro mladší, ideálně předškolní děti, protože 

je považuji za velmi ovlivnitelné a nekriticky přijímající obrazy a reprezentaci reality jako 

realitu samotnou. Zároveň si děti právě v tomto věku budují svou genderovou identitu.  

Výše uvedeným kritériím odpovídalo Sluníčko a Mateřídouška. Po pečlivém 

srovnání obou časopisů jsem nakonec zvolila Sluníčko, a to jednak proto, že jsem získala 

přístup k jeho „archivním“ vydáním, a také proto, že je jeho obsah od svého počátku až 

dodnes určen předškolním dětem, což se u současného obsahu Mateřídoušky poněkud 

změnilo. Jelikož jednou z výzkumných otázek mé práce je i vývoj reprezentací v 

průběhu času, vybrala jsem si nejnovější (tzn. 48.) ročník vydání, který budu porovnávat 

s nejstarším ročníkem, který byl dostupný v Jihočeské vědecké knihovně, tj. s ročníkem č. 

8 z roku 1974/1975. Mezi oběma porovnávanými vydáními je tak rozdíl 40 let. To 

považuji za dostatečný časový odstup, který by mohl odhalit případné proměny 

v reprezentacích mužství a ženství.  Vzorek tedy zahrnuje celkem 24 vydání (2x12) a 

přibližně 800 stran (12x37 + 12x30). Genderové analýze podrobuji všechny stránky kromě 

komerčních sdělení a přejatých textů (např. ukázek z knih). Převzaté příběhy by bylo 
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vhodné analyzovat a interpretovat v rámci samotného originálu, v časopise jsou ale jen 

úryvky či ukázky, proto je z analýzy vyřazuji.   

 

3.1.5. Představení časopisu Sluníčko 

Časopis Sluníčko patří ke stálicím české periodické produkce – vychází každý 

měsíc již od roku 1967. Časopis je určen předškolním dětem ve věku 3 až 7 let. 

Vydavatelem je nakladatelství Mladá fronta, současnou šéfredaktorkou je Mgr. Eva 

Bavorová. Aktuálně stojí jedno číslo 35 Kč (pokud je v něm nějaký dárek, čtenář/ka zaplatí 

69 Kč) a má v průměru 37 stran.
272

 Tištěný náklad časopisu se v polovině roku 2015 

pohyboval okolo 103 930 výtisků.
273

 V současnosti je navíc vytvořeno speciální Sluníčko 

pro tablety Apple iPad, které „není digitální kopií papírové verze časopisu, ale přináší 

dětem nové multimediální a interaktivní zábavné úkoly a hry a také videa.“
274

  Časopis má 

také své facebookové stránky, které vnímám spíše jako prostor pro rodiče (dominují mu 

matky, které si sdělují své dojmy a postřehy).
275

 V roce 1974/75 stálo Sluníčko 2 Kčs a 

mělo 15 stran + cca 15 stran přílohy (číslované zvlášť). V 8. ročníku byla vedoucí 

redaktorkou Vladimíra Gebhartová a v redakční radě byli 3 muži a 3 ženy
276

. Vydavatelem 

byla Česká ústřední rada Pionýrské Organizace Svazu socialistické mládeže v 

nakladatelství Mladá fronta. Nyní se zaměřím na každý ročník vydání zvlášť.  

V roce 1974/75 tvořily titulní stranu „Postavičky z večerníčků“ (Méďa Béďa, 

Pinocchio, Broučci, Neználek a další).
277

 První strany časopisu patřily malovanému 

příběhu s nejrůznějšími tématy, většinou se zvířecími, ale i lidskými postavami. Zvířecí 

postavy jsou v časopise personifikované, tedy chovají se a jednají jako lidé, oblékají se, žijí 

v domě, mají rodinu apod. Poté následovala dvoustránka klasických básniček doplněná 

ilustracemi.
278

 Prostředek časopisu tvořil velký plakát o různých činnostech a povoláních 

(výlov rybníka, práce v lese, na nádraží atd.) a příloha. Přílohu většinou tvoří lidová 
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básnička, vystřihovánky a tvoření, úkol měsíce, číslo nebo písmeno, které se děti v příloze 

„učí“ pomocí básničky, dále prostor pro děti s názvem „Kreslíme/píšeme“, v němž jsou 

obrázky a dopisy zaslané do redakce od skutečných dětí. Na další straně se nachází 

celostránková ilustrace „Pohádkový svět – Dar Sluníčka k 25. výročí založení Pionýrské 

organizace SSM a k 30. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou“.
279

 

Následuje rýmované čtení, kde jsou místo některých slov obrázky, a „Pod modrým nebem 

– Výbor české poezie pro děti“, čímž příloha končí. Poté je v časopise „poučné“ čtení, 

pohádka a závěrečná dvoustránka s nejrůznějším obsahem (pozvánky např. na výstavu 

nebo do ZOO, dále inzerce na nově vydané knihy či promítané filmy. Několikrát se zde 

objevují i kulturní reálie – narozeniny či úmrtí reálných osob). Časopis sloužil jako 

didaktická pomůcka pro rodiče předškoláků a pro vyučující v mateřských školách (jako 

metodická příručka), proto je zde pro ně také několik rad a pokynů, jak s časopisem a 

dětmi pracovat. Poslední strana vydání patří komiksu o dvou kocourech „Cour a Courek“ 

(otec a syn, kteří mají psí kamarády Broka a Bročka, opět otec a syn). 

Současné vydání má několik pravidelných rubrik, nicméně jinak nemá pevně 

stanovenou strukturu, každé číslo je tedy trochu jiné. Na titulní straně jsou většinou 

ilustrované zvířecí postavy, které jsou personifikované. Čtení vždy zahajuje komiks „Líza 

a Pupík“, o kočce a psovi, kteří jsou personifikovanými průvodci časopisu. Následuje 

dvoustránka s různým (spíše aktivním) obsahem, příběh „Malované čtení“, v němž jsou 

místo některých slov obrázky, a poté „Čtení“ – příběh na dvoustranu.
280

 Pak se obsah opět 

rozchází. Těsně před prostředkem časopisu je pravidelná rubrika „Učíme se s Lízou“ 

(různé tvary, písmena apod.) a „Školička“ (obtahování, vybarvování, atd.). Hned na další 

straně je „Počtář Pupík“ (základy matematiky, čísla, geometrické útvary) a ve 2. – 6. čísle 

„Ferdova autoškola“
281

. Následují další pravidelné kapitoly: „Povídejme si“ (která slouží 

jako logopedická pomůcka, v níž se děti učí jednotlivá písmena a jejich výslovnost) a 

„Angličtina“
282

. Prostředek časopisu tvoří příloha (na tvrdším papíře), kde jsou různé 

vystřihovánky, omalovánky a tvoření. Pak se obsah různí, v prvních čtyřech číslech jsou 

např. příběhy „Čimpulák a Čapír“ o dvou medvědech. Poté přichází pravidelný komiks 

„Dinosvět“ (od 2. čísla), který vypráví příběhy 4 dinosaurů (3 chlapci, 1 dívka), a 
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ilustrovaná stránka „Nesmyslov“, v němž je všechno jinak. Poslední pravidelnou rubrikou 

je „Kutil Pupík“, který má v 10. čísle variaci „Pupík kouzelníkem“, a v 5. a 9. čísle je 

vystřídán „Lízinčinými recepty“.         

 

3.1.6. Politika lokace a etika výzkumu 

Jelikož svou práci vedu v duchu feministických teorií a výzkumů, považuji za 

důležité zde také uvést svou lokaci. Podle Švaříčka a Šeďové je velmi důležité vědět, kdo 

provádí výzkum a jaká jsou jeho/její výchozí stanoviska, resp. výchozí pozice.
283

 Tato 

pozice pak ovlivňuje interpretaci a výsledky výzkumu, protože každý vědec a každá 

vědkyně je svým způsobem nějak zaujatý/á a na problém se dívá ze své perspektivy.
284

 Při 

kvalitativním výzkumu je tedy běžné, že výzkumníci/e přiznají svou výchozí pozici a 

vlastní interpretace tak, aby se ostatní (nezúčastnění pozorovatelé) mohli sami rozhodnout, 

co si o tom všem myslí.
285

 

Studium na Katedře genderových studií mi umožnilo vnímat určité společenské 

problémy, mocenské struktury a z nich vycházející společenské nerovnosti. Všímám si, jak 

jsou tyto struktury (potažmo nerovnosti) konstruovány a následně obhajovány, případně 

odmítány, a jak ve společnosti funguje moc. Zároveň si v každodenním životě, v němž 

mám osobní zkušenosti s dětmi nejrůznějšího věku, ověřuji, jak si samy i vzájemně mezi 

sebou hlídají svou genderovou identitu a snaží se radikálně distancovat od identity opačné, 

čímž zpětně naplňují tu svou „správnou“. Potvrzují tak teorie o stereotypní genderové 

socializaci, na kterou mají vliv i stereotypní média. Proto se ve své práci zaměřuji právě na 

ně. Využívám tedy svou „moc“, abych (skrze tuto diplomovou práci) upozornila rodiče i 

děti na stereotypní zobrazování mužů a žen, ale i různých ras, národností apod., které vede 

k regulaci rozmanitosti i životních šancí, potažmo k diskriminaci.
286

  

Mimo genderovou socializaci se také zajímám o jazyk, resp. reprezentace. Ty 

vnímám jako sociální konstrukty vytvořené k upevňování genderového řádu. Jazyk i 

reprezentace tak považuji za mocenský nástroj. Již na bakalářském stupni studia, kde jsem 

pracovala na překladu knihy, jsem se sama přesvědčila, že jazyk reflektuje zkušenost 

konkrétní společnosti, ale zároveň ji i spoluvytváří. Tedy způsob, jakým o jevech mluvíme 
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a jak je reprezentujeme, pak zpětně tyto jevy ovlivňuje. Já konkrétně sleduji mediální 

reprezentace mužství a ženství, které jsou dle mého názoru stále stereotypní, přičemž 

předpokládám, že působí a ovlivňují osvojování genderové identity dítěte i dospělého 

jedince. Právě tyto mé zájmy a přesvědčení určily téma diplomové práce. Rozhodla jsem 

se tedy spojit gender, socializaci, média a reprezentace, přičemž gender beru jako sociální 

konstrukt (přestože je obecně vnímaný jako přirozený) a média i reprezentace považuji za 

mocenský nástroj, který je vesměs stereotypní, tudíž předává stereotypní obrazy mužství a 

ženství. To je z mého pohledu závažný problém, protože vycházíme-li z teorie sociálního 

učení a napodobování, tak jsou média zásadní socializační institucí.  

Ve svém výzkumu se zaměřuji na reprezentaci mužství a ženství skrze analýzu 

mužských/chlapeckých a ženských/dívčích postav. Abych mohla analýzu jakkoliv uchopit, 

bylo nutné vytvořit si tzv. „přechodné objekty“.
287

 Tedy všechny postavy ve vzorku (i ty 

zvířecí, jež měly připsaný gender) jsem rozdělila podle genderu na mužské/chlapecké a 

ženské/dívčí. Tím jsem vytvořila jasně definovanou a vymezenou, tedy homogenní 

skupinu mužských/chlapeckých postav a ženských/dívčích postav. Na tyto dvě skupiny se 

pak odvolávám v průběhu analýzy i ve výzkumných otázkách. Nicméně jsem tak učinila 

v návaznosti na časopis, který postavy konstruuje stereotypně a bipolárně, tudíž sám je 

homogenizuje a redukuje rozmanitost. Vůči tomuto esencialistickému pojetí se ale stále 

vymezuji.  

Vzhledem k tomu, že ve svém výzkumu nebudu pracovat s lidskými subjekty, 

vyhnu se mnohým otázkám spojeným s etikou výzkumu (jako např. potřeba 

informovaného souhlasu, zajištění anonymity při zpracovávání dat či získání důvěry). 

Nicméně se budu řídit pravidly citační etiky, což znamená, že všechny použité prameny a 

literaturu řádně ocituji a v textu na ni odkáži. Na konci práce uvádím seznam použitých 

zdrojů. V rámci etiky bych také chtěla zdůraznit, že ve své práci analyzuji a kritizuji 

především reprezentace jako takové, nikoliv tedy autorský kolektiv, ani nakladatelství, ba 

ani rodiče, kteří časopis dětem kupují. Časopis beru jako zdroj dat a součást genderové 

kultury, jíž je nutně ovlivněn. Zásadní etickou otázkou je v neposlední řadě také autorské 

právo – oba ročníky časopisu jsem si celé naskenovala a původně jsem je chtěla přiložit 

k diplomové práci, aby čtenář/ka mohl/a snadno dohledat použité citace či ilustraci. 

Nakonec ale přílohu neposkytuji, jelikož by tím došlo k nezákonnému šíření, a tudíž 

porušení autorského práva. Nicméně v práci poskytuji alespoň několik úryvků k podložení 
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svých závěrů. Za každou uvedenou citací/zobrazením ze Sluníčka v závorce uvádím rok 

vydání, číslo výtisku a stranu, na níž se text či ilustrace nachází (např. 2015/III/25).      

 

3.1.7. Technika analýzy 

Reprezentace ženství a mužství ve výzkumném vzorku Sluníčka zkoumám skrze 

analýzu dospělých, dětských, ale i zvířecích postav, které mají gender (tzn., že jednají, 

oblékají se či jsou označeny nebo pojmenovány podle konkrétního genderu. Zvířecí 

postavy apriori nerozděluji podle gramatického rodu např. kůň ≠ mužská postava). 

Analyzuji oba ročníky dohromady, přičemž si všímám, kde a v čem se případně rozcházejí 

a tyto rozdíly následně porovnávám. V případech, kdy se od sebe ročníky neliší, by bylo 

zbytečné dělat analýzu každého zvlášť a opakovat se. 

Reprezentace analyzuji jak na textové, tak obrazové úrovni. Tyto dvě úrovně se 

většinou doplňují, navzájem se upřesňují či objasňují. Text dává návod, jak číst ilustraci a 

naopak. Nicméně obraz je „nadřazen“ jazyku, protože vnímání vizuálního sdělení je 

rychlejší a snazší, jelikož je vývojově starší než verbalizované informace.
288

 Navíc 

v časopise pro předškolní děti je obrazový obsah primárním zdrojem informací vzhledem 

k tomu, že ne všechny děti v tomto věku umějí číst. Pokud si tedy textový a ilustrovaný 

obsah protiřečí, považuji obrazový materiál za nosnější.  

V analýze jsem sledovala čtyři základní kategorie, mezi nimiž je fyzický vzhled 

postav (Jak postava vypadá?), mužské a ženské role (Jakou má roli a v jaké sféře?), 

činnosti a zájmy (Co dělá a o co se zajímá?), vlastnosti (Jaká je?). Analýzu jednotlivých 

postav začínám fyzickým vzhledem, a to z toho důvodu, že je jejich nejviditelnějším 

znakem – fyzický vzhled je rozpoznatelný na první pohled a hned tak napovídá, jaký 

gender postava prezentuje. Informace o vzhledu navíc získáváme vizuálním vnímáním, 

tudíž není potřeba čtení (vzhled rozpoznají i malé děti, které neumějí číst). Do kategorie 

fyzického vzhledu jsem zahrnula i podtéma věku a barvy pleti, které se ve vzorku projevují 

právě na úrovni fyzického vzhledu (věk např. šedivou barvou vlasů, hůlkou, shrbenou 

postavou). Přičemž jsem si všímala především toho, jak často jsou zobrazovány starší 

osoby a osoby jiné barvy pleti než bílé, abych mohla potvrdit či vyvrátit tvrzení o jejich 

mediální pod-reprezentaci. Z toho vyplývá, že pokud v analýze mluvím o „dospělých“ 

osobách, myslím tím osoby středního (nikoliv seniorského) věku, a pokud neuvádím jinak, 
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tak mluvím o osobách bílé barvy pleti. Jelikož jsou všechny postavy zobrazeny jako ne-

postižené, nevěnuji se tak v analýze otázkám postižení. 

Co se týče rolí, zabývám se především maskulinními a femininními rolemi 

v soukromé a veřejné sféře – tedy rolí matky a otce (soukromá sféra) a rolí v povolání, 

které postava vykonává ve veřejné sféře. Poté se věnuji konkrétním činnostem a zájmům 

jednotlivých postav. U nich jsem se zaměřila na to, co mužské/chlapecké a ženské/dívčí 

postavy nejčastěji dělají a o co se nejvíce zajímají. Až na konec nechávám analýzu 

vlastností, protože je považuji za nejsložitější a nejimplicitnější charakteristiku postav. U 

vlastností postav jsem se omezila především na ty vlastnosti, které jsou genderované, tedy 

se projevují výhradně u mužských/chlapeckých postav a nikoliv u ženských/dívčích a 

naopak. Takto zaměřená analýza pak umožňuje zachytit reprezentace mužství a ženství, 

které jsou pro tuto práci stěžejní (ač omezuje další fenomény, jež se při analýze 

jednotlivých postav mohou objevit).  

Vzhledem ke zvolené metodě a tématu tak z analýzy (ač nerada) „vypouštím“ určitá 

témata a problémy, které by si ale také zasloužily pozornost. Jde například o to, jak jsou 

čtenáři a čtenářky těmito reprezentacemi ovlivněni/y či jaký na ně mají dopad. Ve své 

práci se totiž zabývám pouze samotnými reprezentacemi a ne jejich dopadem na děti. Ten 

by se musel zkoumat pomocí jiné metody (např. rozhovory či dotazníky). Další zajímavou 

oblastí ke zkoumání by byla analýza reklam, které jsem se ve své práci nevěnovala. První 

reklama se ve Sluníčku objevila v roce 1993 a byla jí určena pouze jedna strana, později (v 

roce 1995) to byly již dvě strany a v roce 2000 šest stran.
289

 V současné době tvoří 

reklamní sdělení v průměru cca 9 stran, tedy počet inzercí postupně roste. Reklamu by bylo 

zajímavé zkoumat z hlediska toho, co a jak se dětem nabízí, ale také z genderového 

hlediska reprezentace ženství a mužství či dalších mocensky znevýhodněných skupin.  

V průběhu analýzy jsem postupně sestavila „Tabulku“ (viz Příloha), v níž uvádím 

„kvantifikovatelné“ jevy napříč celým vzorkem (rozdělené podle pohlaví postav a ročníků 

vydání). Tabulka má sloužit pouze k prvotnímu zorientování se ve vzorku a není tedy 

výstupem žádné kvantitativní analýzy. Díky tabulce je možné si snadno a rychle udělat 

představu, jak je a není nejčastěji reprezentováno mužství a ženství, a to s ohledem na 

vybrané kategorie fyzického vzhledu, genderových rolí a činností postav (u nichž jsem se 

zaměřila pouze na některé), viz kolonka „Téma“. Tabulka nezaznamenává všechny 

činnosti a zájmy jednotlivých postav, ani jejich vlastnosti, protože tyto byly těžko 
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„kvantifikovatelné“ a záleželo u nich hodně na kontextu, tudíž by tabulka mohla zkreslovat 

data. V rámci témat jsem poté definovala konkrétnější „Podtémata“. Např. jak se „Fyzický 

vzhled“ postav projevoval v jejich „Oblečení“. I toto podtéma jsem ještě specifikovala do 

několika „Jevů“, např. zda postava má „Šaty/sukně“. V poslední kolonce pak uvádím 

„Místo“, kde se ve vzorku objevuje takto definovaná postava.  

 

 

3.2. Analýza a interpretace dat  

 

3.2.1. Fyzický vzhled 

Co se týče fyzického vzhledu postav, tak i ve Sluníčku jsou reprezentace 

maskulinního a femininního genderu jasně odlišné. Fyzický vzhled zde tedy slouží jako 

primární ukazatel rozdílnosti pohlaví (viz 2.2.1. Stereotypy ve fyzickém vzhledu). Všechna 

zobrazená těla (ať mužská/chlapecká, ženská/dívčí, zvířecí) byla prezentována ableistická, 

tudíž bez viditelného fyzického postižení. Na úvod nejprve krátce shrnu, jak jsou 

z hlediska fyzického vzezření typicky zobrazovány ženské a dívčí postavy, poté mužské a 

chlapecké postavy. Vycházím přitom také z Tabulky (viz Příloha). Následně budu tento 

vzhled analyzovat a interpretovat.  

Ženské postavy mají v naprosté většině případů typické znaky femininity. Mezi ty 

patří především dlouhé, různě upravené vlasy (krátké vlasy měly pouze tři ženské postavy). 

