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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá erotickou módní fotografií v marketingové komunikaci. 

Hlavním cílem práce je podat historický přehled erotické fotografie v marketingu módních 

značek a identifikovat její kritické aspekty a jejich vývoj v čase.  

Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části se práce nejdříve 

zabývá obecně erotikou v marketingové komunikaci. Pozornost je zaměřena na vymezení 

erotiky v marketingu, její efektivitu na spotřební chování a aspekty, které ovlivňují její 

působení na konzumenty reklamy. Dále se práce zabývá historií erotické módní fotografie v 

širokém společenském a uměleckém kontextu a poté jsou představeni nejvýznamnější 

osobnosti eroticky zaměřené módní fotografie v marketingové komunikaci v posledních 

desetiletích. Následně jsou identifikovány hlavní kritické aspekty problematiky. Praktickou 

část tvoří vlastní výzkum. Hlavní výzkumnou otázkou bylo zjistit zda, a popřípadě jak, se 

erotická módní fotografie změnila v posledních dvaceti letech v časopisu Elle. Jako 

výzkumná metoda byla zvolena kvalitativní obsahová analýza. Výsledky výzkumu 

naznačují, že se erotická módní fotografie mění v průběhu let. Mění se využití erotických 

motivů i výběr zobrazených modelů a modelek.  

 

 

Annotation 

This bachelor thesis focuses on erotic fashion photography in marketing communication. 

The main objective is to give a historical overview of erotic photography in marketing of 

fashion brands and to identify its critical aspects and their development over time. 

The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. In the theoretical part, the 

thesis focuses on the usage of an erotic approach in marketing communication in general. 

Attention is focused on the definition of sex in advertising, its effectiveness on consumer 

behavior and aspects that affect its impact on consumers. Furthermore, the thesis focuses on 

the history of erotic fashion photography in a wide social and artistic context and then 

introduces the most important personalities of the erotic fashion photography in marketing 

communication in recent decades. Subsequently, the main critical aspects of the problem are 

identified. The practical part consists of research. The main research question was to find 

out whether erotic fashion photography had changed over the past twenty years in magazine 



 

 

 

Elle in the Czech Republic. The qualitative content analysis was selected as a research 

method. Research results suggest that erotic fashion photography has changed over the years. 

The use of erotic appeals and the selection of models are changing. 
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Úvod 

Erotika hraje v posledních desetiletích velmi významnou roli v reklamě i módní fotografii, 

stále však vyvolává velké kontroverze a její ohlas u spotřebitelů může být pozitivní 

i negativní. Na jedné straně nepochybně přitahuje pozornost a přispívá k popularitě 

produktů, které má propagovat, na druhé straně nezřídka vyvolává kritiku, což může mít 

negativní dopad na samotný prodej. Tato práce se zaměřuje na sociokulturní vlivy a kritiku 

z pohledu společnosti. Jejím cílem však není vyčerpávající popis problematiky erotické 

módní fotografie v marketingové komunikaci, neboť ten by ani v rozsahu určeném pro 

bakalářskou práci nebyl možný.  

Cílem práce je popsat historický vývoj erotické módní reklamy v marketingové komunikaci 

a identifikovat její kritické aspekty. Práce podává přehled aktuálních tendencí eroticky 

zaměřené módní fotografie v širokém společenském a uměleckém kontextu. Ve snaze o 

podrobnější popis daného tématu se tato bakalářská práce odchyluje od teze v několika 

aspektech. Rozhodla jsem se v teoretické části zaměřit konkrétněji na historický vývoj 

erotické módní fotografie, kterému dosud nebyla věnována příliš velká pozornost. Historické 

a politické vlivy, které v tezi byly v samostatné kapitole, zmiňuji jako součást kapitoly o 

historickém vývoji erotické módní fotografie, neboť to považuji za logické propojení. V tezi 

nebyla konkrétně popsána metodologie výzkumu. Jako metoda byla zvolena kvantitativní 

obsahová analýza módních fotografií v časopisu Elle. Výzkumné otázky byly zvoleny na 

základě literární rešerše v teoretické části bakalářské práce.  

