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Úvod
Cílem práce bylo zjistit, jaký obraz české rodiny podává časopis Respekt v letech
1996 a 2006.
Téma české rodiny bylo zvoleno z toho důvodu, ţe to, v jakém stavu se nachází,
do jisté míry kopíruje vývoj celé společnosti. Lze ji chápat vlastně jako jakési
zrcadlo společnosti: odráţí se v ní vývoj společnosti, ale zároveň ji pomáhá
spoluvytvářet.
Časopis Respekt byl pro analýzu zvolen proto, ţe přináší obsáhlé, informativní
a zajímavé. Věnuje se také české rodině, okolnostem, které ji ovlivňují, jejímu vývoji
a její budoucnosti. Na tomto místě je však nutno uvést, ţe Respekt není periodikem,
které by se tímto tématem zabývalo primárně, není to odborný časopis zaměřený na
rodinu, nýbrţ celostátní a širokospektrální společenský týdeník, kde je toto téma jen
jedním z mnoha. Zcela záměrně nebyl zvolen odborný formát věnující se této
problematice, nýbrţ časopis, který je dostupný kaţdému.
Téma práce bylo zvoleno na jaře 2007, zhruba rok po velkých změnách v redakci
týdeníku Respekt, kdy došlo k příchodu nového majoritního vlastníka a zhruba půl
roku po nástupu nového šéfredaktora. Vzhledem k tomu, ţe rok 2007 nebyl ještě
u konce, a nebylo zcela jisté, jakým směrem se kvůli probíhajícím redakčním
změnám bude týdeník ubírat, byl jako jeden ze sledovaných ročníků vybrán další
nejbliţší uzavřený, tedy ročník 2006. Druhým porovnávaným ročníkem byl Respekt
z roku 1996. Byl to rok relativního klidu (nebyl tedy bezprostředně po Sametové
revoluci ani po rozdělení Československa), a bylo moţné předpokládat, ţe se list
bude zabývat nejrůznějšími aspekty ţivota společnosti.
Deset let rozdílu mezi dvěma sledovanými ročníky lze povaţovat za dostatečně
dlouhé období k tomu, aby bylo moţné nalézt a pozorovat některé zřetelnější posuny
a změny.
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Celá práce je rozdělena na teoretickou a analytickou část. První teoretická kapitola je
nazvána VÝVOJ RODINY. V její první podkapitole, nazvané Rodina včera
a dnes, je nastíněn stručný vývoj rodiny a moţné příčiny změn jejího vlivu
a důleţitosti ve společnosti. Ve druhé podkapitole Vliv období komunismu
na dnešní rodinu se zastavujeme u éry, která velkou měrou poznamenala stav
současné rodiny. V druhé teoretické kapitole – RODINA 1996 A 2006 – jsou
prezentovány informace a statistické údaje o rodině v českém prostředí, týkající se
ročníků, které jsme vymezili pro obsahovou analýzu Respektu. Dělí se
na podkapitoly Manţelství, svatby, nesezdané páry, Děti a Velikost příjmů. Po ní
je představen analyzovaný týdeník v kapitole s názvem HISTORIE ČASOPISU
RESPEKT. Vlastní ANALÝZA ČLÁNKŮ ČASOPISU RESPEKT je rozdělena
na tři podkapitoly: Analýza tematického zaměření článků, Analýza kritiky
v článcích a Analýza článků z hlediska média. Následuje shrnující kapitola
s názvem OBRAZ ČESKÉ RODINY V ČASOPISU RESPEKT.
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1. Vývoj rodiny
1.1 Rodina včera a dnes
Do nástupu moderního věku bylo manţelství svázáno neměnnou premisou: Co Bůh
spojil, člověk nerozlučuj1. Manţelství jako výchozí bod rodiny fungovalo zároveň
jako ekonomická jednotka vlastnící společně dům a hospodářství. „Historické studie
evropských společenství dokládají, ţe v tradiční zemědělské usedlosti jako
v modelovém rodinném produkčním podniku byly muţské a ţenské práce rodově
diferencovány,

nebyly

však

rodově

stratifikovány:

jejich komplementarita

a vzájemná nepostradatelnost byla příliš zjevná na to, aby mohly být ty či ony
podceňovány.“2 Dnešní řečí lze dokonce konstatovat, ţe manţelé byli de facto
business partnery. Společně totiţ zaměstnávali několik sluţebných, děveček či
pacholků (ti obvykle bývali svobodní a svobodné – a to bylo často také podmínkou
přijetí do sluţby), společně pracovali a společně zplodili několik dětí. Tento
víceméně stabilní systém spolu s vírou v Boha, tradičním rozvrţením muţské
a ţenské role a dodrţováním církevních tradic udrţoval i stabilitu celé společnosti.
Církev se vlastně po velkém stěhování národů stala první a jedinou silnou institucí,
které se podařilo vyřešit dědické problémy bez opakujících se válek. Jasně ustavila,
kdo je otec, kdo je syn, kdo je levoboček a co je majetkovým dědictvím. 3 Toto
zřízení fungovalo víceméně aţ do konce devatenáctého století, kdy se rodinný odkaz
(nebo také tzv. „hereditární osa“) začal posouvat od majetkového dědictví k dědictví
kulturnímu, tedy neekonomického kapitálu. Začal převládat názor, ţe dítě musí

1

Viz MOŢNÝ, Ivo. Sociologie rodiny. Praha: SLON, 2002. S. 172
Viz MOŢNÝ, Ivo. Rodina a společnost. Praha: SLON, 2006. S. 205

2

MOŢNÝ, Ivo. Sociologie rodiny. Praha: SLON, 2002. S. 150-1

3

Viz NĚMEČEK, Tomáš; ZLÁMALOVÁ, Lenka. Otevřel bych si luxusní starobinec. Rozhovor
s Ivem Moţným. Hospodářské noviny, 13. 7. 2007. S. 10
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studovat, protoţe vzdělání je jednou z mála věcí, které nelze odcizit. Tím se ale sníţil
vliv církve a ubyl jeden z hlavních důvodů, proč by měla rodina drţet pohromadě.
Také tím, ţe namísto „drţení gruntu“ a materiálního dědictví se zvýšil důraz na
vzdělání, a tím, ţe se oslabil vliv církve, změnilo se posvátné manţelství na
jednostranně vypověditelnou občanskou smlouvu. Také díky odchodu dětí z domu se
ztratila vazba k rodinnému majetku a hospodářství a kaţdá rodina se tak vlastně
musela zakládat znovu. „Novověká industrializace přenesla pracovní místo z rodiny
do továrny a soustředila obyvatele do měst. Ani zemědělství nemohlo zůstat
u rodinných farem, větší farmy také koncentrovaly větší mnoţství pracovníků,“4 píše
Oldřich Matoušek ve své knize Rodina jako instituce a vztahová síť.
Za feudalismu ţila široká rodina společně. „Se zánikem feudalismu a počínající
industrializací se mění rodinné a dědické právo: příbuzenská rodina se rozpadá, kdysi
silné domácí společenství ztrácí svoje funkce. V novém, civilním právu je věnována
hlavní pozornost jedinci. Rodina jiţ není základní sociální ani právní jednotkou.“5
Zhruba po skončení druhé světové války se prosazuje nový trend: přestávalo být
obvyklé, ţe se nevěsta stěhuje do domu ţenicha, místo toho byla tendence, aby si
novomanţelé zaloţili vlastní obydlí, nezávisle na rodičích. „Prosazuje se neolokalita
(nově zakládaná rodina nově zakládá i samostatnou domácnost v novém domě)
a (…) pojem nukleární rodina začíná být chápán jako označení standardního způsobu
rodinného ţivota vyspělých průmyslových civilizací, jako ,normální‘ způsob
rodinného ţivota, k němuţ celý předchozí vývoj přirozeně směřoval...“6 „Sňatky
přestaly být určovány jinými zájmy neţ přáním snoubenců ţít společně. Souhlas
rodičů se sňatkem se stal dodatečným a formálním.“7

4

MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: SLON, 1993. S. 23

5

MOŢNÝ, Ivo. Sociologie rodiny. Praha: SLON, 2002. S. 25

6

MOŢNÝ, Ivo. Sociologie rodiny. Praha: SLON, 2002. S. 42, 43

7

MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: SLON, 1993. S. 23
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Další ranou tradiční rodině bylo masové rozšíření antikoncepce, které poprvé
v historii lidstva dalo člověku do vlastních rukou moţnost rozhodnout se, zda se
bude nebo nebude reprodukovat. „Od poloviny sedmdesátých let začala v zemích
našeho civilizačního okruhu padat porodnost jako kámen a dnes je v mnoha z nich
rodina s jediným dítětem nejčastějším typem rodiny.“8 Tendence směřující
k emancipaci ţeny, která má právo rozhodnout o své budoucnosti, však nakonec
osvobodilo nechtěně především muţe.9 Manţelství byla v křesťanském pojetí jedinou
z cest, jak legitimizovat sex, byla to instituce k plození potomků. Dnes však je
předmanţelský sex nejen zcela legitimní a společností tolerovaný, ale k plození dětí
jiţ ani není nutné uzavírat sňatek, coţ dokládá vzrůstající počet mimomanţelských
dětí. Ivo Moţný doslova říká: „Liberálně orientované ţeny si (...) řekly: Jakápak
svatba, to je jen obřad, mít dítě za svobodna je stejně dobré, jakápak dělba rolí, chlap
ať umývá nádobí stejně jako my. V této situaci si ovšem muţ řekne: To je ohromné,
ţádné svatby, to je prima, budeme ţít jenom tak, jako moderní lidi. No, máš dítě, to
je fakt, ale abych já umýval nádobí, to se radši přestěhuju vedle, ty jsi svobodná, já
jsem svobodný. Hnutí za osvobození ţeny nechtěně osvobodilo muţe.“ 10
Protoţe péči o děti a jejich výchovu převzaly školy, péči o staré a nemocné domovy
důchodců, péči o lidi s postiţením ústavy, monopol na šíření kulturních hodnot
víceméně převzala média a starost o jídlo zase velkovývařovny, zůstala v současné
době rodině jediná role, ve které je prakticky nenahraditelná: a sice zázemí citového
bezpečí. „Rodina je místem uspokojování (a frustrování) citových potřeb (…). Nová
doba posílila význam rodiny jako útočiště před veřejným světem.“11

8

MOŢNÝ, Ivo. Rodina a společnost. Praha: SLON, 2006. S. 22

9

TANĚV, Pavel. Jsem zvědav, jak to tady dopadne. Rozhovor s Ivem Moţným. Reflex 47/06. S. 86

10

TANĚV, Pavel. Jsem zvědav, jak to tady dopadne. Rozhovor s Ivem Moţným. Reflex 47/06. S. 86

11

MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: SLON, 1993. S. 23, 24
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1.2 Vliv období komunismu na dnešní rodinu
Komunistický systém Československa si kladl za vzor sovětský model a v mnohém
mu dostál. Byla pro něj typická absence občanských spolků a institucí, tedy
demokratického

pojetí

veřejné

sféry.

„,Socialismus‘

měl

svými

sociálně

strukturovanými rysy (navzdory ideologickým proklamacím tehdejších vůdců)
mnohem blíţe ke společnosti předmoderní neţ společnosti moderní: lidé si navzájem
nedůvěřovali, byli pasívní, málo sebevědomí, s frustrujícím pocitem bezmoci se
podřizovali represívní autoritě. Byli zvyklí na všudypřítomné paternalistické
zacházení socialistického státu a – aby přeţili – museli budovat rodinné klany
a sítě.“12

Rodina

byla

základní

jednotkou, mateřské povinnosti se

však

kolektivizovaly v rámci jeslí a školek. Ţena měla bojovat po boku muţe proti
imperialismu; emancipace se podle marx-leninského stanoviska povaţovala za
samozřejmou – tedy alespoň teoreticky. „První třídní rozpor, který se objevuje
v dějinách, spadá vjedno s vývojem antagonismu

mezi muţem a ţenou

v monogamním manţelství a první třídní potlačení je potlačování ţenského pohlaví
pohlavím muţským,“ cituje Encyklopedie moderní ţeny v roce 1966 úryvek
z Vybraných spisů Karla Marxe a Bedřicha Engelse.13
Mateřská dovolená a týdenní jesle, kam byly děti umisťovány hned po jejím
skončení, byly prostředky, které podporovaly celkové pracovní nasazení ţen
prezentované jako egalitární socialistický přístup. Lze říci, ţe silná podpora státu ve
formě garance zaměstnání (přestoţe ţeny ze zákona neměly povinnost být
zaměstnány) a sociálních podpor ve formě státem fundovaných jeslí a mateřských
škol dávala ţenám spolu se stejnou moţností studovat stejné příleţitosti jako muţům.
„Ţenám byla jejich pracovní mobilizace předloţena jako dosaţení rovnosti, jako
cesta jejich emancipace: rovná šance na zaměstnání a rozsáhlý, energicky
12

RABUŠIC, Ladislav. Česká společnost stárne. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Georgetown,
1995. S. 65, 66
13

Kolektiv autorů: Encyklopedie moderní ţeny. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1966. S. 29.

