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Anotace 
 Diplomová práce s názvem „Sama doma: případová studie s důrazem na 

genderové stereotypy“ se zabývá reprodukcí genderových stereotypů v živě vysílaném 

publicistickém pořadu Sama doma. Na základě analýzy vybraných dílů pořadu, rozhovoru 

s hlavní dramaturgyní a s oporou odborné literatury dochází práce v rámci případové studie 

ke zjištění, že ke komunikaci stereotypů prostřednictvím vysílaného obsahu dochází. Jejich 

přítomnost práce vyhodnocuje na základě zařazovaných témat, pozvaných hostů, absence 

mužského elementu a všímá si také mluvního projevu moderátorek. Ten je v práci 

vyzdvižen jako hlavní zdroj této reprodukce a je dáván do souvislosti s internalizovaným 

sexismem. Jeho konkrétní projevy ve vysílání jsou tématicky kategorizovány do několika 

podkapitol. Pořad byl již v minulosti kritizován za stereotypní zobrazování žen, a proto 

jsou výzkumná zjištění práce vztažena i k této kritice. Práce dochází k závěru, že přestože 

se tomuto pořadu České televize podařilo od svého vzniku na konci 90. let 20. století 

posunout způsob práce s genderovými rolemi směrem k nestereotypnímu způsobu 

zobrazování, stále se v něm setkáme s projevy, které rigidní povahu těchto struktur spíše 

podporují. 

Annotation 
 This master thesis titled „Sama doma: a case study with emphasis on gender 

stereotypes“ focuses on the way gender stereotypes are manifested in the live publicistic 

talk show Sama doma. Based on the analysis of selected episodes, a conducted interview 

with the show’s head editor and with the support of literature, this thesis shows, that gender 

stereotypes are indeed a part of the content. The presence of these stereotypes is noted 

among the topics chosen, guests invited, in the absence of a male and also in the speech of 

moderators. The speech is highlighted as the main source of gender stereotypes in this 

show and is linked to internalised sexism. Its specific manifestations are thematically 

categorised into several subchapters. The show has been criticised in the past for 

stereotypical depictions of women and the research findings of this thesis are therefore 

compared to the criticism as well. The thesis concludes that even though this show 

broadcasted on Czech Television has succeeded in shifting the way it deals with gender 

roles to a less stereotypical one, we can still find manifestations that support the rigid 

nature of these structures. 
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Úvod 

 Genderové stereotypy jsou problematickým jevem, který přispívá k prohlubování 

nerovností ve společnosti. Lidé se s nimi setkávají nejen v každodenních situacích a 

interakcích, ale také prostřednictvím médií. Ta fungují jako významný socializační činitel, 

a proto je důležité vnímat, jakým způsobem dochází jejich prostřednictvím ke komunikaci 

toho, jak má vypadat „opravdový muž“ a „opravdová žena“.  

 Pro analýzu toho, jakým způsobem dochází k jejich reprodukci v médiích jsem si 

vybral pořad Sama doma. Vysílá se na České televizi a v září roku 2018 oslaví dvacet let 

své existence. Živě vysílaný publicistický pořad od svého vzniku prodělal mnoho změn. 

Rozšířil se o dvě regionální studia, prošlo jím několik různých moderátorek a na chvíli 

došlo k jeho zrušení – na protest diváků však tato pauza trvala jen několik měsíců. 

Sledovanost pořadu sice mírně klesla, ale stále je velmi oblíbený a jeho charakteristickou 

znělku si jistě vybaví mnoho lidí. Přestože byl od počátku určen primárně ženám, podařilo 

se mu rychle si získat také své mužské publikum a v současnosti se pořad profiluje jako 

rodinný. 

 Úvod práce věnuji vymezení problematiky genderových stereotypů, sexismu a 

vysvětlím, proč je vhodné se jimi vůbec zabývat. Následně bych rád objasnil, jakou roli 

hrají v ustanovování genderových rolí média a krátce přiblížil zkoumaný pořad Sama 

doma. Touto prací si také kladu za cíl navázat na stať Jany Valdrové s názvem Stereotypy a 

klišé v mediální projekci genderu, která byla v roce 2001 publikována v Sociologickém 

časopise. Autorka se v tomto příspěvku věnuje reprodukci genderových stereotypů v 

různých médiích a pořadech, mimo jiné právě také v pořadu Sama doma. Touto prací bych 

rád rozšířil poznatky autorky zmiňované statě. 

 Rámec, v němž bych tuto práci rád udržel je případová studie, která poskytuje 

výzkumníkovi možnost pracovat se zdroji různého původu. Samotný popis toho, co se děje 

ve vysílání totiž nepovažuji za dostatečný a v práci si proto kladu ambice podívat se i 

mimo samotný záběr a obohatit zjištěnou skutečnost z televizního vysílání také o výpověď 

některé z tvůrkyň. Valdrová se ve své stati systematicky zabývala prvními dvěma lety 

vysílání, tato práce se zaměří na aktuální stav tohoto pořadu. 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Odchýlení od tezí 

 Oproti schváleným tezím jsem se odklonil od původního záměru zabývat se 

pořadem od roku 1998, tedy od začátku vysílání. V průběhu psaní této případové studie se 

jako přínosnější ukázalo posoudit, jak vypadá pořad v době psaní této diplomové práce, 

aby mohly jeho případné závěry posloužit jako námět k diskuzi o podobě pořadu v 

současnosti a podnět pro eventuální zlepšení jeho kvality. Dle mého názoru bych 

rozptýlením pozornosti do dvou desítek let nedošel ke konkrétním závěrům. 

 Z podobného důvodu jsem nakonec ustoupil od záměru porovnávat pořad s jeho 

zahraničními ekvivalenty. V průběhu rešerše se ukázalo, že jej s podobnými zahraničními 

pořady spojuje jen málo a neshledal jsem analýzu odlišností za důležitou pro mou práci. 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1. Teoretická východiska 

1.1. Gender a genderové role 

 Jeden z hlavních způsobů, jakým se členové společnosti identifikují, spočívá v 

určení, zdali považují sami sebe za muže či ženu. V proklamaci takového faktu jde 

samozřejmě o mnohem více, než o prosté konstatování vlastního biologického pohlaví. 

Proto ještě předtím, než se v této práci dostanu k samotné analýze, považuji za nutné 

představit čtenářům a čtenářkám klíčové teoretické koncepty a pojmy, s nimiž se operuje 

nejen během sběru dat, ale také přímo ve výstupech této práce. 

 Ústředním pojmem, se kterým se bude v této diplomové práci nejčastěji pracovat, 

je gender. Gender (do češtiny často překládán jako rod, přestože se v současnosti stále 

častěji používá původní označení z anglického jazyka) chápeme jako společenskou 

kategorii, která je odvozená od biologicky daného lidského pohlaví [Renzetti, Curan 2003: 

29]. Genderové role pak vnímáme jako „společenské role předepisované členům 

společnosti na základě jejich pohlaví“ (ibid: 58). Názory na to, jakým způsobem se tyto 

role utvářejí a jak jsou spjaty s biologickým pohlavím, se mezi různými sociologickými 

směry liší. Například strukturální funkcionalismus, který byl dominantním sociologickým 

paradigmatem v polovině 20. století, nedělá mezi biologickým pohlavím a genderem velké 

rozdíly. Představitelé strukturálního funkcionalismu chápali společnost jako „stabilní, 

uspořádaný systém, jehož členové ve své většině sdílejí týž soubor hodnot, přesvědčení a 

očekávání, tj. sdílejí určitý společenský konsensus“ (Renzetti, Curan 2003: 23). Genderové 

role, tedy způsob, jakým se lidé příslušného pohlaví mají chovat, považují za přirozeně 

odvozené od biologického pohlaví, vnímají je jako funkční a neměnné. Jakákoli snaha o 

změnu těchto rolí je zbytečná – podle názoru strukturálních funkcionalistů totiž musí ke 

společenským změnám docházet pomalu a evolučně, jinak nefungují – a jelikož jsou 

genderové role přímo spjaté s biologickým pohlavím, nemá smysl na nich cokoli měnit 

[ibid: 24]. Strukturální funkcionalismus ale nedokázal dostatečně pružně reagovat na posun 

domácností k rovnostářštějšímu chápání sebe sama a nepříliš dobře se dala jeho 

východiska aplikovat na jiné skupiny obyvatel nežli na bílé středostavovské rodiny 

[Lindsey 2015]. Dnes se většina sociologů shoduje na tom, že „gender je společensky 

konstruován, tj. že rozdíly mezi muži a ženami jsou vytvářeny spíše prostřednictvím 

sociální zkušenosti než biologicky“ (Linková 2000). 
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 Tento úhel pohledu vychází převážně z feministické sociologie.  Ta předpokládá, že 1

gender je „spíše společensky utvářený než vrozený“ (Renzetti, Curan 2003: 31). Připouští, 

že biologická predispozice hraje při osvojování genderu svou roli, dává však také důraz na 

vliv učení [ibid: 30-31]. Tvrdí tedy, že způsob, jakým se jedinec identifikuje s tím, co je ve 

společnosti považováno všeobecně za „maskulinní“ či „femininní“ (viz dále), je dáno také 

sociálně-kulturním kontextem, a ne pouhou příslušností k biologickému pohlaví. Gender 

není něco, s čím bychom se jako jedinci narodili nebo něco, co bychom měli, ale spíše 

něco, co děláme [West, Zimmerman 1987 dle Eckert, McConnell-Ginet 2003], respektive 

předvádíme [Butler 1990 dle Eckert, McConnell-Ginet 2003]. Je definován společností a 

vyjadřován jednáním jednotlivců v interakci s ostatními v rámci společnosti, v níž se 

pohybují. Není ani neměnný – maskulinní a femininní atributy se ve společnosti časem 

přetvářejí – a mění se i u konkrétních jednotlivců. Woodová ve své knize Gendered Lives 

poukazuje na fakt, že také způsob, jakým gender ve svém životě manifestujeme, se mění i 

v průběhu života a podle interakce s ostatními [Wood 2008: 23-24]. To, co ve svých deseti 

letech může chlapec považovat za maskulinní (úspěch ve fotbale nebo počet kamarádů) už 

neobstojí v dospělosti (úspěch se hodnotí podle pracovních výkonů) [ibid: 29]. 

 Pro potřeby této práce je důležité poznamenat, že se identifikuji s feministickým 

hlediskem, a proto v této práci dále pracuji s genderovými rolemi jako se sociálním 

konstruktem, který nemusí být přímo provázány s biologickým pohlavím. 

1.2. Genderové stereotypy 

 Pojem stereotyp poprvé použil americký novinář Walter Lippmann v roce 1922, 

kdy „upozornil na existenci určitých ustrnulých představ ve vědomí lidí, obvykle, i když ne 

výhradně, přejímaných z jiných zdrojů, než je vlastní sociální zkušenost“ (Linhart, 

Vodáková, Petrusek 1996: 1230). Funkce těchto představ jsou podle Lipmanna čtyři – za 

prvé uspořádávají svět kolem nás do pochopitelné podoby, za druhé jsou zkratkou k 

přímému sdělení, za třetí jsou pohledem na svět a nakonec vyjadřují postoje a hodnoty 

dané kultury [Kubálková, Wennerholm Čáslavská 2009: 11]. Z této definice je patrné, že 

stereotypy se v různých kulturách od sebe liší a nedají se proto univerzálně použít kdekoli 

na světě.

 Hovoříme-li v této práci o feministickém hledisku, nemáme na mysli konkrétní feministický proud, ale 1

zahrnujeme širší soubor různých feministických perspektiv, které se v dílčích názorech různí, stojí však na 
stejných základech.

�4



Mluvíme-li o stereotypech všeobecně, máme na mysli „zjednodušenou reprezentaci 

nějakého lidského projevu, rysu (…). Jsou především typizovanými nositeli soudů, 

postojů, názorů, případně předsudků“ (Burton, Jirák 2001: 188-189). Vznikají tak, že jsou 

pravidelně komunikovány nejen v médiích, ale používají se také v každodenní konverzaci 

– deformují původní předlohu, zjednodušují ji a přehánějí. Jako příklad uvádějí Burton a 

Jirák vyobrazení horníka, který má ve zpravodajství na hlavě přilbu, je umazaný ve tváři a 

stojí v popředí důlního výtahu [Burton, Jirák 2001: 199]. Stereotyp tedy můžeme chápat 

jako označení pro „zjednodušující souhrnný popis určité společenské skupiny“ (Curan, 

Renzetti 2003: 20) Přestože stereotypy nám usnadňují každodenní orientaci ve vjemech, 

jimž jsme vystaveni , mohou mít negativní dopady na život jedinců, čemuž se tato práce 2

věnuje v následující kapitole. 

 V roce 1993 rozdělila americká psycholožka Susan T. Fiske stereotypy do dvou 

různých kategorií. Jsou zobecnitelná pro stereotypy jakéhokoli charakteru, pro potřeby této 

práce je však vztáhneme k genderovým kategoriím. Stereotypy můžeme rozdělit na 

deskriptivní a preskriptivní. Pokud je stereotyp týkající se nějaké skupiny lidí deskriptivní, 

označuje, jakým způsobem se daná množina jednotlivců údajně chová, co by měla 

preferovat a jaké kompetence jí náleží. Lidé mohou předpokládat, že ženy jsou dobré 

sekretářky a učitelky, ale už ne svářečky, manažerky nebo vědkyně. Deskriptivní 

stereotypy omezují jednotlivce v tom smyslu, že rovnou zatěžují a ukotvují jejich interakce 

s ostatními – zjednodušeně řečeno, tento druh stereotypu existuje v mysli všech 

zúčastněných jako nějaký výchozí bod, od něhož se odvíjí další interakce. Preskriptivní 

stereotypy explicitně ovládají danou skupinu ještě o něco více – označují totiž vlastnosti, 

které by příslušníci té které skupiny měli mít, jak by měli přemýšlet a jak by se měli 

chovat. Preskriptivní stereotypy omezují jedince a představují formu sociální kontroly 

[Fiske 1993: 623]. Snahy o prolomení těchto genderových kategorií, respektive očekávání 

s nimi spojenými, s sebou zpravidla nese nějakou formu společenské sankce (více v 

kapitole věnující se mikroagresím). 

 Genderové stereotypy v sobě tedy nesou představu o tom, jak má vypadat 

maskulinní muž či femininní žena [Curan, Renzetti 2003: 20-21]. Operujeme-li v této práci 

s pojmy maskulinita a feminita, máme tím na mysli sociálně konstruované charakteristiky, 

které jsou v daném kontextu (společnosti) připisované mužům (maskulinita) nebo ženám 

 Ze zmiňovaného obrázku horníka pravděpodobně snadno poznáme o jaké povolání jde, aniž by byla 2

fotografie opatřena popiskem.
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(feminita) [Critical Media Project 2007]. Protože se budeme v analýze zabývat stereotypy, 

které se k maskulinitě a feminitě váží, považuji za nutné uvést příklady toho, co 

považujeme za genderové stereotypy v současné tzv. západní společnosti. 

 S maskulinitou jsou nejčastěji spojovány atributy jako síla, ambicióznost, úspěch, 

racionalita a emoční kontrola. Přestože jsou tyto vlastnosti méně rigidní, než tomu bylo v 

minulosti, nezměnily se a jsou stále součástí představy toho, jak se má chovat a jak má 

jednat „opravdový muž“. „Opravdoví muži“ stále nepláčou a jsou mocní a úspěšní, a to jak 

v profesním, tak osobním životě. 

 S feminitou to je podobně – i když se postupně rozšiřuje okruh činností či způsobů 

chování, které jsou považovány za vhodné pro ženy, historicky se příliš neproměnily. Být 

femininní ženou stále znamená být fyzicky atraktivní, emočně expresivní, pečující, 

neprůbojná a zajímat se o lidi a vztahy. „Opravdové ženy“ stále milují děti, pečují o 

domácí prostředí a nedovolují si jakkoli předstihnout muže, zejména pak, jde-li o jejich 

partnery [Wood 2008: 24]. Nezřídka jsou genderové stereotypy paradoxní – od žen se 

očekává, že nebudou tak soběstačné jako muži, na druhou stranu od nich ale společnost 

vyžaduje, aby byly ošetřovatelkami a staraly se o blaho mužů [Bearman, Korobov, Thorne 

2009: 11]. Je možné, že někteří čtenáři a čtenářky této práce nemusí na první pohled 

vnímat jakýkoli z těchto stereotypů za problematický. Doposud jsem pouze popisoval 

existenci stereotypů, ale zatím jsem ještě neodůvodnil jejich potenciální závadnost. Proto 

se o to pokusím s oporou odborné literatury na několika následujících řádcích. 

1.3. Hrozba genderových stereotypů 

 Jak jsem již uvedl dříve v této práci – přestože stereotypy mohou být i v jistém 

slova smyslu pozitivní , častěji jsou negativní a používané k ospravedlnění diskriminace 3

vůči členům vybrané skupiny. Negativní genderová stereotypizace může vést k sexismu, 

tedy k přesvědčení, že status ženy je podřadnější než ten mužský (viz dále). Přestože muži 

nejsou imunní vůči nástrahám genderové stereotypizace (viz dále), jsou to právě ženy, 

které častěji narážejí na problémy spojené se svým statusem – mají menší moc, nižší 

prestiž a dosahují horšího finančního ohodnocení  [Lindsey 2015: 3]. 4

 „Například milá, laskavá babička v houpacím křesle, která v osvětové kampani ‚za bezpečnější domov’ 3

nabádá vnoučata, aby nestrkala prstíky do zásuvek, jelikož je to nebezpečné, může být chápána jako 
stereotyp nesoucí pozitivní význam“ (Burton, Jirák 2001: 189). 

 „V České republice je rozdíl v odměňování mužů a žen druhý nejvyšší v rámci unijních států, hned po 4

Estonsku. Ze statistik vyplývá, že ženy ve věku 35 až 39 let vydělávaly v roce 2015 průměrně 24 tisíc korun 
měsíčně, o 10 tisíc méně než muži“ (Český statistický úřad 2017).
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 Genderové stereotypy „mohou vést ke zkreslenému a chybnému pochopení reality. 

V jejich důsledku vznikají genderové a jiné nerovnosti, které jsou rizikem pro 

demokracii“ (Smetáčková 2015: 13). Hrozbu představují právě kvůli podpoře nerovností – 

„ty zákonitě vedou k omezení možnosti určitých sociálních skupin podílet se na veřejném 

rozhodování. Systematické vylučování určitých skupin z politického a veřejného života 

způsobuje celkové vychýlení společnosti. Témata, která jsou zviditelňována a hodnoty, 

které jsou dominantně prosazovány, tak mohou být slepé vůči potřebám části populace. 

Lidé z těchto skupin se pak mohou cítit marginalizovaní. Možnosti jejich životní 

seberealizace jsou zhoršené a jejich osobní potenciál není využíván“ (ibid). Toto 

odůvodnění se dá samozřejmě vztáhnout na daleko širší spektrum stereotypů nežli 

genderové – na etnické, věkové, na základě sexuální orientace apod. Důvod pro eliminaci 

genderových stereotypů nemusí být dokonce motivován ani touto humanistickou snahou. 

Vláda České republiky v roce 2014 vydala strategický dokument s názvem Vládní 

strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014-2020, v němž poukazuje 

na to, že podpora genderové rovnosti přispívá mimo jiné i k ekonomickému růstu, lepší 

konkurenceschopnosti a výkonnosti ekonomiky i pracovního trhu, či k demografickému 

růstu populace [Vláda České republiky 2014: 5]. Není tedy na místě snahu o podporu 

genderové rovnosti brát jako něco zbytečného – těžit z ní může celá společnost. 