Ženské postavy nosí většinou krátké šaty či sukně, ale také dámské kalhoty. K nim mají 

spíše upnutá trička, která zdůrazňují poprsí. Oblečení má nejrůznější vzory i barvy, od 

růžové po modrou. Ženy také mívají různé doplňky (kabelku) či šperky (náušnice, 

náramky, náhrdelníky). Pokud je vidět celá postava dospělých žen, tak je vždy štíhlá a 

doplněná o druhotné pohlavní znaky – poprsí, a to zvláště v novějším ročníku vydání, kde 

(je-li žena zobrazena do pasu) doprovází každou dospělou ženskou postavu (ve starším 

vydání je poprsí zdůrazněno pouze u dvou ženských postav). I dívčí postavy se blíží ideálu 

femininní krásy – mají delší či dlouhé vlasy česané většinou do culíků, copů, nebo alespoň 

s mašlí či čelenkou. Téměř vždy nosí sukně či šaty, jen někdy kalhoty. Doplňky či šperky 

se ale oproti dospělým ženským postavám objevují méně často. I u dívčích postav je dbáno 

na to, že jsou štíhlé. Některé ženské a dívčí postavy (včetně zvířecích) mají zvýrazněné 

řasy (např. 2015, V, 6; 2015, VIII, 32) a jedna zobrazená dívka má nalakované nehty 
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(2015, VI, 9). Dalo by se říci, že co se týče fyzického vzhledu, tak se ve zkoumaném 

vzorku ženské a dívčí postavy od sebe příliš neliší (vyjma zdůrazněného poprsí).     

Mužské postavy jsou zobrazeny se střední tělesnou konstrukcí, nejsou tedy ani 

hubené ani obézní. Chlapecké postavy jsou pak spíše hubené, čímž se podobají dívčím 

postavám. Mužské i chlapecké postavy jsou oblékány výlučně do typicky „mužského“ 

oblečení – volnější kalhoty či kraťasy, trička, montérky apod. Ve vzorku není ani jedna 

dospělá mužská postava oděná do šatů či sukně, ale našla jsem jednu chlapeckou postavu 

v šatech a jednu v noční košili (analýze těchto postav se věnuji níže). U mužů i chlapců je 

oblečení většinou bez vzorů (maximálně pruhované) a je barevně pestré, nicméně u nich 

chybí růžová barva – v analyzovaném vzorku jsem našla pouze jednu mužskou postavu 

oděnou do růžové barvy (tuto postavu analyzuji níže). Vlasy mají téměř vždy krátce 

střižené (případně mají plešku) a nijak neupravované (bez sponek, mašlí, apod.). Mužské i 

chlapecké postavy vystupují bez šperků a doplňků. Obličej dospělých mužských postav 

někdy „zdobí“ vousy (knírek, bradka, plnovous), tedy pohlavně druhotný znak, který se ale 

objevuje pouze u některých (ne jako poprsí, které mají v novém vydání všechny dospělé 

ženské postavy). Z výše řečeného vyplývá, že ani mužské a chlapecké postavy se od sebe 

moc neliší.   

Rozdíly mezi postavami tedy nejsou vedeny primárně podle věku, ale převážně 

podél hranice pohlaví. Můžeme tedy tvrdit, že již v časopise pro nejmenší se objevuje 

asymetrie a stereotypnost v reprezentaci fyzického vzhledu muže a ženy, která byla 

zjištěna i v médiích pro dospělé (viz 2.4.2. Reprezentace ženství a mužství). Lze tedy 

hovořit o kontinuitě v reprezentaci maskulinity a femininity od dětství po dospělost. Tyto 

stereotypní reprezentace jsou kritizovány odbornou literaturou, a to z několika důvodů. Na 

vzhled žen je kladen větší důraz než na vzhled muže.
290

 To vede k tomu, že u žen (a pro 

ženy) je pak primární fyzické vzezření, resp. tělesná schránka (viz 2.2.1. Stereotypy ve 

fyzickém vzhledu). Hodnota ženy/dívky je v reprezentacích redukována na její tělo, a to je 

hodnoceno pozitivně či negativně podle mužského oka a mužských kritérií.
291

 Ženské tělo 

je tělem pro druhé, které je vystaveno „objektivizaci skrze pohled a diskurs těch 

druhých“.
292

 Jako příklad objektifikace mohou posloužit dvě ilustrace níže. Je skutečně 

nutné, aby dívčí postava doprovázející báseň měla odhalené spodní prádlo? Navíc zakrytý 
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obličej na prvním obrázku bere dívce její identitu, načež je definována pouze svýma 

dlouhýma a štíhlýma nohama.      

 (1974/75, II, 16p)  (1974/75, V, 15p) 

 

Reprezentace ženství ve vzorku většinou kopírují představy o ideálním ženství, 

protože ženské i dívčí postavy jsou štíhlé a mladé, bez viditelných vad na kráse (viz 2.2.1. 

Stereotypy ve fyzickém vzhledu). Sluníčko tak dívkám předává poselství, že vzhled je u 

žen na prvním místě. Potvrzuje to i Julča v Dinosvětě, která přemýšlí, co by udělala 

s milionem dinokorun: „To by bylo parády.“ (2015, V, 33). Naopak ani jeden z jejích 

kamarádů by peníze do vzhledu neinvestoval. Jindy zase vyráží parta z Dinosvěta k vodě a 

Julča se hned těší, že si vezme nové plavky, zatímco Osvald si s sebou bere pruty, Flik si 

nese potápěčské brýle a Hrášek svačinu (2015, VII, 34). Julčiným hlavním zájmem je tedy 

vzhled, a to i u vody, kam jde primárně proto, aby ukázala své nové plavky a také „chytala 

bronz“. Před odchodem se totiž maže opalovacím krémem a pak se opaluje na dece. Její 

kamarádi se ale místo opalování věnují svým zálibám. I opalování pak můžeme zařadit 

k femininní péči o vzhled – objevuje se u žen/dívek (např. i 2015, XI, 18; 2015, VIII, 24), 

ale ani u jednoho muže/chlapce. Výjimku tvoří Cour a Courek, kteří se opalují, zatímco 

Brok a Broček se koupají (1974/75, XII, 16). Interpretací ale může být spíše příslušnost ke 

zvířecímu druhu (kočky obecně nemají rády koupání a raději se vyhřívají na sluníčku) než 

převrácení genderové identity.   

Z analýzy vzorku tedy vyplynulo, že ženské a dívčí postavy o svůj vzhled pečují 

mnohem častěji než mužské/chlapecké. Očekává se totiž, že ženy a dívky budou vždy 

upravené a učesané: „Vítr (…) shazoval klukům čepice a pánům klobouky, dívkám cuchal 

načesané vlasy (…).“ (1974/75, XII, 12). Nebo „Ulrika (…) chodí vždy umytá, učesaná a 

hezky upravená, [zatímco] Kuba (…) si často zapomíná umýt uši a učesat vlasy.“ (2015, 

IX, 13). Ženské a dívčí postavy tak naplňují stereotypní očekávání, že žena bude vždy a za 
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všech okolností krásná (viz 2.4.2. Reprezentace ženství a mužství). Ženské/dívčí postavy 

jsou upravené jak doma (např. maminka při zdobení adventního věnce, která má náušnice, 

šaty a střevíce, 2015, XII, 8), tak i v zaměstnání (např. žena při práci v továrně, která má 

šaty a lodičky na podpatku, 1974/75, V, 9). U žen je totiž stále primární jejich fyzický 

vzhled a až po něm odbornost.
293

 Žena navíc svým vzhledem nereprezentuje jen samu 

sebe, ale také manžela a rodinu (viz 2.2.1. Stereotypy ve fyzickém vzhledu). Snaha o ideál 

je spojena také s finanční stránkou – ženy a dívky si krásu „kupují“ (jako Julča 

v Dinosvětě), resp. kupují si zkrášlující výrobky, které mají krásu zajistit, protože 

soudobým ideálem není přirozenost.
294

 Již v médiu pro předškolní děti, je tak dívkám 

vštěpováno, jaká je norma (dívčí a ženské) krásy a jakou úlohu budou jako dospělé ženy 

zastávat: vypadat dobře a usmívat se.
295

 

Co se týče vzhledu mužů obecně, tak i na muže jsou kladeny nároky, jak 

ne/vypadat (viz 2.2.1. Stereotypy ve fyzickém vzhledu). Existuje tedy určitý ideál 

mužnosti v oblasti tělesné konstrukce a oblékání, který by muži měli naplňovat. Především 

jde o dostatečně vyvinuté svalstvo a výšku.
296

 Nicméně na základě analýzy Sluníčka by se 

dalo tvrdit, že vzhled muže není tak podstatný, jelikož se nesplnění maskulinního ideálu 

mužským postavám vesměs toleruje a neproblematizuje se.
297

 Ve vzorku jsem našla pouze 

jednu mužskou postavu, kterou bych označila za svalnatou (tedy dle stereotypů ideální), a 

to vzpěrače v cirkuse (2015, II, 5). Zde se přímo hodí Masarykova slova, která mířila sice 

na politiku, ale sedí i na tuto situaci: „Co se muži odpustí, neodpustí se ženě.“
298

 Zatímco 

tedy všechny ženské a dívčí postavy odpovídají femininnímu ideálu, mužské postavy 

nikoliv. Z toho vyvozuji, že u mužů není diktát fyzické krásy tak přísný a neporušitelný 

jako u žen, protože mužství je předně definováno intelektuálním výkonem a nikoliv 

fyzickým vzhledem (viz 2.4.2. Reprezentace ženství a mužství).
299

 Samotné reprezentace 

mužství jsou tak ke vzhledu mužů tolerantnější.
300

 Toto tvrzení může být zdokumentováno 

např. asymetrií v zobrazování mužů/chlapců a žen/dívek při jídle (viz Tabulka). Z analýzy 

vyplynulo, že muž/chlapec je při jídle zobrazen či popsán přibližně jednou častěji než 

žena/dívka. Mužské a chlapecké postavy tedy tolik nesvazuje povinnost dbát na štíhlost a 
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mohou si dopřát více jídla, zatímco ženy a dívky sice ve Sluníčku nedrží žádné diety nebo 

netematizují problémy s poruchami příjmu potravy, nicméně stejně jsou v jídle 

omezovány, resp. nejedí tak často jako mužské a chlapecké postavy. Typickým „jedlíkem“ 

je pak Hrášek v Dinosvětě, který neustále jí nebo o jídle alespoň mluví.
301

   

Rozdíly mezi mužskými a ženskými postavami nejsou patrné pouze v tělesné 

konstrukci, ale také v oblékání – ženské/dívčí a mužské/chlapecké postavy mají totiž velmi 

rozdílný dress code, který se projevuje jak na obrazové, tak textové úrovni. Např. ilustrace 

opice a opičáka jejich oblečení je popsáno tak, že opice má na sobě „klobouček, blůzku a 

sukni“, zatímco opičák má „čepici, tričko a kalhoty“ (2015, V, 28). „Klobouček“ a 

„blůzka“ vyvolávají konotaci slavnostního oděvu, naopak „čepice“ (na obrázku s kšiltem) 

a „tričko“ odkazují spíše k pohodlnému a sportovnímu oblečení. Různé normy v oblékání 

se objevují také např. v Dinosvětě, kde postavy chodí obvykle bez oděvů, ale když jdou na 

kouzelnické představení (2015, X, 32 – 33), Julča si bere šaty, zatímco její kamarádi jsou 

víceméně stále nazí (Flik má rozepnutou vestu, Hrášek si bere klobouk a Osvald kravatu). 

Opět zde vidíme poselství, že žena má být vždy vhodně oblečena, zatímco u muže se toto 

tak často nevyžaduje.
302

 Důležitým kritériem u oblečení dospělých ženských postav je, aby 

bylo „šik“, na tělo, aby mělo „správnou“ délku (tj. aby nezakrývalo moc, ale ani málo). 

Preferují se tedy kratší šaty či sukně a upnutá trička, která omezují ženy v pohybu (viz 

2.2.1. Stereotypy ve fyzickém vzhledu). Ženské postavy sice také nosí kalhoty stejně jako 

muži, nicméně tyto kalhoty jsou zpravidla upnutější (dámský střih). Podobně se objevují i 

některé ženské postavy v saku, ale sako je opět vypasované, aby zdůraznilo „ženské 

křivky“. Oblečení tak neustále ukázňuje ženské tělo (viz 2.2.1. Stereotypy ve fyzickém 

vzhledu).  

Srovnání obleku ženy a muže nám poskytnou dva obrázky níže, které ilustrují dva 

druhy jedné uniformy. Pohlavní bipolarita se tak projevuje i v pracovním „stejnokroji“, 

který tedy není stejnokrojem v pravém slova smyslu. Zatímco mužská postava je 

v pohodlném, volnějším saku, ženská postava má oblečení obepnuté. Přestože se tedy 

kalhotový kostýmek může brát jako jakýsi emancipační prvek, stále je u něj kladen důraz 

na ženskost, a tudíž „svázanost“ ženského těla a jejích pohybů (viz 2.2.1. Stereotypy ve 

fyzickém vzhledu). Skrze tuto reprezentaci se tak děti učí normy v oblékání mužů a žen. 
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Podobně jako jinde ve vzorku, kde se učí, jaké je „správné“ oblečení pro dívku a pro 

chlapce: „Z obrázku vystříháte postavičky i obleky. Potom si kluci nalepí správný úbor na 

panáčka, děvčata na panenku.“ (1974/75, VII, 8p; zvýraznění L. F.). Ilustrace přitom 

nabízí bílý a červený nátělník, bílé a modré tričko, krátké červené kraťasy a delší zelené 

kraťasy. Dívky a chlapci se tak mají naučit, jak se „správně“ oblékat (oblékají postavičku 

stejného pohlaví) a jak by měli být „správně“ oblečeni i ostatní. 

     (1974/75, IV, 8 – 9) 

V oblasti vzhledu je zajímavé srovnání staršího a současného vydání Sluníčka, v 

němž je jsou také zobrazeni zaměstnanci a zaměstnankyně drah (viz níže). Vzhled muže se 

od roku 1974/75 moc nezměnil – stále zde vidíme kulatého pána s knírem (znak mužnosti). 

Spíše než vzhled je u něj zásadní jeho (zodpovědný) výkon funkce či povolání. To odráží 

obecné tendence zdůrazňovat u mužů profesionalitu (viz 2.4.2. Reprezentace ženství a 

mužství).
303

 Oba výpravčí se tváří vážně a autoritativně. Ve starším vydání je autorita 

podpořena vztyčenou plácačkou, v novějším vydání postojem s rukama v bok. Oba pak 

odpovídají obvyklé reprezentaci mužství jako autority (viz 2.4.2. Reprezentace ženství a 

mužství).
304

 Naopak vzhled ženy doznal zásadních změn. Především došlo k posílení 

femininních znaků (přestože ani předchozí průvodčí nevypadala maskulinně). Zatímco 

průvodčí ze 70. let vnímám jako zodpovědnou a respektovanou osobu, současná průvodčí 

mi připadá jako nezkušená a „vyjukaná“. Její postava je vyhublá až na kost, oproti 

„normální“ postavě její předchůdkyně. Tato reprezentace pak může „vyzývat“ dívky k 

anorexii či nezdravé vyhublosti. Výzkumy totiž potvrdily, že neustálé mediální 

zobrazování štíhlých žen má vliv na následné poruchy příjmu potravy (viz 2.2.1. Fyzický 

vzhled).
305

 Současná průvodčí má navíc velmi krátkou sukni (opět oproti kalhotám své 

předchůdkyně), koketní blond culíky a výrazné růžové rty, což ji staví spíše do pozice 
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(sexuálního) objektu (mužského pohledu) než do pozice autority (viz 2.4.2. Reprezentace 

ženství a mužství). Krátká, upnutá sukně je navíc na práci průvodčí velmi nepraktická 

(ztěžuje celodenní nastupování a vystupování z vlaku). U ženství je tedy důležitější vzhled 

než funkčnost oblečení či účesu. Např. také Julča přijde z plesu a hned si sundává střevíce, 

protože ji z nich „šíleně bolí nohy“ (2015, IX 35). I funkčnost a pohodlnost tak můžeme 

označit za další rozdíl v oblékání mužů a žen. Mužský oděv má být (a většinou také je) 

především funkční (odpovídá povaze vykonávané činnosti), zatímco oděv ženy je předně 

pro okrasu.  

   (2015, VIII, 15) 

Mužský oděv je také většinou volný, tedy pánské kalhoty, trička, saka apod. nejsou 

upnutá na tělo, ale jsou volnější a neškrtí. Umožňují tak větší pohyb, možnost sedět 

s nohama od sebe, s povoleným břichem, aj. Naopak upnuté oblečení žen je nutí, aby 

držely nohy u sebe či zatahovaly břicho.
306

 Volnost/obepnutost oděvu je tedy též 

genderovaným znakem oblečení. S tím může souviset i „uvolněnost“ mužských postav, 

které jsou ve vzorku několikrát zobrazeny bez trička či vrchní části oděvu, tj. jsou pouze 

v kalhotách. Nejedná se jen o situace, které se odehrávají v létě (např. u vody), ale 

polonahé mužské postavy se objevují i jinde (např. pekař v pekárně 1974/75, VI, 9). 

Naopak ženské a dívčí postavy jsou vždy vhodně oblečené. Objevila se pouze jedna ženská 

postava bez trička, která má vrchní díl plavek a kraťasy a nachází se v létě na lodi, tedy 

oděv odpovídá situaci (2015, VII, 8). Toto zjištění tak odporuje výzkumům médií či 

reklamy, kde je odhalené ženské tělo běžné. To interpretuji tak, že ženské postavy jsou ve 

vzorku v drtivé většině v roli matky, pečovatelky nebo učitelky, které nahotu přímo 

vylučují a byla by u nich dost šokující. Ale mužská nahota nepůsobí nijak rušivě, protože 

(polo)nahé mužské tělo není automaticky sexualizované.  
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Muži jsou ale v některých volbách oblečení také „omezeni“ – např. ve výběru 

barev. Genderové stereotypy totiž pronikají i do barevné symboliky a určují, jaké barvy 

jsou „dívčí“ a jaké „chlapecké“. Tyto významy nejsou ale v barvě jako takové, nýbrž jsou 

vždy arbitrární a proměnné v závislosti na čase a kontextu.
307

 Ve vzorku ženy a dívky nosí 

různé barvy (včetně těch „mužských“), ale mužům a chlapcům je stále zapovězena růžová. 

Přitom např. na počátku 20. století byla růžová spojena s mužností („chlapecká“ barva), 

zatímco modrá znamenala jemnost („dívčí“ barva).
308

 V současnosti je to ale naopak, tedy 

„děvčátka chodí v růžových šatečkách a v sukních, chlapečci ve světle modré a 

v kalhotkách.“ 
309

 Jedinou mužskou postavou, která má na sobě růžovofialový svetr, je 

dinosaurus Flik (2015, II, 32 a 2015, XII, 34). Interpretace této reprezentace ale není 

jednoznačná. Růžovofialový svetr může znamenat, že Flik nabourává obvyklé stereotypy 

či předsudky vůči růžové barvě, čímž chce ukázat, že i muži/chlapci mohou nosit růžovou. 

V tom případě by tato reprezentace vedla k příjemnému odpoutání se od stereotypů. Druhá 

interpretace může být vedena opačným směrem, tedy že Flik si oblékl takto barevný svetr 

proto, že je „hloupým“ dinosaurem, nikoliv skutečným chlapcem/mužem, čímž čtenáře a 

čtenářky utvrdí v tom, že růžovou si na sebe může vzít tak maximálně dinosaurus a ne 

skutečný kluk. 

Muži nejsou omezeni jen ve volbě barev, ale také v možnostech, co si na sebe vzít. 

Zatímco ženské postavy (dětské i dospělé) nosí ve zkoumaném vzorku šaty, sukně i 

kalhoty, mužské/chlapecké postavy jsou vždy v kalhotách či kraťasech, tedy sukně ani šaty 

nemají (viz Tabulka). Jedinou výjimkou jsou dva případy. Prvním z nich je Cour nebo 

Courek, který je v jednom komiksovém příběhu zobrazen v noční košili (1974/75, VI, 16). 

Košili nicméně beru jako noční úbor, tedy specifický oděv, který není běžnou součástí 

oblečení – šaty ani sukně se u oné postavy nikdy nevyskytují. Ani tato postava tak neboří 

stereotypy. Druhým případem chlapecké postavy v šatech je dinosauří kluk, který má 

kromě šatů také ještě kabelku (2015, III, 35). Nicméně se tak oblékl v rámci zlobení, kdy 

se přehraboval v cizích věcech. Na žádném jiném (následujícím ani předchozím) obrázku 

již šaty nemá a ani (se) o nich nemluví. Reprezentaci tak spíše interpretuji jako ukázku 

neposlušnosti – byl tak zlobivý a rozdováděný, že si dokonce oblékl šaty! Místo nabourání 

genderových stereotypů je tedy tato reprezentace naopak posiluje. Zkoumaný vzorek tak 
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potvrzuje, že muži jsou ve volbě oblečení omezeni konvencemi, které je např. vylučují z 

nošení sukní či šatů (viz 2.2.1. Stereotypy ve fyzickém vzhledu).  