13

realizovaný program na osvobození ţeny od handicapu mateřství výstavbou sítě
školek a jeslí, jeţ přijímaly dítě od tří měsíců a nabízely i celotýdenní péči, to bylo
něco, o čem jejich vrstevnice, pokud hájily egalitární princip v západních
společnostech, začínaly teprve snít.“14 V polovině šedesátých let však vláda zjistila,
ţe cenu míst v jeslích a mateřských školách nevyváţí ani plné pracovní nasazení ţen
a krátká mateřská dovolená. Postupně se začalo hovořit o deprivaci dítěte
odloučeného od matky15, a mateřská dovolená se prodlouţila na tři roky. „Pevná
citová vazba mezi dítětem a rodičem je tehdy prohlášena psychology za nutnou
podmínku zdravého psychického vývoje člověka. Kritické výhrady byly později
adresovány všem kolektivním zařízením pro děti, jeslemi počínaje a školními
druţinami konče,“ píše Matoušek.16 V době, kdy na Západě vrcholila kampaň za
osvobození ţeny, u nás se matky pomalu vracely, alespoň na první tři roky ţivota
svého dítěte, k rodině, a začaly si uvědomovat důleţitost mateřské péče a doby
strávené s ním.17 Moţná i to bylo důvodem, proč během sedmdesátých
a osmdesátých let, ale i po revoluci zde feministické hnutí s jeho poţadavky, jako
právo na potrat, rovné šance či rovná práva na studium, nenašly takovou odezvu jako
v západních zemích – u nás byly uţ dávno samozřejmostí. Svaz československých
ţen, coţ bylo jediné sdruţení svého druhu u nás, byl vnímán ani ne tak jako
feministická organizace jako spíše prodlouţená ruka KSČ – a také se tak
proklamoval. 18 „Nezaţili jsme velké politické kampaně týkající se interrupčních
zákonů. Nezaţili jsme ani vlnu soudních procesů, ve kterých jsou muţi obviňováni
z obtěţování ţen. (…) Do roku 1989 u nás muţi a ţeny – kromě toho, ţe

14

MOŢNÝ, Ivo. Sociologie rodiny. Praha: SLON, 2002. S. 155

15

Viz Encyklopedie moderní ţeny. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1966.

16

MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: SLON, 1993. S. 47

17

MOŢNÝ, Ivo. Sociologie rodiny. Praha: SLON, 2002

18

Viz ŠIKLOVÁ, Jiřina. Jiný kraj, jiný mrav: Proč se v Čechách nedaří feminismu. In Respekt
13/1996, ze dne 25. 3. 1996. S. 17

14

spolupracovali – bojovali na vlastní pěst.“19 Stále však platilo, ţe je naprostou
samozřejmostí, kdyţ ţena zvládne vše: péči o dítě, domácnost, stranickou aktivitu
i zaměstnání. Socialistická ţena byla ţena nezdolná a odolná – a byla na to taky
patřičně hrdá – chodila do práce (mzdy muţů byly tak nízké, ţe to bylo pro obţivu
rodiny téměř nezbytné, hlavně se to však povaţovalo za naprostou samozřejmost),
starala se o rodinu a obstarávala všechny domácí povinnosti. Tyto atributy
„socialistické ţeny“ si v sobě Češky ponesou pravděpodobně ještě dlouho.20

19

MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: SLON, 1993. S. 49.

20

Viz HEITLINGEROVÁ, Alena; TRNKOVÁ, Zuzana. Ţivoty mladých praţských ţen. Praha: SLON,
1998. S. 25
Viz ČERMÁKOVÁ, Marie. Rodina a měnící se gender role – sociální analýza české rodiny. Praha :
Sociologický ústav AV ČR, 1997. S. 69
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2. Rodina 1996 a 2006
Cílem této kapitoly bylo shromáţdit a uspořádat fakta o různých aspektech ţivota
rodiny z období, kdy vyšly články ze sledovaného souboru, to znamená o rodině
v letech 1996 a 2006. Sledované údaje byly v závěru kapitoly pro větší přehlednost
a orientaci seřazeny do tabulky.

2.1 Manţelství, svatby a nesezdané páry
Podle údajů Českého statistického úřadu byl v roce 1996 průměrný věk ţenicha 29,1
let, nevěsty pak 26,1. V roce 2006 tento průměrný věk ţenicha vzrostl na 31 let, a na
28,4 roku u jeho ţenského protějšku.21
Po roce 1991 zaznamenávají demografické výzkumy dramatický propad počtu svateb
zhruba o polovinu. To je logicky doprovázeno sníţením počtu narozených dětí, který
je poprvé v poválečné historii niţší neţ úmrtnost.
Vstup do manţelství je oddalován, a v mnoha případech k němu ani nedojde.
Případům, kdy spolu muţ a ţena ţijí v jedné domácnosti bez uzavření manţelství, se
říká tzv. „faktické manţelství“. Takto jsou však tyto svazky označovány pouze
v případě, ţe mají společné místo trvalého bydliště. Vzhledem k častým případům,
kdy pár sebe deklaruje jako stabilní, ale nemá společné trvalé bydliště, však dnes
není moţné s jistotou určit, kolik takových domácností je a jaký poměr vzhledem
k sezdaným párům tvoří. Jisté však je, ţe zatímco v roce 1991 tato nesezdaná,
faktická manţelství tvořila z šedesáti procent ta, ve kterých oba partneři jiţ prošli
manţelským svazkem (tedy rozvedený/ovdovělý muţ s rozvedenou nebo ovdovělou
ţenou), o deset let později zaznamenáváme pokles těchto druhů domácností na 44 %
a naopak zvýšení oboustranně svobodných párů .22

21

www.czso.cz

22

Národní zpráva o rodině. Praha: MPSV, 2004. S. 39
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Tyto páry někdy uvaţují o pozdější svatbě, potom mluvíme o „manţelství na
zkoušku“, někdy však spolu ţijí, aniţ by o svatbě uvaţovali. V dnešní době
převaţuje počet párů (54,9 %), které spolu ţijí na zkoušku, nad páry, které do
manţelství vstoupí bez – alespoň krátkého – společného souţití. 23
Protoţe těhotenství nevěsty bývalo jednou z hlavních příčin svatby, rodila se
v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století většina dětí manţelskému
páru, v letech 1974 a 1975 to bylo procentuálně dokonce historické minimum 4,4 %
dětí, které se narodily buď svobodné matce nebo v ilegitimním páru. 24 Podle Národní
zprávy o rodině se však v posledních letech více neţ třetina dětí rodí párům, které
nevstoupily do manţelství, popř. matkám-samoţivitelkám. 25 Tento trend lze vysvětlit
jednak niţší hodnotou a důleţitostí legitimního manţelství, spojitost však můţeme
vidět i se vzděláním matek. Sedmdesát procent dětí matek se základním vzděláním se
v České republice narodí mimo manţelství, zatímco u vysokoškolaček se jedná jen
o jedenáct procent dětí.26 Je tedy moţné, ţe tento jev není dán ani tak liberálním
duchem polistopadové éry jako spíše socioekonomickým statusem. Ivo Moţný
k tomu v roce 2007 říká: „Liberální vysvětlení říkalo, ţe je to volba vzdělaných ţen,
které se nechtějí vázat. Tomu jsem byl náchylný věřit i já. Jenţe v takovém případě
by mělo být víc svobodných matek se zvyšujícím se vzděláním, liberálních
absolventek univerzit. A mělo by jich být víc ve velkoměstech. Ale je to naopak!“27
Český národ je mimo jiné velmi tolerantní k rozvodům. Mediálně oblíbená pravda
o více neţ padesátiprocentní rozvodovosti však nepřináší zcela objektivní obrázek,
protoţe existuje riziková skupina (většinou se rekrutuje z lidí s niţším vzděláním),

23

24

Národní zpráva o rodině. Praha: MPSV, 2004. S. 43
Viz MOŢNÝ, Ivo. Rodina a společnost. Praha: SLON, 2006. S. 262-3

25

www.czso.cz

26

Viz MOŢNÝ, Ivo. Rodina a společnost. Praha: SLON, 2006. S. 264

27

NĚMEČEK, Tomáš; ZLÁMALOVÁ, Lenka: Otevřel bych si luxusní starobinec. Rozhovor s Ivem
Moţným. Hospodářské noviny, 13. 7. 2007. S. 10
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která k oltáři a později k rozvodovému stání dojde vícekrát – to nám však tato známá
statistika jiţ neprozrazuje. Hartmut Karsten uvádí, ţe na základě statistických
průzkumů došel ke zjištění, ţe k rozvodu dochází nejvíce za předpokladu, ţe
„1) jeden z partnerů má jiţ za sebou rozvod, 2) manţel má nízké příjmy, 3) manţelka
má nízké vzdělání.“28 Moţný zase cituje Josepha Veroffa, který při svém
longitudinálním výzkumu rodin zjistil, ţe nejstabilnější jsou ta manţelství „ (…), kde
1. manţelka odpovědně a láskyplně pečuje o svého muţe, 2. manţel je úspěšný ve
svém povolání, 3. nehádají se často kvůli sexu a vzájemným vztahům, 4. podařilo se
jim úspěšně integrovat do svých rodinných vztahů obě své širší rodiny a staré přátele
a 5. manţel má cit pro nezávislost a kontrolu své ţeny.“29
Téměř třetina sňatků, které proběhnou na našem území, je alespoň pro jednoho
ze snoubenců sňatkem opakovaným. To znamená, ţe musel/musela předtím
absolvovat jeden či více rozvodů. Tato skupina tedy vlastně zmenšuje skupinu
manţelů, kteří ve svazku zůstanou bez rozvodu.30 Nicméně bez ohledu na tuto
skutečnost úhrnná rozvodovost opravdu rok od roku stoupá. A tak zatímco v roce
1996 dosáhla hodnoty 38,4 %, v roce 2006 je to 48,7 %.31
Čtvrtinu všech bytových jednotek obývají jednotlivci, takzvaní singles. Mezi lety
1991 a 2001 se zvýšil počet mladých lidí do 25, kteří ţijí sami, z 37 % na 52,5 %
a počet mladých ve věku 25–29 ţijících jednotlivě se zvýšil z 18,5 % na 32,2 %.32
Moţný na základě informací Českého statistického úřadu uvádí, ţe jejich počet
stoupl mezi lety 1991 a 2001 sedmkrát 33. V roce 2006 poskytla Česká spořitelna

28

KARSTEN, Hartmut. Ţeny – muţi; Genderové role, jejich původ a vývoj. Portál, Praha 2006.
S. 136.
29

MOŢNÝ, Ivo. Sociologie rodiny. Praha: SLON, 2002. S. 196

30

www.czso.cz

31

www.czso.cz

32

Viz Národní zpráva o rodině. Praha: MPSV, 2004. S. 42

33

Viz MOŢNÝ, Ivo. Sociologie rodiny. Praha: SLON, 2002. S. 196
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28 %, GE Money bank dokonce 31 % svých hypoték na bydlení právě lidem, kteří
ţijí samostatně (zatímco v roce 2000 se tato čísla pohybovala kolem osmi procent).34
Mezi singles jsou více zastoupeni muţi a jsou to také muţi, kteří bydlí sami
po rozvodu (ţeny častěji ţijí s dětmi). Ve vyšším věku zase bydlí nejčastěji samy
rozvedené nebo ovdovělé ţeny. 35

2.2 Děti
Navzdory tomu, ţe porodnost u nás je velmi nízká, české prvorodičky jsou
ve srovnání se západní Evropou stále poměrně mladé, v roce 1996 byl průměrný věk
ţeny při prvním porodu 23,7 roku, v roce 2006 to bylo 26,9 roku36, průměrný věk
nevěsty je tedy v tomto roce vyšší neţ průměrný věk prvorodičky. To je moţné
vysvětlit dvěma způsoby: jednak přibývá párů, které spolu počnou dítě, ale
nepovaţují za nutné svůj vztah formálně stvrdit ještě před porodem, jednak tím, ţe
díky vysokému procentu rozvodů a opětovných sňatků, kde starší nevěsty zvyšují
průměrný věk všech nevěst.
Podle průzkumů Příjmového mikrocensu 1996 mělo jedno nebo dvě děti bezmála
osmdesát procent všech úplných rodin (s hlavou rodiny ve věku do 34 let). Tři děti
má pouze 5,4 % této skupiny, ţádné dítě čtrnáct procent. S posunem věkové skupiny
„hlavy rodiny“ na 35–44 let se sniţuje i procentuální zastoupení bezdětných rodin,
klesá na 7,3 %. Téměř šedesát procent všech úplných rodin v této skupině je
čtyřčlenných, tedy se dvěma dětmi. 37

34

Viz KAPITÁNOVÁ, Veronika. Hypotéky lákají svobodné a bohaté. www.idnes.cz ze dne 16. 5.
2006
35