1.4. Sexismus – útlak na základě genderové příslušnosti 

 K útlaku ve společnosti dochází v momentě, kdy jedna skupina má přístup k větší 

moci a privilegiím než jiná a když se tato moc a privilegia používají pro zachování statu 

quo. Útlak je proto nejen stavem, ale také procesem – stavem máme na mysli nerovný 

přístup skupin k moci a privilegiím, procesem útlaku je udržování této nerovné situace 

mezi skupinami [Prilleltensky, Laurier 1996 dle David 2013: 3]. Rozdělování jednotlivců 

do těchto skupin může probíhat na základě různých společných jmenovatelů (např. rasy, 

pohlaví, sexuální orientace apod.), a proto má útlak na základě příslušnosti k nějaké 

skupině mnoho podob (rasismus, sexismus, heterosexismus apod.). K útlaku může 

docházet systémově a to nejen prostřednictvím zákonů či nařízení, ale také skrze různá 

omezení ve veřejném prostoru nebo sociálními normami či konvencemi. Za omezení ve 

veřejném prostoru můžeme považovat například přítomnost přebalovacího pultu pouze na 

dámských záchodech, za sociální normu můžeme považovat používání generického 
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maskulina [David 2013: 3-4]. Generickým maskulinem máme na mysli jazykový jev, při 

němž je užit „název osoby v mužském rodě, který je míněn jako neutrální z hlediska rodu 

biologického, neboť mluvčí biologický rod nezná, nebo ho v daném kontextu považuje za 

méně důležitý než jiné sociální charakteristiky“  (Valdrová ©2012-2018). 5

 Sexismus je možné zjednodušeně definovat jako sociální vztah, v němž muži 

znevažují ženy [Flood, Kegan Gardiner, Pease, Pringles 2007: 556]. V širším pojetí 

sexismem označujeme systematicky nespravedlivé zacházení s dívkami a ženami ze strany 

mužů a společnosti [Bearman, Korobov, Thorne 2009: 11]. Tato definice naznačuje, že 

sexismus není omezen pouze na mezilidskou či meziskupinovou interakci, ale jeho podoba 

je daleko širší a stejně jako v případě jakéhokoli jiného útlaku, který jsme výše popsali, je 

institucionalizovaná. Za sexismus proto označujeme jakýkoli postoj či chování jednotlivců, 

institucí nebo nastavení sociálních norem na základě přesvědčení, že muži jsou přirozeně 

nadřazení ženám a měli by jim dominovat v každém aspektu života: v politickém, 

ekonomickém i sociálním [Sue 2010: 166]. Jeho podoby pokrývají celé široké spektrum – 

na jedné straně jde o výrazné projevy jakými jsou domácí násilí, sexuální obtěžování, 

napadení nebo pracovní diskriminaci a na straně druhé jde o daleko méně výrazné události, 

které stojí na pozadí každodenních interakcí a prožitků. Právě proto, že škála sexistických 

projevů může být velmi široká, není nic překvapivého, že velké množství z nich nedělají 

jedinci úmyslně. Nehledě na to, zdali je na pozadí tohoto jednání jasný úmysl nebo ne, 

mohou mít všechny projevy sexismu stejně důležitý dopad na každodenní zkušenost žen – 

jejich jednotlivé instance se kumulují a utvářejí tak osobnosti, mezilidské vztahy a identitu 

žen [Bearman, Korobov, Thorne 2009: 11]. Abychom lépe pochopili komplexní povahu 

sexismu, považuji za důležité rozklíčovat, v jakých instancích se s ním můžeme jako 

jednotlivci setkat. 

 Sexismus se odehrává na třech různých úrovních. V první řadě hovoříme o 

institucionalizovaném sexismu, který je hluboce zakořeněný v politických, sociálních a 

ekonomických institucích. Příkladem institucionalizovaného sexismu jsou omezená práva 

žen nebo mediální obsahy, které představují ženy primárně jako sexuální objekty. Na nižší 

úrovni se se sexismem setkáváme v rovině interpersonální, tedy přímo v mezilidských 

interakcích. Když jedinec nějakým způsobem komunikuje stereotyp, že by ženy měly být 

podřazené muži, a proto jim nenáleží stejná práva nebo v instancích, kdy muž se ženou bez 

 Valdrová v této souvislosti uvádí například „Eva je dobrý psycholog“ (Valdrová ©2012-2018) nebo 5

„Pracovala jsem jako vedoucí ekonom“ (ibid).
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jejího souhlasu zachází jako se sexuálním objektem, hovoříme o interpersonálním sexismu. 

Nakonec se sexismus odehrává přímo v mysli jednotlivce – konkrétně ženy. Jde o často 

přehlížený internalizovaný sexismus, který se projevuje v konverzacích mezi ženami, u 

nichž nemusí být přítomen muž. Pocit vlastní nedostatečnosti jakožto ženy, přesvědčení, že 

ženám nenáleží stejná práva jako mužům nebo pocit, že se hodnota žen odvíjí od jejich 

fyzické atraktivity – to všechno jsou příklady internalizovaného sexismu. [Bearman, 

Amrhein 2013: 192] Protože se během výzkumu ukázalo, že je tato rovina při analýze 

reprodukce genderových stereotypů v pořadu Sama doma důležitá, budu ji věnovat 

samostatnou kapitolu. 

 Protože sexistické projevy často vycházejí z genderových stereotypů a pomáhají 

jejich existenci ve společnosti upevňovat, rád bych pro potřeby této práce objasnil, jakým 

způsobem se sexismus v současnosti projevuje. 

1.4.1. Moderní sexismus 

 Podoba sexismu se v historii proměňovala a to, co bylo přípustné veřejně prohlásit 

o ženách ještě v první polovině dvacátého století nemusí být dnes považováno za vhodné. 

Možná právě z nevědomosti, že sexistické projevy nejsou konstantou, která je platná v 

jedné a téže podobě napříč historií, se v médiích objevují nejen názorové blogy ale často 

také rozhovory, které snahy o vymýcení sexistického chování zavrhují s odůvodněním, že 

(již) k žádnému nedochází. Objevují se tak články s titulky „Sexismus v Hollywoodu je 

hloupost, mám spoustu práce, říká Theronová “, „‚Nešikovný flirt není zločin.‘ Herečka 6

Deneuvová se postavila za muže v kampani #MeToo “ nebo „Ženy jen chtějí ukázat, že je 7

o ně zájem, řekl o kampani #MeToo Babišův poradce Svoboda “, které se v debatě o 8

genderové rovnosti dají považovat minimálně za kontraproduktivní. Rád bych proto na 

několika následujících řádcích objasnil, jaké méně explicitní formy sexismu se mohou ve 

společnosti objevovat. Výzkumy (viz dále) totiž ukazují, že tyto formy mohou pro ženy 

představovat zhruba stejnou hrozbu, jako nepokrytě sexistické chování. 

 Dostupné z: https://ona.idnes.cz/charlize-theronova-sexismus-hollywood-prace-herectvi-klise-nabidka-6

herecka-uplatneni-glg-/spolecnost.aspx?c=A161110_111441_spolecnost_bib

 Dostupné z: https://www.lidovky.cz/nesikovny-flirt-neni-zlocin-herecka-deneuvova-se-postavila-za-7

muze-1p2-/kultura.aspx?c=A180110_122535_ln_kultura_jto 

 Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/za-karlovku-bez-sexismu-desitky-lidi-protestuji-pred-8

univerz/r~aa12ba0228f111e8aca5ac1f6b220ee8/
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 Peter Glick a Susan T. Fiske ve své stati The Ambivalent Sexism Inventory: 

Differentiating Hostile and Benevolent Sexism (1996) definovali dvě formy sexismu – 

hostilní a benevolentní. Zatímco projevy hostilního sexismu jsou otevřeně směřovány proti 

ženám a nějakým způsobem je explicitně degradují, benevolentní sexismus je skrytější a 

často rámován pozitivními úmysly ze strany toho, kdo se ho dopouští. [Glick, Fiske 1996: 

491-492] Benevolentní sexismus se projevuje například paternalistickým úmyslem 

„ochránit ženu jakožto něžné pohlaví“ nebo ji obdivovat jako „manželku a matku“ [Sue 

2010: 168]. Jako další příklad můžeme uvést tvrzení, že ženy jsou lepší učitelky než muži 

nebo že mají daleko lepší vztah k dětem.  

 Podobně o sexismu uvažuje také Derald Wing Sue ve své knize Microaggressions 

in Everyday Life: Race, Gender, and Sexual Orientation (2010), která jej označuje jako tzv. 

moderní sexismus a spojuje ho primárně s pojmy jako neviditelnost, dobré úmysly a 

kontrola. Moderní sexismus se sice projevuje přesvědčením jednotlivce, že nemá vůči 

ženám žádné předsudky a prosazuje rovnost mezi muži a ženami, na druhou stranu však 

podvědomými postoji odmítá jakékoli programy a legislativu, která by pomohla právě 

ženám. Stojí totiž na různých falešných přesvědčeních, která umožňují následnou (byť 

podvědomou) diskriminaci žen – že muži a ženy již mají stejné podmínky uspět ve 

společnosti, že diskriminace žen je věcí minulosti, a že nejsou jakkoli znevýhodňované, 

protože jde v současnosti naopak o muže, kteří jsou utlačováni [Sue 2010: 168]. Protože se 

domnívám, že se o méně otevřených formách sexismu ve společnosti stále relativně málo 

mluví, přestože mají stejně negativní dopad [ibid] jako výše jmenovaný hostilní sexismus, 

rád bych čtenáře na následujících několik řádcích seznámil s konceptem, který lze v 

každodenních interakcích snadno přehlédnout – s mikroagresemi. Ty ze stereotypů často 

vycházejí a recipročně je pomáhají upevňovat. 

1.4.2. Mikroagrese 

 Podobně jako tomu je u stereotypů, ani mikroagrese se nemusí vztahovat pouze k 

genderu – odborná literatura [Sue 2010] definuje tři různé typy: rasové či etnické, 

genderové a související se sexuální orientací. Genderové mikroagrese (stejně jako ostatní 

jmenované) dále dělíme na tři různé projevy – mikroútoky, mikrourážky a mikroinvalidace 

[Sue, Capodilupo 2008 dle Sue 2010: 169]. Genderové mikroútoky jsou nejvíce podobné 

klasickému sexismu v tom, že jsou nepokryté – příkladem mohou být sexistické nadávky. 

Oproti tomu genderové mikrourážky chápeme jako chování a prohlášení, která nejsou sice 
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explicitně mířená proti ženám, často však v sobě ukrývají nějaké negativní poselství. Jde 

například o situaci, v níž učitel vyvolává ve třídě pouze chlapce – tím může okolí vysílat 

zprávu, že muži jsou v jeho očích inteligentnější nebo důležitější než ženy. Genderové 

mikroinvalidace jsou neúmyslná verbální sdělení nebo činy, které zneplatňují myšlenky 

nebo pocity žen. Ilustrovat tuto formu mikroagrese můžeme na skupině mužů, kteří spolu 

chodí po práci do společnosti, nikdy však nepozvou svou kolegyni, protože automaticky 

očekávají, že by neměla zájem se s nimi bavit o sportovních tématech, která na setkáních 

pravidelně řeší [Nadal, Corman, Hamit, Lyons, Weinberg 2010: 195]. Genderové 

mikroagrese jsou nebezpečné z několika důvodů – nejen, že o nich často neví jedinec, 

který se jich dopouští, mnohdy to ale netuší ani žena, která je na straně příjemce tohoto 

konání [Sue 2010: 169]. Protože k mikroagresím dochází často jemně a nevědomky, jejich 

oběti mají tendenci jejich existenci zpochybňovat. Ženy, které jsou podobným situacím 

vystaveny, si tak mohou namlouvat, že jsou přecitlivělé a že k žádnému podobnému 

chování ze strany pachatele nedochází [David 2013: 5]. 

 Tématicky se projevy genderové mikroagrese dají rozdělit do osmi různých 

kategorií: sexuální objektivizace, druhořadé občanství, předpoklad méněcennosti, popírání 

existence sexismu, předpokládání tradičních genderových rolí, užívání sexistického jazyka, 

popírání vlastních projevů sexismu a mikroagresivní prostředí [Nadal, Corman et al. 2010: 

197]. K první z nich (sexuální objektivizaci) dochází, když je ženské tělo vnímáno 

převážně jako předmět potěšení nebo psychologického vlastnictví ostatních, primárně 

mužů – ženy jsou zredukovány na své fyzické vlastnosti nebo svou sexualitu. Příkladem 

může být zírání na poprsí ženy v běžném rozhovoru, hvízdání na kolemjdoucí ženu ale 

také dotýkání se ženy bez jejího svolení [Sue 2010: 169-170]. 

 K mikroagresi ve formě druhořadého občanství dochází ve chvíli, kdy se s muži 

zachází přednostně oproti ženám [Nadal, Corman et al. 2010: 197]. Dochází k tomu 

například v momentech, kdy jsou ženám v zaměstnání přenechávány méně důležité úkoly 

nežli jejich kolegům nebo v případě, kdy stejné aktivitě žen není věnována taková 

pozornost jako u mužů. Sue uvádí jako příklad konkrétní sportovkyně, kterým se 

nedostává nového vybavení a oblečení tak často jako jejich mužským kolegům (pět let 

oproti každému roku) [Sue 2010: 171]. 

 Rizika sexistického užívání jazyka tkví ve zneviditelňování žen a jejich následném 

pocitu méněcennosti a nižší kompetentnosti [ibid]. O konkrétním projevu sexistického 

jazyka jsem se v této práci zmiňoval již dříve – v češtině jde například o problém 
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generického maskulina. Do této kategorie se však dají zařadit i oslovení žen, která mají za 

účel je nějakým způsobem ponížit či zesměšnit – například když kolega v práci svou 

kolegyni osloví „zlatíčko“ nebo „miláčku “ [Nadal, Corman et al. 2010: 198]. 9

 Mezi projevy předpokladu méněcennosti patří, když muž bez dotázání pomůže ženě 

s nákupem, protože automaticky předpokládá, že není dostatečně silná na to, aby jej sama 

odnesla. Předpoklad méněcennosti se nevztahuje pouze na fyzické schopnosti, ale dá se 

rozšířit také na ty intelektuální. S dalším typem mikroagrese, který představuje popírání 

existence sexismu, patří situace, v níž muž devalvuje každodenní zkušenost žen se 

sexismem tím, že je považuje za zbytečné přehánění [Nadal, Corman et al. 2010: 198]. 

Podobná situace nastává při popírání vlastních projevů sexismu – v této situaci se často 

setkáváme s tvrzeními, že jedinec „nevidí pohlaví“ při výběru kandidátů na pracovní pozici 

[ibid]. 

 Na potenciální nebezpečí společenské penalizace za snahu o prolomení 

genderových kategorií jsem upozornil již v kapitole věnující se rozdělení stereotypů na 

preskriptivní a deskriptivní. Mikroagrese, které se zakládají na dodržování tradičních 

genderových rolí, v sobě toto nebezpečí nesou. Tyto projevy jsou často směřovány ženám s 

účelem informovat je o tom, co se od nich očekává právě proto, že jsou ženami – že by 

neměly ve velké míře pít alkohol, neměly by se vulgárně vyjadřovat, svobodné ženy jsou 

často dotazovány na to, kdy se hodlají vdávat apod. Neshoduje-li se ženské chování s 

představou okolí, může být odsuzována – často právě v situacích, kdy muže za stejné 

chování nečeká postih žádný. Příkladem může být velký rozdíl mezi vnímáním mužské a 

ženské promiskuity nebo hodnocení asertivní ženy v pracovním kolektivu. Je-li v témže 

kolektivu asertivní muž, může být považován za kompetentního nebo cílevědomého. Žena 

se stejnými vlastnosti může čelit poznámkám o „neženskosti“, přílišné emocionalitě a 

hostilitě [Sue 2010: 173]. 

 Nakonec hovoříme o projevech mikroagrese v každodenním prostředí – jde o 

každodenní kontakt ženy s institucionalizovanými projevy sexismu – nižší plat oproti 

mužům, více mužů v řídících pozicích apod. [Nadal, Corman et al 2010: 198] 

 Mikroagrese (a projevy sexismu všeobecně) mají negativní vliv na život žen. Jejich 

následkem jsou vystavovány většímu emocionálnímu i fyzickému násilí, sexuálním 

útokům a sexuálnímu násilí, zastávají méně důležité role ve společnosti a v neposlední 

 Z anglického originálu „by calling a female coworker “sweetie” or “honey”“ [Nadal, Corman et al. 2010: 9

198]-
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řadě se u nich projevují různé psychické poruchy [Sue 2010: 176]. Protože detailnější 

rozbor dopadů mikroagresí na životy žen přesahují rámec této diplomové práce, rád bych 

odkázal na knihu Microaggressions in Everyday Life: Race, Gender, and Sexual 

Orientation (Sue 2010), která se této problematice věnuje daleko podrobněji. 

  

1.5. Chlapci nepláčou – maskulinita a ohrožení mužů 

 Přestože časem dochází k různým sociálním změnám, které vnímání genderových 

rozdílů mění, muži jsou stále vnímáni jako nadřazení ženám [Lindsey 2015: 280]. Ale 

nakonec to nejsou pouze ženy, které jsou ohroženy genderovými stereotypy – sexismus má 

negativní dopad také na muže, i když stále stojí v pozici privilegovanějšího genderu . Na 10

pozadí těchto problémů stojí různé maskulinní normy, skrze jejichž manifestaci mohou 

muži realizovat svou genderovou roli [Lindsey 2015: 286]. Mnoho z nich, které nám 

pomohou dále ve výzkumu, se prolíná a navzájem doplňuje. 

 Maskulinních norem je více. Všem nadřazená je tzv. hegemonická maskulinita, 

která představuje ideální formu maskulinity, jež je specifická a platná v dané společnosti a 

v konkrétním historickém období [Connell 1995 dle Courtenay 2000: 1387]. Představuje 

dominantní genderový konstrukt, kterému jsou podřazené všechny feminity i ostatní formy 

maskulinity [Courtenay 2000: 1387; Gordon et al. 2013: 394]. 

 Jedna z nejdůležitějších norem maskulinity je antifeminní norma, která staví 

mužské atributy do přímého kontrastu s čímkoli, co je ženské. Muži jsou jednoduše 

socializováni k tomu, aby odmítli cokoli spojeného s ženstvím, ať už jde o projevování 

emocí nebo zranitelnosti. Tato norma je natolik úzce spjata se všemi ostatními, že je 

vnímána jako to, co maskulinitu přímo definuje (popření ženství) [Lindsey 2015: 286]. 

Automaticky tím ale devalvuje hodnotu čehokoli feminního jako něčeho nežádoucího. 

Výše zmíněné potlačování emocí představuje další důležitou normu, která umožňuje 

jedinci manifestovat maskulinitu. Chlapci jsou již od raného věku odrazováni od 

projevování přílišné citlivosti v obavě, že by se mohli setkat v lepším případě s 

nepochopením. Jsou nabádáni, aby nenavazovali hlubší přátelství s ostatními chlapci – 

lidská potřeba kontaktu s ostatními je však silnější. V dospělosti má pak za následek 

utváření separátních míst, kde se mohou ve striktně antifeminním prostředí sbližovat, aniž 

 Jak muži, tak ženy vnímají práva a privilegia mužů jako záviděníhodné a žádoucí, přestože mohou 10

vykonávat stejné věci – muži mají kariéry, ženy chodí do zaměstnání; muži jsou sexuální vůdci, ženy 
následovnice [Lindsey 2015: 280].
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by to jejich maskulinitu jakkoli narušovalo (bary, sportovní kluby, armáda apod.). V těchto 

spolcích však zpravidla neřeší mezilidské vztahy – zakořeněná antifeminní norma je v 

přímém kontrastu ke sdílení hlubších citů [Lindsey 2015: 287]. 