Práce je rozdělena do dvou částí. V první, teoretické části je nejprve popsán obecně sex 

a erotika v marketingové komunikaci. Jsou uvedeny pozitivní a negativní prvky využití 

erotiky v reklamě a aspekty, které mohou její vnímání ovlivnit. Dále se práce zabývá již 

konkrétně erotickou módní fotografií. Důležitá kapitola se týká jejího historického vývoje a 

přináší stručný souhrnný přehled postupně sílícího proudu erotiky v módní fotografii. Poté 

se zabývá nejvýznamnějšími osobnostmi a díly eroticky zaměřené módní fotografie 

v marketingové komunikaci v posledních desetiletích (Nobuyoshi Araki, Richard Avedon, 

Helmut Newton aj.). Dále jsou identifikovány hlavní problematické aspekty erotické módní 

fotografie v marketingu. 

Druhá část bakalářské práce je praktická. Jsou analyzovány erotické módní fotografie 

v módním časopisu Elle v letech 1997, 2007 a 2017. Práce si klade za cíl zjistit, jak se 
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erotické fotografie změnily v průběhu posledních dvaceti let. V metodologické kapitole je 

představena hlavní výzkumná otázka, popsána metoda výzkumu i další dílčí otázky, dále je 

popsán výběr vzorku a technika sběru dat. V analytické části jsou představeny výsledky 

výzkumu a jejich interpretace, na jejichž základě jsou v diskuzi představeny závěry a jejich 

význam pro kontext erotické módní fotografie v marketingové komunikaci.  
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I. Teoretická část 

1 Erotika ve vztahu s marketingovou komunikací 

„Sex prodává“ (angl. Sex Sells), tak zní jedno z nejčastějších marketingových hesel. Erotika 

se bezesporu stala nedílnou součástí reklamního obsahu. Eroticky laděné reklamy přitahují 

pozornost a vzbuzují velký zájem. Mnoho marketingových expertů považuje erotiku a sex 

za jeden z nejsilnějších marketingových nástrojů, který téměř vždy přitáhne zákazníkovu 

pozornost k propagovanému produktu za účelem prodeje a zároveň vyvolá často chtěnou 

kontroverzi (Reichert, 2003, s. 30). Tato kapitola se zabývá vymezením erotiky v reklamě, 

jaký vliv má na její efektivitu a jaké jsou hlavní vlivy, které rozhodují o přijímání erotické 

reklamy ve společnosti.  

1.1 Vymezení pojmu erotika 

Co se týče vymezení samotného pojmu erotika, podle psychologa Milana Nakonečného 

označuje širší psychický kontext sexuálního života, v němž převládá emoce erotické lásky. 

Jsou to projevy citu, jako jsou vášeň, touha či něha související s přitažlivostí mezi jedinci. 

Sexualita je jeden ze základních projevů života, je to instinktivní reakce, kterou člověk 

nemůže vědomě příliš ovládat (Nakonečný, 1998, s. 294). Erotika je historický produkt 

lidské kultury, výchovy a individuálních zkušeností. Objevuje se ve všech oblastech života. 

Erotické náměty jsou součástí mytologií celého světa a často určovaly životy významných 

jedinců i průběh lidských dějin (Nakonečný, 1998, s. 296). Henckmann a Lotter (1995, 

s. 137) uvádějí rozdíl mezi pornografií a erotikou. Za pornografii se považuje dílo 

překračující hranici morálky, nerespektující estetické, kulturní, sociální či psychologické 

funkce. Pornografické dílo jen sexuálně dráždí a vede k uspokojení. Oproti tomu má erotické 

dílo hlubší duchovní význam a větší uměleckou hodnotu.  