Viz Národní zpráva o rodině. Praha: MPSV, 2004. S. 42-3

36

www.czso.cz

37

Viz FRIEDLANDEROVÁ, Hana; TUČEK, Milan. Češi na Prahu nového tisíciletí. Praha: SLON,
2000. S. 14, 15. (Jedná se přesně o 79,6 % všech úplných rodin.)
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Zatímco za komunistické éry končilo kaţdé třetí těhotenství potratem, uznávaným
tehdy jako regulérní forma antikoncepce, v roce 1996 došlo k 59 973 potratům
a v roce 2006 lékaři provedli 39 959 potratů v celé České republice. 38 Z údajů
poskytnutých Ústavem zdravotnických informací a statistiky jasně vyplývá jejich
zřetelný a trvalý pokles: kaţdoročně od roku 1990 potratů ubývá, je jich vţdy méně
neţ v předchozím roce.39
Českou republiku, stejně jako zbytek Evropy, trápí neochota mladých mít děti. Na
rozdíl od západní Evropy, kde dramatický pokles porodnosti nastal uţ
v sedmdesátých letech (kdy u nás vrcholil baby boom Husákových dětí), nastává tato
situace u nás zhruba s dvacetiletým zpoţděním, zato s nebývalou intenzitou.
Současná průměrná porodnost českých matek kolem 1,33 dítěte neodpovídá ani
záchovné reprodukci, a pokud bude současný stav pokračovat, odhlédneme-li od
nezbytně nutné imigrace pracovních sil, budou zde v roce 2050 pouze tři miliony lidí
české národnosti, z nichţ zhruba jeden milion osob bude starších šedesáti pěti let.
Navíc, při současném stavu a pokroku vědy a medicíny, se můţeme domnívat, ţe se
lidé budou běţně doţívat devadesáti a více let, a doba neproduktivního věku se tedy
bude pováţlivě prodluţovat.
Podle Moţného je jednou z významných příčin nárůstu bezdětných párů
a svobodných matek také klesající zájem muţů a ţen o otcovství a mateřství jako
náplň ţivota.40 Na toto téma také říká: „Ţeny mají v rukou svou reprodukční
schopnost, konzumní společnost jim tlačí do hlavy: uţij si, takţe mateřství odkládají,
místo toho jedou spíš na trek do Himálaje a udělají si vysokou školu. Sexuální nouzí
netrpí ţádná strana, to je lehce smluvitelné, ale dítě, protoţe biologické hodiny tikají,
je trošku jiná věc. Je investicí aspoň na patnáct let, jdoucí direktně proti hodnotám

38

www.czso.cz

39

www.uzis.cz

40

Viz MOŢNÝ, Ivo. Sociologie rodiny. Praha: SLON, 2002. S. 196
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konzumní společnosti. (…) Čtyřicet procent třicátnic, má-li odpovědět, zda je těţké
najít odpovědného partnera, otce, odpovídá: Ano, je to těţké.“41
Touze mít děti nenapomáhá ani prudké sníţení počtu „komunistických“ jeslí
a mateřských škol. „Po roce 1990 byla v Česku zcela potlačena podpora zařízení
denní péče o děti. Nové formy se nerozvinuly a nejsou po zaměstnavatelích nijak
významně poţadovány,“ konstatuje závěrečná zpráva k průzkumu, který na přelomu
let 2005 a 2006 provedl Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. 42

2.3 Velikost příjmů
Průměrný hrubý příjem v roce 1996 je podle Statistické ročenky 9825 korun,
průměrný příjem dvoučlenné rodiny bez dětí se pohybuje kolem dvaceti tisíc korun.
Velké rozdíly, a to v průměru o třetinu, jsou mezi příjmy na stejných pozicích mezi
muţi a ţenami. Prodavač muţ pobírá 11 811 Kč, ţena za stejnou pokladnou však
pouze 6 316 Kč.43 Přes tyto rozdíly je v domácnostech příjem ţeny podstatnou
součástí rodinného rozpočtu. Ve srovnání se západní Evropou má Česká republika,
stejně jako další státy bývalého východního bloku, jedno specifikum: plná
zaměstnanost ţen na plný úvazek. V západní Evropě je zaměstnanost ţen niţší, navíc
často pouze na částečný úvazek. 44
Příjmový rozdíl mezi jednotlivými profesními skupinami je však překvapivě malý.
Například učitel s maturitou bere 12 528 Kč, vysokoškolsky kvalifikovaný učitel
o dva tisíce víc.
41

TAŇEV, Pavel. Jsem zvědavý, jak to tady dopadne. Reflex 47/04. S. 86

42

KOTEK, Petr. Práce a rodina: protiklady, nebo symbióza? www.novinky.cz ze dne 11. 10. 2007

43

www.czso.cz

44

Viz HEITLINGEROVÁ, Alena; TRNKOVÁ, Zuzana. Ţivoty mladých praţských ţen. Praha:
SLON, 1998. S. 25
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Příjmy v roce 2006 se prakticky zdvojnásobily. Průměrná výše hrubého příjmu činí
20 211 Kč. Dvoučlenná rodina bez dětí tak můţe dosáhnout na příjem kolem
čtyřiceti tisíc měsíčně, 66 % obyvatel České republiky ovšem této výše platu
nedosáhne, jejich příjem je niţší. 45 Rozdíly mezi příjmy muţů a ţen na stejných
pozicích zůstávají, v roce 2006 je příjem prodavače 15 281 a jeho kolegyně 11 411. 46
Zatímco učitel bez vysokoškolského vzdělání pobírá 18 245 korun, akademik
na univerzitě má plat 25 743, ovšem příjem stejně kvalifikované ţeny na stejné
pozici se však průměrně pohybuje pouze kolem 22 757 Kč.
Protoţe rozdíly mezi platy podle profesní kvalifikace a dosaţeného vzdělání v době
komunismu a v prvních letech po revoluci nebyly významné, lidé nebyli finančně
motivováni ke studiu vysoké školy nebo k dalšímu studiu a vzdělávání. Rozdíly mezi
platovými ohodnoceními jednotlivých profesí se sice stále zvyšují 47, přesto však má
Česká republika jedny z nejméně diferenciovaných platových podmínek v Evropě
(podobně

jako

Dánsko,

Švédsko

nebo

Bělorusko)48.

Toto

je

důsledek

komunistického egalitarismu, neboť do roku 1990 byla Česká republika zemí s velmi
nízkými rozdíly v platech. „Zatímco v socialistickém reţimu byli příjmově
zvýhodňováni

zemědělci

a

průmysloví

dělníci,

v

novém

systému

jsou

upřednostňováni hlavně mladí lidé s vyšším vzděláním, s odbornou kvalifikací
a dovednostmi oceňovanými v trţní ekonomice,“49 tvrdí Sociologický časopis
v příspěvku Postoje české populace k reformám a transformaci z hlediska věku.

45

www.novinky.cz

46

www.czso.cz

47

Podle Analýzy trhu práce 2000 – 2006, publikované v roce 2007 ČSÚ, www.czso.cz

48

KOHOUT, Pavel. Daň z inteligence. Lidové noviny, 24. 4. 2008. S. 10

49

HRABA , J.; MULLICK, R.; LORENZ, F. O.; VEČERNÍK, J. Postoje české populace k reformám

a transformaci z hlediska věku. Sociologický časopis, 3/01
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2.4 Rodina 1996 a 2006 – shrnutí
V letech 1996 a 2006 se průměrné příjmy i starobní důchody téměř zdvojnásobily.
Porodnost dětí stoupá pouze mírně, výrazně ale stoupl počet mimomanţelsky
narozených dětí – z 16 % dětí narozených z nemanţelského vztahu v roce 1996 aţ po
32 % v roce 2006. Z toho lze usoudit pokles důleţitosti instituce manţelství.
Na stejnou tendenci upozorňuje i vzrůstající počet samostatně ţijících jednotlivců,
přesnější informace o českých „singles“ si však lze udělat jen těţko, protoţe tomuto
tématu není věnována soustavná pozornost a zatím nevznikl ţádný hlubší výzkum
o samostatně ţijících Češích.
Mezi lety 1996 a 2006 stoupl věk prvorodiček v průměru o tři roky, a úměrně tomu
stoupl i věk ţenichů a nevěst. Demografové se však neobávají toho, ţe by mladí lidé
nechtěli mít vůbec rodinu – spíše její zaloţení odkládají do pozdějšího věku.
Díky masovému uţívání hormonální antikoncepce a dostupnosti informací
o plánovaném rodičovství postupně klesá počet umělých potratů. Markantní rozdíl
vidíme i mezi lety 1996 a 2006, kdy klesl o 33 %.
Na základě údajů Českého statistického úřadu50, se kterými jsme pracovali, byla
vytvořena tato tabulka, která shrnuje a uzavírá teoretickou část o české rodině
a o jejím vývoji.

50

www.czso.cz
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Tab. 1

1996

2006

53 896

52 860

Průměrný věk ţenicha

29,1 roku

31 let

Průměrný věk nevěsty

26,1 roku

28,4 roku

Průměrný věk prvorodičky

23,7 roku

26,9 roku

Počet ţivě narozených dětí

90 446

105 831

Procento dětí narozených mimo
manţelství

16,9 %

33,3 %

Průměrný počet členů na jednu
domácnost

2,66 %

2,52 %

Počet potratů

59 973

39 959

16 %

32 %

38,4 %

47,7 %

Průměrný věk prvorodičky

23,7 roku

26,9 roku

Průměrný hrubý příjem

9 825 Kč

20 211 Kč

Počet svateb

Procento nemanţelských dětí
Procento rozvedených manţelství
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3. Historie časopisu Respekt
První číslo Respektu vyšlo 14. března roku 1990. Přímým předchůdcem tohoto
týdeníku byl Informační servis, který začal vycházet 21. listopadu 1989. Redakce
Informačního servisu a Respektu se rekrutovala ze samizdatových kulturních
časopisů Revolver Revue a Sport. Z té doby jsou dodnes členy redakce Ivan Lamper,
Jáchym Topol a od počátku roku 1990 také Jaroslav Spurný a výtvarník Pavel
Reisenauer. Průměrný prodaný náklad v roce 2006 je 16 335 výtisků, odhad čtenosti
populace v rozmezí 12–79 let je však podle Media Projektu kolem 90 000 čtenářů.51
V roce 1996 je šéfredaktorem Vladimír Mlynář, v roce 2006 nejprve Marek Švehla,
od prosince téhoţ roku pak nastupuje na jeho místo Martin Šimečka. Majoritní
vlastnictví listu Karla Schwanzerberga prostřednictvím vydavatelství R-PRESSE,
s r. o., je ohraničeno zkoumanými ročníky 1996 a 2006. Mezi těmito lety dotoval
vydávání Respektu z vlastních zdrojů, přesto však časopis končil pravidelně
ve finanční ztrátě. To se mělo změnit příchodem podnikatele Zdeňka Bakaly
v červnu 2006. Podíl Karla Schwarzenberga se zmenšil na 44,5 % ve prospěch
Zdeňka Bakaly. Společně více neţ zdvojnásobili jmění firmy na současných 57,1
milionu korun.52 Dne 3. září 2007 přichází Respekt, který vycházel za celou svou
sedmnáctiletou působnost na českém mediálním trhu na novinovém papíře
ve velikosti broadsheet, poprvé v novém, klasickém magazínovém formátu
s barevnými fotografiemi a na kvalitnějším papíře. Tato změna spolu s reklamní
kampaní (televizní spoty, city lighty, mediální partnerství) zvýšily mnoţství
prodaných výtisků o šedesát procent. V říjnu se mění právní podstata a jméno
vydavatelství

z R-PRESSE, s r. o., který časopis vydával od roku 1994, a jehoţ

majoritním vlastníkem byl od roku 1996 Karel Schwarzenberg, na Respekt
Publishing, a. s.
51

www.rocenkaunievydavatelu.cz

52

Bakala získal v Respektu většinový podíl. http://mam.ihned.cz ze dne 11. 6. 2007
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Respekt získal v roce 2005 a 2006 první cenu v soutěţi Unie vydavatelů Časopis
roku v kategorii Zpravodajský a/nebo ekonomický týdeník. V roce 2007 dostal Cenu
Alice Masarykové za přínos v oblasti lidských práv. Vydavatelství R-PRESSE,
s r. o., také získalo v roce 2004 cenu společnosti Gender Studies v kategorii malých
a středních firem za nejlepší podnik v rámci rovných příleţitostí ţen a muţů.53

4. Analýza článků časopisu Respekt
Základní vymezení teze této práce se neopíralo o ţádné tvrzení, které by bylo
ţádoucí potvrdit či vyvrátit. Jako cíl práce bylo stanoveno vytvoření obrazu o české
rodině na základě analýzy článků ze dvou ročníků týdeníku Respekt. Jako metoda
byla tedy zvolena kvalitativní obsahová analýza. Touto metodou byly analyzovány
první dvě podkapitoly – Analýza tematického zaměření článků a Analýza kritiky
v článcích. Zejména ve třetí podkapitole, Analýza článků z hlediska média, která
měla slouţit jako doplnění údajů, a kde byly zkoumány takové parametry jako
obrazová část, zařazení do rubriky nebo délka příspěvků, jsem se však opírala také
o informace zjištěné kvantitativní analýzou. Zatímco kvalitativní obsahová analýza
zkoumá především texty, významy a vyznění souborů dat, kvantitativní výzkum
zjišťuje, shromaţďuje a porovnává především přesná numerická data. K údajům
zjištěným kvantitativní metodou v této práci patřily zejména součty článků
v jednotlivých ročnících, tematických okruzích, součty článků v jednotlivých
rubrikách, počet znaků v článcích, velikost, počet fotografií a ostatních obrazových
doprovodů.