 Výzkumy ukázaly [Lindsey 2015: 286, Edwards 2013, Courtenay 2000, Gordon et 

al. 2013], že snaha o zachování maskulinity mívá časté negativní zdravotní dopady. Muže 

v případě emoční restrikce provázejí deprese, které nejsou ochotni řešit z obavy, že by byli 

vnímáni jako neschopní se s nimi sami vypořádat, a tím pádem by byli vnímáni jako 

feminní. Neřešené psychické problémy pak mohou končit sebevraždou [Lindsey 2015: 

286]. Studie prokázaly vztah mezi mezi maskulinními normami a riskantním sexuálním 

chováním nebo násilím vůči partnerce či partnerovi [Gordon et al. 2013: 395]. Deprese 

spojené s maskulinitou provázejí muže i v případě, že si připadají nedostatečně, co se 

jejího naplnění týče – mohou být zklamaní, když nejsou rodinnými chlebodárci a jejich 

živobytí financuje partnerka nebo když vyčerpávající honbu za kariérními úspěchy 

kompenzují závislostí na alkoholu. Více vhledu do této problematiky poskytuje například 

finská studie Narratives of Masculinity and Depression [Valkonen, Hänninen 2012], která 

sice maskulinitu nevidí jako hlavní příčinu depresí u mužů, dává je však do zajímavé 

souvislosti. 

 Výzkumy tedy naznačují, že z boje s genderovými stereotypy mohou těžit i muži, 

pro něž může být rigidní struktura maskulinity příliš svazující a nedává jim dostatečný 

prostor se vyjádřit. 

1.6. Internalizovaný sexismus jako forma útlaku 

 Na pozadí reprodukce genderových stereotypů v každodenním životě nestojí pouze 

muži nebo společnost jako taková, ale jak jsem zmínil již v kapitole věnující se sexismu, 

také samotné ženy. Je proto důležité, abychom si přiblížili další pojem, se kterým budeme 

ve výzkumu operovat – internalizovaný sexismus, občas též překládaný jako 

internalizovaná misogynie. Pochopení podstaty internalizovaného sexismu je jedním z 

předpokladů pro úspěšný boj se sexismem jako takovým [Bearman, Amrhein 2013] 

Přestože se ukazuje, že internalizovaný útlak různého původu je velmi častý, v oblasti 

psychologie se mu stále věnuje relativně malá pozornost [Bearman, Korobov, Thorne 

2009; David 2013: 13-14]. 
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 Skutečnosti, které prožíváme každý den, ovlivňují náš hodnotový systém, naše 

chování a to, jací jsme jako jednotlivci. Pakliže je žena v každodenním životě vystavována 

sexismu, utváří to její hodnoty, mění způsob, jakým navazuje vztahy a jak prožívá vlastní 

život. Stejně jako sexismus existuje v mnoha různých formách, podobně je na tom také 

jeho internalizovaná podoba. Internalizovaný sexismus může vést k tomu, že ženy a dívky 

neberou vážně své vlastní zkušenosti a podhodnocují je, soupeří spolu navzájem o zdánlivě 

omezené zdroje, shazují se stejným způsobem, jakým byly shazovány ony, pohlížejí na svá 

těla jako na něco, co je esenciálním prvkem jejich identity a jsou přesvědčeny o vlastní 

bezmocnosti [Bearman, Amrhein 2013: 195]. 

 Bearman, Korobov a Thorne ve své stati The Fabric of Internalized Sexism (2009) 

přibližují, jak se tyto projevy útlaku internalizují u žen, tedy jakým způsobem si je osvojí a 

dále je reprodukují v každodenních interakcích. Uvádějí příklad dívky, která vyrůstá v 

chudobě a během svého života (ve škole, v televizi, od zaměstnavatele) se setkává s 

tvrzením, že z „lidí jako je ona nikdy nic nebude“. Pakliže toto tvrzení uslyší vícekrát, 

ztotožní se s ním, změní podle toho své chování a tím si internalizuje tuto formu útlaku. 

Toto sdělení pak může předávat dále ostatním jedincům ve své socioekonomické vrstvě – 

své komunitě nebo dětem [Bearman, Korobov, Thorne 2009: 13]. Je důležité podotknout, 

že se internalizovaný sexismus nezřídka překrývá s internalizovaným útlakem jiného 

charakteru, často rasového. Systémy diskriminace jdou totiž velmi často ruku v ruce – 

příkladem tohoto fenoménu je například používání přípravků pro zesvětlení pleti u žen 

některých asijských a afrických zemí [David 2013: 1]. K internalizaci sexismu jsou 

nejnáchylnější dívky mezi jedenáctým a čtrnáctým rokem života a k jeho ustanovení v 

osobnosti dochází v pozdní adolescenci. [Bearman, Korobov, Thorne 2009: 14-15]. K 

dotváření genderové role ženy však dochází po celý život, a proto dochází k internalizaci 

sexismu, jeho upevňování nebo přeměně v různých částech života – také v dospělosti jsou 

ženy vystavovány společenským mechanismům, které je za „správné“ (tedy odpovídající 

jejich genderu) chování odměňují a za to špatné penalizují [Bearman, Amrhein 2013: 197].  

 Ve výše zmíněné stati autoři rozdělili projevy internalizovaného sexismu do 

několika skupin. První z nich označují jako pocit bezmoci a nekompetentnosti. Ta podle 

autorů pramení mimo jiné z absence ženských vzorů v některých profesních odvětvích a 

systematické přesvědčování mladých dívek, že nemají k určitému zaměstnání predispozice.

[Bearman, Korobov, Thorne 2009: 15]. 
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 Druhý způsob manifestace internalizovaného sexismu můžeme spatřovat v 

soutěživosti mezi ženami. Ta se projevuje například verbálním shazováním ostatních žen 

za účelem vyzdvižení vlastního postavení. Lidé se totiž daleko snáze srovnávají s ostatními 

ve svých členských skupinách a nepoměřují se s těmi privilegovanějšími, do nichž nepatří. 

Autoři statě podotýkají, že z marxistického pohledu je tento faktor velmi důležitý pro 

udržení nerovných mocenských struktur – kdyby totiž utlačovaná skupina dosáhla 

dostatečné solidarity, mohla by ohrozit skupiny, které mocí disponují [Bearman, Korobov, 

Thorne 2009: 16]. 

 Třetí z projevů, který se ve stati objevuje, je znehodnocování. Jazyk pomáhá udržet 

mocenskou nerovnost tím, že utlačovanou skupinu donutí znehodnocovat vlastní pohled na 

svět. Znevažování a kritika vytvářejí sociální stigma, které je internalizované v momentě, 

kdy znevažovaní kritiku sami přejmou a uplatňují na své okolí, které spadá do téže členské 

skupiny. Devalvují své myšlení, názory, pocity, svá přesvědčení či rozhodnutí. 

Systematické znevažování hraje důležitou roli v internalizovaném sexismu, kdy nutí ženy 

sebe sama cenzurovat, nedůvěřovat svému soudu [Bearman, Korobov, Thorne 2009: 17]. 

Posledním z projevů, kterému se v této stati autoři věnují, je objektivizace sebe sama (viz 

dále). 

 Jeden z autorů textu, Steve Bearman, na výše uvedenou stať navázal s Marielle 

Amrhein v roce 2013 kapitolou v knize Internalized Oppression: The Psychology of 

Marginalized Groups (2013), kde rozvinuli další dvě formy – ponižování ostatních žen, 

když nenaplňují adekvátně svou genderovou roli a ztrátu sebe sama. 

 Ztrátou sebe sama je míněna situace, při které žena zapomíná na vlastní touhy a 

sny. Sexismus totiž učí ženy, aby přizpůsobovaly svá přání mužům, jejichž požadavky jsou 

v patriarchální společnosti vždy důležitější. Nejde jen o muže, ale o kohokoli, u něhož se 

očekává, že se o něj bude žena starat. V případě, že si žena tuto formu sexismu 

internalizuje příliš brzy, je možné, že si sama svých vlastních priorit není vědoma. Autoři 

statě si všímají, že se tato forma internalizovaného sexismu projevuje zejména u 

sexuálního chování, kdy je žena podvědomě uvedena do přesvědčení, že její sexualita 

slouží primárně k uspokojení muže, nabytí sociálního statusu nebo předejití konfliktu 

[Bearman, Amrhein 2013: 209]. Internalizovaná forma ponižování ostatních žen se 

odehrává v momentě, kdy jedna žena kritizuje jinou (nebo sebe sama) za neadekvátní 

naplňování své genderové role – jednak jde o užívání nadávek, které souvisí s přílišnou 

promiskuitou (nebo naopak v případech, kdy žena není dostatečně sexuální podle 
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společenských očekávání) a jednak o znehodnocování uvažování nebo chování ostatních 

žen verbálním útokem na jejich mentální zdraví. [ibid 2013: 215]. 

 Výše jsem zmínil objektivizaci sebe sama jako jednu z forem internalizovaného 

útlaku. Věnovat se jí budu krátce v samostatné kapitole, neboť na ní Bearman a Amrhein 

vhodně ilustrovali případ, kdy je internalizovaný sexismus paradoxně použit jako obrana 

před sexismem z vnější. 

1.6.1. Objektivizace sebe sama jako forma obrany 

 Poslední forma internalizovaného sexismu spočívá v objektivizaci vlastního těla. 

Ženy jsou (stejně jako ostatní členové společnosti) každý den obklopeny mediálními 

obrazy žen a skrze mužské pohledy jsou vsazeny do společenského prostředí, v němž jsou 

často zkoumány a hodnoceny podle svého vzhledu a těla. Ženy se proto rychle naučí 

společenské důležitosti vlastního vzhledu a v kontextu chápání vlastního těla se naučí 

osvojit si cizí pohled na sebe sama – internalizují si jej [Bearman, Korobov, Thorne 2009: 

16-17]. 

 Existují alespoň tři způsoby [Bearman, Amrhein 2013: 198-199], jakým může dát 

ženě okolí najevo její objektivizaci. Za prvé ji může schválit – žena může být pochválena 

za svůj vzhled nebo nějak společensky odměněna za to, jak vypadá. Za druhé se může 

setkat s odmítnutím, kritikou nebo ponížením a nakonec se může stát sociálně 

neviditelnou . Jak jsem již zmínil výše, je paradoxní, že se dá internalizovaný sexismus 11

využít ve prospěch samotných žen. Bearman a Amrhein ve své stati Girls, Women and 

Internalized Sexism uvádějí tři situace v nichž se ženy snaží aktivní a otevřenou 

objektivizaci jinou ženu chránit. Jednou z nich je babička, která pokaždé, když za ní přijde 

vnučka na návštěvu, okomentuje její váhu; druhá je adolescentka, která vytýká své 

kamarádce, že nemůže jít s nějakým konkrétním účesem do školy a nakonec to jsou ženy, 

které na nespokojenost kamarádky s přílišnou pozorností ostatních mužů odvětí, že si za 

„to může sama“ svým příliš vyzývavým oblékáním. Přestože všechny případy můžeme 

vnímat jako zbytečnou kritiku, autoři statě v tomto jednání vidí snahu ochránit ostatní ženy 

před výše uvedeným odmítnutím nebo sociálním zneviditelněním [Bearman, Amrhein 

2013: 199]. Jak jsem naznačil již na začátku kapitoly o internalizovaném sexismu, systémy 

útlaku se velmi účinně doplňují a ani internalizovaná forma objektivizace nebude 

výjimkou. Internalizovaný rasismus se objevuje nejen v dříve zmiňované snaze žen vybělit 

 Z angl. originálu „social invisibility“ (Bearman, Amrhein 2013: 199).11
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vlastní kůži, ale vede také k upřednostňování rovných vlasů u afroameričanek, přestože 

jejich vlasy jsou přirozeně kudrnaté. Spoustu času, energie a peněz tak investují do jejich 

narovnávání [ibid: 206]. 

 Přizpůsobování se sexismu a aktivní participace na něm však, bohužel, není 

odpovědí na snahu se ze sexistického chování společnosti vymanit. Přestože tak ženy 

nečiní s negativním úmyslem, využívání nástrojů internalizovaného sexismu (a tím pádem 

uplatňování restriktivních genderových rolí na ostatní) hraje důležitou roli v udržení 

sexistického systému nedotčeného [ibid]. Tento fakt ilustruje výzkum autorek Dawn M. 

Szymanski a Stacy L. Henning s názvem The Role of Self-objectification in Women’s 

Depression: A Test of Objectification Theory (2006), který potvrzuje, že nástroje 

internalizovaného sexismu ve finále ženám ubližují stejně, jako sexismus z vnější. V této 

stati zkoumaly autorky jakým způsobem ovlivňuje sexuální objektivizace sebe sama 

depresi u žen. Ve výzkumu prokázaly, že sexuální objektivizace vedla k pravidelnému 

monitorování vlastního těla. Tato činnost se dále projevovala pocitem většího studu z 

vlastního těla a větší úzkostlivosti týkající se vlastního vzhledu, které se následně opravdu 

projevovaly depresivními poruchami [Szymanski, Henning 2006]. Je proto zřejmé, že 

nástroje internalizovaného sexismu neposkytují ženám kýženou ochranu. 

1.6.2. Eliminace internalizovaného sexismu 

 Stejně jako vnější sexismus, i internalizovaný sexismus představuje neustále se 

vyvíjející proces vyjednávaný v síti vzájemných sociálních interakcí, do nichž každý den 

jako jedinci vstupujeme. Pochopení mechanismů jeho fungování poskytuje příležitost 

nahradit tyto naučené způsoby chování vědomým jednáním, kterým se lidé mohou aktivně 

spolupodílet na eliminaci internalizovaného sexismu. V případě sexismu je důležité si 

uvědomit, že osvojování genderových rolí, sexismus, internalizovaný sexismus i nadvláda 

mužů představují komplikovaný a provázaný systém, jehož části nefungují ve společnosti 

nezávisle na sobě [Bearman, Amrhein 2013: 220].  

 Existuje několik způsobů, jakým se dá v praxi aktivně bojovat s projevy 

internalizovaného sexismu. Dovolím si uvést několik kroků, které mohou jedinci aktivně 

podnikat pro to, aby podpořili jeho eliminaci. Vycházím ze statě Girls, Women, and 

Internalized Sexism [ibid 2013: 220-221], jejíž autoři vnímají jako důležité: 

• Podporovat ženy ve snaze obsazovat vůdčí pozice 

• Brát na vědomi objektivizující hodnocení žen 
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• Pomoci ženám identifikovat své vlastní potřeby a touhy 

• Přerušovat ponižování žen – i v případě, že jde o ponižování ze strany jiné ženy 

• Brát pocity a obavy žen vážně a i přes případný nesouhlas projevit empatii 

1.7. Vliv médií na utváření genderových rolí 

 Nabízí se otázka, proč bychom se měli věnovat vztahu mezi médii a reprezentací 

genderu v nich. Již jsem v této práci zmínil, že média sociální realitu pouze nereflektují, 

ale hrají důležitou roli v jejím aktivním utváření. Dalo by se namítnout, že média publiku 

jednoduše předkládají pouze to, co chce – tento názor je v odborné literatuře znám jako 

tzv. hypotéza zrcadlení. Ta tvrdí, že „obsah médií zrcadlí chování a vztahy, hodnoty, a 

normy, které ve společnosti převládají“ (Curran, Renzetti 2003: 182). Média obsahují 

nepřeberné množství obrazů žen, mužů a sexuality – je tedy opravdu velmi 

nepravděpodobné, že by tyto obrazy a ideály neměly jakýkoli dopad na sebepojetí jedinců. 

Na druhou stranu je nepravděpodobné, že by média měla přímý vliv na příjemce v tom 

smyslu, že by si jednotlivci jednoduše „propůjčovali“ vlastní identitu z toho, co jim je v 

médiích předkládáno [Gauntlett 2008: 1] a tomu uzpůsobovali své chování. A přestože lze 

opravdu předpokládat, že média mají na příjemce svých sdělení účinný vliv, je 

„mimořádně těžké jakékoliv jejich účinky na jednotlivce či společnost spolehlivě 

prokázat“ (Burton, Jirák 2001: 347). 

 Navzdory tomuto přesvědčení můžeme hovořit o několika předpokládaných 

účincích médií – mezi nimi i změně postoje, myšlení a poznávání. Tím máme na mysli 

skutečnost, že „média jsou schopna změnit to, jak lidé myslí a jak se lidé dívají na svět, 

tím, že modifikují jejich postoje k druhým lidem i k nejrůznějším tématům. Základním 

prostředkem tohoto vlivu je zřejmě sklon médií předvádět stereotypizovaný pohled na 

společnost a její členy, jenž může ovlivnit to, jak lidé nahlížejí na různé sociální skupiny i 

sami na sebe“ (ibid: 353). Vztáhneme-li toto tvrzení k námi zkoumanému pořadu Sama 

doma, můžeme předpokládat, že témata, která jsou divákům a divačkám komunikována, 

včetně projevů jednotlivých moderátorek a hostů, vytvářejí stereotypizovaný pohled na to, 

co by mělo publikum tohoto pořadu zajímat, respektive jak by se mělo vyjadřovat apod. Je 

proto namístě vzít v potaz, že „média hrají také důležitou roli v genderové socializaci a ve 

vnímání našeho postavení ve společnosti“ (Kubálková, Wennerholm Čáslavská 2009: 7), a 

proto je na místě zkoumat, jakým způsobem s genderovými rolemi operují. 
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 Woodová si ve své knize Gendered Lives všímá tří hlavních motivů týkajících se 

genderu v médiích – za prvé jsou ženy často nedostatečně reprezentovány, za druhé jsou 

muži i ženy zobrazováni stereotypními způsoby, které podporují konvenční pohled na 

gender, a nakonec jde i o vztahy mezi muži a ženami, které jdou ruku v ruce s tradičními 

genderovými rolemi a mocenskými vztahy [Wood 2008: 258]. Přestože se uvedené zjištění 

vztahuje převážně k americkému mediálnímu trhu, podobná situace se odehrává i v českém 

prostředí. Valdrová portrét ženy v českých médiích na prahu tisíciletí shrnuje o něco 

nekompromisněji: „Nekonkuruje muži profesně, své vzdělání spíše skrývá. Vtipy o ženské 

inteligenci dobře snáší, ví totiž, že by jinak ve společnosti neobstála. Na vzdělávání jí 

zbývají večery – přes den se věnuje především výchově dětí, kde je nezastupitelná. 

Nemůže za to čekat uznání, neboť rodinná sféra je přirozená, nenáročná doména její 

seberealizace. Mívá-li problémy, zavinila si je svými intrikami“ (Valdrová 2001: 203). 

 Dalo by se namítnout, že uvažování a chování publika může kromě tradičních 

médií ovlivňovat také to, jaký obsah konzumuje na internetu, vzhledem k jeho neustále 

rostoucí důležitosti a dostupnosti po celém světě. Způsob jakým sociologie a mediální 

studia vnímají publikum se s nástupem internetu a s ním spojených sociálních sítí, 

videoportálů a Webu 2.0 opravdu stal o něco komplexnějším [Gauntlett 2008: 2]. Přestože 

se předpovídá, že čas strávený před televizními obrazovkami bude dlouhodobě klesat na 

úkor konzumace internetového obsahu [ZenithOptimedia 2015: 55], stále je televize na 

prvním místě ze všech zkoumaných médií. Právě proto považuji za důležité zkoumat 

způsob komunikace genderových stereotypů v televizním pořadu namísto internetových 

fór a sociálních sítí, kterým se podrobněji věnují jiné práce. 