1.2 Vymezení erotiky v marketingové komunikaci 

Mezi nejčastěji citovanou kategorizaci erotiky v reklamě patří rozdělení od Reicherta 

a Lambiasové (2013, s. 17–23). Ti rozlišují pět faktorů sexuálního obsahu v reklamě: nahota, 

sexuální chování, fyzická atraktivita, atmosféra a sexuální odkazy.  

Pro komplexní vymezení pojmu uvádím i další kategorizace. Někteří autoři například tvrdí, 

že se o erotiku jedná v případě, kdy jsou vizuálně atraktivní ženy či muži využiti 

k propagování produktů (Gunter, 2002, s. 213). Jitka Vysekalová (2014, s. 88) uvádí, že 
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mezi nejčastější prvky erotiky v marketingu patří nahota, tělesný kontakt, vyzývavě 

oblečené osoby či svůdné výrazy ve tvářích. Lenka Nejezchlebová (2010, s. 13) považuje za 

erotické motivy i méně nápadné prvky, jako je například i jen text reklamy,  

a to na škále od mnohoznačných pojmů po jednoznačné slovo „sex“ či „sexy“ ve sloganu. 

Intenzita erotické výzvy v marketingové komunikaci se pohybuje na škále od subtilních 

narážek až k otevřeným, mnohdy až k vulgárním sexuálním projevům.  

Příklady využívání erotických motivů v reklamě lze nalézt téměř v každém odvětví. Mnohdy 

se jedná o kontroverzní reklamy, které nijak nesouvisejí s propagovaným produktem. David 

Ogilvy tvrdí, že pokud se marketér rozhodne v reklamě na pračku ukázat ženská ňadra, 

neznamená to, že pračku prodá. Podle Ogilvyho (2011, s. 26) využití nahých ženských těl 

v reklamě na automobily nedává smysl, nejedná se o relevantnost Pro některé produkty je 

erotika proto typičtější než pro jiné. Ogilvy uvádí, že například erotické motivy v reklamě 

na kosmetické či módní produkty mají pádné funkční důvody. To potvrzuje i studie od 

Reicherta et al. (2012). Ve své analýze reklamního sexuálního obsahu v magazínech 

docházejí k závěru, že mezi tři nejčastější skupiny reklamních produktů, ve kterých se 

objevují erotické motivy, patří produkty pečující o tělo (38 %), lékařské produkty (29 %) a 

oblečení (27 %). 

V současnosti je erotika v marketingu omezena legislativně i etickým kodexem. Vedle toho 

musí marketéři brát v potaz například i genderová hlediska, míru „erotičnosti“ či ohrožení 

mravní výchovy dětí (Vysekalová, 2014, s. 88). Pokud reklamy nesplňují zmíněné kodexy, 

jsou označeny za neetické a následně zakázány. Využití erotiky v marketingové komunikaci 

v České republice regulují zákon o regulaci reklamy (40/1995 Sb.), zákon o rozhlasovém a 

televizním vysílání (231/2001 Sb.) a Kodex reklamy vydaný Radou pro reklamu (RPR). 

1.3 Efektivita erotiky v reklamě 

Efektivitou využití eroticky zaměřené reklamy v marketingové komunikaci se zabývá 

mnoho výzkumů. Za efektivní a úspěšnou reklamu je obecně považována ta, která přitahuje, 

je zapamatovatelná, sděluje i přesvědčuje (Nejezchlebová, 2010, s. 19). Neexistuje jednotný 

pohled na to, zda má využití erotiky v marketingu pozitivní, či negativní dopad.  

1.3.1 Přínosy využití erotiky v reklamě 

Existuje mnoho důvodů, proč se společnosti rozhodnou využívat erotické motivy ve svých 
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reklamních kampaních. Lidé si nejlépe zapamatují reklamy, které v nich zanechají určité 

emoce. Proto se marketéři snaží vnést do svých reklamních sdělení emocionální prvky, jako 

jsou například humor, strach či právě erotika (Knížová, 2009, s. 11). Dle Naomi Kleinové 

(2005, s. 9) se v dnešní době vysoké konkurence některé značky snaží získat zákazníkovu 

pozornost tím, že chtějí svou komunikací pobouřit, či vyvolat dialog. Gilles Lipovetsky ve 

své knize Říše pomíjivosti: móda a její úděl v moderních společnostech, ve které se zabývá 

módou a jejím postavením v moderních společnostech, tvrdí, že nejenže by módní reklama 

měla být překvapivá, nečekaná a originální, ale měla by také vyvolávat emoční odezvu 

(2010, s. 290). Erotika bezpochyby je jedním ze zmiňovaných kontroverzních 

marketingových aspektů.  