Co se týče věku, tak jsou ve Sluníčku v naprosté většině zobrazovány postavy 

středního a mladšího věku. Podle některých teorií pak toto upřednostňování mládí zpětně 

snižuje hodnotu stáří.
310

 Starší postavy ve své práci definuji jako seniory a seniorky 

zobrazované se šedivými vlasy nebo pleškou, případně s holí, brýlemi a/nebo shrbenou 

postavou; dále také postavy označované jako „babička“, „děda“ apod. Seniorské postavy 

tvoří menšinu všech reprezentovaných postav, a to jak v novějším, tak starším vydání (viz 

Tabulka). Toto zjištění odpovídá tvrzení o jejich všeobecné mediální pod-reprezentaci.
311

 

Senioři a seniorky jsou obecně zobrazováni jako nemocní nebo jako slabší jedinci – např.: 

„A támhle dědeček Vránů stůně (…).“ (1974/75, XI, 13). Nebo ilustrace seniora s holí a se 

zlomenou nohou v sádře doplňuje větu: „Labuť přerazí slabšímu člověku úderem křídla 

nohu.“ (1974/75, XI, 14; zvýraznění L. F.). Reprezentace seniorů a seniorek tak podléhá 

obecným stereotypům, v tomto případě představě stáří jako stagnace a regrese lidského 

života.
312

 Tato představa se projevuje ve starším i novějším vydání, a to hlavně u žen-

seniorek (viz níže). Ve vzorku je potvrzena dvojí diskriminace starších žen kritizovaná 

v odborné literatuře.
313

 Ženy seniorky tvoří ve vzorku přibližně třetinu všech postav 

seniorského věku (viz Tabulka). Nastává tzv. symbolická smrt žen, kdy ženy přestávají být 

v médiích reprezentovány ve věku o cca deset let nižším než muži.
314

 Prolíná se u nich 

tedy sexismus a ageismus, tedy diskriminace na základě věku, v níž jsou senioři a seniorky 

nahlíženi/y a hodnoceni/y negativně, např. jako senilní, rigidní, staromódní, neefektivní, 

asexuální či nezdraví/é.
315

  

Seniorky jsou navíc častěji zobrazovány v bezmocné pozici – např. u upozornění, 

že „i plachý jelen je v době říje se svým parožím velmi nebezpečný protivník“, je ilustrace 

starší ženy, kterou jelen nabral na paroží (1974/75, XI, 14). Tato ilustrace předává 

poselství, že seniorky jsou snadnou obětí, protože jsou bezmocné a potřebují ochranu 

ostatních. To je spojeno s další častou ilustrací seniorek, které jsou ve vzorku téměř vždy v 

doprovodu muže, jakoby byly nesamostatné a potřebovaly by ochránce (např. 2015, VII, 

28; 2015, IX, 14; 2015, XI, 18; 2015, XII, 30). Žádná seniorka ve vzorku nevykonává 
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placené povolání, veškerá její aktivita je omezena spíše na vyhřívání se na sluníčku na 

lavičce v parku (1974/75, XII, 12), načež „jako správná babička si na to obula měkké 

babičkovské bačkory!“ (2015, VIII, 7). Naopak muži v seniorském věku jsou zobrazováni 

častěji (tvoří zbylé dvě třetiny) a nacházejí se v různých kontextech, např. při výkonu 

povolání – pekař (1974/75, VI, 8) nebo prodavač (2015, V, 13), což dokazuje, že jejich 

práce a zkušenosti jsou stále ceněny. Někdy muži-senioři zasahují do děje a mají určitou 

moc, jako např. starý kouzelník v příběhu o Elle a strašidlu (2015, X, 31). Jindy jsou zase 

jako moudří a zkušení, např. když Jindrův dědeček zná všechny houby (1974/75, X, 14). 

Stáří tak v případě mužů znamená alespoň minimální úctu a moudrost, jelikož je starší muž 

prezentován jako zkušený, poučující či aktivní.        

Podobně jako reprezentace seniorů a seniorek jsou skromné také reprezentace osob 

jiné barvy pleti než bílé. V celém ročníku 2015 jsem našla pouze dvě dívčí postavy a dvě 

mužské postavy. Jedna z dívek byla zobrazena v cirkuse (2015, II, 28), druhá ve školní 

jídelně (2015, IX, 18). Jedna mužská postava nakupuje v obchodě (2015, V, 34) a druhá 

pracuje na stavbě (2015, XI, 40). Ve starších vydáních jsou sice zobrazeny některé postavy 

jiné barvy pleti než bílé, nicméně tyto postavy jsou v rámci přejatých příběhů, které se 

odehrávají v jiných zemích či kulturách (Afrika, Asie, …) a jedná se o přejaté příběhy, 

které neanalyzuji. Kromě těchto postav se tedy ve Sluníčku z roku 1974/75 neobjevuje ani 

jedna postava jiné barvy pleti než bílé, která by se nacházela v našem, tj. středoevropském 

(či přímo českém) kontextu a byla součástí běžné společnosti. Osoby jiné barvy pleti než 

bílé jsou tedy ve vzorku výrazně pod-reprezentovány, což je v souladu se závěry dalších 

výzkumů.
316

 Dá se tedy říci, že se reprezentace mužství a ženství ve zkoumaném vzorku 

opírají hlavně o bílé mužské/chlapecké a ženské/dívčí postavy, tudíž že mužství a ženství 

je prezentováno jako bílé a bílá barva pleti je zde normou.  

Analýza fyzického vzhledu se dá shrnout tím, že ženské a mužské, dívčí a 

chlapecké postavy ve Sluníčku v naprosté většině reprezentují stereotypní normy fyzického 

vzhledu, které odpovídají maskulinnímu a femininnímu genderu (viz 2.2.1. Stereotypy ve 

fyzickém vzhledu). Ženské i dívčí postavy tak mají dlouhé, upravené vlasy, upnuté 

šaty/sukni nebo dámské kalhoty, jsou štíhlé a pokud se jedná o dospělou postavu, tak má 

zdůrazněno poprsí. Nosí šperky a doplňky, zdobí se řasenkou. Muž či chlapec má typicky 

krátké vlasy, volné kalhoty a tričko, a nikdy na sobě nemá sukni, růžovou barvu ani upnuté 

oblečení. Stejně tak nenosí ani doplňky a šperky. K naplnění ideálu nemusí být nutně 
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štíhlý, ani mít vypracované svaly (ty má pouze jedna postava). Zároveň muži nemusí mít 

druhotné pohlavní znaky – vousy, které mají pouze některé mužské postavy (oproti ženám 

a jejich poprsí).   

 

3.2.2. Mužské a ženské role 

Tato podkapitola analyzuje genderové role žen a mužů, a proto se v ní zaměřuji 

především na dospělé postavy. Všímám si jednak jejich rolí v domácí sféře, k nimž patří 

role matky a role otce, ale také se zabývám rolemi ve veřejné sféře, kde vykonávají 

placené zaměstnání. Z analýzy vzorku vyplynulo, že žena je nejčastěji prezentována 

v domácí sféře, kde vykonává roli matky, tedy osoby pečující o své děti a o domácnost – 

vzorek čítá celkem 56 matek (viz Tabulka). O polovinu méně jsou ženské postavy 

zobrazeny v placeném povolání, tedy ve veřejné sféře (celkem 24 ženských postav). U 

mužů je situace opačná – muži jsou nejčastěji zobrazováni ve veřejné sféře při výkonu 

povolání (celkem 82 postav), zatímco v domácí sféře, tedy v roli otce jich bylo zobrazeno 

pouhých 27 (viz Tabulka). Mužské postavy také vykonávají rozmanitější povolání 

v porovnání s povoláním žen (viz Tabulka).  

Co lze z těchto zjištění vyvodit? Reprezentace mužství a ženství v časopise 

Sluníčko vycházejí z tradičního a stereotypního dělení rolí, v němž je žena primárně 

matkou (v domácí sféře) a muž primárně živitelem (ve veřejné sféře, v povolání), (viz 

2.2.2. Stereotypní genderové role). Ženám tedy přísluší v drtivé většině mateřská role. 

Např. na ilustraci vidíme hlouček dětí, který doprovází pouze ženy (zřejmě matky) a žádní 

muži-otcové (2015, II, 13) nebo příběh, v němž „park byl poloprázdný. Maminky 

s kočárky odjely (…).“ (1974/75, XII, 12). Ženským působištěm je tedy soukromá sféra, a 

to i tehdy, když jsou již děti větší a chodí do školy – např. když se chlapec vrací domů ze 

školy a matka ho vítá upečeným koláčem (2015, X, 7). Tato reprezentace tedy nepřipouští 

možnost, že by i matka chodila do zaměstnání stejně jako otec. Od žen se totiž i po 

skončení mateřské očekává, že budou dětem neustále k dispozici, a to bez ohledu na 

zaměstnání (viz 2.2.2. Stereotypní genderové role). Zkoumaný vzorek potvrzuje, že matka 

s dětmi tráví veškerý svůj volný čas, věnuje se jim během dne (pokud jsou malé), 

odpoledne po škole (pokud jsou větší), vyzvedává je ze školky (1974/75, IV, 14), jde 

s nimi na nákup (2015, V, 30), připravuje jim svačinu (2015, X, 8) a večeři (2015, VI, 6). 

Těchto všedních činností se otec moc neúčastní a stává se tak absentujícím otcem (viz 
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2.2.2. Stereotypní genderové role). Výzkumný vzorek odhaluje, že na celkový počet 54 

matek připadá pouze 27 otců (viz Tabulka), tedy každá druhá matka je „bez partnera“. 

Výchova a péče o děti je tak v zásadě na matce-ženě. Samotní autoři a autorky apriori 

předpokládají, že se dětem věnuje primárně matka, proto na ní také odkazují, pokud je 

v časopise úkol, k němuž je potřeba pomoc dospělého (např. 1974/75, III, 10p), nebo 

pokud je uvádí báseň s veršem: „Pro tebe však nejvzácnější bude vždycky maminka.“ 

(1974/75, VII, 14p). Ani nás tedy nepřekvapí první slovo, které se děti v pravidelné rubrice 

naučí napsat: „[N]ejdřív napíšeme MÁMA.“ (1974/75, XI, 5p).   

Mateřství a mateřská role se přenáší i na zvířecí postavy. Téměř každé mládě (ať se 

jedná o jakýkoliv zvířecí druh) je v příběhu doprovázeno matkou či je s ní zobrazeno (např. 

2015, II, 13; 1974/75, X, 14). Mláďata pak matku zlobí jako např. „tele Kopýtko zlobí 

krávu Malinu, stejně jako děti zlobí své maminky.“ (1974/75, II, 14). I zvířecí ženské 

postavy zastávají domácí práce, např. matka-zebra vaří večeři pro svou zebří dceru (2015, 

IX, 6). I ve většině příběhů se zvířecími postavami tedy chybí otec. Většinou se k němu 

pouze odkazuje, jako když malí cvrčci „zlobí mámy cvrčice“, přičemž ony musejí 

„tatínkovi přišít na frak knoflíky“, protože „jde večer do kapely“, tedy do zaměstnání 

(1974/75, I, 7). Zvířecí otec tak také jako lidský otec zastává roli živitele rodiny, který 

musí chodit do práce a vydělávat peníze (viz 2.2.2. Stereotypní genderové role). Také Julča 

z Dinosvěta někdy vystupuje v roli matky svých kamarádů (přestože jsou všichni zřejmě 

stejného věku) – např. se stará o zásoby potravin a nákupy (2015, XI, 38). Jindy zase pro 

své kamarády peče vánoční perníčky a Flikovi připravuje teplý čaj (2015, XII, 34). O své 

kamarády tedy pečuje jako typická matka, přičemž ani jeden z nich nevystupuje v roli 

„otce“.   

Jelikož je matka ve vzorku s dětmi v kontaktu častěji než otec, také na ně či s nimi 

více a častěji mluví. To je v souladu s tvrzením, že matky u svých dětí rozvíjejí jazykové 

schopnosti.
317

 Zároveň se dívkám dostává intenzivnějších a pravidelnějších jazykových 

(řečových) podnětů než chlapcům.
318

 Např. matka vypráví svým dcerám, proč se slaví 

Vánoce (1974/75, IV, 14 i 2015, XII, 9), nebo vysvětluje dceři, jak se peče velikonoční 

beránek (2015, III, 6), jindy ji zase „poučuje“ a říká jí, jak se má chovat nebo jak to ve 

světě „chodí“ (např. 1974/75, III, 14 nebo 2015, IX, 6). Žena-matka na děti mluví častěji i 

v případě, že je přítomný také otec. Ukázkou může být příběh, v němž jde chlapec s rodiči 
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na výlet (1974/75, VIII, 14). Nicméně v celém příběhu pak mluví jen matka se synem či na 

syna, otec jako by se rozhovorů a celkově ani výletu moc neúčastnil. To pak vyvolává 

dojem, že je matka upovídanější než otec, což podporuje stereotyp upovídané ženy.
319

 Otec 

během výletu pronesl jedinou větu – rozhodnutí, že půjdou domu dřív, jelikož se ochladilo 

a vypadalo to, že bude pršet. Tím tedy celý výlet ukončil. Muži tedy stačí vyslovit jednu 

dobře mířenou a výstižnou větu, která je rozhodující, autoritativní a performativní (způsobí 

konec výletu). Naopak mluva ženy je spíše rozvinutá, „květnatá“ či popisná a může pak 

být hodnocena negativně jako přehnaná upovídanost (viz výše). Upovídanost žen se může 

projevovat také telefonováním.
320

 Ve zkoumaném vzorku se obraz telefonující ženy objevil 

celkem třikrát (2015, III, 16; 2015, III, 34; 2015, IX, 28), naopak muže s telefonem jsem 

nenašla ani jednou. Zároveň se tyto ženy objevují jen v novějším vydání, což připisuji 

tomu, že v současné době je mobilní telefon dostupný téměř každé/mu (oproti 70. létům).   

Pokud porovnáme obě vydání, tak se obsah mateřské role moc nezměnil – žena-

matka má stále na starost výchovu a je zodpovědná i za domácí práce (viz 2.2.2. 

Stereotypní genderové role). A tak matka „vařila, myla nádobí, podlahu, boty a zrcadlo. 

(…). Odpoledne přišla domů a vařila večeři.“ (1974/75, VII, 2). Muži se na domácích 

pracích podílejí jen minimálně – v celém ročníku 1974/75 to byli pouze dva muži, kteří se 

podíleli pouze na zahradničení (1974/75, I, 8 a 1974/75, VIII, 9), jinak žádnou domácí 

práci nezastávali (viz Tabulka). Nicméně i zahradničení ale zůstává typicky ženskou 

činností (viz 2.2.2. Stereotypní genderové role), což se projevuje např. i ve větě: „Beruškou 

z papírových talířů můžeš mamince ozdobit květináč.“ (2015, VI, 34). Zde se automaticky 

přepokládá, že ozdoba se hodí mamince do květináče, tedy matka je ustavena jako hlavní 

pěstitelka a zahradnice. Ani v roce 2015 se situace mužů a domácích prací o moc 

nezlepšila, protože při nich byly zobrazeny pouze 4 mužské postavy (viz Tabulka). Domácí 

práce jsou tedy stále na ženách a dívkách, protože společnost si neumí „představit, že by 

muž vařil, pral nebo uklízel zcela dobrovolně.“ 
321

 Příkladem mužské neochoty dělat 

domácí práce je Pupík, který naštvaně povídá: „Copak jsem nějaká švadlenka?“ (2015, III, 

3). Od mužských a chlapeckých postav se domácí práce zkrátka neočekávají, což potvrzuje 

i autorský kolektiv, který píše: „Vyšívání pro nejmenší se jmenuje krabice IGRY. (…) 

Pěkná zábava pro děvčátka i pro šikovné kluky.“ (1974/75, III, 15). Chlapci sice nejsou 

zcela vyloučeni, nicméně je upozorněno, že je to zábava „pro děvčátka“ (pro všechna bez 
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výjimky, protože stereotypně zřejmě mají pro šití vlohy a mělo by je bavit), ale u chlapců 

je šití jen pro ty „šikovné“ (pokud by to některým nešlo, nebo by je to nebavilo, tak to 

zřejmě nevadí).   

Zároveň pokud je muž ve vzorku zobrazen při vaření, tak se vždy jedná o profesi 

(vyjma Hráška v 2015, XII, 34). Muž, který vaří, je tedy automaticky kuchař (nikoliv otec, 

který by doma vařil) jako např. 2015, IV, 16; 1974/75, XII, 9. Zároveň je mužské vaření 

(tedy povolání kuchaře) prezentováno jako nebezpečné: „Jiří je zkušený kuchař, ale i tak 

musí při vaření dávat pozor. Číhá na něj řada nebezpečí.“ (2015, IV, 16). U mužské 

postavy se tedy nezapomene zdůraznit jeho odbornost (je zkušený kuchař), ale i přesto pro 

něj může být zaměstnání nebezpečné a mohl by se při něm zranit. Když ale vaří, resp. peče 

matka i s malou dcerou, nikde se neobjeví upozornění na možná rizika (spálení, pořezání, 

apod.), právě naopak je jejich pečení prezentováno jako zábavná činnost, kterou si obě dvě 

užívají, a nijak je neohrožuje (2015, III, 7). Tato asymetrie v hodnocení pak předává 

poselství, že ženy mají vaření „v ruce“, je to jejich každodenní činnost, která je baví a 

zvládají ji bez úrazů a bez větších problémů, není tedy pro ně nebezpečná. A u vaření jako 

povolání je to naopak. Domácí vaření je tak na úplně jiné (a nižší) úrovni (zvládne ho i 

malá dívka), zatímco vaření muže je profesionální a odborné, ale také náročné. Vaření je v 

rukou muže prestižní činností, zatímco v rukou ženy „obyčejnou“ domácí prací (více o tom 

mluví Bourdieu, viz 2.1.1. Znaky a roviny genderového řádu).         

Co se týče povolání, tak v něm jsou ženské postavy ve zkoumaném vzorku pod-

reprezentovány. Žen v povolání je totiž prezentováno přibližně o polovinu méně než žen-

matek (viz Tabulka). Ty zároveň nejsou nikdy prezentovány v povolání (ve smyslu, že by 

se vracely/šly do práce, vyprávěly o práci a podobně). To je v souladu se závěry dalších 

výzkumů médií pro děti, kde jsou matky také běžně bez zaměstnání (viz 2.5.1. Gender 

v médiích pro děti). Pokud je již ženská postava ve vzorku zobrazena v povolání, tak je to 

většinou tradiční povolání, které plynule navazuje na její pečovatelskou roli a/nebo není ve 

společnosti považováno za prestižní (2.5.1. Gender v médiích pro děti). Povolání žen se 

tedy ve Sluníčku omezují na variaci práce prodavačky či pokladní nebo učitelky (v MŠ a 

na prvním stupni ZŠ). Ženské postavy svou práci vykonávají vždy svědomitě a 

bezproblémově. Výjimku tvoří ilustrace „Školka nezbedníků“, kde se „děti vůbec 

nechovají tak, jak by měly.“ (2015, IV, 30 – 31). Ilustrace má čtenáře a čtenářky upozornit 

na to, co nemají dělat, protože je to nebezpečné – na obrázku se děti nahýbají z okna, 

houpají se na židli, strkají tužky do zásuvky apod. Učitelka přitom akorát vchází do třídy 
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(jde zjevně z umývárny) a tváří se vyděšeně a bezradně. Děti se vymknuly její kontrole a 

evidentně ji vůbec neposlouchají. Učitelka je tak prezentována jako neschopná, ne-

autoritativní, nemá u dětí žádný respekt. Nicméně je má na starost a má za ně 

zodpovědnost, tudíž případný úraz by byl hodnocen jako její vina či selhání. Ilustraci tedy 

neinterpretuji pouze jako poselství pro děti, jak se nemají chovat (naopak to může fungovat 

jako návod, co všechno vyzkoušet v nepřítomnosti dospělého), ale spíše jako poselství pro 

učitelky a matky, které by se ani na chvíli neměly vzdálit od (svých) dětí a měly by se jim 

neustále plně věnovat, protože za jejich nepřítomnosti se někomu může něco stát. A 

zároveň tato reprezentace může znamenat, že žena někdy na skupinu zlobivých dětí 

zkrátka nestačí.  