53

www.respekt.cz
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Analýza tematického zaměření článků časopisu Respekt o rodině
Z ročníků 1996 a 2006 časopisu Respekt byl na základě tematické relevance „česká
rodina“ vybrán soubor odpovídajících článků. Do souboru bylo tedy vybráno pět
článků z roku 1996 a devět článků z roku 2006, tedy celkem 14 článků.
Po tomto prvním kole výběru však byly, zejména z důvodu malého mnoţství
příspěvků zaměřujících se výhradně na tematiku české rodiny, do souboru zahrnuty
také články týkající se školství. Základní a střední školství totiţ s tématem rodiny
úzce souvisí a problematika rodiny a školství se vzájemně prolíná. Tímto způsobem
byl vybrán finální soubor článků, který tvořilo 24 textů, z toho deset z ročníku 1996
a čtrnáct z ročníku 2006. Ke kaţdému z dvaceti čtyř článků tohoto souboru byl
posléze přiřazen jeden nebo více pojmů, respektive pojmových kategorií, které co
nejvýstiţněji charakterizovaly jeho téma. Tyto pojmové kategorie byly poté
na základě obsahové blízkosti zařazeny do sedmi širších tematických okruhů.
Metodou přiřazování byla vytvořena následující přehledná tabulka, usnadňující
orientaci, která prezentuje četnost tematických okruhů v článcích v kaţdém roce.
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Tab. 2

Tematický okruh

1996

2006

1. Nízká porodnost, její důvody a
důsledky

2

2

2. Základní a střední školy, nové
typy škol, nové osnovy,
alternativní školství

5

5

3. Děti a my – česká výchova.

1

6

4. Adopce

0

4

5. Česká rodina versus rodiny
v jiných státech; český versus
zahraniční přístup (porovnávání
aspektů ţivota rodiny či
školství v České republice a
v jiných státech)

7

3

6. Ţenská otázka

1

2

7. Smrt a umírání v rodině

0

1

V následujících podkapitolách budou postupně probrány jednotlivé tematické okruhy
článků pro oba ročníky. Po názvu článku je uvedena jeho stručná anotace a následuje
výstiţný a charakteristický citát.

4.1.1 Nízká porodnost, její důvody a důsledky
Výčet článků týkajících se tohoto tematického okruhu z roku 1996:
a)

HOLUB, Petr. Roztrţená rodina; Posvátné instituci hrozí cesta do pekel. Respekt
1/96 ze dne 2. 1. 1996. S. 9–11

Článek hledá místo modelu české rodiny v evropském kontextu. Na základě statistik
a výzkumů srovnává českou rodinu s německou a se švédskou.
„Obavy z rozvratu české rodiny nevzbuzuje ani tak pokles porodnosti (o čtvrtinu za posledních pět
let), jako spíš společenské a citové prostředí, ve kterém děti vyrůstají. V několika okresech severních
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a západních Čech se narodí uţ dnes třetina dětí svobodným matkám, další třetina novorozenců můţe
počítat s tím, ţe rodiče se rozvedou. Úplná rodina s matkou i otcem se tam stává raritou a překotné
společenské změny nasvědčují, ţe za pár let tomu bude stejně na území celé republiky.“

b) HOLUB, Petr, WEISS, Petr. Česká sexuální inventura; Jsme nemravnější neţ
dřív? Respekt 16/96 ze dne 14. 3. 1996. S. 9-11
Problémem české společnosti podle autorů není pornografie, prostituce či sexuální
odchylky, které jsou po roce 1989 veřejnosti pouze lépe na očích, ale nízký věk
prvorodiček a stále poměrně vysoké počty potratů.
„Devadesátý rok u nás mezi vdanými ţenami odhalil pouze čtvrtinu těch, které nikdy umělý potrat
neabsolvovaly. Ve vztahu k nenarozeným dětem je tedy polistopadová společnost morálnější: počet
interrupcí poklesl od roku 1990 do loňska o více neţ polovinu. Antikoncepcí je nahradily především
mladší a vzdělanější ţeny: právě tady zřejmě nejvíce pomohla osvěta (…) .Výchova by mohla nadále
omezovat "neevropsky" vysoký počet potratů, nabízí se ale ještě jiné pole působnosti: třeba neobvykle
nízký věk českých matek při prvním porodu.“

Výčet článků tohoto tematického okruhu z roku 2006:
a)

HUDALLA, Anneke. Bohatství a břemeno zároveň; Co s ţenami, které nechtějí
vyměnit svůj ţivot za dítě. Respekt 20/06 ze dne 14. 5. 2006. S. 5

Na pozadí příběhu pětatřicetileté Kristiny, představující prototyp velmi zaměstnané
ţeny, která se bojí kvůli dobré pozici v zaměstnání mít dítě, předkládá autorka
sloţitou situaci zdejších matek. Ty mají problémy s umístěním svých dětí do jeslí
a školek, kterých je málo.
„Ţeny jako Kristina jsou problém – a to nejen v Česku. Vystudovaly vysokou školu, mluví několika
cizími jazyky, vydělávají hodně peněz, cestují, uţívají si ţivota – ale děti neporodí. (…) nepotřebují
k rozhodnutí pro dítě peníze. To, co potřebují, je realistická perspektiva, ţe se v dohledné době budou
moci vrátit do ţivota, na který dlouho studovaly a pracovaly, a ţe těhotenství neznamená konec všech
jejich zájmů a plánů.“

b) UHLÍŘ, Martin: V zajetí populační pasti; Polovina světa stárne, Češi mají důvod
k panice. Respekt 32/06 ze dne 5. 8. 2006. S. 18
Evropa vymírá, rodí se málo dětí. Mladé rodiny a ţeny by podle autora měly být lépe
motivovány k zakládání rodin.
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„Odborníci ţádný zázračný lék na vymírání nenabízejí. Přesto je jasné, ţe společnost, která se nebude
zajímat o to, jak se ţije ţenám (a rodičům vůbec), co jim brání mít víc dětí, cestu z populační pasti
nenajde.“

Co se týče prvního tematického okruhu Nízká porodnost, její důvody a důsledky,
články se svým vyzněním prakticky neliší. Nízká porodnost je problém, se kterým si
neví rady prakticky celá Evropa, a Respekt na to celkem očekávatelně reaguje.
Zatímco v prvním roce se autoři článků spíše podivují nad nízkým věkem
prvorodiček ve srovnání se západní Evropou a Spojenými státy a hovoří
o pozvolném rozšiřování hormonální antikoncepce, v druhém sledovaném roce se
naopak obávají prudkého sníţení porodnosti a předkládají moţné důvody, proč lidé
mají děti později, nebo dokonce vůbec.

4.1.2 Základní a střední školy, nové typy škol, nové osnovy, alternativní
školství
Výčet článků týkajících se tohoto tematického okruhu z roku 1996:
a)

HOLUB, Petr. Nesmiřitelní; Školní reforma skončila, zapomeňte. Respekt
9/1996 ze dne 26. 2. 1996. S. 9–11

V článku je sledován vznik, vývoj, výhody a nevýhody školního programu Obecná
škola a Občanská škola. Článek se rovněţ zmiňuje o alternativních školách,
fungujících na našem území (waldorfské, daltonské, montessoriovské školy).
„K odpůrcům Obecné školy patří jednak většina děkanů pedagogických fakult, a jednak
profesionálové z oboru, kteří si změny představovali jinak. Ţádný z nich nepopírá pedagogické kvality
Piťhova projektu; připouštějí, ţe se k němu často hlásí aktivnější učitelé, kterým právě Obecná škola
umoţnila opustit státní osnovy.“

b) JEŢEK, Petr: Mýtus o školní demokracii. Respekt 16/96 ze dne 14. 4. 1996. S. 3
Rodiče ani učitelé nemají zájem o zřizování školních rad a samospráv.
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„Je to po půlstoletí první šance, jak mohou uţivatelé sluţeb poskytovaných školou - rodiče ţáků, ţáci
a obce - ovlivňovat to, co se ve školách děje. (…) Veřejnost ale nemá o školy zájem (…).“

c)

HOLUB, Petr. Ztracené iluze: Zkoumala se gramotnost českých ţáků. Respekt
20/96 ze dne 13. 5. 1996. S. 17

Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků ve vzdělávání připravila z peněz
programu PHARE průzkum vzdělanosti devítiletých a čtrnáctiletých dětí z více neţ
třiceti zemí celého světa. Článek hledá souvislosti a moţné příčiny výsledků tohoto
výzkumu. Ten prokázal, ţe čeští školáci jsou oproti mezinárodnímu průměru
pomalejší, hůře se soustředí a mají malé sebevědomí. Zdejší děti téměř nečtou, zato
tráví dlouhé hodiny před televizní obrazovkou. Na druhou stranu se však velmi dobře
orientují v mapách, grafech, jízdních řádech a ovládají dobře matematiku.
„Vyšlo najevo, ţe hůře neţ čeští ţáci své schopnosti hodnotí jen jejich vrstevníci ze Singapuru
a Hongkongu. Tato informace příliš nepřekvapuje: o tom, ţe přísná česká škola sebevědomí nepěstuje,
se ví uţ dávno.“

d) HOLUB, Petr. Učte se doma; České školy předstírají, ţe jsou všechny stejné.
Respekt 36/96 ze dne 2. 9. 1996. S. 17
Průzkum, který prováděl Výzkumný ústav pedagogický na 130 českých základních
školách, zjistil velké rozdíly mezi úrovní výuky jednotlivých škol.
„V některých základních školách se děti naučí o polovinu méně neţ v jiných.“

e)

HOLUB, Petr. Partyzánskou stezkou; Ve školách se učí podle nových osnov.
Respekt 41/96 ze dne 6. 10. 1996. S. 2

Článek přibliţuje novou osnovu programu Základní škola ministra Ivan Pilipa.
Zároveň připomíná největší nešvary zdejšího školství: direktivní výchovu a důraz
kladený na výkonnost. Autor uvaţuje, zda nové osnovy pomohou vyřešit tyto
problémy.
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„ (…) zelenou knihu s nadpisem "Vzdělávací program - Základní škola" nečetli ani odborníci na
fakultách, ani poslanci ve školském výboru, nemluvě uţ o rodičích, kteří musí děti podle zákona do
škol posílat.“

f)

HOLUB, Petr: Český lev jako asijský tygr; Naši ţáci patří v matematice
a přírodních vědách k nejlepším na světě. Respekt 50/96 ze dne 9. 12. 1996.
S. 17

Průzkum s názvem Třetí mezinárodní studie matematického a přírodovědného vědění
(TIMMS) prováděný v letech 1994–5 mezi třináctiletými studenty prokázal, ţe čeští
ţáci se svými vědomostmi a schopnostmi umístili těsně za prvními, singapurskými
studenty.
„Stačí, kdyţ Česká republika dokáţe technické znalosti svých ţáků vyuţít v praxi, mimo jiné i prodat
do světa ve výrobcích, které vyţadují co nejvíce duševní práce. (…) kvalitní čeští počtáři místo
vymýšlení softwarů jen sčítají auta, která vozí štěrk do Bavorska (…).“

Výčet článků týkajících se tohoto tematického zaměření z roku 2006:
a)

HAUSENBLAS, Ondřej. Školy nejen pro vyvolené; Proč přestat bránit dětem
studovat. Respekt 10/06 ze dne 5. 3. 2006. S. 2

Autor textu představuje návrh ministryně školství Petry Buzkové a místopředsedy
vlády Jiřího Havla na zvýšení počtu gymnázií.
„Zvýšit počet gymnázií či lyceí by v důsledcích mohlo znamenat, ţe více českých dětí získá lepší
rozhled po světě i nadhled vůči sobě samým.“

b) MAHDALOVÁ, Kateřina. To není balík, to je dítě; Buzková chce ţáky líp
připravit na ţivot, úředníci ne. Proč? Respekt 12/06 ze dne 5. 3. 2006. S. 5
Návrh na zvýšení míst v gymnáziích narazil na problém: krajští úředníci a učitelé
jsou proti. Úředníci chtějí pro své kraje raději zručné řemeslníky, kteří práci najdou
vţdy, zatímco učitelé se obávají toho, ţe by úroveň současných gymnázií
degradovala pod náporem více dětí.
32