1.7.1. Role televize 

 Podle výzkumné agentury Nielsen Admosphere, která v České republice 

dlouhodobě zpracovává výzkumy pro Asociaci televizních organizací, se čas, který trávíme 

před televizní obrazovkou, mezi roky 2012-2016 nepatrně zvýšil. Dle jejích údajů tak před 

televizí stráví diváci starší patnácti let necelé tři a tři čtvrtě hodiny [MediaGuru 2017]. 

Právě proto, že u televize trávíme jako jednotlivci tolik času, můžeme ji považovat za 

jeden z nejvýznamnějších socializační činitelů [Renzetti, Curan 2003: 192]. Má totiž 

několik nesporných výhod – je de facto zadarmo, dostupná všem a jedinec kvůli ní nemusí 

opouštět pohodlí svého domova. „Sledování televize nevyžaduje žádnou zvláštní 

schopnost (…) a ke všem lidem, bez ohledu na pohlaví, rasu, věk, společenskou třídu, 
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sexuální orientaci a často i zeměpisnou polohu se dostává stejné vizuální a verbální 

poselství“ (ibid: 193). Televize divákům předkládá standardy chování, prezentuje vzory a 

komunikuje veškerá očekávání o společenském životě. Má stále největší dopad ze všech 

médií [Lindsey 2015: 87]. 

 Výzkumy naznačují, že genderové stereotypy v televizi stále převládají. „Postavy 

mladých žen jsou nejčastěji štíhlé a atraktivní. (…) Je také daleko běžnější, že ženy 

komentují svůj tělesný zevnějšek nebo že se k jejich zevnějšku vyjadřuje někdo jiný; 

rovněž jsou častěji ukazovány, jak se upravují“ (Renzetti, Curan 2003: 194). Výzkumy, 

které zkoumaly přímý vztah mezi frekvencí sledování televize a sklonem k genderové 

stereotypizaci, potvrdily, že čím častěji jednotlivec sledoval televizi, tím více považoval 

mediální obrazy za realistické [Wennerholm, Čáslavská 2009: 11], včetně zobrazovaných 

genderových stereotypů [Renzetti, Curan 2003: 206].  

 Řada výzkumů [Renzetti, Curan 2003: 206-207] naznačuje nejen, že zobrazování 

stereotypních náhledů na genderové role v médiích má negativní vliv na příjemce těchto 

sdělení (přijímají je za své a za odraz reality), ale ukazuje se, že genderově spravedlivé 

mediální obrazy mají vliv naopak pozitivní. Nejsilněji dokážou v tomto ohledu ovlivnit 

malé děti – nástrojem, který by pomohl omezit sexismus, by proto mohly být dětské 

pořady [ibid: 208]. Paradoxně právě malým dětem jsou předkládány pořady, které jsou 

genderově nejstereotypnější. Už zhruba od dvou let se děti snaží napodobovat to, co vidí v 

televizi – chlapci se identifikují s fyzicky silnými postavami, zejména sportovci a 

superhrdiny. Naproti tomu dívky napodobují populární a atraktivní vrstevnice ze středních 

škol a „obyčejné holky“, které se dříve nebo později změní v krásné a bohaté princezny 

[Lindsey 2015: 87]. Samozřejmě není důležité pouze to, jakým způsobem jsou lidé 

prezentováni, ale zdali vůbec jsou. Četnost zobrazování mužů a žen na televizních 

obrazovkách je důležitá, protože dětem komunikuje informaci o tom, s kým se ve 

společnosti počítá a s kým nikoli [Gerbner 1996 dle Martin 2017: 512]. 

 Rozsáhlá kvantitativní studie z roku 2008, jejíž autoři zkoumali hlavní postavy v 

pořadech určeným dětem ve 24 různých zemích, potvrdila, že ženské postavy jsou ve 

všech zkoumaných zemích nedostatečně reprezentované a jsou jim připisovány stereotypní 

charakteristiky [Götz et al. 2008: 4]. Výzkum ukázal, že se obsahy dětských pořadů v 

tomto ohledu rozcházejí s reálným světem. Autoři statě poukazují na více než dvojnásobný 

počet mužských postav oproti ženským. V kreslených seriálech a pořadech se zvířaty se 

tyto rozdíly ještě prohlubovaly. Dívky s nadváhou a starší ženy absentovaly zcela. Kromě 
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disproporční reprezentace genderu výzkum upozornil také na fakt, že ve většině 

zkoumaných zemí není žádným způsobem zohledněná etnická diverzita [ibid: 8]. 

Podobnému výzkumu, byť v daleko menším měřítku, se o necelých deset let později 

věnovala Rebecca Martin ve své stati Gender and Emotion Stereotypes in Children’s 

Television (2017), která chtěla ověřit hypotézu, zda počet mužských postav v pořadech pro 

děti stále převyšuje ty ženské. Přestože tuto hypotézu potvrdila, zjistila, že je těmto 

postavám připisována daleko širší škála emocí, než tomu bylo dříve. Muži v těchto 

pořadech často projevují strach i smutek a mnohdy více nežli ženské postavy. Tato zjištění 

jsou v přímém kontrastu s tím, co tvrdily výzkumy na přelomu tisíciletí – že jsou ženské 

postavy zpravidla ustrašenější [Martin 2017: 512-513]. Je tedy zřejmé, že se ve tvorbě pro 

děti v posledních letech daří pracovat s rigidními genderovými rolemi lépe. 

 Jak jsem již naznačil dříve v této práci, televize samozřejmě není jediným ani 

nejdůležitějším činitelem zodpovědným za genderovou socializaci dětí, důležitou roli hrají 

vrstevníci nebo výchova. Věnovat se detailněji této problematice však přesahuje rámec této 

diplomové práce. 

1.7.2. Mediální legislativa v ČR 

 V české mediální legislativě je ukotven požadavek na vyvážený a nediskriminační 

obsah hned několikrát. Zákony, které jsou pro potřeby této diplomové práce nejdůležitější, 

protože upravují oblast našeho zájmu (tedy pořad vysílaný Českou televizí), jsou zákon č. 

483/1991 Sb. o České televizi a zákon č. 231/2001 o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání. Na dodržování těchto zákonů dohlíží Rada České televize, respektive 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Zajímavé je, že požadavek na nezařazování 

pořadů, které by mohly nějakým stereotypním způsobem zobrazovat určitou sociální 

skupinu, je v zákoně č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

vztažen pouze k rasovým, etnickým a náboženským skupinám, nikoli k pohlaví, resp. 

genderu [Smetáčková 2015: 59]. Na druhou stranu, zákon o České televizi „počítá s 

přijetím Kodexu, který stanoví zásady naplňování obsahu veřejné služby v oblasti 

televizního vysí lání závazné pro Českou televizi a jej í pracovníky a 

pracovnice“ (Kubálková, Wennerholm Čáslavská 2009: 18). Pro potřeby této diplomové 

práce je důležitý zejména článek č. 13, který zakazuje diskriminaci ve vysílání, konkrétně 

bod 13.1: „Program České televize nesmí v divácích vyvolávat nebo utvrzovat představy, 

že lidé náležející k určité rasové, národnostní, etnické nebo sociální skupině mají pro tuto 
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svoji skupinovou příslušnost jiné postavení ve společnosti než ostatní. Česká televize je 

povinna zdržet se stereotypů v popisování konkrétních skupin, respektive jejich 

příslušníků“ (Česká televize 2018). Na dodržování činnosti České televize, a tedy zákona i 

kodexu, dohlíží Rada ČT. Je důležité zmínit, že Rada České televize je „kontrolním 

orgánem veřejnosti vůči České televizi, není úřadem, a tudíž jí nepřísluší monitorování 

pořadů České televize. Rada České televize postupuje vůči České televizi na základě 

případných stížností či podnětů diváků, vyžádaných informací od generálního ředitele, 

eventuálně zadávaných analýz konkrétních pořadů České televize“ (Kubálková, 

Wennerholm Čáslavská 2009: 20-21).  

 V mnoha výzkumech, které se zabývají genderovou vyvážeností v médiích (např. 

Smetáčková 2015; Kubálková, Wennerholm Čáslavská 2009), najdeme také zmínky o 

zastoupení žen ve vedoucích pozicích, dozorčích radách apod. Tato práce se šířeji této 

problematice věnovat nebude. To proto, že v době dokončení této práce (květen 2018), byl 

celý tvůrčí tým pořadu Sama doma ženský – scénáristky, dramaturgyně i režisérka jsou 

ženy. Nakolik mají opravdu finální slovo při tvorbě pořadu může být předmětem spekulací, 

pro případy této práce si však vystačíme s konstatováním, že zastoupení žen je v tomto 

pořadu nadprůměrné. Na druhou stranu ještě v roce 2015 byly na postech kreativních 

producentek pro vzdělávání a dětskou tvorbu pouze ženy – „spojení femininity a dětí je 

jednou z konstant stávajícího genderového řádu“ (Smetáčková 2015: 59). Takřka opačná 

situace se v roce 2018 odehrává v Radě ČT, kde zasedá pouze jediná žena – Ivana Levá. 

1.7.3. Zhodnocení vládní strategie a mediálního prostředí v ČR 

 Jak jsme již uvedli v kapitole 1.3., genderové stereotypy a nerovnosti považuje za 

problematické a společensky nebezpečné také Vláda České republiky. V roce 2014 proto 

vydala již zmiňovaný strategický dokument s názvem Vládní strategie pro rovnost žen a 

mužů v České republice na léta 2014-2020, jehož primárním a nejvšeobecnějším cílem je 

„formulovat rámec pro opatření veřejné správy, který by přispíval k dosažení rovnosti žen 

a mužů v ČR“ (Vláda České republiky 2014: 4). Rovnost žen a mužů je v tomto 

dokumentu vnímána jako základní lidské právo a jako jeden z pilířů demokracie. Dále jsou 

zde definovány oblasti, v nichž se genderové nerovnosti projevují nejvíce, naznačeny jsou 

i způsoby, jakým k nim dochází a následně jsou v dokumentu představeny indikátory, 

podle nichž se bude dát v případě evaluace ověřit, zdali byl tento problém eliminován, či 

nikoli. 
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 Několikrát jsem v minulých kapitolách zmiňoval, nakolik jsou média důležitá nejen 

při socializaci jedinců, ale také při každodenním utváření obrazu o světě kolem nich. Je 

proto překvapivé, že ve strategickém dokumentu chybí média ve výčtu oblastí, v nichž by 

se mělo proti genderovým nerovnostem bojovat, jako samostatný bod – respektive se je 

podařilo „vměstnat“ do podkapitoly č. 8 – Všední život a životní styl. Problém genderové 

nerovnosti v médiích je identifikován hned v prvním bodě. Podle této vládní strategie 

představuje hrozbu „nízké povědomí médií o genderových tématech, reprodukce 

genderových stereotypů v médiích a reklamě, nedostatečný tlak na dodržování principu 

nediskriminace prostřednictvím k tomu vytvořených orgánů“ (Vláda České republiky 

2014: 24). Cílem, který si Vláda do roku 2020 stanovila, je systematicky monitorovat 

obsah médií včetně reklamy, posílit spolupráci mezi veřejnoprávními a soukromými médii 

zejména formou poradenství a sdílet příklady dobré praxe, podporovat uplatňování gender 

mainstreamingu v médiích [ibid]. 

 Pozoruhodné však je, že zpráva, která každoročně (v tomto případě Zpráva za rok 

2016 o rovnosti žen a mužů a o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR 

na léta 2014-2020) hodnotí úspěšnost naplňování tohoto dokumentu, se médii samostatně 

vůbec nezaobírá a poskytuje jim sdílený prostor s velmi abstraktně uchopenou oblastí 

kultury, v níž vyzdvihuje víceméně jen aktivity mezinárodní organizace UNESCO [Vláda 

České republiky 2017: 54]. Celá oblast médií je redukována pouze na reklamu, a to když 

se zpráva v tomto bodě věnuje zejména soutěži Sexistické prasátečko, kterou tradičně 

vyhlašuje brněnská nevládní organizace NESEHNUTÍ [ibid: 55]. Zda došlo k alespoň 

částečnému naplnění výše uvedených cílů, které si vláda definovala o tři roky dříve, zpráva 

vůbec nereflektuje. Na druhou stranu genderovým nerovnostem v dopravě Vláda věnuje 

takřka třikrát tolik prostoru. Je dobré také poznamenat, že se médiím v této zprávě začala 

Vláda věnovat až v roce 2014. 

 Větší prostor k reflexi poskytuje dokument, za nímž nestojí sama vláda, ale Česká 

ženská lobby. Ta vydala v roce 2015 pod vedením Ireny Smetáčkové dokument s názvem 

Stínová zpráva o stavu genderové rovnosti v České republice v roce 2015, který se 

prezentuje jako alternativní zdroj informací k vládním a resortním materiálům 

[Smetáčková 2015: 9]. Prostřednictvím tohoto dokumentu se jeho autoři snaží zhodnotit 

výše uvedené vládní dokumenty a rozšířit vládní perspektivu, která může být v určitých 

aspektech omezená [ibid: 10]. O důležitosti médií při utváření genderových nerovností 

autoři této publikace nepochybují: „média jsou jedním z klíčových socializačních faktorů v 
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moderní společnosti a hrají zásadní roli při vytváření a šíření konkrétních obrazů 

femininity, maskulinity a genderových vztahů, zpravidla ve formě tzv. genderových 

stereotypů“ (Shields 1996 dle Smetáčková 2015: 59). 

 Ke stavu genderové stereotypizace v médiích se tato publikace staví značně 

skepticky. Za jedno z největších negativ považuje fakt, že „samotné mediální instituce 

nejsou ochotny se problematikou genderové rovnosti systematicky zabývat, a to ani ve své 

programové produkci, ani ve své zaměstnanecké politice“ (Smetáčková 2015: 65). Všímá 

si i toho, že zanikly některé pořady, které diskuzi o genderu pozdvihovaly na vyšší úroveň 

– v případě České televize šlo o porad Tah dámou, který se na obrazovkách udržel pouhé 

dva roky [ibid]. Jak ale později popíšeme i v analytické části této práce, zdá se, že jádro 

problému je jinde než v pouhé dramaturgické skladbě pořadů. Zpráva si totiž také všímá, 

že „mediální produkci sice kontrolují muži, ale z hlediska jejího obsahu to není tak důležité 

jako skutečnost, že lidé v médiích všeobecně většinou vůbec neznají genderovou 

perspektivu a nejsou tudíž citliví k působení genderových stereotypů. Výsledkem je, že v 

médiích dominují genderově stereotypní obrazy a představy o maskulinitě a femininitě. 

Tento stav věcí dnes dokumentují stohy bakalářských a diplomových prací i řada 

odborných publikací“ (Smetáčková 2015: 62). 

 V zákoně o České televizi, resp. v Kodexu ČT, najdeme pravidla zakazující 

zobrazování genderových stereotypů, kontrola jejich dodržování už není tak jednoduchá. 

Přestože „v České republice existuje dostatečná struktura a možnosti sledování a pozitivní 

regulace médií co se týče obsahu vysílání, (…) nejsou možnosti regulace a samoregulace v 

otázce zobrazování žen a mužů v médiích (a ostatních souvisejících zobrazení) plně 

využívány“ (Kubálková, Wennerholm Čáslavská 2009: 45). Podobné tvrzení najdeme i ve 

Stínové zprávě o stavu genderové rovnosti v České republice v roce 2015, kde je 

vyzdvižena existence „základního legislativního rámce a kontrolních institucí pro 

prosazování genderové rovnosti v médiích. V jejich statusech by ale měla být agenda 

rovnosti žen a mužů zařazena explicitně. A zejména by se měla prosadit do jejich 

praktických kroků“ (Smetáčková 2015: 64). 

1.8. Valdrová: Stereotypy a klišé v mediální projekci genderu 

 Pro potřeby této diplomové práce považuji za důležité seznámit čtenáře se 

zjištěními, obsaženými ve stati Jany Valdrové, která je v této práci několikrát citována. 
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 V roce 2001 vyšel v Sociologickém časopise příspěvek Jany Valdrové s názvem 

Stereotypy a klišé v mediální projekci genderu. Autorka v něm sledovala, jakým způsobem 

prezentují sdělovací prostředky gender – hlavními zdroji jejího výzkumu byly „oba 

programy České televize , obě komerční televize , nejčtenější periodika Lidové noviny 12 13

(LN) a Mladá fronta Dnes (MFDnes), časopisy pro rodinu a pro mladé lidi (Květy, Reflex 

aj.), ojediněle ženské časopisy“ (Valdrová 2001: 184). Autorka práce dále odhalovala a 

kriticky analyzovala běžná genderová klišé z hlediska genderové lingvistiky. To proto, že 

„řeč a komunikaci vykládá sociolingvistika jako sociální jednání. Způsob pojmenování 

skutečnosti (nebo dokonce již sám fakt, zda vůbec je skutečnost vnímána […]) indikuje 

postoje mluvčích k ní a rozhodujícím způsobem ovlivňuje její recepci širokou veřejností. 

Osobní se i v jazyce a řeči stává veřejným, soukromé se stává politickým. Sociologický 

koncept prohlubuje vnímání schopnosti jazyka odrážet sociální realitu a také ji ovlivňovat, 

měnit nebo naopak fixovat do podvědomí“ (Samel 1995: 10, von Braun a Stephan 2000: 

276 dle Valdrová 2001: 184). Také Valdrová tedy ve svém výzkumu předpokládá, že 

způsob, jakým se bude prezentovat gender v médiích, se může odrazit na příjemcích těchto 

sdělení. 

 Kromě namátkového průzkumu napříč výše uvedenými médii sledovala Valdrová 

systematicky právě pořad Sama doma, který v roce 2001 slavil teprve tři roky od svého 

vzniku. Její závěry stran reprodukce genderových stereotypů v tomto publicistickém 

pořadu nebyly nikterak pozitivní, přistupujeme-li na přesvědčení, že by s nimi měla 

veřejnoprávní televize ve svých pořadech bojovat. „Kromě pasáží o módě a kosmetice 

pořad neposkytuje žádné podněty ke zvýšení nízkého ženského sebevědomí. Apelaci hosta, 

aby ženy neváhaly odvážněji prosazovat své oprávněné požadavky, moderátorky nikdy 

nepodporují; tématu sebeprosazení ženské individuality se vyhýbají. (…) Výrazem ženství 

je expresivita, jednoduchost projevu, zdrobněliny. (…) Navozuje se tak virtuální realita, 

nemající nic společného se skutečnými přísnými požadavky na ženy v reálném životě. 

Přiznávání mezer ve vzdělání nemůže pro ženy být užitečné, stejně jako submisivita, která 

přímo ohrožuje jejich šance“ (Valdrová 2001: 197). Česká média podle Valdrové podávají 

„zkreslené, stereotypní, ustrnulé, neúplné, zhusta negativní informace a postoje k ženské 

otázce a problematice rovnosti pohlaví v neprospěch individuální svobodné volby 

genderové identity“ (ibid: 204). 

 ČT1 a ČT212

 V roce 2001 se jednalo o TV Nova a Prima televizi.13
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 V závěru své statě shrnuje úkoly pro česká média k řešení. Na základě svých 

zjištění doporučuje [Valdrová 2001: 204]: 

• zviditelnit společenský přínos žen a vyhýbat se přitom senzačnosti a pokleslé 

sentimentalitě 

• zbavit se klišovitého přístupu k genderovým rolím a vztahy mezi pohlavími zbavit 

všudypřítomného nádechu koketérie 

• potlačovat různé formy nekorektního přístupu – ať už jde o naivitu, zesměšňování, 

projevy neúcty a diskriminace či bagatelizace celých tematických oblastí – a poskytovat 

dostatek prostoru pro fundovanou polemiku a iniciovat diskurz o ženských otázkách. 