Genderové stereotypy a genderová dělba rolí se dostávají také do myšlení 

jednotlivých dětských postav – když dívka přemýšlí, jak by podarovala své rodiče, tak by 

dala „[t]átovi koně. Protože táta se moc podobá princi v jedné pohádce. Jenom ten kůň mu 

chybí. A mámě raketu. Když bude lítat pro Míšu do školky raketou, bude tam vždycky 

hodně rychle.“ (1974/75, IV, 14). Dívka tedy vnímá svého otce jako abstraktního prince, 

kterému chybí už „jen“ kůň (ne jako dopravní prostředek, ale jako charakteristická součást 

obrazu prince). Naopak matku vnímá „realisticky“, tedy ví, že právě ona pro ni chodí do 

školky a právě na ni musí většinou dlouho čekat. Raketu by jí tedy nedala pro její vlastní 

potěšení nebo proto, aby mohla podniknout cestu do vesmíru, ale jen proto, aby jí 

„popohnala“ v každodenních činnostech, aby na ni nemusela ve školce dlouho čekat. 

Úsměvné vyprávění tak v sobě nese zásadní znaky segregace genderových rolí – matka je 

jako přítomná a všední, zatímco otec jako abstraktní princ (viz 2.2.2. Stereotypní 

genderové role). Nyní se nejvyšší čas podívat se na to, jak jsou ve Sluníčku prezentováni 

muži-otci a otcovská role. 

Mužské postavy jsou ve zkoumaném vzorku jen minimálně v roli otce, která by 

zcela naplňovala jejich volný čas či by byla srovnatelná s rolí matky. Jediného otce „na 

plný úvazek“ tvoří Cour, který se stará o svého syna Courka, a podobně je na tom i jejich 

kamarád Brok, který má syna Bročka. Jejich příběhy jsou pak typicky maskulinními 

příběhy o dobrodružstvích a nevšedních zážitcích, v nichž nevystupují žádné ženské 

postavy (viz 2.5.1. Gender v médiích pro děti). Příběhy pak vůbec netematizují každodenní 

či domácí povinnosti jako je např. vaření nebo úklid, kterými se v těchto příbězích de facto 

nikdo nezabývá. Tyto příběhy ale tvoří vzácnou výjimku, kde je muž-otec plně 

zodpovědný za výchovu dětí.  Ve zbytku vzorku je totiž většinou nepřítomný v tom 



 
57 

 

smyslu, že se o něm pouze mluví nebo se k němu odkazuje, případně vstupuje do děje až 

na konci, kdy přijde domů z práce (např. 2015, XII, 7). Fenomén absentujícího otce 

ilustruje také báseň: „Jede, jede vláček, žlutý motoráček, po železné trati. Táta se nám 

vrátí.“ (1974/75, VIII, 15p). Dá se předpokládat, že báseň pronáší dítě, které (asi spolu 

s matkou) čeká na přijíždějícího otce – nejspíše ze zaměstnání či služební cesty. Vracející 

se otec tak naznačuje, že o dítě se v době jeho nepřítomnosti stará pouze matka. Role otce 

je ale nezastupitelná např. když se rodina vydá na výlet – tam je otec vždy přítomný (např. 

1974/75, VIII, 14 či 2015, VII, 8). Výlet se pak stává nevšedním okamžikem – jednak 

proto, že na výlet se nejezdí tak často, ale také proto, že je u něj přítomný i otec. Matka 

tedy zajišťuje každodenní chod domácnosti a rodiny, zatímco otec se „angažuje“ jen ve 

vzácných a výjimečných chvílích. Otec se také pravidelně objevuje tehdy, když je potřeba 

vyřešit problém či nějak jednat, zasáhnout. Otec tedy zastává roli autority (např. 1974/75, 

XI, 14), jelikož jeho slovo vždy platí a je performativní (viz výše) či si hned se vším ví 

rady, je tedy v roli vědoucího odborníka (viz 2.2.4. Stereotypní vlastnosti a 2.4.2. 

Reprezentace ženství a mužství), zatímco ženě-matce není poskytnut prostor, aby problém 

vyřešila, což pak působí dojmem, že na něj sama nestačí.   

Mužské postavy jsou tedy spíše než otci reprezentováni jako zaměstnanci – 

vykonávají nejrůznější povolání od zmrzlináře, kuchaře či stavebního dělníka, přes 

„uniformované“ povolání (v armádě, u policie) až po lékaře. Výčet všech 

reprezentovaných povolání uvádím v Tabulce (viz Příloha). Zaměstnaným mužským 

postavám je tedy věnován větší prostor než zaměstnaným ženským postavám a povolání 

mužů jsou zároveň rozmanitější, což se shoduje i s jinými výzkumy (viz 2.5.1. Gender 

v médiích pro děti). Např. v ročníku č. 8 byl ústřední plakát o různých zaměstnáních (vždy 

na s. 8 – 9), kterým v průběhu celého ročníku dominovali muži (např. rybáři, lesáci, 

opraváři zemědělských strojů, řidiči nákladních aut, piloti apod.). Naproti tomu ženám a 

nebyl dán téměř žádný prostor, a to ani v povoláních, která ženy běžně vykonávají – např. 

práce v pekárně, kde není zobrazena ani jedna žena (1974/75, VI, 8 – 9). Povolání 

mužských postav jsou ve vzorku navíc prezentována jako důležitá – např. i výše zmíněná 

práce kuchaře, nebo středový plakát s povoláními, kde jsou vždy zobrazeny také nástroje 

nutné k jejich výkonu a výrobky každodenní potřeby, které se v těchto povoláních 

vyrábějí. Děti si tak mohou všímat, co všechno kolem nich vyrábějí právě tito muži 

(reprezentováni v onom povolání) a muži (či mužská práce) pak působí jako 
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nepostradatelní, jako tvůrci a udržitelé kvality všedního života, protože bez nich bychom 

neměly nábytek, sídliště ani chleba. 

Důležitost mužů a mužských povolání se projevuje také v ilustraci s názvem „Kdo 

nás osvobodil? Kdo dělá republiku?“ (1974/75, VIII, 8 – 9), která připomíná 30. výročí 

osvobození. Na ilustraci vidíme vojáky (české i sovětské) v rozdílných uniformách, jimž 

ženy (mladé i seniorky) dávají květiny a podávají jim ruce. Vojáci se také vítají (se 

svými?) dětmi, které chovají (byli tedy absentujícími otci?). Pionýři a pionýrky děkují 

horníkům, kteří jdou ze šichty, stavbyvedoucí významně nahlíží do stavebních plánů, 

pomocí nichž obnovuje tvář města, architekti v bílých pláštích rýsují nové návrhy staveb, 

lékař v ordinaci vyšetřuje pacienty, myslivec s dřevorubcem prohlíží stromy a rozhodují o 

budoucnosti lesa, zemědělec orá pole a připravuje ho na novou úrodu, tři muži (či 

dospívající chlapci) zasazují nové stromy. Všichni muži (vyjma jednoho seniora) tedy mají 

zaměstnání nebo funkci, která je důležitá pro „vytváření“ a zvelebování republiky. Naopak 

ženám je spoluúčast na republice víceméně odepřena – v ilustraci jsou pouze dvě ženy, 

které vykonávají povolání (učitelka a poštovní doručovatelka), zbylé ženy pouze přihlížejí 

či vítají vojáky, přičemž mají vždy po boku děti. Z ilustrace tedy jasně plyne, kdo nás 

osvobodil (muži) a kdo dělá republiku (muži). Jakoby se tedy ženy na osvobození a 

vytváření republiky nepodílely, resp. podílejí se tím, že děkují vojákům a přivádí na svět 

nové občany a občanky, které mají po svém boku. Tato ilustrace je pak silně 

androcentrická (viz 2.1. Genderový řád).  

Závěrem lze říci, že zkoumaný vzorek potvrzuje obvyklou stereotypní dělbu 

genderových rolí, a to v obou vydáních. V obou je totiž žena primárně matkou a ne 

zaměstnankyní. Její zaměstnání navíc nebývá moc rozmanité ani prestižní. Naopak muž je 

primárně zaměstnancem, který dělá nejrůznější činnosti, a až poté je otcem. Otcovská role 

ho tedy neomezuje v povolání ani dalších činnostech. Ženy-matky také stále dělají domácí 

práce, zatímco muži se na nich podílejí minimálně či vůbec. Z „kvantitativního“ hlediska 

(viz Tabulka) se starší vydání sice jeví jako genderově neutrálnější, protože např. otec není 

v tak velkém nepoměru k matce (jako je tomu v novějším vydání), nicméně kvalitativní 

analýza ukázala, že k otci se mnohokrát pouze odkazuje či se o něm mluví, ale v příběhu 

není přítomen (proto má vyšší zastoupení než v současném vydání). Ve výsledku pak 

reprezentace mateřství a otcovství zůstává víceméně stejná od 70. let 20. století až 

doposud.       
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3.2.3. Činnosti a zájmy  

 Do činností a zájmů dospělých postav se projevuje mimo jiné i výše popsaná dělba 

genderových rolí. Např. pokud má ženská postava roli matky, tak je zobrazena téměř vždy 

při činnostech, které s touto mateřskou rolí souvisejí (tj. pečuje o děti a dělá různé domácí 

práce). Podobně tak u mužských postav, které jsou většinou zobrazeny v povolání a věnují 

se tedy výkonu své funkce. Proto se v této kapitole zaměřím spíše na činnosti a zájmy 

dívčích a chlapeckých postav, jejichž zálibám a hrám je tedy věnován větší prostor. 

Nicméně ani dospělé postavy zcela nevynechám. Zájmům a činnostem se budu věnovat 

současně, jelikož jednotlivé činnosti naznačují, jaké má postava zájmy a zároveň jednotlivé 

zájmy do jisté míry ovlivňují i činnosti, které postava dělá. 

Rozdílné zájmy dívčích a chlapeckých postav se nejvýrazněji projevují ve výběru 

hraček, s nimiž si hrají. Dívčí postavy si většinou hrají s hračkami, jako jsou panenky 

(2015, V, 7), nebo plyšové hračky a pastelky (2015, IV, 13) či hadrový kašpárek (2015, VI, 

6). To se pak odráží i v tom, že když byla výstava historických hraček, tak „[d]ěvčata si 

prohlížela panenky z roku 1900, pokojíčky s nábytkem, nádobí pro panenky ze skla, cínu, 

porcelánu. Všechny hrníčky, sklenice, naběračky, křesla, postele a stoly byly malinkatou 

zmenšeninou skutečného dobového zařízení.“ (1974/75, VII, 15). Dívky jsou pak skrze 

tyto hračky směřovány k domácí sféře, tedy k domácím činnostem a péči, což odpovídá 

femininní roli hospodyně a matky (viz 2.3. Genderová socializace a 2.2.2. Stereotypní 

genderové role). Naopak chlapci se orientují na jiné hračky, např. Radek dostal k 

narozeninám nový náklaďák a šel se pochlubit kamarádům na hřiště, kteří si tam hráli 

s auty, lokomotivami, bagry a letadýlky (1974/75, XII, 12). Nebo Honza dostal k Vánocům 

mimo oblečení a výtvarných potřeb také hokejku, míč na fotbal, auto, loď, letadlo,… 

(2015, XII, 14). Na výše zmíněné výstavě je proto zaujaly „houpací koně a staré 

mechanické plechové hračky jako třeba vzducholoď, parník, automobil. (…) [Či] husitské 

vojsko vyřezané z překližky.“ (1974/75, VII, 15). Skrze hračky se tak pěstuje zájem 

chlapeckých postav o motorismus, techniku, sport či boj, tedy stereotypně „chlapecké“ 

zájmy (viz 2.2.3. Stereotypní zájmy). Reprezentace pak sdělují poselství, jaké hračky jsou 

„vhodné“ pro dívky a jaké pro chlapce. 

Ve vzorku se ale také objevuje několik dívek, které si hrají i se stereotypně 

„chlapeckými“ hračkami – např. „Andrea měla krabici plnou zvířátek, malý vláček a velký 

vlak, dvě stavebnice, jednu skládanku, nádobíčko a tolik panenek, že se jí málem nevešly 

do skříňky.“ (1974/75, IX, 14) Dívka sice má mnoho panenek a nádobíčko, ale také dva 
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vlaky a dvě stavebnice, které jsou definovány spíše jako „chlapecké“ hračky.
322

 Jindy si 

zase dívka a chlapec společně hrají se stavebnicí, resp. s kostkami (2015, XI, 12). Opačně 

to ale nefunguje, protože ve zkoumaném vzorku se neobjevil ani jeden chlapec, který by si 

hrál s „dívčími“ hračkami (např. s nádobíčkem a kočárkem) nebo na „dívčí“ hry. Jedinou 

výjimkou je chlapec, který si s dívkou hrál na prince a princeznu (spíše „dívčí“ hra). 

Nicméně to bylo podmíněno tím, že mu za to dívka slíbila skleněnou kuličku: „Matěj byl 

rád a hrál si za to s Lenkou na prince a princeznu.“ (1974/75, VII, 14). Hra tedy nebyla 

„dobrovolná“, ale podmíněna darováním kuličky. Z toho vyplývá, že u dívek jsou 

„chlapecké“ hračky vesměs tolerovány a nikdo to ve vzorku neproblematizuje.
323

 Naopak 

„dívčí“ hračky by u chlapců mohly vzbudit posměch, proto si s nimi chlapci ve vzorku 

nehrají.
324

 Vysvětlením může být, že dívky se za (dočasně) převzatou maskulinní 

genderovou roli nestydí, jelikož si touto rolí „přilepší“, zatímco pro chlapce je feminní role 

stigmatem, protože femininita je všeobecně vnímána jako podřadná.
325

 

Další rozdíl v činnostech chlapeckých a dívčích postav je ve sféře působnosti – 

chlapci si častěji hrají a pohybují se venku, naopak dívčí postavy se nacházejí či zdržují 

především doma či v domě – dělají domácí práce např. v kuchyni (2015, XII, 6), zatímco 

jedinou chlapeckou domácí prací je zahraničení, které se opět vykonává venku, nikoliv 

vevnitř (1974/75, I, 8; 2015, I, 28). Chlapecké postavy pak venku obvykle prozkoumávají 

okolí (typicky Cour a Courek), ale také Čimpulák a Čapír, kteří zkoumají, kde pramení 

potok, až se dostanou do vzdálené jeskyně, kterou též prozkoumávají (2015, IV, 32). 

Činnost chlapeckých postav je pak prezentována jako dobrodružná a napínavá, a zároveň 

se děje mimo domov. Jako např. u turisty, který se sám vydá na třídenní túru (2015, VIII, 

13). Těžko si asi představit, že by se na pochod vydala sama ženská/dívčí postava, protože 

ženy a dívky jsou ve svém počínání i pohybu více omezovány.
326

 Jsou odrazovány od toho, 

aby se samy pohybovaly venku, jelikož jsou prezentovány, a tedy i nahlíženy jako snadné 

oběti, na které může všude „číhat“ nebezpečí (viz 2.4.2. Reprezentace ženství a mužství).  

Dívčím hlavním působištěm je tedy „bezpečný“ domov, resp. interiér (např. 2015, 

I, 15), případně zahrada domu (2015, VI, 6), kde probíhají téměř veškeré jejich aktivity a 

hry. Jediná dívčí postava, která se vydává zkoumat své okolí, je Ella v  příběhu „Ella a 
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strašidlo“, který začíná od 9. čísla 48. ročníku (ve vzorku je tedy zastoupen jen ve čtyřech 

číslech). Ella je hned na začátku příběhu představena jako malá a veselá holčička, která ale 

„byla hodně zvědavá. Do všeho strkala nosík. Všechno ji zajímalo.“ (2015, IX, 32). 

Zatímco u chlapeckých postav se zvědavost nijak netematizuje ani neproblematizuje, jako 

by byl průzkum terénu jejich „přirozenou“ aktivitou (tedy ne nutně zvědavostí), u dívčí 

postavy je zvědavost zmíněna jako hlavní vlastnost. Jako by nám text musel nějak vysvětlit 

či objasnit, proč se Ella zajímá o své okolí a nehraje si doma (jako ostatní „malé a hodné 

holčičky“). Průzkum terénu je tak v rozporu s její femininní rolí, takže jediným důvodem 

musí být přehnaná zvědavost. Ta je definována negativně – dívka všude „strká nos“ 

(negativní konotace), chce všechno vědět a všude se plete. Ženská zvědavost tedy evokuje 

spíše negativní a otravné vyzvídání (od nějž jsou „správné“ dívky a ženy odrazovány, 

protože se nesluší), naopak mužská zvídavost je plnohodnotným a dobrodružným pátráním 

(v němž jsou chlapci a muži podporováni).    

Chlapecké postavy venku také hrají různé hry, které je vedou k aktivitě a 

dynamičnosti (viz 2.3. Genderová socializace). Např. si hrají v lese: „Budeme závodit 

v běhu. (…) Budeme si hrát na schovávanou. (…) A na slepou bábu.“ (1974/75, XII, 14). 

Ke hraní tedy nepotřebují ani tak jednotlivé hračky, jako spíše kamarády a dostatečný 

prostor, který by mohly využít a ovládnout. Právě kvůli nedostatku fyzického prostoru se 

pak chlapci doma doslova „nudí“ – jako Čimpulák a Čapír (2015, IV, 32) nebo dva 

dinosauří kluci, kteří doma běhali po bytě, houpali se na lustru a podobně (2015, III, 35). 

Dělali tedy aktivity, které se na doma moc nehodí, protože byt je většinou příliš „malý“ na 

to, aby mohl pojmout pohyby a činnosti, na něž jsou chlapci z venku zvyklí. Ke hře 

zároveň chlapci potřebují dostatek symbolického prostoru, tedy „dovolení“ od rodičů a 

také čas. Toho se jim dostává dost, protože při hře se např. nemusejí starat o přípravu jídla, 

které jim mezitím zajišťuje matka: chlapec si na zahradě postavil s kamarády pirátskou 

chýši a „maminka rozprostřela velikou kostkovanou deku a přinášela pirátům svačinu.“ 

(2015, X, 8). Naopak dívky při hraní nezabírají tolik prostoru, protože si hrají spíše (v 

klidu) s konkrétními předměty (hračkami) a v naprosté většině případů samy (např. 

1974/75, IX, 14; 2015, IV, 13). 

„Přiřazení“ dívek do domácí sféry a chlapců ven se výrazněji projevuje až 

v novějším vydání. Ve starším bylo ještě ideálem, že se pionýři a pionýrky v létě rozjeli 

z města do přírody pod stan, protože „[p]ořádné holky a kluci jsou v létě venku.“ (1974/75, 

XI, 14). Naopak v novějším vydání je konkrétně vodáctví a kempování prezentováno spíše 
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jako „mužská/chlapecká“ doména. To se projevuje např. skrze obrázky, jak Líza 

s Pupíkem v kempu stavěli stan – stan staví spíše Pupík sám, zatímco Líza jen nečinně 

přihlíží, protože si s tím neví rady (a Pupík ví, co má dělat), neumí to (zatímco Pupík to 

umí), je ne-schopná (ale Pupík si poradí), není to zkrátka její oblast zájmu (2015, VII, 5). I 

na rodinném výletě na vodě je „kapitánem“ právě otec, který např. radí, jak stavit stan, 

nebo co dělat při sjíždění jezu: „ ‚Pořádně zaberte, musíme nabrat rychlost!‘ zavelel 

tatínek.“ (2015, VII, 9). Muž-otec má tedy s kempováním zjevně větší zkušenosti a vyzná 

se v něm lépe než žena-matka a jejich dvě děti syn a dcera). Matka je pak na stejné úrovni 

jako děti, tedy také poslouchá otcovy pokyny, protože on si ví rady, zatímco ona ne. 

Dalším příkladem je cvičení, v němž mají děti za úkol z několika zobrazených předmětů 

vyškrtnout tři, které nepatří na vodu/do kempu. Mezi nimi nejspíše bude televize, postel a 

růžové dívčí šaty (2015, VII, 38). To lze interpretovat např. jako apel na dívky, aby se do 

přírody neparádily a nebraly si s sebou šaty, což je příjemné odpoutání od neustálého tlaku 

na upravený a femininní vzhled. Nebo naopak šaty symbolizují zákaz účasti dívek/žen na 

kempování a vodáctví vůbec.    

Chlapecké/mužské postavy se ve zkoumaném vzorku také věnují sportu. Při něm 

jsou zobrazeny třikrát častěji než dívčí/ženské postavy (viz Tabulka). Sport bychom pak 

mohli označit za spíše „maskulinní“ zálibu (viz 2.2.3. Stereotypní zájmy žen a mužů). 