„Ministerský návrh na zvýšení počtu gymnazistů dává smysl: namísto poloprázdných odborných
učilišť by se otevřela nová místa na školách, kam se kaţdoročně dostává jen zhruba polovina těch,
kteří po tom touţí.“

c) MAHDALOVÁ, Kateřina: Drama na dětských dostizích; Přijímačky vyřadily
polovinu zájemců. Česká vzdělávací ruleta klape dál. Respekt 18/06 ze dne
5. 5. 2006. S. 5
Autorka článku klade otázku, zda zrušit či nezrušit přijímací řízení na státní
gymnázia. Uchazeči jsou pod větším tlakem hlavně proto, ţe si mohou podat pouze
jednu přihlášku.
„O tom, ţe zvládnutí přijímaček na vysněnou školu je důleţitý milník, vědí rodiče i děti. Odtud můţe
vést cesta k zajímavému zaměstnání, moţnosti výběru, schopnosti postarat se o sebe, nebo směrem ke
špatně placenému místu v průmyslové zóně a celoţivotní nespokojenosti.“

d) MAHDALOVÁ, Kateřina. Jak by to šlo bez přijímaček; Snadno, lehce, levně.
Tak co tomu brání? Respekt 21/06 ze dne 19. 5. 2006. S. 5
Probírá se téma přijímacích řízení na gymnázia a odpor ze stran učitelů a ředitelů
škol k reformám, které by umoţnily zvýšit počty studentů na gymnáziích a sníţit
počet ţáků na učňovských školách, o které stále klesá zájem.
„Politici se postupem času vzdávají názoru, ţe je potřeba mít víc učilišť (vytrvali jen komunisté),
a shodují se na tom, ţe se čeští ţáci bez většího podílu všeobecného vzdělání v budoucnu neobejdou.
Jak toho ale docílit?“

e)

MAHDALOVÁ, Kateřina: Me gustas tu, školo; Čeští učitelé a ţáci se vydávají
na další expedici do neznáma. Respekt 36/06 ze dne 1. 9. 2006. S. 4

Začíná nový školní rok a s ním přichází nová školská reforma, která zavádí
tzv. rámcové vzdělávací programy. Kaţdá škola by si měla sestavit vlastní osnovy.
Na ty měl učitele připravit vzdělávací program nazvaný Koordinátor, ve kterém se
učili, jak uvést teorii do praxe. Ne všichni učitelé jsou však s těmito změnami
spokojení.
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„I učitelé v Lišově a v Jablonci se shodují, ţe osnovy byly plné chyb, ale psát vlastní se jim nechce. ,A
kdy to jako máme dělat?‘ říkají hořce. ,Děláme reformu ve svém volném čase a zadarmo.‘ “

Články z druhého tematického okruhu Základní a střední školy, nové typy škol, nové
osnovy, alternativní školství se mezi lety 1996 a 2006 liší v tom, ţe zatímco první rok

se věnuje výhradně základním školám, jejím typům a osnovám, ve druhém
sledovaném roce se zase články soustředí na gymnázia a přechod na ně ze základní
školy, podmíněný náročnými přijímacími testy. Jak v roce 1996, tak v roce 2006, je
jeden článek věnován nikoli dětem či studiu, ale naopak rodičům a učitelům.
V prvním roce je to článek, ve kterém se jeho autor podivuje neochotě českých
rodičů hrát aktivní roli při utváření školních rad a samospráv. V druhém roce se
článek zaměřuje na podporu a pomoc učitelům při vytváření rámcových
vzdělávacích programů.

4.1.3 Děti a my – česká výchova
Výčet článků týkajících se tohoto tematického okruhu z roku 1996:
a)

ŢANTOVSKÁ, Kristina. Utři, vyluxuj, ukliď; Jedenáctileté děti o lásce, Bohu
a dospělých. Respekt 3/96 ze dne 15. 1. 1996. S. 9–11

Článek shrnuje výsledky průzkumu týdeníku Respekt mezi bezmála sedmdesáti
deseti a jedenáctiletými praţskými dětmi. Seznamuje nás s jeho výsledky, tedy
sděluje například výčet vysněných povolání tázaných dětí. Přináší také seznam vět,
které děti údajně slyší doma nejčastěji.
„Stojí za to ocitovat většinu z nich (zachováváme dětskou výpověď včetně pravopisu): "Ukliď, vyluxuj,
utři, vynes!!! Umyj nádobí. Nech toho! Buď hodný. Nedívej se na televizi. Vipni to! Převlíkni se.
Prosím tě pomoz mi. Ahoj a dělej. Jdi spát. Vstávej. (…)“
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Výčet článků týkajících se tohoto tematického okruhu z roku 2006:
a)

NOSÁLKOVÁ, Tereza. Mimina na vývoz; Cizinci se dětí s rozštěpem nebojí.
Respekt 7/06 ze dne 13. 2. 2006. S. 5

Tuzemští uchazeči o adopci jsou při výběru dětí příliš nároční ve svých poţadavcích.
Romské děti nebo děti se zdravotním či mentálním postiţením jsou tak často
adoptovány zahraničními rodinami.
„Proč se zdejší zájemci o adopci těchto dětí bojí? ,Většinou říkají, ţe vyrůstali poblíţ romské
komunity a podle této zkušenosti si romské dítě vzít nechtějí. Důleţitým argumentem jsou také obavy,
‚co by na to řekli lidi okolo‘,‘ říká primářka Lukešová.“

b) ŠABATOVÁ, Anna. Chybu je třeba hledat u nás. Respekt 10/06 ze dne
4. 3. 2006. S. 3
Aféra kolem adopce českého chlapce romského původu, který zemřel ve švédské
rodině zřejmě v důsledku špatné péče rodičů, by především měla vyvolat debatu
o špatném systému adopcí u nás.
„Švédský systém péče o děti je jeden z nejlepších na světě, ale samozřejmě někdy nemůţete zabránit
i tragické chybě. Ta se tu evidentně stala, kdyţ nikdo patrně nepomohl rodině s hyperaktivním
chlapečkem, navíc zvyklým na úplně jiné prostředí, a to i jazykové. (…) Nepoukazujme na švédské
chyby, ale snaţme se radši řešit naše vlastní. Tedy napřeme maximální snahu na pomoc rodinám
v sociální tísni, aby si mohly své děti nechat u sebe a vychovávat je v domácím prostředí.“

c) MAHDALOVÁ, Kateřina. České matky nestávkují; Ale se zvýšeným
rodičovským příspěvkem moţná budou. Respekt 12/06 ze dne 19. 3. 2006. S. 4
Tři příběhy českých rodin a způsoby, kterými se matky vypořádávají s volbou, zda
raději jít do zaměstnání nebo zůstat doma s dětmi. Zákon totiţ umoţňuje pobírat
rodičovský příspěvek pouze v případě, ţe dítě je v mateřské škole nebo v jeslích
pouze čtyři hodiny denně. Od ledna 2007 se má rodičovský příspěvek zdvojnásobit
na 7200 Kč.
„Ale v tom je právě ta past: ,Ţeny, které oddálí svůj návrat na trh práce, ztrácejí zkušenosti, klesá jim
sebevědomí a naopak se zvyšuje závislost na partnerovi,‘ říká Alena Králíková z Gender Studies.
,Nebylo by vhodnější rodinnou politiku řešit strategicky ruku v ruce s rozvojem nabídky mateřských
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škol, podporou mateřských center či zaměstnavatelů dbajících na harmonizaci práce a rodiny?‘
dodává.“

d) TOPOL, Jáchym. Prokletí nechtěných dětí; Spisovatelka varuje před adopcemi,
lidé protestují. Respekt 15/06 ze dne 10. 4. 2006. S. 6
Autor sleduje příběh dvou rodin, které adoptovaly dítě romského původu. Zároveň
také přináší příběh Martiny Vančákové, která po adopci romských dětí zjistila, jak
málo informací podobné rodiny mají a jak obtíţně lze vyhledat odbornou pomoc při
jejich výchově. Zaloţila proto společenství rodin Naše romské dítě, které má nyní
pobočky v Praze, Brně a v Ostravě.
„Paní Jarmila vystudovala právnickou fakultu, ale praxi nikdy nevykonávala. Jako pěstounka
dostávala příspěvek na dvě děti a byla v domácnosti. (…) Vychovávala jinak svoje a romské děti? ,Na
Martina jsem ze všech nejpřísnější. Teď si ale někdy myslím, ţe je to stejně k ničemu,‘ přiznává rázná
brýlatá čtyřicátnice. ,Kdyţ byl malý, všechno bylo v pořádku.‘ Problémy a zlobení začaly aţ v pubertě.
,Uţ se mi párkrát i podíval do peněţenky. A taky uţ vyrazil na toulky.‘ Martin teď klopí oči k zemi
a provinile se usmívá.“

e)

VRTBOVSKÁ, Petra. Co si počne kočka s pumou; Pár námětů k úvaze pro
náhradní rodiče. Respekt 18/06 ze dne 5. 5. 2006. S. 3

Komentář reagující na předchozí článek Jáchyma Topola. Autorka textu (zaloţila
Institut náhradní rodinné péče Natama) přirovnává adopci romských dětí českými
rodiči k výchově kotěte pumy kočkou domácí. Rodina, která se připravuje na adopci
romského dítěte, by podle ní měla zváţit, zda je schopna přijmout dítě takové, jaké
je, i s riziky, která s sebou adopce přináší.
„Do naší rodiny přichází „neznámý poutník“ a trošku klame tělem, je to totiţ malé závislé dítě, které
potřebuje naši péči. Zdá se nám, ţe kdyţ je naučíme mluvit a jíst, hrát hokej nebo číst kníţky, stvoříme
tím celého člověka. Není tomu tak.“

f)

KOVALÍK, Jan. Unést dítě je správné; Praţský soud odmítl odškodné pro
Půlnoční bouři. Respekt 19/06 ze dne 6. 5. 2006. S. 4

Autor připomíná mediálně známý příběh děvčátka Půlnoční bouře, která byla svým
rodičům odebrána sociálními pracovnicemi a po dobu jednoho měsíce byla drţena
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v kojeneckém ústavu. Rozhodnutí soudu po dvou letech nezjistilo ţádné pochybení
úřadů. V článku je také uvedena statistika, která srovnává počet dětí v kojeneckých
ústavech: zatímco v sousedním Rakousku v nich skončí z tisíce narozených dětí tři,
v Maďarsku je to 44 a u nás je to šedesát kojenců.
„Kontrola sociálních pracovnic na místě činu zjistila, ţe dítě je sice zcela v pořádku, zahrnuté
vzornou péčí, ale rodiče mu kromě „nemoţného jména“ zapomněli vystavit průkazku zdravotního
pojištění a odmítají dát jej očkovat. Všechno prohřešky proti úředně správné či úředně povolené
existenci, na jejichţ nápravu má stát výborné zbraně: od pokuty po soudní příkaz. Klatovská sociálka
však místo toho sáhla k nejdrtivějšímu kalibru a nechala rodičům sebrat dítě.“

Rozdíl v tematickém okruhu Děti a my – česká výchova se jeví jako
nejdramatičtější. V ročníku 1996 se tématem české výchovy zabýval pouze jeden
článek, a o deset let později je na toto téma napsáno jiţ 6 textů. V článcích z roku
2006 byl sledován vliv rodiny na osobnost dítěte nebo specifika české výchovy,
a současně se ve čtyřech článcích s tímto zaměřením vyskytuje téma adopcí. Další
dva články reagují na zvýšení rodičovských příspěvků a řeší, zda je lepší pracovat
s dítětem v mateřské škole, nebo s ním zůstat doma a snaţí se najít důvod, proč se
některé české ţeny rozhodnou nemít děti, nebo jejich početí alespoň co nejvíce
oddalovat. Tyto dva články jsou také zařazeny v šestém tematickém okruhu Ţenská
otázka.