 Od publikování tohoto příspěvku uplynuly necelé dvě dekády, a proto bych ve 

svém výzkumu rád zjistil, nakolik se tato doporučení podařilo naplnit, byť středem zájmu 

této práce je „pouze“ publicistický pořad Sama doma, a ne všeobecný přístup českých 

médií. 

1.9. Sama doma – pořad České televize 

 Pořad České televize Sama doma je na webových stránkách televize definován 

jako: „živě vysílaný kontaktní publicistický pořad“ (Česká televize ©1996-2018h), který 

„poskytuje především ženskému publiku zajímavý a inspirativní program, servis, zábavu 

i informace“ (ibid). Program se vysílá od 2. 9. 1998 (s tříměsíční přestávkou v roce 2004) 

dodnes. Pořad vznikl pod vedením Darji Macákové, hlavní dramaturgyně, která se 

myšlenkou lifestylového magazínu začala zabývat na své mateřské dovolené. Byla 

nespokojená s nedostatečně zajímavou programovou skladbou televizních stanic, které 

přes den nenabízely divákům a divačkám žádný podnět k tomu, aby se dozvěděli něco 

zajímavého [Macáková 2018]. Od té doby se natočilo více než tři tisíce dílů a ve vysílání 

se obměnilo několik moderátorek. Původně se pořad vysílal jednou týdně, frekvence 

vysílání se však zvýšila na každý všední den. Pořad se nevysílá v létě a kolem vánočních 

svátků (přesná data se každý rok liší). Jde o jediný živý a premiérový pořad v daném 

vysílacím čase – ostatní televizní stanice ve stejnou dobu vysílají reprízy různých pořadů a 

seriálů [Confess Research 2017]. 

 V době psaní této diplomové práce se pořad vysílá každý všední den od 12:30 do 

14:00 na stanici ČT1 – od pondělí do čtvrtka je vysílán z pražského studia, páteční vydání 

se pak střídají mezi Brnem a Ostravou. Moderátorkami pražského vysílání jsou Jana 
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Havrdová, Martina Vrbová Hynková, Ester Janečková, Lucie Křížková, Stanislava 

Lekešová a Alena Veliká. Z brněnského studia moderuje dvojice ve složení Jana Adamcová 

a Veronika Boleslavová, z Ostravy se pravidelně hlásí Linda Bendová a Jana Fabianová. 

 Co se týče sledovanosti tohoto pořadu, ta má od roku 2015 sestupnou tendenci . „Z 14

původních více než 20 % share na populaci 15+ se v roce 2017 poprvé dostal pod 10 %. 

Nižší je i koeficient spokojenosti, ale odpovídá průměru ČT1“ (Confess Research 2017). 

Hlavní cílovou skupiny tvoří spíše vzdělanější ženy poměrně širokého věkového spektra . 15

 Nejaktuálnější data, se kterými jsem během psaní práce disponoval byly z druhé poloviny roku 2017.14

 Agentura Confess Research hovoří o věkových skupinách 30-44, 45-59 a 60+. Poslední ze jmenovaných je 15

podle agentury nejvýznamější skupinou, která však přestává sledovat pořad Sama doma v největší míře 
[Confess Research 2018].

�28



2. Metodologie 

2.1. Případová studie a technika analýzy dat 

 Jak již napovídá název této práce, snažím se v ní podat ucelenou představu o tom, 

jakým způsobem se reprodukují genderové stereotypy v pořadu Sama doma České televize 

v rámci případové studie. Při jejím psaní a přípravě vycházím z knihy Roberta Yina Case 

study research: design and methods, konkrétně jejího pátého aktualizovaného vydání, které 

vyšlo v roce 2014. 

 Důvodů, proč jsem pro analýzu pořadu Sama doma vybral rámec případové studie, 

je hned několik. Pomůže nám totiž odpovědět na otázky „proč“ a „jak“ [Yin 2014: 9]. 

Tento přístup je také vhodné použít v případě, že do dění nebo případu nemůžeme jako 

výzkumníci přímo zasáhnout a je možné ho pouze sledovat [ibid: 14], což televizní 

vysílání splňuje. Další výhodou případové studie je, že analýza dat „nemusí vycházet z 

nějakého zvláštního přístupu, nýbrž může využít přístupy známé z etnografického přístupu 

nebo metody zakotvené teorie“ (Hendl 2016: 229). Proto jsem při následné analýze dat 

volil vyhodnocování právě podle metody zakotvené teorie, kterou vyvinuli Anselm Strauss 

a Barney Glaser v roce 1967 a následně rozpracoval Strauss spolu s Juliet Corbinovou v 

knize Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie (1999). 

Analyzovat data budeme skrze kódování, které „představuje operace, pomocí nichž jsou 

údaje rozebrány, konceptualizovány a opět složeny novými způsoby. Je to ústřední proces 

tvorby teorie z údajů“ (Strauss, Corbin 1999: 39). Kódování do kategorií nám umožní, že 

budou „pojmy identifikovány a rozvíjeny ve smyslu jejich vlastností a dimenzí“ (ibid: 52) 

– můžeme tím sledovat jaké stereotypy se ve vysílání objevují, v jakých momentech, na 

jaké úrovni apod., dále je propojovat také se zjištěními v ostatních zdrojích (např. z 

rozhovoru). Yin zároveň poukazuje na možnost opory o počáteční teoretické vysvětlení 

[Yin 2014: 136] – budeme-li vycházet z teoretické části této práce a zároveň z kategorizace 

a závěrů Valdrové v její vlastní stati, umožní nám snáze identifikovat relevantní kontext 

zkoumaných problémů [ibid]. 

 Jako výzkumník si uvědomuji omezení, které zvolený kvalitativní přístup s sebou 

přináší. Nebude například možné zobecnit výzkumná zjištění a do interpretace výsledků 

bude vstupovat subjektivní přístup k tématu výzkumníka – jiní výzkumníci by mohli 

kategorizovat některé jevy jiným způsobem. Přesto si však myslím, že vysokou 
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transparentností, popisem výzkumných technik a dostatečným teoretickým zázemím 

poskytne odpovědi na výzkumné otázky. 

2.2. Výzkumné zdroje 

 Případová studie nám také umožňuje pracovat s vícero zdroji [Yin 2014: 103] – 

nemusíme se proto omezit na pouhé konstatování, že jsou genderové stereotypy ve vysílání 

hojně zastoupeny nebo nikoli. Dvěma hlavními zdroji výzkumu jsou: 

• samotné díly Sama doma, které jsou veřejně dostupné z webového videoportálu České 

televize iVysílání 

• rozhovor s hlavní dramaturgyní pořadu Darjou Macákovou. 

 Sledované díly jsem rozdělil podle dvojic moderátorek, které v současnosti v 

pořadu působí, vždy po celých týdnech (pondělí – čtvrtek vysílá pražské studio, v němž se 

moderátorky po dvojicích střídají), přičemž páteční vysílání jsem vybíral tak, abych v něm 

vystřídal jak brněnské, tak ostravské studio (střídá se každý týden). Předem daný počet dílů 

nebyl stanoven, sledování bylo ukončeno v momentě, kdy v průběhu interpretace dat došlo 

k teoretické saturaci a nedocházel jsem k novým zjištěním. Sledoval jsem primárně díly od 

začátku letošního roku, kdy do brněnského studia nastoupila nová moderátorská dvojice. 

 V případové studii můžeme prostřednictvím dokumentů, archiválií nebo rozhovorů 

doplnit sledovaný materiál o informace, které by nám při holé obsahové analýze mohly 

zůstat skryty. V této práci vycházíme také z veřejně dostupných materiálů České televize 

jakými jsou dramaturgické skladby pořadů, oficiální dokumenty, kterými televize tento 

pořad prezentuje nebo také z dostupných rozhovorů s dramaturgyněmi. Jmenované 

dokumenty by měly fungovat zejména jako podpůrný a potvrzující zdroj pro nějaké 

tvrzení, které zjistíme např. při rozhovoru [Yin 2014: 107] s hlavní dramaturgyní. Zařazení 

vícero zdrojů informací také zvyšuje důvěryhodnost výsledků [Hendl 2016: 149].  

 V průběhu analyzování pořadu jsem byl výzkumnými zjištěními směřován k 

závěru, že nejpřínosnější bude zaměřit pozornost jednak na to, jaká témata a jací hosté byli 

dramaturgií vybráni, jednak na projev moderátorek ve studiu. 

 Rozhovor s hlavní dramaturgyní pořadu jsem zařadil zejména proto, abych objasnil 

části vysílání, které mohou zůstat pouhým přímým pozorováním skryty nebo mohou 

existovat pouze ve formě domněnek. V tomto případě jde zejména o témata vybraná ve 
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vysílání a typ pozvaných hostů. Šlo o variantu rozhovoru pomocí návodu, konkrétně 

„problémově zaměřený rozhovor, který se soustřeďuje na určitý problém. Ten tazatel uvede 

a pak se k němu neustále vrací“ (Hendl 2016: 179). Výhodou tohoto typu rozhovoru je také 

fakt, že se „hodí pro hledání zakotvené teorie, protože nemá ryze explorativní charakter a 

odrážejí se v něm poznatky z předchozí analýzy. Z těchto důvodů se používá v případech, 

kdy již k problému existují určité znalosti a specifické otázky“ (ibid). Vzhledem k tomu, že 

rozhovoru předcházelo sledování samotného pořadu a rešerše, jevil se tento způsob vedení 

rozhovoru jako nejvhodnější. Jak výše uvedený název napovídá, rozhovor byl vedený za 

pomocí návodu, tedy seznamu „otázek nebo témat, jež je nutné v rámci interview probrat. 

Tento návod má zajistit, že se skutečně dostane na všechna pro tazatele zajímavá 

témata“ (Hendl 2016: 178). Tato osnova je součástí práce jako příloha č. 2. Nedílnou 

součástí rozhovoru byl také podpis dokumentu v příloze č. 1 s názvem Informovaný 

souhlas s rozhovorem a jeho užitím, který respondentka podepsala ještě před začátkem 

samotného dotazování. 

 Přestože jsem pro případy této práce oslovil všechny dramaturgyně a režisérku 

pořadu, na žádost kladně reagovala pouze hlavní dramaturgyně, Darja Macáková. 

Rozhovor proběhl v prostorách České televize v Praze a trval necelou půlhodinu. Jeho 

přepis je součástí této práce taktéž jako příloha. Byl redigován a stylisticky upravován. 

Některé části, které se týkaly konkrétních jmen, byly na žádost respondentky vypuštěny. 

 V analýze jsem se systematicky nesoustředil na projev hostů, který nemůže mít 

režie pořadu pod kontrolou a vzhledem k jednorázovým nebo nízkofrekvenčním 

návštěvám těchto osob nepovažuji analýzu jejich chování za relevantní. Jako daleko 

důležitější se však ve výzkumu ukázal způsob, jakým na hosty reagují moderátorky. 

 Posledním zdrojem, který považuji za vhodné zmínit, je výzkum společnosti 

Confess Research, který si nechala ohledně pořadu Sama doma vypracovat Česká televize. 

Šlo o kombinovaný kvalitativní výzkum, jehož cílem bylo zjistit jak oživit pořad, aby si 

udržel a pokud možno znovu získal zájem divaček a také zjistit, jakým způsobem vnímají 

různé roviny pořadu (orientace v programu, vysílací prázdniny, mužský prvek atd.) a jak 

jsou s ním spokojené [Confess Research 2018]. Jeho závěry vycházely jednak ze 

skupinových diskuzí a jednak z evaluace diváckých reakcí na online bulletin boardu 

zřízeném pro případy výzkumu. Zpráva jako taková je interního charakteru, proto není 

veřejně dostupná. Rád bych zde proto poděkoval České televizi, že mi umožnila do ni 

nahlédnout a využít některé závěry a poznatky ve své diplomové práci. 
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2.3. Východiska výzkumu 

 Výzkumnou otázku, kterou chci v této diplomové práci zodpovědět, je následující:  

• Jakým způsobem dochází k reprodukci genderových stereotypů ve vysílání pořadu Sama 

doma?  

 V samotném výzkumu předpokládáme, že se situace s reprezentací genderových 

stereotypů v pořadu Sama doma od roku 2001, kdy Jana Valdrová publikovala svou stať, 

změnila  – na to, jakým způsobem k tomu došlo, se však musíme podívat detailněji na 16

různé úrovně pořadu: výběr témat, způsob jejich prezentace moderátorkami a přítomnost 

mužského prvku. Protože se pouštím do výzkumu již obeznámen se závěry Jany Valdrové, 

považuji za vhodné je shrnout, neboť je v pořadu budu alespoň v určité míře očekávat. 

Gender je v tomto pořadu podle Valdrové [2001: 197] nejčastěji komunikován těmito 

způsoby: 

• výběr témat se nebude lišit od náplně ženských časopisů 

• bude scházet mužský prvek (absence muže v obsahu pořadu indikuje, že je žena na 

všechno opravdu sama) 

• výrazem ženství bude expresivita, jednoduchost projevu, zdrobněliny, přiznávání mezer 

ve vzdělání 

 Jak jsem již naznačil v kapitole 2.1, tato předběžná kategorizace nemusí při 

kódování vadit, ba naopak. Při procesu otevřeného kódování mohou výzkumníci přistoupit 

ke zkoumání „se seznamem předběžných kódů a jejich definic, který postupně doplňuje 

o nové části. V každém případě tato fáze vede k seznamu témat, jenž pomáhá 

výzkumníkovi vidět témata v celku a stimuluje ho při hledání dalších témat“ (Hendl 2016: 

251). V rámci analýzy budu vztahovat některé ze svých závěrů k těm, které ve výše 

uvedené stati prezentuje Valdrová. 

 Došlo k obměně některých moderátorek, došlo ke změně ve vedení České televize apod.16
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3. Analytická část 

3.1. Výběr témat a hostů 

 Valdrová ve své stati kritizuje výběr témat, která se podle ní „nijak neliší od náplně 

ženských časopisů: móda, kosmetika, péče o zdraví žen a dětí, hubnutí, výživa“ (Valdrová 

2001: 197). Z pohledu na anotace různých dílů [Česká televize ©1996-2018b] je zřejmé, 

že se za posledních sedmnáct let podařilo posunout pořad novým směrem. Vedle 

„klasických“, tedy výše uvedených témat, se často objevují i finanční témata uspořádaná 

do tématických seriálů (např. Ekonomika – životní pojistky a finanční arbitr ze 17. dubna 

2018; Ekonomika – jak předejít exekucím z 20. března 2018; Daně – co si lze nově odepsat 

ze základu z 15. března 2018). Podle dramaturgyně jde o magazín, a tak by témata měla 

být pestrá a pozitivně laděná. Rozmanitost témat a charakter pořadu umožňuje divákům 

přepnout a vrátit se dle libosti [Macáková 2018]. Její tvrzení podporuje také výzkum 

společnosti Confess Research, podle jehož závěrů většina respondentek pořad nesleduje po 

celou dobu stejně koncentrovaně – při živém vysílání jde většinou o kulisu u níž divačky 

zpozorněly, když je některé téma zaujalo a v případě sledování pořadu z archivu, části, 

které je nezajímají, přeskakují [Confess Research: 2017]. 

 Je však znatelný posun k tématům, která podněcují ke „zvýšení nízkého ženského 

sebevědomí“ (Valdrová 2001: 197) a k „sebeprosazení ženské individuality“ (ibid), jejichž 

absenci Valdrová ve své stati kritizovala. Kromě toho, že občas narazíme na celý díl 

[Česká televize ©1996-2018b], který je věnovaný významným ženským osobnostem (23. 

března 2018), pravidelně se v programu setkáme i s úspěšnými sportovkyněmi a dojde i na 

profese, které nejsou typicky spojené s ženami – 19. února 2018 například navštívila studio 

motorkářka, která závodila v rallye Dakar nebo 20. dubna 2018 byla mezi pozvanými 

šestnáctiletá Aneta Pokorná, mistryně světa v brazilském jiu-jitsu. Nikdo se nad volbou 

„atypického“ zaměstnání či koníčku nepozastavuje, ani jej nekomentuje. Pozitivní vzory, 

které se nějakým způsobem vymaňují z klasických genderových rolí, mohou přispět k 

bourání zažitých genderových stereotypů. 

 Valdrová si ve své stati všimla, že moderátorky často „působí dojmem, že o 

pozvaných téměř nic nevědí“ (Valdrová 2001: 197) a nezatěžují se přípravou na interview 

se zajímavými osobnostmi [ibid]. Ve vlastním výzkumu jsem na tento problém vůbec 

nenarazil, určitá rezerva je však v tomto ohledu u konkrétních moderátorek (viz kapitola 

3.3.) Jako pozitivní fakt je třeba zmínit, že např. zmiňovaná motorkářka byla rovnou tázána 
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na svou profesi a nikoli na oblečení (viz kapitola 3.3.) nebo na něco nesouvisejícího s jejím 

zaměstnáním či důvodem, proč byla do studia pozvána. 

  

3.1.1. Témata týkající se genderové rovnosti 

 V dramaturgické skladbě se občas objevují také témata týkající se přímo genderové 

rovnosti. Příkladem může být rozhovor z 11. dubna 2018 s Lenkou Zelingerovou [Česká 

televize: ©1996-2018c], která přednášela na konferenci Equal Pay Day zabývající se 

nerovností v příjmech mužů a žen nebo dokonce celý díl z 18. května 2017 věnovaný 

ženám v politice, kde hovořila a divákům zodpovídala dotazy ředitelka Gender studies 

Helená Skálová [Česká televize: ©1996-2018d]. Přesto se však genderovou tématikou 

v pořadu, který se stále profiluje jako primárně ženský, věnuje velmi málo, když k 20. 

dubnu 2018 najdeme pouhých 23 dílů z celkových 3059, které by se jakkoli zabývaly 

čímkoli, co se váže ke slovu „gender“ [Česká televize: ©1996-2018e]. 

 Důvod, proč tato témata nejsou zařazována častěji, může být prostý – hlavní 

dramaturgyně jej subjektivně nepovažuje za důležité. V rozhovoru, který jsme spolu vedli 

uvedla, že si je vědoma genderové kritiky, a dokonce byla seznámená se statí Jany 

Valdrové ještě před tím, než jsme spolu vůbec hovořili. O kritice řekla: „Vlastně nám psala 

také spousta emancipačních hnutí, jak je možné, že pan profesor říká, že odrodil dva tisíce 

dětí, když v životě nerodil. Já to tedy takhle ostře nevnímám, ale samozřejmě o tom člověk 

přemýšlí a říká si, že je dobře, že se ta situace mění a že tatínkové jsou na rodičovské, není 

mateřská. (…) Vlastně jsme navázali spolupráci i s Ligou otevřených mužů, které se 

snažíme občas do toho zapojit“  (Macáková 2018). Je zřejmé, že hlavní dramaturgyni 17

problematika genderových stereotypů není cizí, ale témata zabývající se genderovou 

rovností nejsou častěji zařazována, protože je nepovažuje za prioritní. Na druhou stranu 

jsou vyvažována vhodně pozvanými hosty a širokým tematickým záběrem, o nichž jsem 

psal v předchozí kapitole.  