Stejně jako při hraní, tak i při sportu jsou chlapecké postavy většinou součástí skupiny, 

resp. dělají kolektivní sporty (fotbal, hokej), zatímco dívčí postavy sportují spíše 

individuálně (bruslí, jezdí na kole apod.), (viz Tabulka). Sport je u dívčích postav také 

spíše volnočasovou zábavou, zatímco u chlapeckých postav je častěji institucionalizován, 

ve smyslu, že se provádí v rámci tréninku, kroužku apod. Např. dívka, která si volně bruslí 

po rybníce (2015, I, 8) vs. chlapecká postava, která bruslí v rámci tréninku (2015, I, 12). 

Od chlapců se tak očekávají výkony a následný úspěch, kterého mají chtít dosáhnout, 

jelikož se od nich očekává cílevědomost (viz 2.2.4. Stereotypní vlastnosti). Typickým 

mužem/chlapcem sportovcem je také Flik v Dinosvětě, který je velmi aktivní a dělá 

nejrůznější sporty: běžkuje (2015, II, 32), hraje fotbal (2015, III, 35), běhá (2015, VI, 32), 

potápí se (2015, VIII, 34) apod. 

Mužské/chlapecké postavy se také zajímají o techniku a různé stroje, což je opět 

stereotypně „maskulinní“ zájem (viz 2.2.3. Stereotypní zájmy žen a mužů). Chlapecké 

postavy zajímá např. vojenská technika (tanky, vrtulníky, letadla), kterou muži-vojáci 

ukazují dětem (chlapcům i dívkám). Chlapci ji sledují se zájmem, zatímco dívky evidentně 
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moc nezajímá, a tak mezitím skládají látkový padák (1974/75, I, 10p). Autorský kolektiv 

také předpokládá, že na výstavě modelů aut si „přijdou na své“ právě otcové (1974/75, IV, 

14). Jak už bylo výše zmíněno, technika převažuje také mezi „chlapeckými“ hračkami, 

jelikož chlapci si ve Sluníčku nejčastěji hrají s auty a dalšími stroji (viz výše). Techniku je 

také možné si vyrobit a ještě s ní podarovat kamaráda (nikoliv ale kamarádku): „Dárek 

k vánocům pro kamaráda můžete udělat snadno a levně. (…) Není těžké vyrobit pěkné 

vozíky, mašinky, pohledná autíčka (…).“ (1974/75, III, 10p). Podobně v současném vydání 

u Kutila Pupíka: „Pupík vám poradí, jak si vyrobit závodní auto. A kdo nechce závodit, 

může si zalétat s veselými ptáčátky.“ (2015, IV, 36). Kdo asi bude vyrábět závodní auta a 

kdo naopak veselá ptáčátka? Muži/chlapci si tedy s technikou vždy ví rady a např. Flik 

v Dinosvětě dokonce umí z různých starých věcí vyrobit pojízdný dinovlak. Hrášek se pak 

hned ptá, jaký to má pohon, zatímco Julča se hlavně těší, až s ním pojedou na výlet (2015, 

VIII, 32). Podobně technicky zruční jsou i Cour a Courek, kteří ze starého harampádí 

vyrobili vozítko, s nímž dojeli až do sběrny kovového odpadu a dostali za něj peníze 

(1974/75, VII, 16). Svou technickou šikovností si tak ještě vydělali. Naopak ženy/dívky a 

technika jsou si cizí, jako je tomu v příběhu, kde se paní dívá na televizi a rozladí se jí 

signál – její jediná reakce je bezradné rozhození rukama a čekání (1974/75, XI, 12).  

Výše jsem již naznačila další stereotypně „maskulinní“ zájem, a tím je motorismus 

(viz 2.2.3. Stereotypní zájmy žen a mužů). I ten se ve vzorku objevuje výhradně u 

mužských/chlapeckých postav, což dokumentuje např. zjištění, že mužské postavy jsou 

často zobrazeny, jak řídí nejrůznější dopravní prostředky (auta, letadla, nákladní vozy, 

bagry, tanky, vrtulníky, apod.). V celém vzorku jsem jich našla 27, zatímco žena-řidička 

nebyla zobrazena ani jednou (viz Tabulka). Tato pod-reprezentace či doslova ne-

reprezentace žen-řidiček a naopak nad-reprezentace mužů-řidičů pak odpovídá 

genderovým stereotypům, v nichž jsou muži prezentováni jako schopní a dobří řidiči, 

zatímco ženy jako ne-řidičky či neschopné řidičky (viz 2.2.3. Stereotypní zájmy žen a 

mužů). Ve Sluníčku se tedy s ženami-řidičkami nepočítá, a to již od dětství, kdy se děti učí 

dopravním značkám (2015, IV, 12): na obrázku jsou zobrazeny čtyři značky a u nich vždy 

jedna postava – 3 postavy jsou chlapecké, jedna dívčí. Všechny chlapecké postavy mají na 

hlavě helmu a zřejmě řídí kolo (což není na obrázku vidět) a stojí u značek vztahujících se 

k dopravě (zákaz vjezdu jízdních kol, zákaz odbočování vpravo a vlevo). Dívčí postava má 

na hlavě culík (nikoliv helmu, evidentně tedy jde pěšky) a stojí u značky, která zakazuje 

vstup chodců. Tato ilustrace pak předává poselství, že ženy/dívky jsou primárně 
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chodkyněmi (nikoliv řidičkami) a mají se tedy naučit hlavně ty značky, které se týkají 

chodů. Naopak chlapecké postavy se na obrázku učí značky důležité pro řízení kola (a 

možná budoucí řízení vozidla).  

Řízení dopravního prostředku také vnímám jako symbol agentnosti, aktivity, 

soběstačnosti a moci (rozhodnout kdy a kam se ne/pojede), přičemž tyto charakteristiky 

jsou apriori připisovány mužům, z čehož vyplývá, že ženám apriori nenáleží (viz 2.2.4. 

Stereotypní vlastnosti). Výše zmíněná pod-reprezentace žen-řidiček pak potvrzuje a nadále 

upevňuje i ne-agentnost, ne-aktivitu, ne-samostatnost a závislost žen. Obraz muže jako 

řidiče (agentnost) a ženy jako spolujezdkyně (pasivita) výborně reprezentuje obrázek, 

z nějž mají děti vystřihnout postavičky (muže, ženu a dítě) a nalepit je do auta. Dětem je 

sice velkoryse nabídnuto, aby „samy“ rozhodly, kde kdo v autě bude sedět, ale ilustrace 

jednotlivých postav nedovoluje jiné než tradiční usazení muže-řidiče a ženy-

spolujezdkyně, jelikož je mužská postava zobrazena s volantem v ruce a bezpečnostní pás 

jde od jejího levého ramene k pravému boku, zatímco ženská postava má ruce v klíně a pás 

jde od jejího pravého ramene k levému boku (1974/75, X, 8 – 9p).   

Ve zkoumaném vzorku je také v jistém smyslu reprezentován zájem mužů o lov a 

zbraně (viz 2.2.3. Stereotypní zájmy žen a mužů). Objevuje se zde několik lovců, tedy 

spíše rybolovců. Např. otec rybaří na rodinném výletě (2015, VII, 9) či v ilustraci „Výlov 

rybníka“ jsou zobrazeni pouze muži (1974/75, II, 8 – 9). S muži/chlapci jako rybáři 

implicitně počítá také „Hra na rybáře“ (1974/75, IX, 8 – 9p), která je sice prezentována 

jako společná aktivita (pro čtenáře i čtenářky), nicméně oslovuje děti generickým 

maskulinem, tedy obrací se primárně na muže a chlapce, zatímco dívky a ženy implicitně 

vylučuje. Ve vzorku se ale objevuje i jedna ženská postava (medvědice), která z loďky loví 

ryby, zatímco její medvědí „partner“ kouká do dalekohledu a zkoumá břeh (2015, VII, 32). 

To by se dalo interpretovat tak, že medvědice narušuje genderovou segregaci zájmů a 

činností, jelikož proniká do „maskulinní“ oblasti. Jiná interpretace by mohla být ta, že 

zatímco mužská postava se věnuje průzkumu terénu (všimněme si, že medvěd není 

zvědavý, ale naopak zkoumá terén, viz výše), ženská postava „zařizuje“ večeři nebo 

obživu, tedy „vaří“, což je stereotypně femininní činnost (viz 2.2.3. Stereotypní zájmy žen 

a mužů). Činnost medvěda je tedy do jisté míry „badatelská“ či výzkumná, ale také 

ochranitelská (zjišťuje, zda je břeh bezpečný), zatímco činnost medvědice je praktická a 

rutinní, protože bez jídla by se neobešli. Přestože tedy medvědice loví ryby, stále u páru 
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funguje rozdělení rolí muže jako ochránce a ženy chráněné (viz 2.4.2. Reprezentace 

ženství a mužství) a také ženy jako „kuchařky“ (viz 2.2.2. Stereotypní genderové role). 

 S lovem souvisí také zbraně, které se několikrát objevily i ve Sluníčku a vždy byly 

v rukou chlapce. Např. v jedné ilustraci je zobrazen chlapec, jak pistolí na přísavkové 

náboje střílí po spolužačce, která před ním utíká, protože se do ní již jednou trefil (2015, 

IV, 30). Tato reprezentace tak opět a znovu odpovídá představě ženy jako oběti a muže 

jako útočníka (viz 2.4.2. Reprezentace ženství a mužství). Jiný chlapec si zase na výletě v 

lese najde klacek jako zbraň: „Každý lovec má mít zbraň, co kdyby potkal zlého vlka.“ 

(1974/75, VIII, 14). Chlapec sám sebe tedy definuje jako lovce a jako ochránce před vlky, 

na které je připraven (vybaven zbraní) a v případě potřeby by zaútočil. Již dětské 

chlapecké postavy tak přijímají roli muže-útočníka/ochránce (viz 2.4.2. Reprezentace 

ženství a mužství). Zájem mužských/chlapeckých postav o zbraně potvrzuje také turista, 

který navštívil husitské muzeum, kde si prohlížel vystavené zbraně (2015, VIII, 13). 

U zájmů dívčích postav je to složitější, jelikož jsou ve zkoumaném vzorku 

reprezentovány víceméně bez zálib. Kromě částečného zájmu o fyzický vzhled (viz 3.2.1. 

Fyzický vzhled) a kromě domácích prací (viz 3.2.2. Mužské a ženské role) tak můžeme 

jmenovat pouze jeden „zájem“ či spíše činnost, kterou ženské/dívčí postavy dělají, a tou je 

nakupování. Ženy jsou zobrazeny při nákupu potravin (2015, V, 14), ale i hraček (2015, V, 

30) a nakupují již i mladé dívky (2015, V, 16). Nicméně ani nakupování není tak výraznou 

činností, kterou by ženy a dívky ve vzorku dělaly pravidelně. To mne vede k tvrzení, že 

ženské/dívčí postavy jsou ve většině příběhů prezentovány jako pouhé alibi, resp. jsou do 

obsahu přidány jen „aby tam byly“, ale víc se jim obsah nevěnuje, tedy se toho o nich moc 

nedozvíme. Příběh by se pak mnohokrát vyvíjel a obešel i bez nich, čímž se zastírají 

schopnosti a vědomosti ženských/dívčích postav, jež by do příběhu měly či mohly být také 

zahrnuty. Příkladem ženské/dívčí postavy jako alibi může být ilustrace, v níž dva chlapci a 

jedna dívka hledají na táboře indiánský poklad. Zatímco jeden chlapec drží v ruce mapu 

(má evidentně orientační smysl) a druhý dává instrukce (je tedy vůdčí), dívka jen nečinně 

stojí a přihlíží (2015, VII, 14). V příběhu tak nemá žádnou roli ani funkci, je prezentována 

jako nedůležitá a chlapci si poradí i bez ní. Ve výsledku tedy vůbec nevíme, jaká dívka je 

nebo co umí (viz 3.3. Dvě centrální kategorie: „Prázdné“ ženství a Kontrafaktuálnost). 

Podobně je to u další ženské postavy, která je také pouhým alibi či objektem: „Oženil se 

mraveneček, vzal si ženu mušku. Posadil ji na lavičku, dal jí cucat hrušku. Postavil ji vedle 

vrby, aby pěkně stála. Dal jí housle do ručičky, aby si tam hrála.“ (2015, VI, 8). Žena-
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manželka je zde jako věc, s níž si muž-manžel dělá, co chce a ona ho na slovo poslouchá a 

neodporuje, čímž naplňuje roli poslušné manželky. V celé říkance jí tedy není dán žádný 

prostor.  

Nejvýraznějším příkladem zobrazení ženy/dívky jako pouhého „alibi“ může být 

příběh Dinosvět, v němž 3 mužské postavy představují různé mužské zájmy – Osvald je 

prezentován jako badatel či průzkumník, čemuž je uzpůsoben i jeho vzhled (nosí brýle), 

činnosti (čte knihy), schopnosti (umí např. rozpoznat stopy zvířat ve sněhu), zájmy (baví 

ho objevování okolního světa) a celkové vystupování (působí moudře, chytře). Flik je 

mužem-sportovcem, který je aktivní, dobrodružný, zkouší nové věci a různé sporty (viz 

výše). Hrášek představuje muže-jedlíka, který neustále něco jí, nebo se „stará“ o jídlo. 

Jedinou ženskou postavou je Julča, která nemá jiné zájmy než svůj vzhled nebo případně 

domácí práce. To se explicitně projevuje v jednom příběhu, v němž si dinosauři prohlížejí 

své staré fotky – na každé z nich je jedna postava, která se věnuje svému koníčku, a k ní je 

komentář, který postavu vystihuje (viz níže). Nicméně u fotky Julči komentář zcela chybí, 

zároveň Julča na fotce nedělá víceméně nic, spíše jen pózuje a usmívá se. Nevíme tedy, 

jaké má zájmy nebo co jí baví, fotka o ní vypovídá maximálně to, že je žena a že se možná 

zajímá o svůj vzhled a módu (opět je jako jediná ze všech – vyjma Osvaldova funkčního 

pláště – oblečena). Julčina fotka zde tedy dokumentuje roli Julči jako pouhého alibi (a to i 

přesto, že v některých příbězích „je aktivní“, např. 2015, XI, 38). Julča o sobě a svých 

zájmech moc nemluví, spíše se vyjadřuje k aktuálnímu dění a následuje činnosti, které 

dělají její kamarádi. 

 (2015, III, 35) 

I postavy ve zkoumaném vzorku tedy udržují genderovou segregaci zájmů a 

činností, k níž jsou vedeni např. také skrze tradice a zvyky. Tudíž na Velikonoce jsou 

všechny chlapecké postavy zobrazeny na koledě (venku) s pomlázkou (např. 1974/75, VII, 

6 – 7), zatímco dívčí i ženské postavy (doma) barví vajíčka (2015, III, 14) a/nebo pečou 

velikonočního beránka (2015, III, 6 – 7). Dívky tedy nikdy nejsou na koledě (venku) a 

chlapci nikdy nebarví vajíčka (doma). Podobná segregace je znatelná i při slavení Vánoc, 

resp. při přípravách na Vánoce – ženské a dívčí postavy uklízejí (1974/75, IV, 14), pečou 
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cukroví (2015, XII, 34) či zdobí adventní věnec (2015, XII, 8 – 9), zatímco chlapecké a 

mužské postavy se do příprav vůbec nezapojují. Maximálně pak otec přijde večer domů 

z práce a těší se na napečené cukroví (2015, XII, 6 – 7). Tradiční Vánoce tedy ve Sluníčku 

vypadají tak, že se při nich kladou nároky především na ženy (matky) a dívky (dcery), 

které musejí mít naklizeno, napečeno, ozdobený věnec atd. „Emička byla najednou celá 

nadšená. Kolik toho mají s maminkou na práci a co všechno musejí stihnout!“ (2015, XII, 

9). Od žen a dívek se zároveň očekává, že vše udělají s radostí a lehkostí, protože je to 

přece slavností okamžik plný „klidu a pohody“. 

Došla jsem tedy k závěru, že ženské dospělé postavy dělají ve Sluníčku především 

domácí práce, dívčí postavy si hrají většinou se stereotypně „dívčími“ hračkami a 

nacházejí se zásadně doma. Zájmy žen/dívek se netematizují, zůstávají nevyřčené, ne-

reprezentované. Jejich činnosti se pak odvíjejí a mění podle konkrétní situace – většinou 

podle toho, co dělají ostatní chlapecké/mužské postavy. Naopak chlapci se věnují různým 

činnostem a hrám, které probíhají mimo domov, venku.  Mají také různorodé zájmy, 

ovšem pouze ty stereotypně „maskulinní“ – tedy techniku, motorismus, lov, zbraně, sport. 

V porovnání s dívkami pak mají mnohem více zájmů. Obě pohlaví se ale drží takových 

činností a zájmů, které jsou definovány v souladu s jejich genderem (viz 2.2.3. Stereotypní 

zájmy žen a mužů). 

    

3.2.4. Vlastnosti 

V této kapitole se zabývám tím, jak je reprezentováno ženství a mužství skrze 

vlastnosti jednotlivých ženských/dívčích a mužských/chlapeckých postav. Jelikož jsou 

vlastnosti postav různorodé, není možné se věnovat všem dopodrobna. V analýze jsem se 

tedy zaměřila pouze na ty vlastnosti, které jsou genderované – tedy na ty, které reprezentují 

pouze mužské/chlapecké postavy, zatímco u žen/dívek (zcela či téměř zcela) chybějí a 

naopak. Zároveň se budu věnovat pouze těm vlastnostem, které se ve vzorku objevovaly 

nejčastěji.     

Ženské a dívčí postavy jsou (v protikladu k mužským/chlapeckým) reprezentovány 

spíše jako citlivé či emotivní – např. myška a liška, které pláčou pro své ztracené sestry 

(1974/75, I, 3) nebo plačící dívka, která nedodržela své slovo a kamarádi a kamarádky se 

s ní nebaví (1974/75, VII, 14). Pláče také dívka, která upadla a udělala si bouli (1974/75, 

II, 14). Naopak ale chlapec, který také upadl, nepláče: „Trošku se uhodil do kolena a chtěl 
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začít plakat. Ale pak si to rozmyslel. [Protože] na blízku nebyl nikdo, kdo by ho slyšel a 

politoval.“ (1974/75, I, 14). Jakoby tedy citlivost a pláč chlapec vědomě využíval pouze 

k tomu, aby ho někdo politoval, nikoliv tedy jako automatickou reakci na bolest (jako 

dívka výše). Chlapec si totiž moc dobře uvědomoval, že jeho pláč vyvolá empatii matky, 

což se také potvrdilo, protože když přišla, „začala synka litovat.“ (1974/75, I, 14). Hned 

tedy začala plnit stereotyp empatické a pečující ženy (viz 2.2.4. Stereotypní vlastnosti). 

Nicméně chlapec možná neplakal také proto, že pláč a citlivost jsou v průběhu socializace 

chlapcům „zakazovány“ (viz 2.3. Genderová socializace). Chlapci jsou tedy socializováni 

k tomu, aby neplakali a za případný pláč se styděli: „Neplakal, ale od slz ho dělila už jen 

tenká, tenoučká slupka studu.“ (1974/75, XII, 12). Ve vzorku se tak objevuje pouze jedna 

mužská/chlapecká postava, která pláče, a to zajíc, jemuž se ztratil bratr (1974/75, I, 3). Jiné 

mužské/chlapecké postavy ale citlivost neprojevují, čímž upevňují stereotyp ne-citlivého 

maskulinního genderu (viz 2.2.4. Stereotypní vlastnosti).  

U mužských a chlapeckých (nikoliv u dívčích a ženských) postav se zase naopak 

projevuje egocentrismus. Např. chlapec, který se schválně loudá při oblékání: „ ‚Pojď, já ti 

pomůžu,‘ povídá paní učitelka, a všichni děti se dívají, jak ho obléká. Zrovna jako 

služebnictvo pravého krále, napadlo Honzíka (…).“ (1974/75, VI, 14). Chlapec tedy 

vědomě zdržuje, protože ví, že mu paní učitelka pomůže a ostatní na něj budou muset 

čekat. V tu chvíli se tak vše „točí“ jenom kolem něj, učitelka se nevěnuje nikomu jinému 

než jemu a všichni se na něj dívají. Egocentrismus se projevuje také v příběhu, kdy chlapci 

závodí v běhu a Filip hned hlásí, že bude první, poté hrají na schovávanou a on se 

vytahuje, že ho nikdo nenajde, a při hře na slepou bábu že všechny pochytá (1974/75, XII, 

14). Zde je egocentrismus navíc spojen s vysokým sebevědomím a touhou být ve všem 

nejlepší, tedy s určitou cílevědomostí, které se chlapci učí v průběhu socializace (viz 2.3. 