Jedním z dalších důvodů, proč zařadit erotické prvky do marketingové komunikace, je 

benefit či zisk, který značka slibuje recipientovi reklamního sdělení. Reichert a Lambiasová 

rozeznávají tři výhody spojené s erotikou. Prvním slibem je, že zákazník bude sexuálně 

atraktivní. Druhá výhoda slibuje brzké milostné setkání, které přinese potěšení. Poslední 

přínos dá konzumentovi pocit, že je smyslný (Reichert, 2003, s. 30). Marketéři chtějí 

propagovat své značky jako erotické a snaží se svým zákazníkům vštípit myšlenku, že 

sexuálních úspěchů mohou dosáhnout jejich používáním (Nejezchlebová, 2010, s. 18).  

1.3.2 Vnímání erotiky v reklamě 

Fotografie s erotickými motivy mohou značce způsobit problémy. Je obecně uznáváno, že 

sexuální motivy přitahují pozornost, ale některé studie ukazují, že erotika málokdy pomáhá 

zvýšit zisky. Barrie Gunter (2002, s. 213) uvádí, že existuje mnoho studií potvrzujících, že 

sexuální motivy v reklamě mohou zvýšit pozornost věnovanou samotnému snímku 

a mnohdy mohou zapříčinit i to, že si publikum reklamu zapamatuje, a že dokonce i ovlivní 

postoj k danému produktu. Nicméně ne vždy se všechny tyto aspekty objeví současně. U 

erotické reklamy je důležitá relevance k produktu, jinak může dojít k poškození image 

značky (Vysekalová, 2014, s. 90). Příliš výrazný sexuální apel propagující určitý produkt 

může být pro recipienta negativní. Tato pozornost je ve svém důsledku tedy 

kontraproduktivní (Reichert, 2003, s. 51). Jedním z negativních aspektů při nesprávném 

zvolení erotických prvků v marketingové komunikaci je tzv. upíří efekt, kdy erotické motivy 

odvádí pozornost od samotného produktu či značky (Tellis, 2000, s. 176). Vysekalová tvrdí, 

že tento efekt může nastat, pokud sexuální motiv má malý, či vůbec žádný vztah 
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k propagovanému produktu. Silný emocionální erotický prvek „vysaje“ samotné sdělení a 

zákazník si nespojí reklamu s daným produktem či značkou (Vysekalová, 2014, s. 91). 

Kontroverzní fotografie může natolik zaujmout recipienta, že zcela zbrzdí zpracování 

informací o výrobku. Často se stává, že čím je obsah erotičtější, tím hůře si zákazník 

zapamatuje vlastní marketingové sdělení (Nejezchlebová, 2010,  

s. 17).  

Wirtz et al. (2018) zkoumali ve své studii vliv erotických motivů v reklamě na paměť, postoj 

a nákupní rozhodnutí. Výzkum ukázal, že erotika v reklamě má pozitivní vliv na rozpoznání 

a zapamatování si reklamy. Nicméně pozitivní vliv na rozpoznání a zapamatování si samotné 

značky chybí. Studie také uvádí, že muži obecně hodnotí erotické reklamy kladněji než ženy. 