4.1.4 Adopce
Výčet článků týkajících se tohoto tematického okruhu z roku 2006:
a)

NOSÁLKOVÁ, Tereza. Mimina na vývoz; Cizinci se dětí s rozštěpem nebojí.
Respekt 7/06 ze dne 13. 2. 2006, S. 5

(viz výše)
„Opuštěné děti, které uţ v Česku nikdo nechce, mají několik charakteristických znaků. Například se v
jejich rodině vyskytuje závaţný psychiatrický nález, sebevraţda či těţká duševní nemoc. Nebo mají
viditelné tělesné vady jako třeba rozštěp patra, zrakové či sluchové handicapy. Šance na náhradní
rodinu v tuzemsku také nezvyšuje romský původ.“
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b) ŠABATOVÁ, Anna. Chybu je třeba hledat u nás. Respekt 10/06 ze dne
4. 3. 2006. S. 3
(viz výše)
„V praxi, kterou jsem v kanceláři ombudsmana mohla vcelku dobře poznat, úřady děti z romských
rodin odebírají s jistou lehkostí a z důvodů, které se rozhodně dají řešit, aniţ by muselo dojít
k odebrání dítěte. Místo toho, aby se rodinám pomáhalo zvládat těţkosti, do kterých se dostaly díky
okolnostem, které mnohdy nemohly ovlivnit, odeberou se jim děti.“

c)

TOPOL, Jáchym. Prokletí nechtěných dětí; Spisovatelka varuje před adopcemi,
lidé protestují. Respekt 15/06 ze dne 10. 4. 2006. S. 6

(viz výše)
„Tahle mladá lékařka byla kdysi zakaboněná a zachmuřená romská holka, která na svět kouká skrz
mříţe kojeňáku. Tak ji alespoň popisuje Gizelin adoptivní táta Pavel Veselý.“

d) VRTBOVSKÁ, Petra. Co si počne kočka s pumou; Pár námětů k úvaze pro
náhradní rodiče. Respekt 18/06 ze dne 5. 5. 2006. S. 3
(viz výše)
„Většina sociálních pracovníků to zná jako své boty: osvojení romských dětí i pěstounská péče bývají
ze začátku velmi radostné a krásné, ale jak přijde puberta, je konec. Z rozkošných okatých dětiček se
rychle vyklubou mladí Romové. Utíkají z domova, kradou, tráví čas s partou na ulici, nechtějí se učit,
rychle navazují intenzivní milostné a sexuální vztahy, milují hluk, tanec, zpěv, křik, ţivot ve velké
tlupě. Neposlouchají. Nezajímají je ,hodnotné‘ věci. Nenavazují hlubší city k náhradním rodičům.
Naděje, ţe laskavá péče pomůţe na svět charakterním a zodpovědným lidem, se mění ve zklamání,
stud a pocit bezvýchodnosti.“

Adopce je tematický okruh, který sledují pouze články Respektu z roku 2006.
Všechny čtyři články upozorňují na špatný systém adopcí u nás. Věnují se mentalitě
romských dětí a vztahu mezi nimi a rodinou, která si je osvojila.
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4.1.5 Česká rodina versus rodiny v jiných státech, český versus zahraniční
přístup
Výčet článků týkajících se tohoto tematického okruhu pro rok 1996:
a)

HOLUB, Petr. Roztrţená rodina; Posvátné instituci hrozí cesta do pekel. Respekt
1/ 96 ze dne 2. 1. 1996. S. 9–11

(viz výše)
„Z pohledu vyspělých zemí tedy představujeme spíše slabší průměr. Niţší výkonnost je znát především
v oborech ,výklad‘ a ,vyprávění‘ - naše děti prostě příliš dobře nechápou, co právě přečetly.“
„Přes polovinu dětí se tam [ve Švédsku] narodí matkám, které nepovaţují za nutné se kvůli těhotenství
vdávat. Však jim také společnost vychází vstříc: širokou nabídkou pracovních míst se zkrácenou
pracovní dobou a státní podporou švédské obdoby mateřských škol. Ve Švédsku se rozvede kaţdé
druhé manţelství, pokud ale otec dítěte ţije, stát nasadí všechny prostředky, aby ho donutil k placení
vysokých alimentů. (…) Schizofrenní systém donutil Čechy k nelogickým činům: ţenili se sice skoro
nejčastěji v Evropě (o polovinu víc neţ konzervativní Němci nebo Italové a dvakrát víc neţ liberální
Švédi nebo Francouzi), stejně úspěšní jsme byli ale i v rozvodech (na roveň Švédům a třikrát více neţ
Němci).“

b)

ŢANTOVSKÁ, Kristina. Utři, vyluxuj, ukliď; Jedenáctileté děti o lásce, Bohu
a dospělých. Respekt 3/96 ze dne 15. 1. 1996. S. 9–11

(viz výše)
„Direktivní a hodnotící výchova je v Čechách zakódována doslova geneticky. (…) Poţadujeme
zkrátka od dětí celou řadu úkolů, jejichţ zvládnutí jim má ‚usnadnit ţivot‘ a lépe se v něm prosadit.
A tak se matky přehnaně radují, kdyţ jejich Pepánek uţ v roce a půl nečůrá do plenek a je tak zvaně
"čistotný". Přitom v západoevropských společnostech, stejně jako v USA, se dítěti plenky vcelku
tolerují aţ do pěti let. Tamní rodiče uţ většinou vědí, ţe přehnaná zodpovědnost můţe malé dítě
psychicky poškodit.“

c)

ŠIKLOVÁ, Jiřina. Jiný kraj, jiné ţeny; Proč se v Čechách nedaří feminismu.
Respekt 13/96 ze dne 25. 3. 1996. S. 17

Autorka v článku hledá moţné důvody, proč u nás feminismus nemá takový ohlas
jako na Západě.
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„České ţeny si během socialismu vyzkoušely všechny moţné sociální role a dnes ke zděšení západních
feministek prohlašují, ţe by chtěly zůstat v domácnosti a starat se jenom o děti.“
„Západní feministky českým ţenám také vytýkají, ţe nejsou zastoupeny v parlamentu, ve vládě ani ve
vedení politických stran a nabádají je k prosazování systému kvót.“

d) HOLUB, Petr, WEISS, Petr. Česká sexuální inventura; Jsme nemravnější neţ
dřív? Respekt 16/96 ze dne 14. 4. 1996. S. 9–11
(viz výše)
„České matky sice byly také pro model s nanejvýš dvěma dětmi, zatímco ale západoevropské ţeny se
úspěšně bránily početí uţíváním antikoncepce, u nás se počet těhotenství zvýšil. Průměrná Češka
přišla do jiného stavu v roce 1958 třikrát a o třicet let později čtyřikrát - ţádoucího počtu dětí se
dosahovalo potratem (…). Jejich počet koncem osmdesátých let dosáhl bezmála počtu porodů. (…)
Zatímco Holanďanky mají v průměru své první dítě aţ v osmadvaceti, Češky to od osmdesátých let
stihnou uţ ve dvaadvaceti. V tomto čísle se skrývá vysoký počet matek ve věku do devatenácti let.
Potěšující je sice fakt, ţe loni jich bylo uţ jen jedenáct procent – radost, ţe jsme dosáhli úrovně
Spojených států bohuţel kalí poznání, ţe Američané povaţují toto číslo za svůj největší sociální
problém. V západní Evropě se dívkám pod devatenáct narodí sotva kaţdé padesáté dítě.“

e)

HOLUB, Petr. Ztracené iluze; Zkoumala se gramotnost českých ţáků. Respekt
20/96 ze dne 13. 5. 1996. S. 17

(viz výše)
„Podle vedoucí průzkumu Jany Strakové průběh testů ukázal, ţe české děti jsou proti mezinárodnímu
průměru pomalejší a hůře se dokáţí soustředit. (…) Z pohledu vyspělých zemí tedy představujeme
spíše slabší průměr.“

f)

HOLUB, Petr. Učte se doma; České školy předstírají, ţe jsou všechny stejné.
Respekt 36/96 ze dne 2. 9. 1996. S. 17

(viz výše)
„V některých zemích je rozptyl výsledků mezi jednotlivými ústavy zanedbatelný od začátku aţ do
devátého roku školní docházky – týká se to především celé Skandinávie. Pokud některá škola
nesplňuje nároky státu, sociálnědemokratické vlády okamţitě zaplatí lepší učitele a zaplaví školy
pomůckami. (…)“
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g) HOLUB, Petr. Český lev jako asijský tygr; Naši ţáci patří v matematice
a přírodních vědách k nejlepším na světě. Respekt 50/96 ze dne 9. 12. 1996.
S. 17
(viz výše)
„Základní handicap je zřejmý: český vzdělávací systém zachovává i přes vyškrtnutí ideologie sovětské
normy (především důraz na kázeň, neuvěřitelný objem učiva a dominantní roli pedagoga) a od
západoevropského nebo amerického se tím výrazně liší. Naše děti jsou tak vychovávány pro "beztřídní
společnost", budou však vrţeny do "kapitalistického světa". Nesmíme se divit, kdyţ se v něm
nedokáţou orientovat“.

Výčet článků týkajících se tohoto tematického okruhu v roce 2006:
a)

NOSÁLKOVÁ, Tereza. Mimina na vývoz; Cizinci se dětí s rozštěpem nebojí.
Respekt 7/06 ze dne 13. 2. 2006. S. 5

(viz výše)
„Ročně si cizinci odvezou z českých kojeneckých a dětských domovů desítky ,neadoptovatelných‘ dětí,
které tady odmítnou nejen jejich biologičtí rodiče, ale i všichni jejich domácí náhradníci. (…) ,Ti
rodiče opravdu touţí po dítěti, jsou spolehliví. Pro ně je to dítě, od kterého nic neočekávají. Nebojí se,
co řekne okolí, nezajímá je, jakou školu má či nemá šanci vystudovat,‘ vysvětluje Petr Sedlák jak to, ţe
se zahraniční rodiče našich ,neadoptovatelných‘ nebojí.“

b) HUDALLA, Anneke. Bohatství a břemeno zároveň; Co s ţenami, které nechtějí
vyměnit svůj ţivot za dítě. Respekt 20/06 ze dne 14. 5. 2006. S. 5
(viz výše)
„Zatímco v EU zhruba sedmnáct procent všech zaměstnanců pracuje v omezeném rozsahu, v Čechách
je to více neţ třikrát méně. Důvody leţí buď v ničím neopodstatněné iracionalitě – anebo dokonce
v otevřené diskriminaci. (…) Důleţitější neţ vysoké porodné by proto bylo přimět firmy k větší
pruţnosti a vstřícnosti vůči zaměstnancům. Toho lze dosáhnout buď cestou zákona, jako například
v Nizozemsku, kde mají zaměstnanci od roku 2000 nárok na pruţnou pracovní dobu.“

c)

UHLÍŘ, Martin. V zajetí populační pasti; Polovina světa stárne, Češi mají důvod
k panice. Respekt 32/06 ze dne 5. 8. 2006. S. 18

(viz výše)
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„A Česko? Ještě před dvěma lety se tu rodilo pouze 1,23 dítěte na ţenu, coţ nás odkazovalo mezi čtyři
nejhorší země světa (Česko, Litva, Ukrajina, Singapur). Loni přivedly Češky na svět přece jen o něco
více potomků, díky čemuţ dotyčný ukazatel poněkud vzrostl, stále se však s úhrnnou plodností 1,28
nacházíme na chvostu světového ţebříčku.“

d) TŘEŠŇÁK, Petr. Zemřít ve své posteli; Češi zjišťují, ţe i smrt můţe být dobrá.
Respekt 46/06 ze dne 12. 2. 2006. S.13
Skrze několik osobních příběhů lidí, kterým zemřel někdo blízký, se dozvídáme
o fungování domácího (tj. mobilního) hospice Cesta domů – sdruţení lékařů,
sociálních pracovníků a dobrovolníků. Zatímco v západních zemích je domácí
paliativní medicína rozšířena, u nás je Cesta domů jedinou organizací svého druhu.
„Aby tedy mohly domácí hospice pracovat, musejí kaţdoročně nasbírat peníze v grantových řízeních,
coţ jim samozřejmě nezajišťuje příliš stabilní existenci. Výsledkem je, ţe jich máme zoufale málo a
vznikají zcela nahodile z nadšenectví konkrétních lidí. Pro srovnání: ve Velké Británii zpravidla
funguje malý domácí hospicový tým i v patnáctitisícovém městě (dohromady je jich na ostrovech
několik set), u nás má milionová Praha jediný (další, mnohem menší, začínají třeba v Ostravě, Plzni
nebo Čerčanech), ale Brno ţádný.“
„ ,Velmi typická je situace, kdy paní po padesátce umírá manţel,‘ popisuje své zkušenosti Martina
Špinková, ,ráda by se o něj postarala, ale kdyby zůstala pár týdnů doma, riskuje výpověď. Zároveň
tuší, ţe po jeho smrti jinou práci uţ neseţene. Na Západě je uzákoněna moţnost vzít si volno a pak se
vrátit.‘

Tematický okruh Česká rodina versus rodiny v jiných státech, český versus
zahraniční přístup ani jednou nestál sám o sobě, tedy srovnávání českého se
zahraničním přístupem vţdy doplňovalo nějaké další téma. V roce 1996 se objevilo
srovnávání České republiky s jinými státy sedmkrát, tedy v sedmi případech z deseti.
Autoři ročníku 2006 však pouze u čtyř ze všech čtrnácti článků pokládají za nutné
porovnávat svou vlast s jinými státy. Co se týče sledovaných témat, je Česká
republika líčena téměř vţdy jako země, která na pomyslné linii stojí daleko
za Západem.
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4.1.6 Ţenská otázka
Výčet článku týkajících se tohoto tematického okruhu pro rok 1996:
a)

ŠIKLOVÁ, Jiřina. Jiný kraj, jiné ţeny; Proč se v Čechách nedaří feminismu.
Respekt 13/96 ze dne 25. 3. 1996. S. 17

(viz výše)
„Relativní shoda mezi muţi a ţenami v našich zemích vyplývá z toho, ţe měli po dlouhá období
společného nepřítele, coţ zvyšovalo soudrţnost všech, kdo se povaţovali za Čechy.“