Genderová socializace). Oba výše popsané příběhy pak končí „prohrou“ a poučením, že 

děti-chlapci nemají být egocentričtí, protože se to nevyplácí. Egocentrismus je nicméně 

„potrestán“ pouze ve starším vydání, v tom současném se mlčky toleruje a přechází (viz 

níže).    

Egocentrismus se může projevovat také tím, že si muži a chlapci umějí či chtějí 

„vzít“ a „obsadit“ prostor – fyzický i symbolický. Přičemž ženy a dívky jsou naopak 

vedeny k tomu, aby ho „zabíraly“ co nejméně a aby ho mužům/chlapcům automaticky 

„postoupily“.
327

 V novějším vydání je tento egocentrismus (či apriorní dominance) 
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chlapeckých/mužských postav víceméně přecházena, resp. je mlčky tolerována a nikdo ji 

neproblematizuje, nekritizuje, nezpochybňuje. Příkladem může být ilustrace z obývacího 

pokoje (viz níže), v němž muž polosedí/pololeží na gauči, ruce pohodlně za hlavou a nohy 

natažené na stole (zabírá tedy velký prostor). Naopak žena sedí „spořádaně“ vedle v křesle 

a ani jí není vidět do obličeje. Okupuje tedy mnohem méně prostoru a sotva si ji 

všimneme. Póza s nohama na stole u muže odkazuje také k jeho moci či sebejistotě, tedy 

egocentrismu.
328

 Naopak pokud dá nohy na stůl žena, je to hned považováno za neslušné: 

„Julko, pravá dáma nohy na stůl nedává!“ (2015, IX, 35).  

 (2015, XI, 36) 

Další vlastností, která se projevuje spíše u dívčích (nikoliv chlapeckých) postav je 

poslušnost, také ve smyslu vyhovění rozkazům, ne-zlobení, vstřícnost. Např. v příběhu, 

kde chlapec Zdeněk na výletě v lese otrhal všechny fialky, ale pak se s nimi nechtěl tahat, 

tak je v lese nechal, „[n]aštěstí šla kolem holčička Vladěnka se svou babičkou. (…) Ani ji 

nenapadlo, že by se našel tak ošklivý kluk, který by kytičky schválně zahodil.“ (1974/75, 

VIII, 14). Chlapec je zde prezentován jako zlobivý a neposlušný, „ošklivý“, protože otrhal 

květiny a pak je zahodil, což „se nedělá“. Naopak holčička je hodná a poslušná, vzala si 

květiny domů a dala je do vázy. Žena i dívka by také za všech okolností měla být 

(po)slušná a milá, čemuž se učí v průběhu socializace (viz 2.3. Genderová socializace).
329

 

Např. když parta z Dinosvěta vyhraje závod v sáňkování, reportér jim gratuluje a jediná 

Julča děkuje i za ostatní (2015, II, 33). Slušnost se tedy očekává primárně od ní, stejně jako 

udržování dobrých mezilidských vztahů.  

Naopak pokud není žena/dívka slušná a vstřícná, vymyká se stereotypnímu 

očekávání.
330

 To dělá např. dívčí postava, která se nechce zdravit a bavit se všemi, koho 

potká na ulici, a tak se rozhodně, že s cizími lidmi nebude mluvit vůbec (1974/75, V, 14). 

Tím ale porušuje společenská očekávání, v nichž dívka/žena může být na potkání oslovena 

kýmkoliv a kdykoliv, přičemž vždy má být vstřícná a slušná (viz 2.2.4. Stereotypní 

vlastnosti). Takový obraz „správné“ dívky/ženy se pak často objevuje i v médiích (viz 
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 Bourdieu, P., Nadvláda mužů, s. 25.  
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 Karsten, H., Ženy – muži, s. 33.  
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 Tamtéž, s. 32.  
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2.5.1. Gender v médiích pro děti). Dívčí postava je pak v příběhu nejprve označena za 

stydlivou (za neslušnost tedy „nemůže“), později je za toto „porušení“ negativně 

hodnocena a sklidí výsměch: „Jé, maminko, to je hloupá holka. Taková veliká a ještě 

neumí mluvit.“ (1974/75, V, 14). Tuto reprezentaci pak vnímám jako upevnění stereotypní 

představy o „správné“ (tedy za všech okolností milé, vstřícné a usměvavé) dívky/ženy, 

která čtenářkám (i čtenářům) předává poselství, že za „neslušnost“ by se měly stydět a 

měly by se jí vyvarovat, aby se vyhnuly posměchu. Tyto nároky se ale na chlapce nikde ve 

vzorku nekladou. 

Chlapecké postavy jsou naopak ve Sluníčku prezentovány spíše jako zlobivé, 

neposlušné, porušující pravidla a překračující hranice. Např. v příběhu, kde tři chlapci 

chtěli běžet přes koleje, a to i přesto, že blikala červená světla. A nezastavily je ani závory, 

přes které začali přelézat (1974/75, XI, 14p). Zlobení či pokoušení pravidel se u chlapců 

totiž apriori očekává, jelikož je považováno za jejich „přirozený“ projev (viz 2.3. 

Genderová socializace). Chlapecké postavy tedy častěji zlobí, a to ať jako jednotlivci 

(např. chlapec, který rozkopává v lese houby, 1974/75, X, 14) nebo jako větší skupina 

(např. viz výše). Zajímavé je, že dívky nezlobí, pokud jsou samy nebo ve dvojici (např. při 

návštěvě Zoo spořádaně svačí na lavičce, 2015, IV, 20), ovšem pokud jsou součástí větší 

smíšené skupiny (např. ve školce nebo ve škole), stávají se z nich také neposlušné postavy 

– např. ve „Školce nezbedníků“ (2015, IV, 30 – 31; viz výše 3.2.2. Mužské a ženské role) 

nebo v ilustraci „Nezbedníci v jídelně“ (2015, IX, 18). V prvním případě je zobrazeno 5 

dívek a 3 chlapci, ve druhém jsou to 3 dívky a 4 chlapci (další jeden chlapec a dvě dívky se 

chovají slušně). Ilustrace tedy ukazují, že dívky umějí být také neposlušné, čímž narušují 

tradiční přesvědčení o své údajně všeobecné a „přirozené“ poslušnosti či mírnosti (viz 

2.2.4. Stereotypní vlastnosti). Tyto ilustrace pak interpretuji tak, že dívky zlobí nejspíše 

proto, že jsou bez dozoru (v ilustracích chybí dospělá osoba, resp. učitelka ve školce akorát 

vchází do dveří), využívají tedy ojedinělé možnosti zlobit a nebýt za to pokárány.      

Mužské, ale už i chlapecké postavy jsou ve Sluníčku prezentovány jako racionální, 

zatímco ženské i dívčí postavy jsou definovány spíše jako iracionální. Jako příklad může 

sloužit příběh dvou sourozenců, kteří byli v cirkuse, a dívku tam zaujal kouzelnický 

klobouk: „Byla to skutečná kouzla nebo jen nějaký trik? (…) Jak je to možné?“ (2015, II, 

6) Dívka považuje klobouk za záhadu, s níž si neví rady, a proto se musí obrátit na svého 

bratra. Ten bere kouzla pragmaticky a racionálně: „Jakápak kouzla, (…). Kouzla nejsou.“ 

(2015, II, 7). Krátkou a výstižnou větou tedy ukončuje veškeré pochyby, i když zároveň 
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neposkytuje žádné plnohodnotné „vysvětlení“. Nicméně oproti své sestře působí 

racionálně, což je v souladu se stereotypem maskulinního genderu (viz 2.2.4. Stereotypní 

vlastnosti). Svou údajnou iracionalitu pak mohou dívky a ženy vědomě využívat jako např. 

dívka s rodiči u vody, která se nechce jít koupat a vymlouvá se: „Kdoví, co taková spousta 

vody může člověku udělat. (…) Voda mě kousne. (…) Podívej, támhletomu klukovi 

ukousla nožičky.“ (1974/75, XI, 14). Naopak mužské/chlapecké postavy se ve zkoumaném 

vzorku takto iracionálně nevyjadřují ani nechovají, protože iracionalita nereprezentuje 

maskulinní, ale naopak femininní gender (viz 2.4.2. Reprezentace ženství a mužství). 

Mužské/chlapecké postavy jsou ve vzorku tedy spíše v pozici, kdy dívčím/ženským 

postavám něco vysvětlují nebo je poučují. Např. v jednom díle Dinosvěta Osvald poučuje 

Julču – jednak jí ukazuje vzácnou housenku babočky, kterou Julča evidentně v životě 

neviděla ani by ji bez Osvalda nepoznala, ale také jí opravuje, když Julča říká: „ ‚Ta je 

ošklivá!‘ [Ale] ‚Podívej, jak krásný motýl se z ní vylíhne.‘ “ (2015, VI, 32). Osvald pak 

v porovnání s Julčou vypadá jako odborník, který je chytrý a znalý, zatímco Julča nic 

z toho neví ani neumí.  

Tím se dostávám k další časté reprezentaci, a tou je mužská/chlapecká postava 

v roli odborníka. Tuto roli v novějším vydání nejvýrazněji zastává právě Osvald. Ten má 

badatelské záliby (čte knihy, pozoruje přírodu, zkoumá okolí) a je také odborníkem 

v různých oblastech. Odbornost mužské/chlapecké postavy roste také s věkem a 

zkušenostmi, tedy i starší muži seniorského věku jsou zobrazováni jako odborníci (oproti 

starším ženám). Tak např. postarší švec s brýlemi a šedivými vlasy je zobrazen jako 

odborník při ruční výrobě obuvi – tváří se přitom vážně, zodpovědně, vypadá zkušeně a při 

práci je navíc obdivně pozorován malou dívkou (1974/75, V, 8). Jeho odbornost je 

„zvýšena“ také tím, že na protější stránce je zobrazena ženská postava, která pracuje jako 

dělnice při pásové výrobě bot (1974/75, V, 9). Její práce (jelikož se jedná o pásovou 

výrobu) je pak v porovnání k ruční práci muže apriori považovaná za neodbornou, není 

profesí ale je „pouhým“ mechanickým opakováním (bez nutnosti větších znalostí, které 

prezentuje starší muž).
331

 Můžeme tedy říci, že mužské (i seniorské) postavy jsou ve 

zkoumaném vzorku častěji v roli (vzdělaného) odborníka, zatímco ženské postavy (a jejich 

práce) jsou prezentovány jako neodborné, tedy pak i samotné ženy působí jako ne-

odbornice (bez vzdělání). Tato reprezentace se objevuje běžně v médiích (viz 2.4.2. 

Reprezentace ženství a mužství).  
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Mužské/chlapecké postavy jsou v příbězích také odvážné, nebojácné a/nebo 

ochranitelské. Např. starý ježek hlídá chaloupku i ostatní kamarády (1974/75, I, 5), nebo 

když dva sourozenci spí venku ve stanu, chlapec se aktivně ujímá role ochránce: „ ‚Co je 

to?‘ špitne Zuzka. ‚Přece sova!‘ Uklidnil jsem ji.“ (2015, VII, 6). Po chvíli něco šustilo 

venku v křoví: „ ‚To je určitě divoké prase!‘ vyskočil jsem a vklouzl do bot (…). Statečně 

jsem do tmy zasvítil baterkou.“ (2015, VII, 6 – 7). Chlapec se zde prezentuje jako chytrý 

(pozná sovu), nebojácný (nebojí se divokého prasete) a ochranitelský (chrání svou sestru i 

stan před nebezpečím). Naopak dívka je naivní (nepozná sovu), bojácná (bratr ji musí 

uklidňovat) a je v roli potenciální oběti. Podobně jako v příběhu, kde panáček ze semaforu 

musel zachránit dvě školačky (2015, IV, 7). Kromě nich přecházely silnici ještě další dvě 

skupiny dětí – v první skupině byli dva chlapci a jedna dívka, ve druhé dvě dívky a jeden 

chlapec. Panáček ze semaforu ale zasahoval pouze a jen u dvou školaček, které s sebou 

neměly žádného chlapce jako doprovod. Podobně jako v příběhu, kde „odvážný [chlapec] 

obětavě vytáhl z ohně malou Olinku (…).“ (2015, IV, 13). Dívka je také v roli oběti, která 

je bezmocná, neví si rady a chlapec ji pohotově zachrání. Tyto reprezentace pak upevňují a 

předávají představu muže/chlapce jako ochránce, bez nějž jsou ženy/dívky v roli 

(neschopné) oběti, které se může cokoliv stát (viz 2.4.2. Reprezentace ženství a mužství).     

Ve výsledku pak můžeme shrnout, že ženské a dívčí postavy většinou zastávají 

stereotypně „femininní“ vlastnosti, k nimž patří citlivost a empatie, poslušnost či slušnost, 

ale také iracionalita či neznalost. Tyto vlastnosti se pak pouze výjimečně objevují u 

mužských/chlapeckých postav (viz plačící zajíc či poslušní chlapci v jídelně). Naopak 

mužské/chlapecké postavy mají spíše typicky „maskulinní“ vlastnosti, jakými je 

egocentrismus a soutěživost, neposlušnost a revolta, ale také racionalita a odvaha. Žádná 

z těchto vlastností (vyjma neposlušnosti u dívek v jídelně a ve školce, viz výše) se pak 

neobjevují u ženských/dívčích postav. Na první pohled to tedy může na čtenáře a čtenářky 

působit dojmem, že postavám musejí být oné vlastnosti vrozené, nicméně já se přikláním 

k interpretaci, že jsou tyto vlastnosti až nápadně stereotypní, tedy že si je postavy osvojily 

až procesem socializace (viz 2.3. Genderová socializace). 
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3.3. Dvě centrální kategorie: „Prázdné“ ženství a 

Kontrafaktuálnost 

 

Při analýze výzkumného vzorku jsme opakovaně narážela na skutečnost, že do 

obsahu i struktury obou vydání Sluníčka se výrazně promítá tzv. „prázdné“ ženství, které 

souvisí také s kontrafaktuálností. Oba tyto fenomény se tak mohou stát centrálními 

kategoriemi k genderové analýze Sluníčka, protože jsou (zvláště) v reprezentaci 

ženských/dívčích postav velmi výrazné.   

„Prázdné“ ženství se v obsahu projevuje tím, že dívčí a ženské postavy jsou sice 

fyzicky přítomny, ale „vnitřně“ nebo povahově jsou prázdné. Absentují tedy ve světě 

zábavy či zálib, ale i v jednotlivých činnostech, které jsou mimo domácí práce či domácí 

sféru (v povolání, mimo domov). Tedy dospělé ženské postavy nemají víceméně žádné 

zájmy a nedělají téměř nic jiného než domácí práce. Zároveň jsou u nich prezentovány 

pouze velmi omezené vlastnosti, které jsou v drtivé většině případů stereotypní. Velmi 

podobně, ne-li stejně jsou na tom i dívčí postavy, které se v mnohých příbězích jeví jako 

pouhé alibi, tudíž jsou tam „do počtu“, děj příběhu se odvíjí víceméně bez jejich 

spoluúčasti. Zároveň není věnován dostatečný prostor jejich zájmům či aktivitám – ve 

výsledku není možné zjistit, jaké zájmy mají. Skryté zůstávají i jejich vlastnosti či povaha 

– z příběhů se tak nedozvíme, jaké dívky/ženy jsou, resp. víme spíše jen to, jaké nejsou, 

protože jejich vlastnosti jsou v protikladu k chlapeckým/mužským vlastnostem. Ženské a 

dívčí postavy jsou tedy vnitřně „prázdné“, nemají žádnou povahu ani žádný cíl, k němuž 

by směřovaly své aktivity. Dle mého názoru tak neposkytují vhodný identifikační vzor, 

který by v dívkách mohl rozvíjet sebepoznání či sebevědomí.   

Analýza také ukazuje, že Sluníčko, které je prezentováno jako časopis pro dívky i 

chlapce, je spíše časopisem pro chlapce, protože protěžuje chlapecké postavy a jejich 

činnosti a zájmy a zároveň prezentuje jejich rozmanitou povahu. Naopak „dívčí“ svět je 

v něm reprezentován pouze fyzickou přítomností postav, nikoliv však důrazem na jejich 

rozmanité činnosti, zájmy a vlastnosti. Působí to na mě dojmem, že se autorský kolektiv 

snaží zvýšit počet ženských/dívčích postav, nicméně tato kvantita bohužel nezajistí i 

kvalitu. Obsah pak reprodukuje (androcentrický) názor, že u žen a dívek záleží především 

na vzhledu („vnější“ stránce) a jejich prožívání nebo povaha („vnitřní“ stránka) nejsou 

důležité. Skrze „prázdné“ ženství pak časopis předává poselství, že „ženský“ a „dívčí“ svět 

je nezajímavý či nudný (oproti rozmanitému „světu mužů a chlapců“), tedy i dívky jsou 
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„prázdné“, nejsou „k ničemu“ a „nic s nimi není“. Toto poselství pak nemíří pouze na 

dívky-čtenářky, nýbrž i na chlapce-čtenáře, což nevytváří vhodné podmínky pro vzájemné 

porozumění či spolupráci. „Prázdné“ ženství tedy může negativně ovlivnit jak dívky, tak 

chlapce.  

Zároveň se v reprezentacích ženství ve Sluníčku výrazně objevuje 

kontrafaktuálnost (té se věnuji ještě níže jako samostatnému fenoménu, viz 3.4. Syntéza 

kategorií a fenoménů). Ženské a dívčí postavy jsou totiž prezentovány jako nereálné, 

protože skutečné dívky a ženy prožívají ve svém životě různá dobrodružství a mají různé 

zájmy, projevují různé vlastnosti (nikoliv pouze stereotypní) a kromě domácích prací také 

zastávají již prakticky všechny profese. Nicméně tyto atributy ženským/dívčím postavám 

zcela chybí, resp. jsou prezentovány jen u mužských/chlapeckých postav. Tím Sluníčko 

dětem „nasazuje“ silná optická skla kultury (viz 2.3. Genderová socializace), čímž 

reprodukuje genderový řád. 

 

     

3.4. Syntéza kategorií a fenoménů  

 

V této kapitole propojuji analýzy jednotlivých kategorií se základními průřezovými 

fenomény, jež jsou z genderového hlediska významné a objevují se v obou ročnících 

vydání (tj. jsou jak ve Sluníčku z roku 1974/75, tak z roku 2015). Tyto fenomény jsou 

zároveň znaky genderového řádu, čímž se potvrzuje, že Sluníčko tento řád podporuje. Jsou 

jimi: bipolarita, sexismus, androcentrismus a kontrafaktuálnost, které prostupují napříč 

výše zmíněnými kategoriemi (což znamená, že je lze identifikovat v tématu fyzického 

vzhledu; mužských a ženských rolí; činností a zájmů; vlastností). Nyní se postupně 

zaměřím na každý fenomén zvlášť. 

 

Bipolarita 

Bipolarita je ústředním jevem, který se objevoval v reprezentacích mužství a 

ženství, a který je také základem pro další níže popsané fenomény. Z analýzy vzorku 

vyplynulo, že bipolarita se objevuje jak v současném, tak starším vydání, nicméně v tom 

současném je znatelnější. Jedním z důvodů může být skutečnost, že současný obsah klade 

větší důraz na jednotlivé postavy a jejich identity (postavy mluví, jednají, mají své zájmy, 

názory apod.), proto je u nich bipolarita znatelnější. Zatímco starší vydání se na jednotlivé 
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postavy (a jejich identitu) tolik nezaměřovalo – postavy vesměs nemluví, nejednají, jsou 

např. zobrazeny v určité situaci, ale čtenář/ka se nedozví, jak se do ní dostaly nebo jak 

na ni reagují. Není jim tedy dán víceméně žádný prostor, tudíž bipolarita není tolik patrná. 

Jiným vysvětlením by ještě bylo, že se rozdíly mezi pohlavími postupně nestírají (jak se 

obecně traduje), ale právě naopak se (minimálně v symbolické rovině) ještě více posilují.  

Bipolarita je v novějším ročníku výrazně reprezentována skrze hlavní postavy a 

průvodce – Pupíka a Lízu. Právě jimi se zde budu zabývat. Líza „vede“ rubriku „Učíme se 

s Lízou“ a „Lízinčiny recepty“, zatímco Pupík „má“ rubriku „Počtář Pupík“ a „Kutil 

Pupík“. Už v samotných názvech rubrik vidíme diferenci – zatímco ženská postava je vždy 

nějaká či něco dělá (učí, nabízí recepty), mužská postava je vždy „někdo“ (kutil, počtář). 