Někteří autoři tvrdí, že zvolené spojení erotiky s produktem může mít velmi pozitivní dopad 

na celou značku (Vysekalová, 2014, s. 91). Erotické motivy nejlépe fungují, pokud se sexem 

souvisí sám produkt. Na druhé straně, pokud je erotika pouhým trikem k přilákání pozornosti 

bez jakéhokoli opodstatnění, je neefektivní (Reichert, 2003, s. 51). Nejezchlebová zmiňuje 

dlouholetý výzkum americké marketingové agentury Gallup a Robinson, zabývající se 

efektivitou využití sexu v reklamě. Agentura zkoumala reklamní kampaně s erotickým 

motivem. Dle výsledků si erotickou reklamu vybavilo o 77 % lidí více než u neerotické 

reklamy na tentýž výrobek. Výzkum však poukazuje na to, že zapamatovatelnost negarantuje 

úspěch (Nejezchlebová, 2010, s. 19).  

1.4 Faktory ovlivňující efektivitu reklamy 

Zda je erotika v módní fotografii přijata negativně, či pozitivně na straně recipienta, závisí 

na mnoho aspektech, mezi něž patří například pohlaví, věk či náboženství (Gunter, 2002, 

s. 18). Co se týče pohlaví, mnoho studií dokazuje, že ženy a muži vnímají erotiku 

v marketingové komunikaci odlišně. Marketéři musí dbát na to, aby dobře znali svou cílovou 

skupinu. Co se líbí jedné skupině lidí, může některé urazit. Ženám se často líbí reklamy, 

které využívají prvky fantazie, romantiky a lásky. Vnímají erotickou reklamu pozitivněji, 

když obsahuje motivy věrnosti a závazků (Dahl, Vohs, 2011, s. 54). Dahl et al. (2009) 

provedli experiment, který ukázal, že obecně negativní přístup žen k eroticky laděným 

reklamám se změnil na pozitivnější, pokud reklama interpretovala produkt jako dárek od 

muže. Oproti tomu muži věnují větší pozornost snímkům obsahujícím nahotu než snímkům 

bez ní. Je dokázáno, že vnímají obecně sex jako fyzickou aktivitu a na rozdíl od žen 
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nepotřebují širší obsahový kontext (Dahl, Vohs, 2011, s. 54). Pohlaví také ovlivňuje 

pochopení a následné zapamatování si erotické reklamy. Studie ukazují, že muži se mnohdy 

vzruší při pohledu na nahotu použitou v módní fotografii, následně si však nepamatují hlavní 

poselství snímku a na jakou konkrétní značku reklama byla (Schiffman, Kanuk, 2007, s. 68). 

Zda recipient hodnotí erotický reklamní snímek kladně, či negativně, závisí také na jeho 

věku. Mladší publikum obvykle bývá více benevolentní (Maciejwski, 2004). 

Důležitým aspektem při rozhodování, zda implementovat eroticky zaměřené módní 

fotografie do marketingové komunikace, je mít znalosti o kultuře v místě reklamy a jejím 

pohledu na přijímání erotiky. Americká spisovatelka Naomi Wolfová tvrdí, že existuje tolik 

způsobů nahlížení na sexualitu, kolik je na světě kultur (2014, s. 13). Dalším aspektem, který 

má velký vliv na přijímání erotických motivů v marketingové komunikaci módních značek, 

je náboženství. V neustále se měnícím a stále globalizovanějším světě má náboženství stále 

významnou roli při ovlivňování spotřebitelského chování. Sociolog Anthony Giddens 

popisuje náboženství takto: „Náboženství reprezentuje souhrn představ určité komunity, 

v němž se používá symbolů vyvolávajících úctu nebo úžas a rituálních praktik, jichž se 

členové komunity účastní“ (Giddens, 1999, s. 551). Náboženství je důležitou součástí každé 

kultury a má vliv na téměř každý aspekt každodenního života. Náboženské vyznání hraje 

důležitou roli při tvorbě sociálního chování. Ovlivňuje způsob, jakým lidé žijí, volby, které 

dělají, co jedí a s kým se sdružují (Shyam Fam et al., 2000,  

s. 539). Záleží na konkrétním náboženství a také na počtu jeho vyznavačů. Sexualitou 

v různých kulturách, zejména rozdíly v náboženstvích, se blíže zabývá antropologie 

sexuality. Hlavními představiteli této vědy jsou například Iwan Bloch, Margaret Meadová 

či Bronislaw Malinowski. Poprvé se lidé začali blíže zajímat o sexualitu ze sociologického 

hlediska v 19. století. Antropologie sexuality tvrdí, že sex je determinovaný. Existují dva 

typy kultur dle přijímání erotických motivů. Jedná se o kultury restriktivní a permisivní. 