Výčet článků týkajících se tohoto tematického okruhu pro rok 2006:
a) MAHDALOVÁ, Kateřina: České matky nestávkují; Ale se zvýšeným
rodičovským příspěvkem moţná budou. Respekt 12/06 ze dne 19. 3. 2006. S. 4
(viz výše)
„Před návratem do práce musela Alena ,skousnout‘ řadu nepříjemných otázek od šéfa. ,Ptal se mě
třeba, proč jsem si vlastně pořizovala tolik dětí,‘ říká Alena. ,Mně snad ani nevadí, ţe je rodičovský
příspěvek směšně malý. Zato těţko snáším, ţe nemám moţnost volby. Stát mi pořád nařizuje, co bych
měla nebo neměla dělat, a svazuje mi ruce. Neţ se nám narodil nejmladší syn, pohrávala jsem si
s myšlenkou stát se matkou na plný úvazek. O tom si ale můţu nechat jenom zdát. Zaprvé bychom
z manţelova platu a mateřských příspěvků nevyţili a zadruhé bychom se stali vyděděnci. I teď, kdy
chodím na částečný úvazek do práce, se na mě okolí dívá nedůvěřivě. Často se setkávám s názorem, ţe
jsme si pořídili tolik dětí proto, abychom nemuseli pracovat,‘ vrtí hlavou Alena.“

b) HUDALLA, Anneke. Bohatství a břemeno zároveň; Co s ţenami, které nechtějí
vyměnit svůj ţivot za dítě. Respekt 20/06 ze dne 14. 5. 2006. S. 5
(viz výše)
„Ţeny jako Kristina jsou problém – a to nejen v Česku. Vystudovaly vysokou školu, mluví několika
cizími jazyky, vydělávají hodně peněz, cestují, uţívají si ţivota – ale děti neporodí. Mnoho evropských
států proto uţ zápasí nejen se stárnutím společnosti, ale také s tím, ţe se vysoce kvalifikovaní lide z
tzv. „střední vrstvy“ stále méně reprodukují. Téměř 40 procent německých vysokoškolaček nemá
ţádné děti. V České republice není to číslo o moc niţší.“
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Problematice Ţenské otázky se v prvním roce zabývá, sice spíše v obecnější rovině,
pouze jeden článek. Ve druhém se objevují dva články, které na konkrétních
případech analyzují situaci ţen – matek, začínajících pracovní kariéru. Všechny tři
články jsou dílem ţenských autorek.

4.1.7 Smrt a umírání v rodině
Výčet článků týkajících se tohoto tematického okruhu pro rok 2006:
a)

TŘEŠŇÁK, Petr. Zemřít ve své posteli; Češi zjišťují, ţe i smrt můţe být dobrá.
Respekt 46/06 ze dne 12. 2. 2006. S. 13

(viz výše)
„Michal Novotný uţ do nemocnice nemusel. Poslední měsíce ţivota proţil nepohyblivý v péči své ţeny,
jejich rodičů a dvou synů. Lékaři a sestry Cesty domů, kteří k jeho lůţku několikrát týdně docházeli, se
starali o to, aby měl co nejmenší bolesti a netrpěl fyzicky ani mentálně. A dá-li se v bezprostřední
blízkosti smrti mluvit o spokojenosti, panu Novotnému k ní moc nechybělo.“

Pouze jeden, zato hluboký a obsáhlý článek, se rozhodl zaměřit se na tabuizované
téma Smrt a umírání v rodině. Příspěvek Zemřít ve své posteli z čísla 46/2006
Petra Třešňáka byl jako jediný ze souboru zkoumaných článků tohoto ročníku
zařazen do rubriky Téma. Je otázkou, proč se tak zásadnímu tématu, kterému musí
čelit snad kaţdý, nevěnuje v médiích více pozornosti. Respekt toto dilema vyřešil
kompromisem: sice se mu ze všech sto čtyř čísel obou ročníků věnuje pouze jednou,
zato důkladně.
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4.2 Analýza kritiky v článcích
Cílem této podkapitoly bylo zjistit, jaké stanovisko k tématu článek zaujímá, zda
v něm nalezneme spíše pozitivní nebo negativní kritiku. A v obou případech – jaké
problémy jsou autory článků nejvíce kritizovány, co je naopak pozitivně hodnoceno.
V průběhu kvalitativní analýzy článků byly označovány ty pasáţe, které lze
ohodnotit jako kritické, tedy nikoli pouze jako informativní, ale takové, ve kterých
lze nalézt subjektivní sdělení autora. Tyto vybrané pasáţe byly poté posouzeny
v kontextu celého článku a označeny jednoduchou větou tak, aby obsahově co
nejpřesněji vystihovaly kritiku v rámci příspěvku. Tyto jednoduché věty byly poté
zařazeny do skupin. Kaţdá ze tří takto vzniklých skupin získala svůj zobecňující
název: Politika, Společnost, Školství.

4.2.1 ROK 1996
V tomto roce bylo v článcích nalezeno celkem dvacet čtyři kritických názorů, z toho
dvacet jedna negativních a tři pozitivní. U kaţdé tematické skupiny Politika,
Školství, Společnost, je uveden výčet nejčastěji se objevujících kritik a seznam
článků, ve kterých tyto se kritiky objevily.
Negativní kritiky (celkem 21×):
1)

Politika (4×) :
Neschopnost vlády/ministerstev – ignorují potřeby rodiny, malá iniciativa
k reformám – „Roztrţená rodina“, „Nesmiřitelní“, „Partyzánskou stezkou“,
„Učte se doma“,

2)

Společnost (8×):
Vysoká rozvodovost a tolerance k nevěrám – „Roztrţená rodina“, „Jiný kraj,
jiné ţeny“, „Česká sexuální inventura“
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Direktivní výchova dětí, která vede k jejich nízkému sebevědomí. Přílišné
nároky rodičů i škol na děti. „Utři, vyluxuj, ukliď“, „Nesmiřitelní“, „Ztracené
iluze“, „Partyzánskou cestou“, „Český lev jako asijský tygr“
3)

Školství (9×):
Neochota učitelů/úředníků/politiků/rodičů k transformaci základního školství
– „Nesmiřitelní“, „Partyzánskou cestou“, „Mýtus o školní demokracii“, „Učte
se doma“, „Český lev jako asijský tygr“
Špatně nastavený systém vzdělávání – příliš teoretické a málo praktické
znalosti českých dětí – „Partyzánskou cestou“, „Český lev jako asijský tygr“,
„Učte se doma“, „Ztracené iluze“

Pozitivní kritiky (celkem 3×):
1)

Školství:
Zdařilý program Piťhova ministerstva – Obecná škola – „Nesmiřitelní“
Vyšší úroveň znalostí našich dětí neţ dětí ze západní Evropy a z Ameriky –
„Český lev jako asijský tygr“
Lepší orientace našich dětí v grafech, mapách, jízdních řádech, dobrá znalost
matematiky – „Český lev jako asijský tygr“

Shrnutí analýzy kritiky v článcích z roku 1996:
V deseti článcích, které jsme pro náš výzkumný soubor vybrali v roce 1996, bylo
nalezeno celkem dvacet čtyři kritických poznámek, z toho dvacet jedna negativně
kritických. Kritizovány jsou zejména obecné problémy společnosti, jako vysoká
rozvodovost a tolerance k nevěrám nebo netvořivá a direktivní výchova dětí.
V oblasti školství je kritizována jeho rigidita a obecná neochota k reformám
a změnám. Školství je však také ve třech případech hodnoceno kladně, a to zejména
kvůli lepším znalostem českých dětí ve srovnání se školáky z jiných států.
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4.2.2 ROK 2006
V tomto roce bylo v článcích nalezeno rovněţ dvacet čtyři kritických názorů, z toho
dvacet jedna negativních a tři pozitivní, tedy stejný počet jako v roce 1996. U kaţdé
tematické skupiny Politika, Školství a Společnost, je výčet nejčastěji objevujících se
kritik a seznam článků, ve kterých se tyto kritiky objevily.
Negativní kritiky (celkem 21×):
1)

Politika (5×):
Kritika městských a krajských úřadů – „Chybu je třeba hledat u nás“,
„Prokletí nechtěných dětí“, „To není balík, to je dítě“, „Unést dítě je
správné“, „Zemřít ve své posteli“

2)

Společnost (7×):
Špatné podmínky pro matky na mateřské dovolené, obtíţe při zařazení zpět
do pracovního procesu – „České matky nestávkují“, „Bohatství a břemeno
zároveň“, „V zajetí populační pasti“
Špatně nastavený systém adopcí; neochota českých rodičů adoptovat romské
děti – „Mimina na vývoz“, „Chybu je třeba hledat u nás“, „Prokletí
nechtěných dětí“, „Co si počne kočka s pumou“

3)

Školství (9×):
Málo přístupná gymnázia – „Školy nejen pro vyvolené“, „To není balík, to je
dítě“, „Drama na dětských dostizích“, „Jak by to šlo bez přijímaček“,
Neochota

učitelů/úředníků/politiků/rodičů

k

transformaci

středního

a základního školství – „Školy nejen pro vyvolené“, „To není balík, to je
dítě“, „Drama na dětských dostizích“, „Jak by to šlo bez přijímaček“, „Me
gustas tu, školo“
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Pozitivní kritiky (celkem 3):
1)

Školství:
Pozitivní kritika ministryně Buzkové pro snahu zvýšit počet gymnázií – „Jak
by to šlo bez přijímaček“, „To není balík, to je dítě“, „Školy nejen pro
vyvolené“

Shrnutí analýzy kritiky v článcích z roku 2006:
Ve čtrnácti článcích, které byly vybrány do našeho výzkumného souboru z roku
2006, bylo nalezeno dvacet čtyři kritických poznámek, z toho dvacet jedna
negativních. Negativní kritika nejvíce směřuje do oblasti společnosti a školství,
kritizovány jsou však spíše dílčí problémy, často vyvolané nějakou aktuální kauzou.
V oblasti společnosti je tak nejvíc kritizována špatná situace českých matek a také
neochota uchazečů o náhradní rodičovství adoptovat romské dítě. V oblasti školství
je zase negativně hodnocen systém přijímacích zkoušek na gymnázia, jediné
pozitivní hodnocení v tomto roce směřuje k ministryni školství, která se snaţí tuto
situaci řešit. V politické rovině článků nalézáme negativní kritiku krajských
a městských úřadů pro

jejich špatnou organizaci,

neochotu ke změnám

a nekonstruktivní řešení problémů.

4.2.3. Shrnutí analýzy kritiky v článcích z obou let
Sečteme-li jednotlivá kritická stanoviska, dojdeme k překvapivě stejným výsledkům
– v obou ročnících jich bylo nalezeno dvacet jedna negativních a tři pozitivní.
Zatímco v roce 1996 kritika směřuje spíše do obecné roviny (např. typu „české
školství je špatné a zastaralé“ či „vláda je neschopná“), v roce 2006 jiţ autoři míří
na úţeji specifikované problémy ve stejných oblastech (např. „gymnázia by měla být
dostupná více dětem“ nebo „sociální odbory městských úřadů nepomáhají rodinám
s problémy“). V obou letech je nejvíce kritizováno školství, zejména pak neochota
učitelů, ředitelů škol, krajských úředníků i politiků ke změnám, zároveň se v této
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skupině jako v jediné objevuje pozitivní hodnocení. Četnost kritik v jednotlivých
skupinách jsou poměrně vyrovnané.

4.3 Analýza článků z hlediska média
Pro dokreslení a doplnění předchozích analýz byla provedena analýza výzkumného
souboru článků časopisu Respekt podle zvoleného hodnotícího schématu:
a)

Typ příspěvku, jeho umístění a rozsah

b)

Obrazová sloţka

c)

Autor článku

4.3.1 Typ příspěvku, jeho umístění a rozsah
Respekt má v roce 1996 20 stran, stojí patnáct korun. V roce 2006 se rozšířil na 24
stran, zdraţil na 25 korun. Celkem Respekt řadí své příspěvky v roce 1996 do deseti
rubrik: Komentáře, Dopisy, Domov, Ekonomika, Zahraničí, Téma, Rozhovor,
Kultura, Civilizace, Minulý týden, (uvedeno v pořadí, v jakém po sobě následují).
V roce 2006 také přibývá rubrika O kom se mluví a Scéna. Příspěvky pro naše
tematické vymezení „česká rodina“ se v časopisu Respekt objevují ve čtyřech
rubrikách: Domov, Civilizace, Komentáře a Téma. Z důvodu obtíţného zařazení
a značně subjektivního charakteru nebyly do výzkumného souboru zařazeny články
z rubrik Rozhovor a Dopisy. V čísle 12/06 vychází poprvé rubrika Jeden den
v ţivotě, psaná čtenáři týdeníku. Ta se vlastně téměř vţdy věnuje tématu rodiny, ale
přes svou tematickou shodu se zadáním však tato rubrika také nebyla z důvodu velké
míry subjektivity autora do výzkumného souboru zahrnuta.
Do výzkumného vzorku analyzovaných článků v roce 1996 bylo vybráno 10 článků,
z nichţ čtyři byly psány pro rubriku Téma, a jsou tedy ústředním a nejvýznamnějším
článkem. Všechny články v rubrice Téma z výzkumného souboru mají mezi 2 724
a 2 842 slov, coţ je kolem 7 normostran. V roce 2006 je sice článků celkově 14, ale
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do rubriky Téma je zařazen pouze jeden. Osm článků, tedy více neţ polovina
z tohoto roku, spadá do rubriky Domov. Příspěvky v této rubrice jsou však podstatně
kratší, mají kolem tisíce slov, tedy zhruba necelé tři normostrany. Rozsahem jsou asi
třetinové aţ poloviční ve srovnání s těmi články, které byly psány pro Téma.
Komentáře jsou se svojí průměrnou délkou 814 slov ještě kratší. Rozsahem někde
mezi, a sice kolem 1 300 slov, jsou příspěvky v rubrice Civilizace.
Posun lze vidět ve faktu, ţe v roce 1996 všechny příspěvky z našeho výzkumného
souboru článků, týkající se školství, byly zařazeny do rubriky Civilizace, o jednu
dekádu později jsou však takto tematicky laděné články přesunuty do rubriky
Domov.
Čtyři články v roce 1996 a tři články v roce 2006 mají také upoutávku na titulní
straně. V prvním roce to jsou všechny články rubriky Téma, název článku a titulek
na obálce se neliší. Jako titulky na obálku si tak v roce 1996 Respekt z vybraných
příspěvků volí ty, jejichţ zařazení je podmíněno tématem vydání, v roce 2006 spíše
témata, která mohou čtenáře zaujmout a často jsou kontroverzní.