 Samotným projevem moderátorek se ještě budu věnovat později v samostatné 

kapitole, rád bych se ale v souvislosti s tématy týkajícími se genderové rovnosti trochu 

pozastavil u dílu z 22. března 2017. V průběhu celého dílu odpovídala na dotazy diváků 

Lucie Zachariášová z Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR. Tématicky se 

věnovala převážně nerovným platovým ohodnocením a domácímu násilí páchaném na 

 Citace je stylisticky upravena.17
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ženách. V úvodním segmentu  moderátorka Alena Veliká Zachariášovou představila, a 18

následně uvedla: „Já se usmívám proto, že o tomto tématu budeme mluvit my jako dvě 

ženy, takže možná spoustu lidí napadne, těch, kteří to možná nevnímají nebo možná mají 

pocit, že se jich to netýká, tak to bude zase něco… to budou feministky. Co si o tom 

myslíte?“ (Sama doma, 22. 3. 2017). Přestože je téma, co se týče snahy o eliminace 

genderových nerovností, do vysílání vhodně začleněné, moderátorka tímto výrokem 

automaticky představuje divákům pojem „feminismus“ respektive „feministka“ s negativní 

konotací. Jakkoli je pravděpodobné, že to nebyl její záměr (také vzhledem k tomu jakým 

způsobem rozhovor dále vede ve stejném segmentu i ve všech následujících), tato drobná 

stereotypizující označení mohou přinášet více škody nežli užitku. Otázku by přitom stačilo 

přeformulovat nebo komentář o feminismu vypustit úplně – např. „V čem je téma 

genderové rovnosti důležité a jakých lidí se týká?“ 

3.2. Absence muže 

 Mezi původní kritiku patřila také připomínka Valdrové, že „s výjimkou kuchařů, 

lékařů a bylinkáře schází mužský prvek“ (Valdrová 2001: 197), tedy že je žena na všechno 

opravdu „sama doma“. Z dostupných materiálů je ale patrné, že se pořad pokouší 

orientovat také na mužskou část publika. Vycházet můžeme například z webových stránek 

publikovaných k výročí 15 let Sama doma: „Sama doma sice vznikl jako formát pro ženy, 

ale velice brzy zaujal i muže, a to bez rozdílu věku, vzdělání a sociálního statusu. 

V současnosti je Česká televize jedinou stanicí, která se může pochlubit takovýmto typem 

pořadu – tedy interaktivním živě vysílaným rodinným pořadem. (…) A těší nás, že pozvání 

do pořadu Sama doma je prestižní záležitostí pro všechny zúčastněné – pro lékaře, 

osobnosti společenského a kulturního života nebo pro maminky a tatínky – ti všichni se 

k nám těší a rádi se vracejí“ (Česká televize ©1996-2018f). Tuto domněnku potvrzují 

i časté dopisy od diváků-mužů, které moderátorky občas zařazují mezi náhodně losované 

dopisy, komentáře a vzkazy, které pak v různých segmentech nahlas předčítají. 

 Dobře vědoma mužského prvku si je i hlavní dramaturgyně, což přiznala také 

v našem rozhovoru. Přestože byl pořad od začátku primárně koncipovaný jako ženský 

magazín, brzy v dramaturgickém týmu zjistily (od počátku zde působily samé ženy), že jak 

se pořad mění a trvá, že se o něj začali zajímat také muži. Proto se místo „maminek“ začali 

tématicky též obracet na „tatínky“ – publikum v současné době tvoří muži celou jednou 

 Sama doma, 22. 3. 2017, 02:0318
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třetinou. Témata jsou podle ní univerzální, osloví jak muže, tak ženy. Původní exkurz do 

„ženského světa“, za který pořad podle Macákové muži zpočátku považovali, tak vystřídal 

opravdový zájem o probíraná témata, která nejsou primárně spojená s typicky ženskými 

magazíny – bezpečnost jízdy, finanční gramotnost nebo například kryptoměny. [Macáková 

2018]. S muži se tedy podle všeho při sestavování tématického plánu počítá a pořad již 

dávno není určen pouze ženám. 

 Trochu rozpačitě působí zapojení mužů prostřednictvím webové sekce 

pojmenované Sám doma? Aneb přání k patnáctinám [Česká televize ©1996-2018f], kde 

některé významné osobnosti českého veřejného života (herci, spisovatel, hokejista a farář) 

vyslovují svá „přání“ do budoucnosti tohoto publicistického pořadu. Přestože jde o projev 

osobností, které byly také hosty pořadu, a v metodologické části této práce jsem uvedl, že 

se jejich projevy zabývat nebudeme, těmito vyjádřeními se prezentuje Česká televize, 

respektive redakce Sama doma, na svých oficiálních stránkách, a proto je pravděpodobně 

předkládá ke čtení s nevyjádřeným souhlasem s jejich obsahem. Ve svých vzkazech slavní 

muži trochu familiárně oslovují moderátorky jako „holky“ a několikrát je vyzdvižen 

v první řadě jejich „půvab“ a „krása“, což potvrzuje všeobecnou stereotypní představu 

o ženách, kterou jsem popsal i v teoretické části – že by měly být primárně fyzicky 

atraktivní. 

 Stojí také za zmínku, že za celou dobu existence pořadu jej ani jednou nemoderoval 

muž. Přestože podle Macákové o možnosti zařadit do jedné z moderátorských dvojic muže 

tvůrčí tým několikrát přemýšlel, nakonec nápad zavrhl. Idea pořadu (což implikuje ostatně 

také název samotný) stále spočívá v tom, že poskytne ženě čas na sebe a na to, zjistit něco 

nového. Muž tam podle hlavní dramaturgyně být nemusí [Macáková 2018]. 

 V jejích slovech ji podporují i výsledky zmiňovaného výzkumu společnosti 

Confess Research. Návrhy přidat muže – moderátora – respondentky odmítají. Podle 

výzkumu by pro většinu z nich byla přítomnost moderátora narušením ženského charakteru 

pořadu a riziko, že se do pořadu vnese nežádoucí soutěživost . Mužský prvek podle nich 19

dostatečně naplňuje pestrý výběr hostů a občasná témata, která se přímo týkají mužů. 

Naopak zaznívá poptávka po segmentech, které by se více týkaly ženských intimních témat 

[Confess Research 2017]. 

 Výzkum již sice neuvádí o jakou soutěživost se jedná, zdali mezi ženami ve studiu nebo mezi mužem a 19

ženou. Považuji za zajimavé, že respondentky si jsou samy vědomy možného projevu soutěživosti, který 
jsem v dřívější kapitole zmiňoval jako jednu z forem internalizovaného sexismu.
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3.3. Projev moderátorek 

 Nejvýrazněji dochází k reprodukci genderových stereotypů v samotném projevu 

moderátorek, který se ale diametrálně odlišoval nejen podle různých studií (Praha, Brno, 

Ostrava), ale také dle konkrétních moderátorek. Se stereotypními poznámkami se ve studiu 

setkáme zejména pak v momentech, které vyžadují improvizaci ze strany moderátorek. Jde 

povětšinou o manifestace internalizovaného sexismu, které svou neustálou reprodukcí 

pomáhají upevňovat genderové stereotypy. Pro potřeby této práce bych rád poznamenal, že 

níže rozebrané kategorizace se neobjevují ve všech sledovaných dílech a nedopouštějí se 

jej moderátorky konstantně, ale představují určitý výčet situací, jejichž eliminací by se 

podařilo omezit reprodukci genderových stereotypů ve vysílání pořadu Sama doma. 

Projevy, při nichž docházelo k reprodukci genderových stereotypů ze strany moderátorek, 

jsem při analýze rozřadil do následujících kategorií: 

3.3.1. Proklamace vlastní fyzické nedostatečnosti 

 Často jsem se během analýzy pořadu setkal s momenty, kdy moderátorky obsahem 

svých sdělení komunikovaly nějakou formu vlastní nedostatečnosti, zejména pokud šlo 

o vzhled. Hlavní příklady, které budu zmiňovat na následujících řádcích, jsou paradoxně 

z dílu, jehož hlavním tématem byly silné ženské osobnosti. 

 V díle z 23. března 2018 se Jana Adamcová v pravidelném segmentu, v němž vaří 

pozvaný kuchař jídlo , snaží získat informaci o tom, jestli existuje něco jako dámské 20

recepty, tedy takové, které jsou určené přímo ke konzumaci ženami. Když se jí dostane 

záporné odpovědi, pokouší se od kuchaře zjistit zdali existují alespoň typicky dámské 

suroviny. Záhy zjistíme, že má na mysli „dietní“ a se sklopenou hlavu prohlašuje, že mluví 

z vlastní zkušenosti. Tímto aktem podporuje stereotyp, že žena musí být za každou cenu 

štíhlá, a tedy držet dietu – téma je automaticky spojené se ženami (konkrétně jí samou) a 

nikoli muži, přestože sám kuchař jí na to odpovídá, že se preference dietních potravin nedá 

vztáhnout na všechny ženy. 

 Podobná situace se opakuje o pár minut později v rozhovoru  s autorkou knihy 21

o pálavské jeskyni, která je opředená pověstmi. Když dojde řeč na čarodějnice, 

moderátorky se nabídnou, že by se mohly stát součástí spolku čarodějnic. Na 

 Sama doma, 23. 3. 2018, 18:0020

 Sama doma, 23. 3. 2018, 21:1221

�37



spisovatelčinu poznámku, že jsou na čarodějnice moc mladé a krásné, moderátorky reagují 

smíchem a větou: „To jste nás měla vidět, než jsme šly do maskérny“ (Sama doma, 23. 3. 

2018). Valdrová v souvislosti s podobnými projevy mluví o tom, že „kromě pasáží o módě 

a kosmetice pořad neposkytuje žádné podněty ke zvýšení nízkého ženského 

sebevědomí“ (Valdrová 2001: 197), čehož jsme zde svědky. Přestože jde o konverzační 

výplň a moderátorka se jistě vědomě nesnaží jakkoli stereotypizovat ženy, je zde patrný 

projev internalizovaného sexismu, v němž moderátorka nejen vyzdvihuje nutnost ženy 

udržovat se v mezích společensky definované krásy, jinak je její hodnota devalvována 

(v tomto případě na čarodějnici ), ale zároveň jej opět směřuje proti vlastní osobě. 22

Nevědomě tak podporuje stereotyp, že ženy by neměly mít vysoké sebevědomí, o kterém 

hovoří nejen Valdrová (2001), ale také Bearman, Korobov a Thorne, kteří si ve své analýze 

běžných konverzací mladých žen všímali časté tendence znevažovat a podhodnocovat sebe 

sama (2009: 21). 

3.3.2. Pocity nekompetentnosti či neschopnosti 

 Další z projevů je svou povahou blízko proklamaci vlastní fyzické nedostatečnosti. 

Oproti předchozí kategorii se však týká převážně vlastních intelektuálních schopností nebo 

zručnosti, nikoli fyzického vzhledu. Často jde o projevy nadbytečné, jejichž přítomnost v 

rozhovoru nemá žádnou funkci. Například v dílu vysílaném z ostravského studia dne 27. 

dubna 2018 je jedním z pozvaných hostů chemik Michael Londesborough, který taktéž 

vystupuje v některých populárně naučných pořadech České televize. V rozhovoru  s ním 23

se moderátorky dostanou k debatě o tom, jakým způsobem tělo ovlivňuje hormon 

oxytocin. Přestože se v jednu chvíli Linda Bendová zapojuje do promluvy 

Londesborougha s informací, že se tento hormon vylučuje taktéž při porodu, záhy se 

dopustí něčeho, co Valdrová ve své stati kritizovala a sice že „přiznávání mezer ve 

vzdělání nemůže být pro ženy užitečné, stejně jako submisivita, která přímo ohrožuje 

jejich šance“ (Valdrová 2000: 197). Pronese totiž: „No, je to složité, možná lepší 

nevědět“ (Sama doma, 27. 4. 2018). Podobně devalvuje vlastní kompetenci Jana Fabianová 

 Za zajímavé považuji zdůraznit, že zatímco maskulinní verze tohoto slova, tedy „čaroděj“ má neutrální 22

konotaci, použité femininum má konotaci negativní. Prošlo totiž procesem známým jako sémantická 
derogace. „Lexikografové uvádějí, že jakmile se určité slovo nebo termín začne spojovat s ženou, často získá 
sémantické vlastnosti, které odpovídají sociálním stereotypům a hodnocením žen jako skupiny“ (Smith 1985 
dle Curran, Renzetti 2003: 174).

 Sama doma, 27. 4. 2018, 8:2623
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v dalším segmentu se stejným hostem o půl hodiny později , v němž odkazuje na 24

rozhovor mezi ním a pozvaným lékařem, který probíhal v zákulisí před začátkem natáčení 

pořadu: „Padaly tam termíny jako uhlovodíky a nevím co ještě“ (Sama doma, 27. 4. 2018). 

Pravděpodobně nevědomky se staví do opozice proti dvěma pozvaným vědcům před nimiž 

dává najevo svou nekompetentnost. Není-li moderátorka schopna vyslovit jméno hosta, 

často to nějakým způsobem oglosuje – například v rozhovoru  s lékařkou celostní 25

medicíny Alexandrou Fiedlerovou – „To máte teda příjmení!“ (Sama doma, 13. 4. 2018). 

Podobných situací si všímala již Valdrová [2001: 198]. Obdobně se moderátorky staví k 

vlastní manuální zručnosti. 23. března 2018 v segmentu  s floristkou Jana Adamcová 26

zaváhá nad vlastní schopností dekorovat, když prohlásí: „V poslední době jsou takovou 

módou věnce na dveře. Já se přiznávám, taky to používám. Ale nikdy jsem si žádný sama 

nevyrobila, protože nejsem dost šikovná“ (Sama doma, 23. 4. 2018). Své schopnosti něco 

zvládnout podceňují i přímo ve studiu, ať už jde o základní kroky ve stepu , držení 27

jídelních hůlek při ochutnávání japonských jídel  ale i v segmentu věnujícím se 28

kaligrafickému psaní . Během posledního jmenovaného se moderátorka Jana Adamcová 29

zeptá odbornice na kaligrafii, jestli by uměla „někoho i tak nešikovného, jako jsem já, v 

psaní a v malování a v těchto činnostech třeba rychle něco naučit“ (Sama doma, 9. 3. 

2018). 

3.3.3. Krása ženy jako nejdůležitější atribut 

 Občas se stává, že ženy pozvané do studia nejsou v první řadě tázány na cokoli, 

kvůli čemu v pořadu jsou. Uvedu příklad krasobruslařky Elišky Březinové, která navštívila 

pražské studio 18. dubna 2018. Hned v úvodu rozhovoru , během něhož ji Lucie Křížová 30

představí divákům, složí Březinové kompliment, který zároveň podpoří jeden genderový 

stereotyp – žena by měla být v první řadě krásná a zajímat se o svůj vzhled: „Máte krásné 

botky, teď jsem si toho všimla. Tak v bruslích by to bylo asi dneska složitější, ale ráda si 

 Sama doma, 27. 4. 2018, 47:5624

 Sama doma, 13. 4. 2018, 2:5625

 Sama doma, 23. 4. 2018, 51:1426

 Sama doma, 6. 4. 2018, 52:0427

 Sama doma, 6. 4. 2018, 1:22:1028

 Sama doma, 9. 3. 2018, 30:1829

 Sama doma, 18. 4. 2018, 44:4030

�39



hrajete s módou?“ (Sama doma, 18. 4. 2018). Přestože se v následujících minutách 

rozhovor rychle stočí k profesi pozvané krasobruslařky, podobná situace se opakuje o pár 

momentů později, když kamera zabírá krasobruslařské šaty, které si Březinová do studia 

přinesla. Poznámku Stanislavy Lekešové, že „jsou maličké“ (Sama doma, 18. 4. 2018) 

Lucie Křížová podpoří tvrzením, že „krasobruslařky jsou většinou hezky odhalené, aby to 

lahodilo i oku“ (ibid). Jakkoli jsou kostýmy krasobruslařek a krasobruslařů jedním z 

výrazných atributů tohoto sportu, do studia si s sebou Březinová přinesla i medaile, které 

byly vyskládány na vedlejším stole – na ně se ale nikdo ze zúčastněných za celou dobu 

rozhovoru nezeptal. Celý segment tak může působit trochu, jako kdyby v první řadě měla 

krasobruslařka opravdu „lahodit oku“ a její profesionální úspěchy jsou až druhořadé. 

Přestože se její kariéře věnovali, vzhled a oblečení byl důležitý. Podobně komentuje konec 

působení Gabriely Koukalové v biatlonu Lekešová, když se s ní na konci rozhovoru  o její 31

nové knize loučí s povzdechem, že jí budou v cílové rovině chybět Koukalové 

„náušničky“. 

3.3.4. Matka v roli jediného rodiče 

 Snahy o začlenění mužského elementu do obsahu pořadu, které jsem popsal v 

dřívější kapitole, podrývá jeho eliminace ve slovním projevu moderátorek – z některých 

témat muže totiž zcela vyřazují. Často se tomu děje v případě rodiny – segmenty, v nichž 

se mluví o dětech, neberou v potaz jejich rodiče, hovoří se daleko častěji o jejich matkách. 

Valdrová si toho všímá již ve své stati: „pocit nepatřičnosti mužského prvku v privátní 

sféře posiluje mj. pořad Sama doma lpěním na subjektu matky, často zdrobněle maminky 

místo rodičů nebo dospělých“ (Valdrová 2001: 194). Dochází k tomu zejména v 

segmentech týkajících se malých dětí – moderátorka v rozhovoru o testu dětských příkrmů 

[Česká televize ©1996-2018g] obsahem svých sdělení implikuje, že by se o stravu svých 

dětí měla postarat „maminka“, nikoli otec. Ten je výběrem slov také vyřazen z péče o dítě 

na výletech – v díle z 20. dubna 2018 se moderátorka Veronika Boleslavová v rozhovoru s 

mluvčím  Národního parku Podyjí zeptá zdali je v parku terén vhodný pro „maminky s 32

kočárky“ (Sama doma, 20. 4. 2018). Systematické vylučování muže z péče o děti a dávání 

důraz na přítomnost matky v jakékoli situaci upevňuje stereotyp, že žena má být zejména 

 Sama doma, 19. 4. 2018, 27:4231

 Sama doma, 20. 4. 2018, 25:4232
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doma a pečovat o děti. Jakkoli se nemusí Boleslavová s touto ideou ztotožňovat, její volba 

slov napomáhá reprodukci tohoto stereotypu. 

 V úvodním slovu obou moderátorek 23. března 2018 položí Veronika Boleslavová 

divákům anketní otázku: „Kdy pro vás začíná jaro?“ . Na stejnou otázku se pak zeptá své 33

kolegyně Jany Adamcové, která ji zodpoví: „Pro mě začíná, když odložím zimní bundy, 

kabáty a boty do skříně a přestanu celé rodině utírat nudle u nosu“ (Sama doma, 23. 3. 

2018). V jedné větě tak podpoří stereotyp ženy jako matky-ošetřovatelky, a zároveň upevní 

svou „domácí“ pozici ve zdánlivě nesouvisejícím tématu. Nepřímo tím také komunikuje 

neschopnost vlastního muže se o sebe postarat, respektive očekávání, že se o něj postará 

ona. Podobná situace se odehraje i v rozhovoru  z 19. dubna 2018, ve kterém Nataša 34

Burger prohlásí, že je z vaření unavená a Stanislava Lekešová jí na to odvětí, že „to jsou 

všechny ženy, které mají rodinu“ (Sama doma 19. 4. 2018).  

 Přesto k eliminaci muže z výchovy nedochází v současné době subjektivně tak 

často, jak popisovala Valdrová ve své původní stati. Je patrný posun ke snaze o 

začleňování muže do konverzací ve studiu a nahrazování matky termínem „rodiče“. 