Má tak větší agentnost a vlastně i identitu. Rubrika tak není jen jeho „přívlastkem“, ale 

přímo o něm vypovídá – Pupík je kutil. Teorie o sociálním učení a napodobování 

předpokládá, že dívky se budou identifikovat spíše s ženskou postavou (Lízou) a jejími 

rubrikami, a chlapci naopak s mužskou postavou (Pupíkem) a jeho rubrikami (viz 2.3. 

Genderová socializace).  

Následná analýza pak potvrdila, že i samotný obsah rubrik je genderovaný. S Lízou 

se děti učí písmena, tvary, obkreslování a obtahování, což jsou spíše mechanické činnosti 

směřující ke krasopisu, malování a jemné motorice, které jsou v socializaci podporovány 

spíše u dívek.
332

 Na protější straně této rubriky je také pravidelná rubrika „Školička“, která 

má podobný obsah. Samotné použití zdrobněliny „školička“ vnímám jako femininní 

konotaci (viz níže). Obě rubriky interpretuji tak, že jsou určeny malým dětem a spíše 

dívkám, které jsou v rámci socializace vedeny „humanitním“ či „výtvarným“ směrem.
333

 

Jak již napovídá sám název, tak „Počtář Pupík“ se věnuje matematice a geometrii. Děti zde 

dostávají různé početní úkoly a mají poznávat nejrůznější geometrické tvary. Rubrika je 

v jenom čísle také spojena se zeměpisem (2015, VIII, 14). Matematika a exaktní (i 

přírodní) vědy jsou definovány jako „maskulinní“.
334

 Tuto rubriku tedy interpretuji tak, že 

je určena spíše starším dětem (na rozdíl od mechanického obtahování již vyžaduje určitý 

intelektuální výkon či znalost) a spíše chlapcům, protože u nich se stereotypně očekává 

obliba matematiky a také prokazování intelektuálních schopností.
335
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Podobné genderové konotace mají i rubriky „Lízinčiny recepty“ a „Kutil Pupík“. 

Pupík je v rubrice zobrazován s kladívkem – evokuje tak představu, že je k vyrábění 

kladívko potřeba. Nicméně záhy zjistíme, že jsou potřeba pouze běžné kancelářské potřeby 

– nůžky, lepidlo, apod. Kvůli tvoření tedy není nutné jít do dílny, nýbrž lze zůstat v pokoji 

u psacího stolu. Proč Pupík není zobrazen např. s nůžkami (což by více reflektovalo 

skutečnost)? Má snad kladívko symbolizovat výlučně maskulinitu? A proč není v rubrice 

zobrazena/zastoupena žádná ženská/dívčí postava? K Líze Pupík odkazuje celkem dvakrát 

(2015, VI, 34; 2015, VIII, 34), nicméně Líza se ani jednou nepodílí na vyrábění, pouze 

Pupík něco vyrábí pro ni. To působí dojmem, že Líza neumí „kutit“ a musí čekat, zda a co 

jí Pupík vyrobí. Co se týče „Lízinčiných receptů“, tak tato rubrika se objevuje pouze ve 

dvou vydáních, není tedy dominantní, ale spíše okrajovou rubrikou. Líza je v ní zobrazena 

s vařečkou, přitom z receptů vyplývá, že při přípravě pokrmů není vařečka vůbec potřeba 

(podobně jako kladívko u Pupíka). Proč tedy není Líza zobrazena např. se lžící? Má tedy 

vařečka symbolizovat výhradně femininitu? A proč se v této rubrice neobjevuje ani jedna 

mužská postava?  

Genderovanost rubrik nevnímám jako pouhou nahodilost, ale jako odkaz a zpětné 

upevnění  genderového řádu. Dívkám a chlapcům se skrze toto dělení rubrik (a skrze 

reprezentaci Lízy a Pupíka spojené s určitou oblastí) dostává poselství, že ženskou a dívčí 

oblastí jsou humanitní vědy, zatímco chlapci a muži mají své místo v  exaktních či 

přírodních vědách.
336

 Rubriky zároveň posilují stereotypní uspořádání, v němž jsou ženy 

primárně spojovány s vařením a muži s kutilstvím (viz 2.2.2. Stereotypní genderové role; 

2.2.3. Stereotypní zájmy). A upevňují také segregaci ve školství, v níž se o nejmenší děti 

starají primárně ženy-učitelky v mateřských školách či na nižším stupni základní školy 

(jako Líza).
337

 Naopak muži se malým dětem věnují jen minimálně a obvykle děti 

„přebírají“ až ve vyšším věku (jako Pupík).
338

 Zároveň výše zmíněné reprezentace 

zobrazují ženy a muže jako dva odlišné „tábory“, které mají své vyhrazené místo (Pupík 

v kutilství, Líza ve vaření), v němž se vyznají a nemají tedy přecházet do druhého (Líza do 

kutilství a Pupík do vaření). S tím souvisí i další fenomén, jemuž se nyní budu věnovat. 
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Sexismus 

S výše popsanou bipolaritou souvisí také sexismus čili předsudky, a to nejen vůči 

dívkám/ženám, ale i vůči chlapcům/mužům. Sexismus se tak ve zkoumaném vzorku 

projevoval tím, že určité charakteristiky, zájmy nebo schopnosti byly připsány jen jednomu 

pohlaví, přičemž druhému byly upřeny. Skrze sexismus se následně udržuje a zdůrazňuje 

bipolarita/protikladnost postav. Např. mužské/chlapecké postavy nejsou zobrazeny při 

domácích pracích, což může naznačovat, že nejsou schopné/neumějí uklízet, vařit nebo 

péct. Zároveň jsou prezentovány jako ne-citlivé, což opět vede k jejich omezování 

v emoční rovině (nesmí plakat). Jelikož také muži-otcové nejsou primárními pečovateli, 

mohou být zobrazeni jako neschopní při péči o dítě (viz 2015, III, 16, kde se dívka umaže 

od bláta a otec neví co s tím. Jeho jediná reakce zní: „Jejda!“). Podobně pak ženské/dívčí 

postavy např. vypadají, jako že neumějí nic vyrábět (Kutil je jenom Pupík), nebo dokonce 

že neumějí řídit vozidlo, jelikož nejsou nikdy zobrazeny jako řidičky. Omezená 

reprezentace žen v povolání a také omezená rozmanitost těchto povolání pak může působit 

dojmem, že ženy toho kromě domácích prací „moc neumí“ a s některými oblastmi si vůbec 

neporadí (např. technika) apod.       

Sexismus se v analyzovaném vzorku projevoval také na jazykové úrovni, např. 

používáním generického maskulina, které je obecně považováno za nepříznakové a může 

tedy zahrnovat jak muže/chlapce, tak (implicitně) i ženy/dívky. Nicméně ženy/dívky se 

pak nemusí vůbec cítit osloveny a jazyk je tak vylučuje a zneviditelňuje.
339

 Např. příběh je 

nazván „Medvídci na výletě“, přitom se jedná o medvěda a medvědici (2015, VII, 32). 

Podobně v Dinosvětě, kde je i jedna dívka, jsou všechny postavy označeny za závodníky a 

akrobaty (2015, II, 33). Ve starším vydání je též generické maskulinum hojně používáno. 

Např. v jinak neutrální rubrice o tvoření (bez žádných genderových konotací) je dítě 

automaticky osloveno: „I ty se můžeš stát kouzelníkem.“ (1974/75, III, 2p). Generické 

maskulinum a vůbec patriarchální jazyk pak vylučují dívky z nejrůznějších oblastí, což 

nenapraví ani následný genderově neutrální obsah.  

Dalším projevem jazykového sexismu, který se také ve vzorku opakovaně 

objevoval, je používání deminutiv (neboli zdrobnělin), když se mluví o dívkách či 

k dívkám, čímž dochází k jejich infantilizaci.
340

 Zdrobněliny jsou používány mnohem 

častěji a téměř výlučně u dívčích (nikoliv chlapeckých) postav. A to jak u označení (např. 

holčičky a kluci – 1974/75, III, 14; já a sestřička – 2015, VII, 6), tak u jmen (např. Tomáš a 
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Maruška – 2015, VII, 8; Pupík vyrobil Lízince – 2015, VI, 34). Zdrobněliny se ovšem 

používají pouze u těch dívčích postav, které se chovají „správně“ či jsou hodné (např. 

Vladěnka, která posbírala fialky – 1974/75, VIII, 14; Adélka, která pomáhala mamince – 

2015, XII, 6). Naopak ty, které jsou zlobivé či se nechovají „správně“, jsou pak titulovány 

oficiální podobou jména (např. Lenka, která nesplnila slib – 1974/75, VII, 14; Andrea, 

která si neváží svých hraček – 1974/75, IX, 14). Toto „dělení“ postav na kladné a záporné 

podle zdrobněliny jména či označení se ale vůbec neobjevuje u chlapeckých postav. Ty 

jsou nazývány hlavně oficiální podobou jména, která pak působí neutrálně. Případná 

zdrobnělina pak u chlapců odkazuje spíše k nízkému věku (např. malý Toník – 2015, X, 8; 

malý Vlastík – 1974/75, I, 14). 

 

Androcentrismus 

Androcentrismus, který reprezentuje asymetričnost či hierarchičnost výše popsané 

bipolarity, se v analyzovaném vzorku projevuje především dominancí mužských a 

chlapeckých postav (viz Tabulka), která je doprovázena také dominancí her, příběhů či 

rubrik určených zohledňujících „chlapecký“ svět. Chlapci tak v časopise najdou jednak 

více mužských (tj. identifikačních) vzorů, ale také větší prostor pro své zájmy. Ať už se 

jedná o „nabídku“ zobrazených povolání (která se explicitně objevuje ve starším vydání a 

která se v naprosté většině případu věnuje rozmanitým povoláním mužů), tak i např. o 

pravidelnou rubriku Kutil Pupík, která se objevuje v deseti číslech, zatímco Lízinčiny 

recepty pouze ve dvou (V. a IX.). Mužská dominance se neprojevuje pouze v samotném 

obsahu, ale např. i na titulních stranách. Na nich bylo v roce 1974/75 celkem 19 

pohádkových postav, z toho 15 mužských, 3 ženské (přičemž pouze jedna hlavní a dvě 

vedlejší) a jedna neutrální.
341

 Ženy tedy tvořily pouhou pětinu všech postav. V roce 2015 

byly titulní stránky rozmanitější, nicméně situace byla víceméně podobná. Celkem na nich 

bylo zobrazeno 53 postav, přičemž 28 z nich bylo neutrálních (jednalo se o zvířecí postavy 

bez genderové identity). Ze zbývajících postav (25) ale bylo 17 mužských a 8 ženských. 

Ženy tedy tvořily třetinu zbylých postav. Oproti roku 1974/75 sice můžeme mluvit o 

nárůstu počtu žen na titulních stranách, nicméně stejně jsou počty mužských a ženských 

postav nevyrovnané. A ani z kvalitativního hlediska se nedá mluvit o „zlepšení“, jelikož 
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ženské postavy jsou i na titulních stranách spíše ve vedlejších rolích či jako doprovod 

hlavní (mužské) postavy. 

Mezi hlavními postavami příběhů také převažují mužské/chlapecké postavy (nad 

ženskými/dívčími) – např. v komiksu Cour a Courek (kde je mimo ně ještě Brok a Broček, 

ředitel cirkusu a další pouze mužské postavy) i v Dinosvětě (3 mužské a 1 ženská postava). 

Čistě „mužský“ příběh je také vyprávění o Čimpulákovi a Čapírovi, kteří mají mužské 

kamarády i nepřátele – kocoura, myšáky. Jediným příběhem, který se věnoval samostatné 

dívčí postavě je „Ella a strašidlo“ (začal vycházet až v 9. čísle novějšího ročníku). 

Z analýzy obsahu ale vyplynulo, že Ella je sice hlavní postavou, jenže většinou má pouze 

instrumentální roli – je řízena/vedena oním strašidlem, které má maskulinní gender. 

„Trampotka pak zavelel: ‚Jde se!‘ Přestože připomínal přejetou kulečníkovou kouli, (…) 

velitelsky mávl malou packou a ukázal směrem ke dveřím.“ (2015, X, 30). Ella jeho 

příkazy poslouchá, nechává se jím vést a je na něm závislá, čímž prokazuje stereotypně 

femininní vlastnosti (viz 2.2.4. Stereotypní vlastnosti).
342

 Z původního záměru prozkoumat 

starou školu se tak Ella dostává spíše do Trampotkova „područí“ a jde jen tam, kam on 

zavelí a zůstane tam, kde on jí řekne: „ ‚Raději vždycky počkej, až ti řeknu.‘ Ella 

přikývla.“ (2015, XI, 34). Mužská postava je tak mocnější a schopnější, i když není hlavní 

postavou.
343

  

Zkoumaný vzorek tedy potvrzuje zjištění dalších výzkumů, tedy, že v dětských 

médiích „vystupuje celkově více mužských než ženských postav. Mužské postavy 

zpravidla hrají aktivnější a dobrodružnější role, kdežto ženské [postavy] jsou zobrazovány 

jako pasivní, čekající a domácké.“
344

 Ve zkoumaném vzorku je dívčí/ženská postava vždy 

někým či něčím doprovázena (např. má kabelku). Působí tedy nesamostatně v protikladu 

k chlapeckým postavám, které jsou v několika příbězích samy (např. tučňák Hugo, který na 

celé straně popisuje svůj běžný den, přičemž je na všech obrázcích sám a dělá individuální 

činnosti, viz 2015, I, 12), nebo jsou součástí větší skupiny (typicky Čimpulák a Čapír 

s kamarády nebo Cour a Courek s kamarády, ale i chlapec, který si s ostatními chlapci 

hraje v parku, aniž by ho tam doprovázeli rodiče, viz 1974/75, XII, 12). 
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Pod-reprezentace menšin 

Časopis (v obou vydáních) pracuje s reprezentacemi mužství a ženství, které jsou 

definovány jako bílé, heterosexuální, ne-postižené, křesťanské (objevují se křesťanské 

zvyky slavení Velikonoc, Vánoc apod.), středostavovské (postavy žijí ve vybavené 

domácnosti, vlastní automobil, jezdí na výlety apod.). Mužství a ženství tak ve zkoumaném 

vzorku znamená příslušnost k bílé rase a střední třídě, dále znamená heterosexuální 

orientaci, křesťanské vyznání a žádné (viditelné) tělesné ani mentální postižení. Ve 

Sluníčku se totiž prakticky neobjevují postavy, které by se této definici vymykaly. 

Prezentované mužství a ženství pak znamená určitou exkluzivitu, tudíž je reprezentací 

pouze většinového mužství a ženství. 

Pod-reprezentaci ženských a mužských postav vyššího věku a postav jiné barvy 

pleti než bílé se podrobně věnuji v první kategorii analýzy (viz 3.2.1. Fyzický vzhled). Zde 

se tedy zaměřím na další pod-reprezentovanou skupinu a tou jsou ne-heterosexuální 

postavy. Reprezentace mužství a ženství totiž v obou vydáních nesou výrazné znaky 

heteronormativity. Ta se projevuje v uspořádání a složení rodiny, která je vždy tradiční, 

tedy zahrnuje (heterosexuální) rodiče (případně i prarodiče) a jejich (zřejmě biologické) 

děti. Heteronormativní jsou i očekávání a přání samotných postav, jako např. v příběhu, 

kde má ženská postava tři přání: „Nejdříve si přála (…) panáčka, (…) potom si přála 

kočárek, (…) [a] miminko.“ (1974/75, VII, 3). Automaticky se tedy předpokládá, že každá 

(mladá) žena si bude přát manžela-muže. Heteronormativní ideál rodiny se projevuje také 

u zvířecích postav, které se spolu vdávají a žení (např. 2015, VI, 8), žijí spolu 

v domácnosti (např. 1974/75, I, 2 – 3) a zakládají spolu rodinu, jako např. v ilustraci 

nejrůznějších zvířat na statku (2015, III, p). Tato zvířata jsou vždy zobrazena jako 

heteronormativní rodina, tedy je tam „otec“ (houser, hřebec, býk, …), u něj „matka“ (husa, 

kobyla, kráva, ….) a jejich mládě (house, hříbě, tele, ….).  

 

Kontrafaktuálnost  

Ve Sluníčku se objevují určité kontrafaktuální reprezentace, které se stále opakují, a 

to jak ve starším, tak novějším vydání. Jedná se o takové reprezentace, které neodpovídají 

skutečnosti, ale reprezentují spíše její opak – vycházejí totiž ze stereotypů, jež se samy o 

sobě mnohdy rozcházejí se skutečností, resp. regulují rozmanitost ve prospěch ideálu (viz 

2.2. Genderové stereotypy). Např. ženy a dívky jsou ve zkoumaném vzorku zobrazeny 

všechny jako štíhlé a naprostá většina s dlouhými vlasy (odpovídají sice ideálu krásy), 
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nicméně tím ale neodpovídají skutečnosti, v níž všechny ženy a dívky nejsou štíhlé, ani 

nemají pouze dlouhé vlasy. Naopak mužské a chlapecké postavy jsou všechny (vyjma 

dvou) zobrazeny s krátkými vlasy, přičemž muži ve skutečnosti nosí také dlouhé či 

polodlouhé vlasy. Nejevidentnější kontrafaktuální reprezentací vzhledu je také obraz 

dělnice v továrně, která má na sobě šaty a střevíce (1974/75, V, 9), je tedy slušně a hezky 

oblečená, nicméně oděv a obuv vůbec neodpovídají povaze vykonávané práce a jsou přímo 

opakem skutečného úboru žen v továrnách. 

Dalším typickým příkladem kontrafaktuálnosti může být opakovaná reprezentace 

muže-řidiče a ženy-neřidičky. V celém vzorku totiž nebyla ani jedna žena-řidička, čímž se 

zcela popírá fakt, že i ženy běžně řídí dopravní prostředky, a to jak při osobní přepravě, tak 

i v rámci povolání. Povolání žen je další oblastí, která je reprezentována kontrafaktuálně – 

např. ženy-matky větších dětí nechodí do zaměstnání, ale jsou stále doma. To odporuje 

skutečnosti, v níž ženy-matky po mateřské pracují na plný úvazek a řeší slaďování 

pracovního a osobního života. Reprezentace pak také nepočítají ani s otcem jako pečující 

osobou – není pro něj totiž místo, jelikož veškerou péči zajišťuje výhradně žena-matka. 

Reprezentace tak nereflektují měnící se trend, kdy i muži jsou na mateřské nebo také 

zastávají domácí práce. Ve výsledku je pak i celá reprezentace rodiny víceméně 

kontrafaktuální (resp. idealizovaná), jelikož nepřipouští, že existují rodiny rozvedené, 

s jedním rodičem, s náhradním rodičem, s více než dvěma dětmi apod..   

Časopis tedy pracuje hlavně s „modely“, které neodpovídají skutečnosti a tuto 

skutečnost idealizují. Ve výsledku je tedy konformní k většinovému dominantnímu 

diskursu, který se nesnaží nijak zpochybňovat ani „měnit“. Ženy a muži totiž konstruuje 

jako protikladné lidské bytosti, které nemají moc společného, ba právě naopak. I to je ale 

dalším znakem kontrafaktuálnosti. Časopis také neposkytuje příliš inspirativní vzory, a to 

zvláště dívkám, kterým prezentuje roli matky a hospodyňky poněkud idylicky, jako něco, 

na co by se dívky měly těšit a netoužit po ničem jiném (nehledě na to, že realita pak může 

zcela odlišná). Ve výsledku pak Sluníčko skrze reprezentaci ženství a mužství nabízí pouze 

„okoukané“ ideály, které již nemusí platit.      
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4. ZÁVĚR 

 

Ve své práci jsem si kladla za cíl zanalyzovat reprezentaci ženství a mužství 

v časopise Sluníčko. Analýzu jsem prováděla na jednotlivých mužských/chlapeckých a 

ženských/dívčích postavách, mezi něž jsem rozřadila i zvířecí postavy. Všímala jsem si 

tedy toho, jak je ženství a mužství prezentováno skrze fyzický vzhled, genderové role, 

činnosti a zájmy, vlastnosti jednotlivých postav. Při analýze jsem také sledovala, zda a jak 

se liší reprezentace ženství a mužství podle ročníku vydání (roč. č. 8 a č. 48). Ač mají oba 

ročníky naprosto odlišné pojetí i strukturu, v reprezentacích ženství a mužství se od sebe 

moc neliší, tedy reprezentace zůstávají od 70. let de facto velmi podobné (případným 

rozdílům jsem se věnovala v analýze). 