4.3.2 Obrazová sloţka
Analýzou obrazové sloţky článků s tematikou rodiny a souvisejících témat zjistíme,
ţe přestoţe celkově je článků v roce 1996 méně, nabízí nám stejný počet
doprovodných fotografií, tedy šestnáct v kaţdém roce.
Fotografie vztahující se k článkům z roku 1996 jsou častěji většího formátu, většina
z nich má 25 × 15,5 aţ 17,8 cm, jsou tedy přes celou šíři strany a opticky zabírají asi
čtvrtinu celé strany formátu A3. V roce 2006 se fotografie podstatně zmenšily, mají
kolem 13,5 × 8 centimetrů a text je obtéká, popř. dvě fotografie vedle sebe na šířku
strany o velikosti 10 × 7 cm. Pouze výjimečně jsou fotografie větší, aţ 20 × 12,5 aţ
14,5 cm.
V roce 1996 se kromě fotografií k článkům našeho souboru objevily i čtyři kresby
na titulní straně, čtyři kresby k článku uvnitř sešitu a dvě statistické tabulky. V roce
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2006 patří k článkům pouze jedna kresba na titulní straně, a sice k textu rubriky
Téma.
Menší důraz na obrazovou sloţku pravděpodobně souvisí s přesunem našich
cílových příspěvků do jiných, méně významných rubrik, a také s celkovou koncepcí
listu, protoţe všechny fotografie týdeníku Respekt jsou v roce 2006 formátově menší
a je jich celkově méně, neţ tomu bylo v roce 1996.
V součtu fotografií u obou ročníků zcela převládají ilustrační fotografie (např.
v článcích o školství znázorňuje fotografie u článku anonymní školáky, v případě
článků o adopcích je na fotografii skupina dětí v ústavu atp.). V roce 1996 jsou
ilustrační všechny velkoformátové fotografie, jediná konkrétní je malý portrét
ministra Piťhy. V roce 2006 můţeme pozorovat jistou změnu: deset ze šestnácti
fotografií se úzce vztahují k příspěvku, například zobrazují postavu, jejíţ osobní
příběh je v textu vylíčen, nebo politika, o jehoţ návrhu se článek zmiňuje. Lze tedy
říci, ţe v druhém roce fotografie častěji souvisí s tématem, tedy více sledují svou
informační hodnotu, zatímco v roce 1996 se spíše snaţí o navození určité atmosféry
a estetiky.
Největším počtem fotografií přispěli Günter Bartoš, Ludvík Hradilek a Tomki
Němec. Charakter týdeníku je také zčásti tvořen kresbami a karikaturami Pavla
Reisenaurea. Jeho kresby na pomezí komiksu a akademické kresby vţdy nějakým
způsobem komentují aktuální události.
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4.3.3 Autor článků
Petr Holub je autorem sedmi z deseti sledovaných článků ročníku 1996. V roce 2006
jeho roli částečně přebírá Kateřina Mahdalová, autorka pěti ze čtrnácti článků.
Ostatní autoři opět přispěli po jednom příspěvku, lze tedy usuzovat, ţe se této
problematice nevěnují nikterak soustavně.

a) Poměr novinářů a píšících odborníků
V prvním sledovaném roce lze za odborníka povaţovat sexuologa Petra Weisse
a socioloţku Jiřinu Šiklovou. V druhém sledovaném roce vzrostl nejen počet článků,
ale také počet odborníků, kteří do něj přispěli. Biolog Martin Uhlíř, sociální
terapeutka Petra Vrtbovská, zástupkyně ombudsmana Anna Šabatová a pedagog
Ondřej Hausenblas. Celkově je tedy v ročníku 2006 více příspěvků specialistů
na toto téma vůči ročníku 1996 v poměru 4:1.

b) Poměr autorů – ţeny, muţi
Poměr všech napsaných článků za oba ročníky, podle toho, zda je psal muţ nebo
ţena, vychází třináct ku jedenácti ve prospěch muţů. Pomineme-li však multiplikaci
článků od stejného autora, tedy počítáme-li tři články od téhoţ autora jako jeden,
vychází tento poměr zcela vyrovnaně – sedm autorů muţského ku sedmi autorkám
ţenského pohlaví. Pokud se však zaměříme na kaţdý ročník zvlášť, pak zjistíme, ţe
zde se nám poměry poněkud výrazněji diferencují. V prvním roce Respekt otiskl osm
článků autora - muţe a pouze dva články autorek. Ve druhém sledovaném roce se
tento genderový poměr zcela obrátil. Nalezneme zde devět článků psaných ţenou
a pět příspěvků muţského autora.
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4.3.4 Shrnutí analýzy článků z hlediska média
Rok 1996:
Z deseti článků, které byly vybrány do výzkumného souboru z ročníku 1996, byly
čtyři psány pro rubriku Téma a byly tedy ústředním a nejobsáhlejším článkem celého
čísla. K těmto příspěvkům se také řadilo velké mnoţství velkoformátových fotografií
a kresba na titulní straně. Aţ na jednu z šestnácti fotografií byly však všechny
ilustrační a nevztahovaly se přímo k textu. Osm z deseti článků psal muţ, a pouze
jeden článek v tomto roce byl psán specialistkou v oboru, a ne novinářem.
Rok 2006:
Ve čtrnácti článcích vybraných z ročníku 2006 byl pouze jeden z rubriky Téma a
také pouze k tomuto článku byla na obálce kresba. Většina fotografií se úzce
vztahovala k textu, nebyla tedy ilustračních. Devět článků byly psané ţenou a čtyři
články psal odborník.
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5. Obraz české rodiny v časopisu Respekt
V následující podkapitole bude na základě předchozích zjištění sestaven mediální
obraz rodiny, který týdeník Respekt vytvářel v ročnících 1996 a 2006.

5.1 Rok 1996
Rodina je v článcích z roku 1996 líčena jako rozpadající se instituce. Manţelství
v tomto období se často rozvádějí, mnoho dětí se rodí do neúplných rodin. Vzniká
tedy nová generace dětí, která nikdy nepozná fungující model rodiny. Velké
mnoţství mladých ţen a muţů stojí před rozhodnutím, zda vůbec zaloţit rodinu. Jako
jedna z moţností, jak se početí bránit, je pro ně rozšiřující se nabídka antikoncepce,
hodně ţen však stále podstupuje umělé potraty. Děti se v textech o rodině popisují
jako utlačovaná stvoření bez sebevědomí, které se čeští rodiče teprve musí naučit
brát jako radost, ne jako obtíţ nebo starost navíc. Z textu vyplývá, ţe stále
převaţujícím modelem v rodinách i ve školách je direktivní, hodnotící výchova
zaměřená na výkon, která vede u dětí k agresivitě a sklonu k sebepodceňování.
Reflexe rodinného ţivota malé skupiny dětí ve věku deseti a jedenácti let odhaluje,
ţe domácí komunikace se zuţuje na příkazové věty ze strany jejich rodičů. Také oni
však stále zůstávají pasivní ve svých postojích ke školám jejich potomků a stále ještě
nenahlédli potřebnost rodičovských spolků a sdruţení. Model české rodiny a školství
České republiky je v článcích často porovnáván s modelem západní Evropy
a Spojených států. Ve Švédsku například společnost vychází vstříc samostatně
ţijícím matkám a rodinám s dětmi širokou nabídkou pracovních míst se zkráceným
úvazkem, v Německu je zase manţelství podporováno výraznými daňovými úlevami.
Oproti Spojeným státům u nás zase převládá přehnaně zodpovědná výchova, která
můţe u dětí vést k předčasné dospělosti a neurotizaci.
V průběhu roku 1996 probíhají reformy základního školství, stále však převládá
systém výuky zaloţený na memorování velkého objemu učiva s potlačením
tvořivého přístupu a spojováním probírané látky do souvislostí. Čeští školáci sice
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mají ve srovnání se svými vrstevníky v ostatních státech dobré znalosti matematiky
a přírodních věd, dobrou orientaci v mapách, grafech a jízdních řádech, postrádají
však schopnost reprodukovat čtený text a porozumět mu.
Protoţe od dob společného politického nepřítele panuje relativní shoda mezi muţi
a ţenami, nemá v tomto období u nás feminismus takovou odezvu jako v západních
zemích.

5.2 Rok 2006
Rodina se v roce 2006 potýká se špatným pracovním uplatněním matek. Existuje pro
ně pouze malé mnoţství pracovních míst se zkráceným úvazkem i míst pro jejich
potomky v jeslích a mateřských školách. Nespokojenost matek s touto situací
nevyřeší ani zvýšení rodičovského příspěvku.
V tomto období je mnoho dětí v kojeneckých a dětských ústavech, v evropském
měřítku v tomto ohledu Česká republika drţí smutné prvenství. Děti jsou také často
odebrány z rodin sociálními odbory městských úřadů i v případech, ţe problém
rodiny by bylo moţné řešit i jiným způsobem. Nejmenší šance na odchod z těchto
institucí do náhradních rodin mají děti se zdravotním či mentálním postiţením a děti
romského původu. Díky Haagským smlouvám však funguje mezinárodní adopce,
kdy si zahraniční uchazeči o náhradní rodičovství mohou osvojit české dítě.
Náhradní rodiče ze zahraničí jsou ve svých poţadavcích na adoptivní dítě méně
nároční neţ ti z České republiky.
Ve školství jsou na děti kladeny nároky zejména při přechodu na gymnázia. Těch je
stále málo a přijímací zkoušky jsou velmi náročné a selektivní. Jejich podstoupení je
proto velmi stresující, protoţe uchazeči o studium si uvědomují důleţitost těchto
zkoušek pro jejich budoucnost. Tento problém se snaţí vyřešit ministryně školství se
svým návrhem na zvýšení počtu gymnázií, coţ vyvolává negativní ohlasy zejména
z řad profesorů a ředitelů gymnázií, kteří se obávají zhoršení úrovně svých ústavů.
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Školskou reformou vznikly rámcové vzdělávací programy, coţ jsou osnovy, které by
si měla kaţdá škola sestavit sama. Někteří učitelé to však hodnotí pouze jako práci
navíc, která nepřináší ţádný pozitivní efekt.
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Závěr
Srovnáme-li články o rodině a školství časopisu Respekt z let 1996 a 2006, vidíme
zřetelný posun od obecnějších a širších témat v roce 1996 k úţeji specifikovaným
tematickým okruhům v roce 2006. Také kritické části se mění z obecnější kritiky
české politiky, společnosti a školství v roce 1996 ke konstruktivnější kritice dílčích
problémů v těchto oblastech. Texty z prvního roku se také vyznačovaly větší
tendencí srovnávat problematiku rodiny a školství v České republice se zahraničím.
Z prvního sledovaného roku bylo do výzkumného souboru zařazeno sice méně
článků, zato však obsáhlejších. Celkově lze říci, ţe téma české rodiny a školství
nebylo s počtem dvaceti čtyř článků věnovaných této tematice příliš pokryto.

Summary
When we compare articles about family and school system from 1996 edition and
2006 edition, we can clearly see a big step from wide and general topics in 1996 to
more specified topics in 2006. Also, the critical opinions had changed from general
criticism of czech policy, society and school system in 1996 to more constructive
criticism of partial problems in these areas. The texts from the first year also tend to
compare Czech family and school system issues with foreign countries more than the
texts from 2006. Even though there were less articles on family and school system in
1996, they were more extensive. On the whole, we can say that with the number of
24 articles in total, our topic was not covered quite comprehensively.
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