Například v rozhovoru z 2. února o celoplošném screeningu novorozenců  s primářkou 35

oddělení neonatologie Hanou Wiedermannovou velmi vhodně zeptá zdali „může rodič – 

maminka, tatínek – to vyšetření odmítnout“ (Sama doma, 2. 2. 2018). 

3.3.5. Expresivita a zdrobněliny 

 Valdrová ve své stati zmiňuje, že „výrazem ženství je expresivita, jednoduchost 

projevu, zdrobněliny. Zkušeným hlasovým profesionálkám se opakovaně odpouští 

diletanství jazykového projevu“ [Valdrová 2001: 197]. Jak může být zřejmé z předchozí 

kapitoly, v průběhu sledování jsem nejčastěji narazil na zdrobnělinu matky – maminku. 

Další příklady najdeme zejména v tématech o rodině či zdraví dětí (nejčastěji miminka  a 36

tatínci) nebo zvířatech. Jako příklad uvedu Stanislavu Lekešovou, když v úvodním 

segmentu  vítá diváky s informací, že se celý týden budou „věnovat opuštěným 37

zvířátkům, máme dokonce slíbené malé prasátko“ (Sama doma 22. 1. 2018). Součástí této 

 Sama doma 23. 3. 2018, 1:5033

 Sama doma 19. 4. 2018, 1:05:5034

 Sama doma, 2. 2. 2018, 4:1835

 Sama doma, 2. 2. 2018, 4:1836

 Sama doma, 22. 2. 2018, 0:0037
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práce sice není kvantitativní výzkum, který by četnost jejich užívání ověřil, subjektivně 

jsem však v analýze nezaznamenal vysoké nadužívání. Zdrobněliny moderátorky 

používaly často převážně v reakci na užití slova některým z hostů. Je tedy zřejmé, že v 

tomto ohledu prodělal pořad jistý vývoj. 

3.4. Porovnání se statí Stereotypy a klišé v mediální projekci genderu 

 Jak je patrné z dosavadního výzkumu, mnoha z výše uvedených genderových 

stereotypů si všimla již Jana Valdrová ve své stati Stereotypy a klišé v mediální projekci 

genderu (2001). Přestože jsem se k této stati několikrát vracel již během kategorizace výše, 

rád bych ještě na závěr tohoto výzkumu zohlednil, nakolik se změnila situace v případech, 

které Valdrová ve své stati pořadu vytýkala. Vzhledem k tomu, že se chci věnovat 

zmínkám, které jsem doposud ve své kategorizaci nezahrnul, je patrné, že jsem na ně 

během sledování nenarazil. Rád bych se k nim ale vyjádřil ještě separátně. 

 Valdrová ve své stati kritizovala, že v pořadu „není odvaha pozvat mediálně 

neotřelé hosty“ [Valdrová 2001: 187]. Ze současné programové skladby je zřejmé, že je 

situace zcela odlišná. Pozvaní hosté představují opravdu pestrou skladbu nejrůznějších 

profesí a přestože má pořad povinnost zvát také nějaké mediálně známé osobnosti 

[Macáková 2018], často to jsou herci z regionálních divadel, kteří nemusí být televizním 

divákům a divačkám známí. Také vzhledem k počtu odvysílaných dílů se v pořadu 

vystřídalo nepřeberné množství hostů, takže považuji tuto kritiku za věc minulosti. 

 Moderátorkám bylo vytýkáno, že „ženství signalizují (…) nonverbálně úsměvem, 

nezřídka koketním, který neopouštějí ani při vážných tématech. Často zní smích a 

chichotání“ (Valdrová 2001: 197). Při analýze jsem na tento problém nenarazil vůbec. 

Moderátorky se sice usmívaly, neměl jsem však pocit, že by docházelo k nějakým 

nezvladatelným projevům veselí [ibid], o kterých píše Valdrová. 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Závěr 

 Z dostupných materiálů a vlastního výzkumu jsem došel k závěru, že k reprodukci 

genderových stereotypů ve vysílání pořadu Sama doma dochází. Způsob a intenzita této 

reprodukce se však liší podle zkoumané roviny. V závěru této práce shrnu její 

nejdůležitější poznatky. 

 V první části práce jsem se věnoval teoretickému ukotvení toho, co je to gender, 

jakým způsobem se liší od biologického pohlaví, jak na něj v minulosti pohlížel 

strukturální funkcionalismus a vysvětlil jsem, jakým způsobem je vnímán dominantním 

paradigmatem dnes. V samostatných kapitolách jsem se věnoval tomu, co to jsou 

genderové stereotypy, jakou hrozbu představují nejen pro jedince (ať už ženy nebo muže), 

ale také pro celou společnost. Ukázal jsem, jakým způsobem mohou genderové stereotypy 

vést k sexistickému chování a rozlišil jsem tři různé úrovně, na nichž se sexismus 

projevuje – institucionální, interpersonální a internalizované. Právě poslednímu z nich 

jsem v práci věnoval největší část neboť jde o nejméně prozkoumanou formu sexistického 

chování, zároveň jde o velmi častou formu manifestace moderního sexismu, kterému jsem 

se věnoval v samostatné podkapitole. Přiblížil jsem také to, jakým způsobem může 

internalizovaný sexismus fungovat jako obrana žen před sexistickým chováním z vnější. 

Seznámil jsem čtenáře s rolí médií v reprodukci genderových stereotypů a také se 

způsobem, jakým zákony České republiky a Kodex České televize proti genderovým 

stereotypům ve vysílání bojují. Neopomněl jsem zmínit ani to, jakým způsobem se otázkou 

genderové rovnosti zabývá Vláda České republiky. Popsal jsem charakter pořadu Sama 

doma a v neposlední řadě jsem představil studii Jany Valdrové s názvem Stereotypy a klišé 

v mediální projekci genderu (2001). 

 V druhé části jsem objasnil způsob analýzy a výběru materiálů pro potřeby 

vlastního výzkumu. Odůvodnil jsem použití případové studie jako rámce a kódování z 

metody zakotvené teorie jako postupu při získávání dat. 

 V poslední části jsem se věnoval samotnému výzkumu. Sledoval jsem pořad Sama 

doma a zaměřoval se na reprodukci genderových stereotypů ve vysílání. Primárně jsem se 

během své analýzy zaměřoval na tři roviny – na vybraná témata a typ pozvaných hostů, 

absenci muže v pořadu a nakonec na projev moderátorek. V rámci výzkumu jsem také 

provedl rozhovor s návodem s hlavní dramaturgyní pořadu Sama doma Darjou 
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Macákovou. Zároveň jsem měl po rozhovoru možnost nahlédnout do zprostředkovala 

výsledky kvalitativního výzkumu, který se věnoval diváckému vnímání pořadu Sama doma 

a z nějž jsem v této práci také čerpal. 

  

 První rovinou, ve které jsem se při své analýze setkal s nejširší reprodukcí 

genderových stereotypů, byl ústní projev moderátorek. Tyto projevy jsem rozčlenil do 

několika kategorií. Jedním z nich je proklamace vlastní fyzické nedostatečnosti, kterou 

moderátorky komunikují v subtilních náznacích, během nichž nějakým negativním 

způsobem ohodnotí vlastní vzhled. Jde o projev internalizovaného sexismu, který pramení 

jednak z přesvědčení, že ženy nemají mít vysoké sebevědomí, ale také z přesvědčení, že 

jsou zkoumány a hodnoceny podle vlastního vzhledu a těla. 

 Další kategorie je svou povahou blízko té předchozí – moderátorky ve studiu 

komunikují přesvědčení o vlastní nekompetentnosti či neschopnosti. Jde o další projev 

internalizovaného sexismu, který vychází ze snižování sebe sama a znehodnocování 

vlastního pohledu na svět. 

 Třetí kategorií, kterou jsem během analýzy identifikoval bylo vyzdvihování krásy 

ženy jakožto nejdůležitějšího atributu. Otázky, které moderátorky pozvaným ženám 

pokládaly, v některých případech podporovaly genderový stereotyp, že by žena měla být 

primárně krásná (objektivizace) a zajímat se o svůj vzhled. Jako problematický tento fakt 

vnímám zejména v momentě, kdy je na oblečení či vzhled tázána žena, která ani pro jedno 

nebyla do studia původně pozvána. Tato kategorie se subjektivně nejčastěji objevovala u 

sportovkyň. 

 Ve čtvrté kategorii představovaly moderátorky ve svém mluvním projevu (a také v 

navazující konverzaci s hosty) matku jakožto „jediného rodiče“. Často se totiž během 

vysílání stávalo, že při diskuzi s hosty, která se nějakým způsobem týkala výchovy dětí 

nebo péče o ně, byl dáván důraz na matku, respektive „maminku“ jako hlavní pečovatelku 

a to i v momentech, kdy dávno nešlo o těhotenství. Vyřazování muže z péče o děti tím, že 

se verbálně opomíjí ohrožuje nejen je, ale také upevňuje genderový stereotyp, že žena by 

měla být primárně doma s dětmi a pečovat o ně. 

 Poslední kategorií, kterou jsem během sledování identifikoval bylo užívání 

zdrobnělin – nejčastěji šlo o témata spojená s rodinou či zdravím dětí (maminky, miminka, 
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tatínci apod.) nebo u zvířat. Přesto mi ze subjektivního pohledu nepřišlo, že by docházelo k 

vysokému nadužívání. 

 Výše uvedené projevy, které v sobě komunikovaly nějaký genderový stereotyp, se 

nejčastěji odehrávaly v situacích, kdy moderátorky působily nejspontánněji, kdy zdánlivě 

improvizovaly nebo doplňovaly nějakou dříve položenou otázku. Protože se mi na žádost o 

rozhovor, bohužel, neozvala ani scénáristka, ani režisérka, mohu pouze subjektivně 

odhadovat, že nešlo o předem připravený scénář, ale projevy byly opravdu autentické a 

moderátorkám vlastní. 

 Druhou rovinou, kterou jsem se zabýval, byl výběr témat a hostů. Každý týden se 

od pondělí do pátku věnují moderátorky jednomu průřezovému tématu (převážně 

zdravotnímu), které je doplněné o mnoho dalších – o módu, kosmetiku, hubnutí, výživu, 

sport, tipy na výlety atd. Do vysílání se pravidelně zařazují témata, která se věnují 

ekonomickým otázkám, podávání daňového přiznání apod. Některé díly jsou celé 

věnovány významným ženským osobnostem, objevil se také díl věnovaný ženám v 

politice. Do studia jsou pravidelně zvány ženy, které mají nějaké zaměstnání, jež není 

typické spojené se ženami nebo sportovkyně, které vynikají v nějakých netradičních 

disciplínách. Na témata týkající se genderové rovnosti však dochází stále zřídkakdy. 

 Třetí rovinu, kterou jsem zkoumal, byla absence muže v pořadu, která byla 

předmětem kritiky ve stati Valdrové. Dnes je z pořadu zřejmé, že se daleko více orientuje 

také na mužskou část publika, jehož existenci bere v potaz – tvůrkyně pořad vnímají spíše 

jako rodinný, nikoli ženský magazín, přestože je primárně stále určen ženám. Přestože se 

zvažovalo dosazení muže do role moderátora, nakonec od toho hlavní dramaturgyně 

upustila. Tento nápad neobstál ani ve výzkumu publika – většina žen by považovala 

přítomnost moderátora za narušení ženského charakteru pořadu. Mužský prvek podle nich 

dostatečně naplňuje pestrý výběr hostů. 

 Na závěr analýzy jsem porovnal vlastní zjištění s kritikou ve stati Stereotypy a klišé 

v mediální projekci genderu (Valdrová 2001).  

 Zdá se, že původní výtky směřované pořadu vzaly dramaturgyně, moderátorky a 

scénáristky na vědomí. Pořad se víceméně úspěšně pokouší bojovat s genderovými 
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stereotypy a na kritiku, kterou na přelomu tisíciletí formulovala Valdrová, se podařilo ve 

velké míře úspěšně reagovat. Je znatelná snaha zvát co nejrozmanitější hosty z různých 

oborů a podporovat ženy v jejich profesním a osobním rozvoji. Největším úskalím celého 

pořadu z pohledu reprodukce genderových stereotypů jsou však konkrétní mluvní projevy 

moderátorek. Často jde o projevy internalizovaného sexismu, kterých si sama moderátorka 

nejspíš není vědoma. Není ovšem na místě nad těmito projevy mávnout rukou, neboť, jak 

jsem uvedl v teoretické části této práce, jakkoli mohou projevy moderního, benevolentního 

sexismu nebo konkrétních forem mikroagresí vypadat nenápadně a nevinně, jejich dopady 

na život žen mohou být ve svém důsledku stejné. 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Summary 

 This master thesis focused on the way gender stereotypes are manifested in the 

show Sama doma. The research has shown that traditional gender roles are indeed 

commonly shown in several ares of the content, the most problematic of which being the 

speech of moderators. 

 The first part of this thesis has focused on theoretical propositions. It examined 

gender, gender stereotypes and sexism. It has distinguished the differences between overt 

and subtle sexism, described what the term modern sexism means and it has given a 

detailed description of what internalised sexism is and how it fits into sexism as a whole. 

 The second part described the used methodology – case study and coding based on 

grounded theory – and proposed research questions. Conclusions have been drawn from 

analysis of chosen episodes, an interview and literature on the topic of gender, sexism etc. 

 The third and last part of this thesis is the research itself. The paper comes to the 

conclusion that gender stereotypes in Sama doma are mainly communicated through 

chosen topics, invited guests, the absence of a male figure and most importantly through 

the way the moderators talk. The latter has been linked to manifestations of internalised 

sexism and categorised accordingly. 
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Příloha č. 2 

Osnova k rozhovoru 
Téma / zkoumaný problém: pořad České televize „Sama doma“ 

Okruhy: 

1. Role dramaturgyně 

1.1. Za co v pořadu zodpovídáte? Jak jsou rozdělené kompetence mezi Vámi a 

zbývajícími dramaturgyněmi vč. režisérky? 

2. Od počátku pořadu 

2.1. Čeho jste chtěli se vznikem pořadu docílit? Jaká byla jeho vize? Komu byl od 

začátku určen? 

3. Absence muže 

3.1. Na webových stránkách zmiňujete, že pořad brzy zaujal muže. Přizpůsobili jste 

tomu nějak obsah pořadu?  

4. Výběr témat a hostů 

4.1. Kdo vybírá hosty a témata? S jakým časovým předstihem se vybírají? Máte 

nějaké interní požadavky na to, jaká témata zařazovat? Nějaké obsahové seriály? 

4.2. Mezi pozvanými dominují ženy. Je to záměr? 

5. Moderátorky 

5.1. Kdo z týmu se podílí na výběru moderátorek? Máte nějaká psaná či nepsaná 

pravidla toho, čemu se ve vysílání věnovat / nevěnovat? Čemu se při dotazování 

vyhnout? Nějaký „manuál“? Připustila byste moderátora namísto moderátorky? 

Proč ano/ne? 

6. Současnost 

6.1. Je něco, čeho byste chtěli s pořadem ještě dosáhnout? Dříve byl slogan „Být 

doma neznamená hloupnout“, teď jste se přesunuli k „Být doma neznamená šeď 

a nudu“ – co tím chcete divákům a divačkám komunikovat? Jaká je současná 

vize pořadu? 

7. Genderové stereotypy 

7.1. Zaznamenala jste kritiku? Jaký je váš názor na ni? 



Příloha č. 3 

Rozhovor s hlavní dramaturgyní pořadu Sama doma 
vysvětlivky: ŠH – Šimon Halamásek (tazatel), DM – Darja Macáková (respondent) 

(rozhovor byl stylisticky upravován) 

ŠH: Za co jako dramaturgyně v pořadu zodpovídáte? 

DM: U mě to je specifické, protože já jsem ten pořad s kolegyní vymyslela. Shodou 

okolností teď v září budeme mít dvacetileté výročí. Takže v roce 1998 to vzniklo, tuším. 

Tenkrát ve fázi vymýšlení to byla trošičku jiná role, než jak se potom proměnila. Ten 

začátek byl takový, že jsme tomu opravdu dávaly tvar – vymýšlely jsme, jak by to 

vypadalo. Byl to takový první lifestyle, naživo vysílaný v České televizi s tím, že na 

začátku šel jenom jednou týdně, ten první podzim. Televize si pak ověřila, že to funguje a 

začalo se to v různých časových úsecích proměňovat. Ze začátku to mělo jenom hodinu, 

pak se to posunulo asi na osmdesát minut, pak dokonce to mělo asi dvě a půl hodiny s tím, 

že se do toho dávaly nějaké pořady, což byla zásadní chyba, musím říct. A teď se to tedy 

vrátilo na těch osmdesát, devadesát minut. 

 Já jsem dramaturgyně, vlastně jako vedoucí dramaturg, takže mám na starosti 

koordinaci práce jednotlivých scénáristů a dramaturgů. Vymýšlíme témata, dáváme tomu 

pořadu takový určitý řád, vždycky si říkáme, jaká hlavní témata bychom měli řešit a pak je 

to takový ten proces tekutých písků, že neustále doplňujeme, vyhazujeme, přidáváme… 

Tím, že je to vysílání živé a kontaktní, tak vždycky má přednost to, co je samozřejmě 

aktuální – to, co nějakým způsobem rezonuje ve společnosti. Samozřejmě tím, že jsme 

pořad televize, tak se snažíme do určité míry i potřeby televize nějakým způsobem brát v 

potaz. Takže děláme promo televizním pořadům, víme, že bychom měli zvát nějaké 

vipky… Prostě já jsem takový dejme tomu koordinátor, kontrolor a taková poslední 

instance. 

ŠH: Takže vy se sejdete se zbývajícími dramaturgyněmi a nějak si určíte témata na 

jak dlouhou dobu dopředu třeba? 

DM: My máme vždycky hlavní téma, které je většinou lékařské, protože to lidi hodně 

zajímá. Takže lékařská témata dáváme dohromady třeba čtvrt roku dopředu. Takže čtvrt 

roku dopředu my víme víceméně, jaká lékařská témata budou. A tam si taky určíme nějaká 



doplňující témata – podseriálky. Když budeme mít teď téma poruchy příjmu potravy a 

obezita, tak jsme si řekli dobře, to je takové povídavé téma, k tomu lidi dostanou ty 

informace ale bylo by fajn k tomu mít ještě takové podtéma celý ten týden, třeba o 

zajímavých potravinách, nebo o zdravých potravinách nebo o nějakých mýtech o 

potravinách. Takže tam my si vždycky určíme takovouhle osu. 

 A ten pořad taky už po těch dvaceti letech má trošku vymyšlená nějaká pravidla, 

víme který den má který charakter a víme, co funguje. Já prostě vím, že v rámci těch 

devadesáti minut je optimální mít šest až osm hostů. A vím, že tam je hlavní téma – doktor 

většinou nebo nějaký odborník, pak je tam druhý seriál, pak je tam téma které je na chat – 

další téma, kde diváci můžou komunikovat… to je většinou nějaké praktické, sociální… a 

pak to doplňujeme opravdu jako puzzle podle toho, co se děje nebo co nám přijde, že by 

bylo zajímavé pro ty lidi. Takže, abych se k tomu vrátila, my se sejdeme, řekneme si ta 

jednotlivá hlavní témata a potom jsme v neustálém kontaktu, protože scénáristky sem 

chodí – to jsou tři další kolegyně. Každá má na starosti jeden ten týden komplexně, ale 

nicméně pořád konzultujeme a pořád propojujeme – „jasně, tenhle týden chystáš tohle, tak 

ty tenhle týden bys mohla dělat tamto, ty bys na to mohla navázat“… 

ŠH: A jakým způsobem je tohle rozdělené mezi Prahou, Brnem a Ostravou v 

plánování? 