Z analýzy fyzického vzhledu vyplynulo, že již časopis pro malé děti upřednostňuje 

ideální fyzické proporce (především ženských) postav, a to zvláště v novějším ročníku 

vydání. Od 70. let tedy vidíme výrazný posun v ideálu ženskosti směrem k nezdravé 

vyhublosti a důrazu na femininní znaky (poprsí). Naopak normy maskulinity zůstaly spíše 

beze změny, stejně jako normy v oblékání a účesu jednotlivých postav. Co se týče 

reprezentovaných mužských a ženských rolí, tak ani ty se v průběhu posledních 40ti let 

moc nezměnily – žena je stále zobrazována primárně v roli matky a hospodyňky, tedy jak 

se stará o děti či o domácnost. Muž je naopak v roli živitele rodiny a zastává nejrůznější 

povolání, tedy je spíše absentujícím otcem. Činnosti a zájmy dívčích/ženských a 

chlapeckých/mužských postav jsou také v obou ročnících prezentovány jako diametrálně 

odlišné. Zatímco mužské či spíše chlapecké postavy hrají různé hry a mají různé zájmy 

(např. sport, kutilství, technika), ženské i dívčí postavy jsou téměř zájmů a jejich činnosti 

se odvozují spíše od toho, co dělají ostatní (tedy chlapecké) postavy v onom příběhu. 

Podobné je to i s vlastnostmi, které jsou u mužů/chlapců rozmanitější a je jim věnován 

větší prostor než vlastnostem a povaze ženských/dívčích postav. 

Tím se dostávám k nejzásadnějšímu závěru z analýzy, a tím je zjištění, že kolem 

dívčích/ženských postav se objevuje jakési „vakuum“. Mimo oblast domácnosti a 

domácích prací jsou pak ženské/dívčí postavy jakoby „prázdné“ – nemají žádné zájmy, 

koníčky, zaměstnání ani vlastnosti či názory. V obsahu časopisu pak vystupují jako pouhé 

„objekty bez duše“, které nemají co říct, nejsou zajímavé a jsou spíše „zbytečné“. S tímto 
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jevem výrazně souvisí také kontrafaktuálnost, která se projevuje ve většině reprezentací 

(spíše ženských/dívčích postav). Sluníčko pak ve výsledku dětem prezentuje ženství a 

mužství, které je „tradiční“ a neodpovídá současné skutečnosti, nereflektuje společenské 

změny (např. ženy v zaměstnání, muže jako aktivní otce, ženy/dívky jako sportovkyně 

apod.). Zároveň je Sluníčko „slepé“ ke všem menšinám (či mocensky znevýhodněným 

skupinám), které ze svého obsahu vylučuje, přestože jsou tyto skupiny součástí (minimálně 

české) společnosti. I tato ne-reprezentace je kontrafaktuální. 

Výše popsaný stav reprezentací by tak neměl zůstat pouze nereflektovaným či 

netematizovaným tabu. Naopak by výše provedená analýza mohla či měla být podnětem k 

„nápravě“ tohoto tristního stavu reprezentací. Jsem totiž toho názoru, že pokud se budou 

(nejen v dětských) v médiích používat genderově korektní a rozmanité reprezentace 

ženství a mužství, mohlo by to ve svém důsledku vést: 1. Ke zlepšení, resp. snížení 

výskytu poruch příjmu potravy, které se týkají převážně dívek a žen (viz 3.2.1. Fyzický 

vzhled); 2. Ke zlepšení situace žen na trhu práce, protože ženy budou reprezentovány 

v nejrůznějších povoláních a ne jen jako matky (viz 3.2.2. Mužské a ženské role); 3. 

K většímu podílu aktivních otců, kteří se účastní péče o děti a domácnost, jelikož 

genderově korektní reprezentace předává poselství, že být otcem je stejně důležité jako být 

matkou (viz 3.2.2. Mužské a ženské role); 4. K podpoře ne-stereotypních zájmů a činností 

u dívek a chlapců, žen a mužů, tedy k efektivnějšímu využití jejich talentu či potenciálu ve 

všech oblastech (viz 3.2.3. Činnosti a zájmy); 5. K otevření mužské emocionálnosti, 

jelikož být citlivým mužem nebude znamenat stigma (viz 3.2.4. Vlastnosti); 6. Ke snížení 

počtu násilných činů na ženách, jelikož ženy nebudou apriorně prezentovány jako oběť 

(viz 3.2.4. Vlastnosti); 7. Ke snížení agresivity u chlapců/mužů, jelikož agresivní muž 

nebude symbolem mužské normy (viz 3.2.4. Vlastnosti); 8. K vyššímu sebevědomí a 

sebepoznání dívek a žen, protože budou mít identifikační vzory, které jsou „vnitřně“ 

rozmanité (viz 3.3. Dvě centrální kategorie: „Prázdné“ ženství a Kontrafaktuálnost); 9. 

K ukončení stigmatizace a pod-reprezentace menšin (viz 3.4. Syntéza kategorií a 

fenoménů); 10. K legitimizaci rozmanitého (ne-tradičního) rodinného uspořádání (viz 3.4. 

Syntéza kategorií a fenoménů); a k mnoha dalším „zlepšením“. To přece stojí za zkoušku, 

co říkáte?          
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PŘÍLOHA 

 

Tabulka 

V Tabulce uvádím nejčastější reprezentace mužských (chlapeckých) a ženských 

(dívčích) postav. V kolonce „Místo“ je uvedeno, kde se taková postava ve vzorku nachází, 

přičemž ročník je napsán v záhlaví tabulky, římskými číslicemi je napsáno číslo vydání a 

arabskými číslicemi je napsána strana. Pokud je uvedeno „p“, znamená to, že se postava 

nachází v příloze daného čísla. 

Ženství 

Téma Podtéma Jev Místo 

1974/75 2015 

Fyzický 

vzhled 

(Jak 

vypadá?) 

Oblečení Šaty / sukně I, 2; I, 8 I, titulní strana; I, 24; I, 

28 

II, 16p II, 13; II, 16, II, 22 

III, 15 III, 9; III, 13; III, 16; 

III, 30 

V, 4; V, 9 IV, 4; IV, p.; IV, 30 – 

31  

VII, 7; VII, 4p; VII, 

14p; VII, 13 

V, titulní strana; V, 6 – 

7; V, 8; V, 13; V, 16; V, 

21; V, 28;V, 30; V, 34 

VIII, 7; VIII, 8 a 9; 

VIII, 3p; VIII, 10p 

VI, 8; VI, 9 

IX, 2p VII, 38 

X, 9p; X, 15p; X, 16 VIII, 15; VIII, 24; VIII, 

33; VIII, 37 

XI, 7; XI, 8; XI,10p; 

XI, 14; XI, 16 

IX, 6 – 7; IX, 13; IX, 

14; IX, 18; IX, 28; IX, 

35 

XII, 8; XII, 13 X, 7; X, 25 

 XI, 29 

XII, 7; XII, 8; XII, 30; 

XII, 32 

Kalhoty / 

kraťasy 

I, 10p III, 16; III, 30 

II, 5p IV, 6; IV, 30 – 31 

V, 6p; V, 9p V, 6 – 7; V, 30 

IX, 2;  IX, 8;  IX, 10p; 

IX, 16 

IX, 18 

XI, 5p; XI, 10p X, 30 

XI, 12; XI, 15; XI, 16; 

XI, 34  

XII, 13; XII, 30; XII, 32 

Uniforma / 

stejnokroj 

IV, 9 VIII, 15 

XII, 8 

Účes Mašle, čelenka, 

ozdoba ve 

I, 2; I, 10p I, 15 

II, 5p;  II, 7p;  II, 16p II, 13; II, 22 
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vlasech IV, 16p III, titulní strana 

VII, 14p IV, 6; IV, p.; IV, 30 – 

31 

VIII, 7; VIII, 3p V, 4; V, 6 – 7 

IX, 2;  IX, 8; IX, 16 VI, 6 – 7  

X, 16;  X, 9p; X, 15p VII, 6 

XI, 16 IX, 18 

XII, 12; XII, 13 X, 13 

XI, 7 

Culíky / copany I, 10p; I, 2 I, 9; I, 24; I, 28 

II, 5p II, 13; II, 14; II, 16, II, 

19, II, 20 

V, 6p; V, 9p III, 6 – 7; III, 9; III, 16; 

III, 25 

VII, 4p; VII, 9p IV, 6; IV, 12; IV, p.; IV, 

30 – 31 

IX, 8; IX, 16p V, titulní strana; V, 6 – 

7; V, 8; V, 13; V, 16; V, 

22; V, 24; V, 30 
XI, 5p 

 

VI, 9; VI, 13 

VII, 8; VII, 13 

VIII, 7; VIII, 15; VIII, 

22; VII, 37 

IX, 13; IX, 14; IX, 18; 

IX, 28; IX, 32 

X, 7; X, 13; X, 28; X, 

30 

XI, 7; XI, 12; XI, 18; 

XI, 34 

XII, 6; XII, 8; XII, 32 

Krátké vlasy X, 9p III, 30 

IX, 14 

Pleš Žádná postava Žádná postava 

Doplňky, 

šperky 

Náušnice  X, 9p   III, 13; III, 30 

XI, 7 VI, 13 

 IX, 18 

XII, 8 

Kabelka IX, 2 IV, p. 

V, 6; V, 13; V, 16; V, 

30 

VIII, 15 

IX, 13 

XI, 16 

XII, 30 

Korále V, 5 IX, 18 

Druhotné 

pohlavní znaky 

Poprsí IX, 8 II, 14; II, 28 (2x) 

IV, 4 

V, 13; V, 14; V, 30; V, 

34 

VII, 8; VII, 28 

IX, 14 (4x) 

XI, 15; XI, 18; XI, 36 

Věk Seniorka IV, 14 V, 8 
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VI, 11p VII, 28 

VIII, 8; VIII, 9; VIII, 

14  

IX, 12; IX, 14; IX, 32 

XI, 10p; XI, 14 X, 28 

XII, 12 

XI, 18 

XII, 30 

Barva pleti Tmavá Žádná postava II, 28 

IX, 18 

Role 

(Jakou má 

roli?) 

Domácí sféra Matka (včetně 

té, k níž se 

pouze odkazuje, 

ale není fyzicky 

přítomna) 

I, 7; I, 8; I, 9; I, 14 II, 13  

II, 14; II, 14 III, 6 – 7; III, 29; III, 

33; III, 34  

III, 6; III, 2p; III, 10p; 

III, 14 

IV, p (2x) 

IV, 14 V, 30 

V, 11p; V, 15p; V, 

15p; V, 14 

VI, 6; VI, 34 

VI, 7; VI, 2p VII, 7 

VII, 2; VII, 7 (2x); 

VII, 14p; VII, 15p 

VIII, 33 

VIII, 7; VIII, 8 a 9; 

VIII, 14 

IX, 6; IX, 32 

IX, 7; IX, 8 (2x); IX, 

14 

X, 6; X, 8  

X, 9p; X, 14 XI, 7; XI, 34 

XI, 7; XI, 5p; XI, 14 XII, 6; XII, 8 

XII, 6; XII, 12 

Veřejná sféra Povolání IV, 9 – průvodčí  II, 16 – akrobatka; II, 28 

provazochodkyně, 

žonglérka  

V, 9 – v továrně na 

boty 

III, 30 – prodavačka 

(2x) 

VI, 14 – učitelka v MŠ IV, p – pokladní; IV, 31 

– učitelka v MŠ 

VII, 2 – pradlena; VII, 

15 – učitelka v MŠ 

V, 4 – prodavačka; V, 

13 – prodavačka; V, p – 

prodavačka; V, 34 – 

pokladní 

VIII, 9 – pošťačka; 

VIII, 14 – učitelka 

v MŠ 

VIII, 15 – průvodčí 

X, 15 – učitelka v MŠ  X, 6 – učitelka ve škole 

XI, 8 – práce v kravínu XII, 30 – prodavačka 

XII, 8 – letušky 

Činnosti 

(Co dělá?) 

Domácí práce Zahradničení I, 8 I, 28 

V, 3; V, 36 

X, 3 

XI, 3; XI, 18 

Vaření a pečení I, 9 III, 6 – 7  

IV, 14 V, 3 

VI, 7 VI, 6 

VII, 2 IX, 6; IX, 32 

VIII, 14 X, 3; X, 7; X, 8 
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Mužství 

Téma  Podtéma Jev Místo 

1974/75 2015 

Fyzický 

vzhled 

(Jak 

vypadá?) 

Oblečení  Šaty / sukně VI, 16 – noční košile III, 35 – dinosauří kluk 

Kalhoty / 

kraťasy 

Všechny postavy Všechny postavy 

Uniforma / 

stejnokroj 

I, 10p – vojáci  VI, 8 

II, 8 – rybáři  VII, 28 

III, 4 – lesáci VIII, 6; VIII, 15; VIII, p; 

VIII, 28 (3x) 

IV, 8 – nádraží  

VI, 8 - pekárna 

VII, 8 – opraváři  

VIII, 8 a 9 

IX, 2; IX, 2p 

XII, 9 

Účes Krátké vlasy Všechny postavy Všechny postavy vyjma: 

II, 5 – krotitel šelem; II, 

16 – žonglér 

Pleš I, 12; I, 16 III, 30 

II, 16 VI, 8 

IX, 16 IX, 14 

X, 6 XII, 6; XII, 34 

XII, 12 

Šití  I, 7 Žádná postava 

III, 14 

V, 11p 

Úklid  IV, 14 Žádná postava 

VII, 2 

Praní VII, 2 Žádná postava 

X, 14 

XII, 10p 

Sport (ne jako 

povolání) 
 III, 7 – košíková I, 8 – bruslení   

 II, 14 (2x) – 

gymnastika; II, 16 – 

akrobacie   

V, 8 – 9p; VI, 10p – 

lyžování  

III, 16 – jízda na koni 

VI, 16p – bruslení IV, 4 – jízda na kole  

IX, 8 – 9 – spartakiáda   

 

Řízení vozidla  Žádná postava Žádná postava 

Jídlo   II, 14 I, 28 

III, 13 

IV, 20 

V, titulní strana, V, 3; 

V, 6 (2x) 

VI, 3, VI, 6 

VII, 28 

VIII, 34 

IX, 6; IX, 18 (3x) 
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X, 16 XI, 15; XI, 18 

 XII, 30 

Doplňky, šperky Šperky  Žádná postava Žádná postava 

Kabelka Žádná postava III, 35 – dinosauří kluk 

Druhotné 

pohlavní znaky 

Vousy I, 12; I, 16 II, 4; II, 5 (3x); II, 8; II, 

24 

II, 16 III, 24 

III, 4; III, 16 IV, 16; IV, p  

IV, 8 V, 4; V, 23; V, 34 

V, 2; V, 9p  VII, 28 

VI, 5p  VIII, 6; VIII, 15; VIII, p 

VIII, 9 IX, 14 

IX, 3; IX, 6p X, 6; X, 12; X, 28; X, 31 

X, 9p XI, 40 

XII, 11p; XII, 9 XII, 7; XII, 30;  

Věk Senior  I, 5; I, 12 – 13 (4x) I, 28  

IV, 13; IV, 14 III, 30 

V, 3; V, 8 IV, 4 

VI, 8; VI, 5p V, 4; V, 8; V, 13; V, 34 

(2x) 

VIII, 9 VII, 28 

IX, 3 VIII, 6; VIII, p; VIII, p 

X, 14 IX, 14 

XI, 13; XI, 14 X, 28; X, 30 

 XI, 18; XI, 34 

XII, 30 

Barva pleti Tmavá  Žádná postava V, 34 

XI, 40 

Role 

(Jakou 

má roli?) 

Domácí sféra Otec (včetně 

toho, 

k němuž se 

pouze 

odkazuje, ale 

není fyzicky 

přítomen) 

I, 7; I, 8; I, 14 III, 16 

III, 6 IV, p (2x); IV, 13 

IV, 14; IV, 15 X, 8 

V, 2 XI, 7 

VI, 15 XII, 7 

VII, 5p; VII, 16p  

VIII, 8 a 9; VIII 14p; 

VIII, 15p; VIII, 14 

IX, 9; IX, 16 

X, 9p 

XI, 14 

XII, 10p; XII, 12 

Veřejná sféra Povolání I, 7 – hudebník; I, 10p 

– vojáci; I, 12 – 13 

švec; I, 16 – vrhač 

nožů; I, 16 ředitel 

cirkusu 

I, 28 – zemědělec 

II, 8 – rybáři  II, 5 – vzpěrač, krotitel 

šelem, šašek; II, 6 – 

kouzelník; II, 8 – 

krotitel; II, 16 – žonglér, 

provazochodec; II, p. – 

vzpěrač; II, 28 – 

kouzelník, šašek; II, 29 

– akrobat, žonglér;   
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III, 5 – řidič sanitky; 

III, 8 – lesáci; III, 6p – 

kouzelník; III, 10p – 

televizní moderátor; III, 

9 – myslivec 

III, p – farmář 

IV, 7 – šašek; IV, 8 – 

výpravčí; IV, 16 – 

klaun  

IV, titulní strana – 

policista; IV, 16 – 

kuchař 

V, 8 – švec; V, 8p – 

hlídač parkoviště 

V, titulní strana – 

zmrzlinář; V, 4 – 

prodavač; V, p – 

prodavač; V, 13 – 

prodavač 

VI, 8 – pekaři; VI, 15 – 

detektiv 

VI, 8 – lékař   

VII, 8 – oprava 

zemědělských strojů 

VIII, 3 – strojvedoucí; 

VIII, 6 – výpravčí; VIII, 

p – řidič vláčku; VIII, 28 

– hasič, námořník, 

strojvedoucí; 

VIII, 8 – lékař, voják, 

architekt, stavitel, 

horník; VIII, 3p – řidič 

autobusu; VIII, 9 – 

vedoucí oddílu pionýrů, 

traktorista, myslivec, 

dřevorubec; VIII, 14 – 

pracovník ZOO 

X, 6 – kouzelník; X, 28 

– kouzelník; X 32 – 

kouzelník    

IX, 2 – průvodčí; IX, 

2p – policista 

XI, 40 – architekt, 

pokrývač, elektrikář, 

instalatér, topenář 

X, 6 – husar; X, 8 a 9 – 

řidiči náklaďáků (7x); 

X, 16 – pořadatel 

divadelního představení 

XII, 30 – prodavač; XII, 

32 – učitel ve škole 

XI, 14 – ošetřovatel 

v Zoo 

 

XII, 6 – traktorista; XII, 

9 – pilot; XII, 9 – 

kuchař; XII, 9 – 

navigátor; XII, 12 – 

hlídač v parku 

Činnosti 

(Co 

dělá?) 

Domácí práce Zahradničení  I, 8 I, 28 

VIII, 9 

Věšení 

prádla 

Žádná postava XI, 18 

Vaření Žádná postava  XII, 34 

Sport (ne jako 

povolání) 

 III, 6 – jízda na 

koloběžce 

I, 12; I, 15; I, 28; XII, 

10; XII, 14; XII, 30 – 

bruslení a hokej  

I, 16 – volejbal I, 15; I, 28; II, 32; VIII, 

28; XII, 16; XII, 30 – 

lyžování, snowboard,  

běžkování 
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III, 7 – košíková I, 28; III, 35; XII, 14 – 

fotbal  

 I, 28 – potápění 

V, 8p;  VI, 9p (2x) – 

lyžování 

II, 14 – gymnastika  

VIII, 6p – fotbal  

VIII, 9 – jízda na koni IV, 3; IV, 4; IV, 12 – 

jízda na kole 

IX, 4 – házení s míčem IX, 28 – jízda na koni 

IX, 8 – 9 – spartakiáda XII, 14 – pink ponk 

Řízení vozidla  I, 4p I, 28  

II, 7 II, 13 

V, 8 a 9p (3x) IV, 4 

VI, 7p VI, titulní strana 

VII, 3p (2X); VII, 4p 

(2x) 

VIII, 3 (2x); VIII, p 

VIII, 3p (3x); VIII, 9  

X, 9p; X, 9 

XI, 13 

XII, 6; XII, 9; XII, 12 

Jídlo  I, 5 I, 11; I, 15; I, 18 

II, 14p; II, 14  II, 30 

III, 4 – 5 III, 32 

X, 6 IV, 20 

XI, 16 V, titulní strana; V, 3 

 VI, 3; VI, 13; VI, 16  

 VII, 33; VIII, 34 

 IX, 3; IX, 18 (5x) 

 XI, 15; XI, 18; XI, 39 

 XII, 35 

 