DM: Praha vysílá od pondělí do čtvrtka a Brno s Ostravou se dělí o pátky. Takže vždycky 

je to ob pátek s tím, že my dáváme tu hlavní linii. My jim vlastně říkáme jaká jsou ta 

hlavní témata… Nebo říkáme… My to určíme s tím, že oni k tomu mají samozřejmě 

poradní hlas. Nebo i jsme jim říkali, že když přijdou s nějakým nápadem, tak není problém 

si to propojit, akorát trošičku je problém v tom, že my vysíláme déle, takže už víme, kdo 

tady byl, jaká témata se řešila. Oni nevysílají zas tak… no vysílají deset let, takže to taky 

není… ale jsme v tomhle takoví vůdčí dalo by se říct. Ale samozřejmě s přihlédnutím k 

jejich regionálním potřebá nebo se snažíme jim nezasahovat moc do jejich témat. Že když 

mám téma a můžu si vybrat pana doktora z Hradce Králové nebo z Brna, tak radši si 

vyberu samozřejmě toho z Hradce Králové, aby jim přišel Brňák. 

ŠH: Hosty, stejně jako jste říkala, že máte nějaké obsahové seriály, jestli se tomu dá 

tak říkat, tak vybíráte taky podle nečeho? Zohledňujete jestli budete mít sportovce 

nebo někoho z kultury… vybíráte je podle nějakého klíče? 



DM: Ten klíč je takový skrytý. Vy si přesně v tomhle tipu pořadu něco vymyslíte a ono je 

to všechno jinak, protože si prostě vymyslíte… půl roku jsme chtěli Gabrielu Koukalovou, 

půl roku jsme se s ní domlouvali, a ona na to samozřejmě kývla v okamžiku, kdy jí se to 

hodilo. Což pak už zase se moc nelíbí nám, ale tak samozřejmě to se nechalo ještě jako 

vybalancovat. Ale určitě se vždycky snažíme… je to opravdu magazín – ta témata by měla 

být pestrá a měla by být opravdu pozitivně laděná pro lidi. Takže co se týká lékařů, 

snažíme se vždy sahat po jedna odbornících a jednak po lidech, kteří pokud možno nejsou 

ze soukromého sektoru nebo nejsou moc – což jsou dneska skoro všichni doktoři – že mají 

kromě své běžné praxe ještě soukromou, ale třeba nechceme ty, co jsou spjaté s nějakými 

reklamními kampaněmi. Nebo dnes už máte každý den světový den něčeho – světový den 

ledvin, světový den něčeho – a my vlastně záměrně neřešíme tedy ledviny v termínu, kdy 

je světový den ledvin, protože to řeší všichni a mediálně se na to tak nabalí leccos. Takže 

my se vždycky snažíme jít trošičku jinou cestou. Takže doktoři – vždycky chceme aby byli 

z akademické půdy, nebo aby aspoň prokazatelně, co se nám podaří zjistit, nebyli spjatí s 

nějakými reklamními kampaněmi. To je jedna věc. Druhá je, že se určitě snažíme tam mít 

nějakou celebritu, ale celebritu typu nejenom šoubyznysovou, ale třeba sportovce nebo tvář 

České televize nebo zajímavá osobnost – maminka Krkavčí matka, která píše blog a 

najednou zjistíte, že jí lidi hodně čtou nebo výtvarnici, výtvarníka, to co si opravdu 

myslíme, že by ty lidi mohlo obohatit. Ale že by to mělo nějaká striktní pravidla, že v 

pondělí musí být vipka, v úterý… to vlastně ani není možné. 

ŠH: Vy už jste několikrát naznačila, že se snažíte lidem předkládat nějaká témata a 

zajímavé hosty, tak asi víte kam narážím… takže ženy i muže. Je teda pravda, že od 

začátku byl ten pořad profilován jako primárně pro ženy?  

DM: Úplně původně před těmi dvaceti lety jsme do toho šly s tím, že… protože tenkrát 

byla ještě trochu jiná mediální situace a vlastně jsme do toho šly, protože jsme byly na 

mateřský a říkaly jsme si, že to je úplně strašný, že pokud chce být člověk aktivní na 

mateřský a chce se něco dozvědět, takže se to z televize nedozví, protože ty dopoledne 

tenkrát, tam šly takový ty tupý seriály, Tak jde čas, Dallas a takový věci a to bylo opravdu 

hrozný. A vlastně jsme si říkaly, že když se chce člověk něco dozvědět, on ani ten internet 

tenkrát nebyl zdaleka v takové míře… My jsme se se všemi těmi lidmi scházeli, abychom 

je poznali. Takže jsme si říkali nějaké informace, které by rodiče nebo ty maminky doma 

dostaly, aniž by musely běhat po stáncích a kupovat si knížky a časopisy a dát za to 



spoustu peněz, takže takhle to vzniklo. Pak jsme ale časem zjistily, jak se ten pořad 

proměňoval a jak se i ta scéna proměňovala, že i ty chlapy to zajímá a vlastně jsme se 

začali obracet nejen na maminky, ale i na tatínky a v současné době máme zhruba třetinu 

chlapů. Samozřejmě se to trošičku posunulo, že ti chlapi, co se dívají jsou spíš senioři, jsou 

v tom věku šedesát, šedesát plus, že se dívají třeba s manželkama anebo pokud jsou doma, 

jsou nemocní nebo zřejmě nezaměstnaní, protože já si jinak nedokážu vysvětlit, že by se 

dívala třetina chlapů od půl jedný do dvou. Ale zároveň jsme si loni nechali dělat hrozně 

zajímavý výzkum, ze kterého vyplynulo, že se ta témata posunula tak, že zajímají i ty 

chlapy. To apriori není jenom to, co baví mě, jako ženskou, ale že pokud se bavíme o 

bezpečnosti jízdy, o finanční gramotnosti, o kryptoměnách, tak se ta témata hrozně sblížila 

a podle mě si tam najde i ten chlap to svý. Nehledě na to, že ty chlapi to ze začátku brali 

jako exkurz do ženského světa. A myslím si, že pro ně to bylo taky vlastně zajímavý. 

ŠH: Myslíte si, že jste nějak vědomě přizpůsobovali třeba ten obsah tomu, že jste 

věděli, že se na to kouká třetina mužů? Že jste se snažili do toho zapojit nějak víc 

témata, který by mohly zajímat muže?  

DM: Určitě. A určitě jsme to i přizpůsobovali těm trendům, protože samozřejmě vnímáme 

jednotlivé práce a kritiky (míněna stať Valdrové, o níž jsme se před začátkem rozhovoru 

bavili) a vlastně nám i spoustu nějakých emancipačních hnutí psalo, jak je možný, že pan 

profesor říká, že odrodil dva tisíce dětí, když v životě nerodil. Já to nevnímám takhle ostře 

tedy, ale samozřejmě člověk o tom přemýšlí a říká si, že dobře, ta situace se mění a že 

tatínkové jsou na rodičovské, není mateřská, je rodičovská, jsou tam i chlapi. Vlastně jsme 

navázali spolupráci i s Ligou otevřených mužů, který se snažíme občas do toho nějakým 

způsobem zapojit. Samozřejmě ta ženská témata nás napadají apriori, ale určitě pánové 

nemají stop stav. Ono je to trošičku komplikovanější v tom, že tady neexistuje magazín pro 

chlapy. Jako je Sama doma pro ženský, tak takový obecně koncipovaný magazín pro 

chlapy není. Protože chlapy máte daleko strukturovanější. Ty baví fotbal, baví je auta, baví 

je plachtění, ale není chlap, kterého by bavilo všechno. Aspoň tak, jako my jsme si zatím 

za těch dvacet let rozkódovali. Kdežto u těch ženských vždycky ta témata jako nějaká 

obecnější společná najdete. Tady v televizi párkrát i vznikla… byly snahy vymyslet něco 

pro pány a vlastně ti páni nejsou podle mě ta cílovka, který by něco takovýho zajímalo. 

Tak potřebují ty své specializované pořady. Takže u nás to do tý určitý míry berou, že se o 



tom zdraví něco dozvědí a je to magazín, takže když mě tohle téma nezajímá, tak si jdu 

uvařit kafe třeba, že jo. 

ŠH: Když už jsme u těch mužů, připustili byste jako tvůrčí tým, aby byl také 

moderátor nebo se držíte toho, že budou pouze moderátorky. 

DM: Přemýšleli jsme o tom několikrát, ale vlastně to nechceme. Ten prostor vzniknl jako 

sama doma… ne jako jsem sama doma osamělá, ale jako hurá, konečně jsem sama doma a 

můžu si jako s kamarádkou nebo jako s někým s kým já chci si popovídat, dozvědět se 

něco, zjistit něco. Je to můj čas. A tak jsme to koncipovali ze začátku záměrně protože do 

času dnešní ženský je prostor, kdy tam ten chlap jako být nemusí. A pokud se chce přidat, v 

pořádku. Ale moderátor muž by mi měnil totálně atmosféru toho pořadu. My samozřejmě 

máme spoustu mužů jako respondentů, hostů, vůbec to není tak, že by tam… Naopak, 

možná bych řekla, že těch mužů je tam víc, ale ty moderátorky… já tam mezi nimi 

potřebuju mít ten ženskej kontakt. Tu ženskou sounáležitost. Takovej ten „hele jako Ty 

dneska dobře vypadáš“ a „vyspala ses?“ „a co?“ a „fajn“ a „co“ a „děti řvaly“… a 

mimochodem, my jsme se loni ptali v tom výzkumu divaček a ty řekly, že vlastně nechtějí 

moderátora ani. Že jim to takhle vyhovuje, že ty holky jsou pro ně jako kámošky a že ten 

mužskej prvek jako moderace nepotřebujou. Že si připadaj jako v partě. 

ŠH:Dobře. Kolik se vystřídalo zhruba moderátorek od začátku? 

DM: Zhruba jo? Takovejch patnáct plus mínus. Já bych to spočítala, ale ty moderátorský 

dvojice, ten začátek… no, takovejch 12-13. 

ŠH: Moderátorské dvojice jsou vždycky pospolu, že? Je to tak? 

DM: Koncipujeme tu dvojici jako společnou, může se stát samozřejmě, že nemoci nebo 

jsme ženskej pořad, tak těhotenství že jo nám v tom trošku… ale chci, aby ta dvojice byl 

couple, aby měla tvář. 

ŠH: Když řekněme jedna moderátorka vypadne a nabírali byste někoho nového, 

máte nějaká kritéria pro to… nějaká třeba interní kritéria pro to, jaká by měla 

moderátorka být? Nebo to vždycky posuzujete podle konkrétního už člověka? Že 

nikoho takhle všeobecně nemáte a záleží kdo se až pak přihlásí… 



DM: No, měli jsme takovou vždycky představu, že by ta moderátorka už měla mít dítě. Že 

ty naše témata se hodně tím mateřstvím nebo rodičovstvím zabývají, tak jsme vždycky tak 

spíš sáhli nebo jsme si tak jako spíš říkali, že by to měla být maminka, i když Martina 

Hynková třeba začínala a děti neměla. A pak je strašně důležitý… ta moderace tohohle 

pořadu je docela těžká, protože je to fakt devadesát minut a je to osm témat a ty témata 

jsou protichůdný a já vlastně potřebuju něco mezi novinářem a mezi nějakým výkonným 

umělcem… protože jenom novinář mi do toho nedá tu atmosféru. Jenom herečka – 

zkoušeli jsme i pár hereček – ta mi do toho nedá ty znalosti nebo vlastně to použití těch 

znalostí. To není tak jednoduchý. Takže já vlastně potřebuju takovou komplexní osobnost, 

která jako má rozhled, umí formulovat, je schopná fungovat v živým vysílání, protože to 

živý vysílání vám přináší mnoho výzev a je to úplně něco jinýho, než když moderátoři čtou 

zprávy ze čtecího, tam se to vlastně mění hrozně rychle. A pak samozřejmě ještě, to je 

člověk, kterej by měl zapadnout do toho portfolia ostatních a měl by vlastně si rozumět s 

tou druhou moderátorkou. Takže je tam vlastně hodně podmínek, který by ten člověk měl 

splnit. A musí samozřejmě působit dobře na obrazovce. A musí ho brát i ty diváci. 

ŠH: Stalo se že jste už museli… 

DM: Vzali jsme moderátorku na zástup, byla známá z moderátorský relace a diváci jí 

naprosto nepřijali. Protože jí měli zafixovanou v úplně jiným prostředí. A i když byla velmi 

profesionální a za mě byl ten její výkon v pořádku, tak diváci byli hrozně jakože se tam 

nehodí, že jí nechtějí, že tam není ta vřelost, vlastně jí nedali moc šanci. Ale já jsem si s 

tím zase tolik starosti nedělala, protože tam byly dané ty podmínky od začátku, že ona 

věděla, že tady bude na čtyři měsíce, dokud se nevrátí ta holka z mateřský, ale to bylo od 

začátku daný jako takhle jsme s tím počítali. Takže pak vlastně tohle bylo zajímavý. Oni 

prostě ti diváci chtějí jako normálního moderátora nebo moderátorku. Prostě aby byla jako 

jedna z nich. 

ŠH: Takže myslíte, že když už jí znají odjinud… 

DM: Když už jí znají odjinud nebo jí znají v jiný roli nebo s ní mají spojený, že je 

manželka velice finančně dobře zaopatřeného muže, tak k ní nepřistupují bez zábran. 



ŠH: Je během toho živého vysílání něco, čemu se musí moderátorky vyvarovat? Jestli 

máte nějaký interní manuál na moderování nebo jestli jsou třeba věci, které jim 

kladete na srdce, že by se měly dodržovat nebo že by se mělo něco nedělat. 

DM: Oni samozřejmě musí dodržovat Kodex ČT, to je samozřejmý. Ale vždycky obecně 

by se měly vyvarovat nebo neměly reagovat na nějaký reklamní sdělení. Ale málokdy se 

stane, že by někdo chtěl cíleně říct něco, co my nechceme nebo něco, co by veřejnoprávní 

televize neměla udělat. Spíš se ty lidi třeba spletou nebo jsou nervózní a řeknou „jé a tohle 

jsem viděla“ nebo „tak tohle u nás v cukrárně v Jungmannový ulici…“, tak pak se nic 

neděje, za to je jako nepopotahujeme. Ale moderátorka by v životě neměla být nositelem 

nějakého takovéhodle sdělení. Takže to vědí určitě, hodně to hlídám a to vědí, že nesmí. 

Neměly by mluvit vulgárně třeba, neměly by vůbec dávat najevo nějaké své preference, ať 

už třeba politický nebo jiný. Jako nějak jakože by ty lidi tím ovlivňovali. Ono samozřejmě 

s tím jak se chovají nebo jak vedou ten rozhovor, tak spoustu těch věcí může vyplynout, já 

nevím, řeknu Ester Janečková, žejo, jedna naše moderátorka se hodně angažuje v tom 

hnutí homosexuálů ale v okamžiku, kdy je tam host, který má jiný názor, tak ona tam není 

od toho, aby tam s ním diskutovala o tom názoru, ona tam je opravdu jako průvodce toho 

pořadu. Takže my nejsme nějaký diskuzní pořad nebo kontra pořad, nejsme Kotel nebo 

něco takovýho. My chceme předat tu informaci nebo to sdělení, ale nejsme tam od toho, 

abychom se tam s tím hostem pohádali. Takže tohle ty holky jako vědí. No samozřejmě 

nesmějí nikoho urážet, ale to jsou takový obecný věci. 

ŠH: Máte nějakou vizi s tím pořadem, kam byste ho chtěli ještě třeba posunout? 

DM: No on se ten pořad i dost vyvíjí. Prostě tím, jak reaguje na to okolí, tak se vyvíjí – je 

daleko rychlejší. Je daleko akčnější. Já těch vizí mám hodně, ale v současný době mě moc 

nedovoluje se někam posunout ten charakter pořadu – ten formát. Protože ten formát je 

živý vysílání. V živým vysílání máte k dispozici studio a štáb toho studia, moderátorky a 

hosty. Dál už se neposunete v tom formátu. Vy můžete zlepšovat témata, druh hostů, 

grafiku, dekoraci… občas se snažíme vysílat tady z vnitrobloku České televize… Takhle, 

chceme být ještě daleko víc kontaktní. Třeba se dostat někam dostat mezi ty maminky 

nebo mezi ty lidi. Místo, které je pro lidi zajímavé, jako Žlutý lázně třeba nebo vždycky si 

na konci sezony děláme tady takovou letní pouť, kam pozveme třeba padesát divaček, 

pozveme kapelu a vlastně si uděláme takové atypický vysílání. Velmi rády si odskočíme do 



nečeho takovýho jako co je další výzva, ale říkám, vždycky jsme limitovaný tím formátem 

a i finančníma prostředkama, jo. 

ŠH: Říkala jste, že jste zaznamenala stať Jany Valdrové o genderových stereotypech. 

Myslíte si, že byla ta kritika oprávněná? 

DM: Víte co, já si myslím, že to je trošičku o přístupu k životu a vůbec téhle problematice. 

Já jsem si to tenkrát přečetla velmi pozorně a pochopila jsem její argumenty a i jsem si 

říkala, že možná chápu, že ten pořad je taková vlajková loď téhle problematiky a pro ní to 

je možná hodně kontroverzní a že se pro ní držíme hodně při zdi. Já zase ze své pozice… o 

mně si vlastně všichni v televizi myslí, že jsem feministka, jo. A já si myslím, že člověk 

jenom reflektuje život tak jak je a snaží se nastolit nějakou rovnováhu. Takže já jsem to 

vzala jakože to beru jako její názor. Přemýšlím o spoustě těch témat, jestli by ještě nebo 

„tak tohle by možná přesně paní Valdrová hodnotila“. Ale my se fakt snažíme to řešit 

objektivně a v rámci svých životních znalostí a zkušeností a postojů a nemyslím si, že 

bychom fakt někoho bojkotovali nebo že bychom tak jako zbytečně… nechceme bejt 

zbytečně militantní ani na jednu stranu. Ale myslím, že dokonce paní Valdrová u nás byla 

párkrát a měla vlastně prostor a když ona si ten svůj názor řekne, tak to je úplně v pořádku.


	Úvod
	Odchýlení od tezí
	Teoretická východiska
	Gender a genderové role
	Genderové stereotypy
	Hrozba genderových stereotypů
	Sexismus – útlak na základě genderové příslušnosti
	Moderní sexismus
	Mikroagrese
	Chlapci nepláčou – maskulinita a ohrožení mužů
	Internalizovaný sexismus jako forma útlaku
	Objektivizace sebe sama jako forma obrany
	Eliminace internalizovaného sexismu
	Vliv médií na utváření genderových rolí
	Role televize
	Mediální legislativa v ČR
	Zhodnocení vládní strategie a mediálního prostředí v ČR
	Valdrová: Stereotypy a klišé v mediální projekci genderu
	Sama doma – pořad České televize
	Metodologie
	Případová studie a technika analýzy dat
	Výzkumné zdroje
	Východiska výzkumu
	Analytická část
	Výběr témat a hostů
	Témata týkající se genderové rovnosti
	Absence muže
	Projev moderátorek
	Proklamace vlastní fyzické nedostatečnosti
	Pocity nekompetentnosti či neschopnosti
	Krása ženy jako nejdůležitější atribut
	Matka v roli jediného rodiče
	Expresivita a zdrobněliny
	Porovnání se statí Stereotypy a klišé v mediální projekci genderu
	Závěr
	Summary
	Použitá literatura
	Seznam příloh