Restriktivní kultury se vyznačují nesouhlasem s ukazováním erotických motivů, zatímco 

v permisivních kulturách jsou lidé tolerantnější (Fojtíková, 2013, s. 28).  

Existuje mnoho výzkumů studujících vztah mezi náboženstvím a spotřebitelským chováním. 

Jedním z nich je například mezikulturní studie publikovaná v European Journal of 

Marketing. Shyam Fam et al. (2002) v ní analyzují vliv náboženství na postoje k reklamě 

konkrétních kontroverzních produktů. Výzkumný dotazník byl rozdán lidem ze šesti 

různých zemí, kteří tvořili vzorek čtyř hlavních světových náboženských skupin. Ve studii 
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byl zkoumán vliv náboženství na čtyři oblasti produktů. Konkrétně se jednalo o sociální a 

politické produkty, produkty způsobující závislost, zdravotní produkty a eroticky 

orientované produkty. Mezi erotické produkty zařadili autoři například kondomy, ale i 

ženské a pánské spodní prádlo. Výsledky ukázaly statisticky významné rozdíly mezi 

skupinami, které mohou mít významné důsledky pro globální marketéry. Co se týče 

erotických produktů, z výsledků vyplynulo, že reklamy se sexuálními motivy nejvíce vadily 

zástupcům muslimských zemí. Oproti tomu vyznavači buddhismu či křesťanství byli daleko 

benevolentnější.  
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2 Erotická módní fotografie v marketingové komunikaci 

Módní průmysl je neustále se vyvíjejícím oborem. Móda reaguje na sociální a kulturní vlivy 

a zároveň sama ovlivňuje společnost a umění. Co je považováno za módní a trendy jeden 

den, může být druhý den bráno za zastaralé. Marketing hraje v tomto odvětví důležitou roli. 

Pro módní společnosti je klíčové být neustále napřed, tedy před těmito změnami a úspěšně 

komunikovat své myšlenky a designy s cílem získat loajální zákazníky. V současném 

globálním světě je pro módní značky těžší než kdy jindy prosadit se mezi tak velkou 

konkurencí, a proto vyhledávají nové způsoby, jak přitáhnout pozornost (Moore, 2012, s. 9). 

Jedním ze způsobů, jak se odlišit od konkurence, je využití erotické módní fotografie v 

marketingové komunikaci. Vzhledem k tomu, že hranice mezi módní fotografií a erotickou 

módní fotogragii je tenká, věnuji se pro lepší orientaci nejprve obecnému vymezení módní 

fotografie a následně konkrétně její erotické odnoži. V kapitole o historii se však tyto dva 

styly vzájemně překrývají.  

2.1 Módní fotografie 

Fotografie hraje důležitou roli v reklamě coby nepostradatelný marketingový nástroj 

vizuální komunikace. Reklamním odvětvím, které využívá fotografii jako jeden z nejvíce 

frekventovaných nástrojů, je módní průmysl. Módní fotografie je samostatným 

fotografickým žánrem (Bright, 2007, s. 12). Pojem móda má široký význam, může se jednat 

o označení pro téměř jakoukoli lidskou aktivitu. Hlavním prvkem módy je oblečení, ale 

vedle toho patří do módy i další příbuzné produkty: šperky, vůně, kosmetika a módní 

doplňky jako například kabelky, boty, punčochy, pásky, klobouky, šály (Easey, 2009,  

s. 4). 

Není to vždy pravidlem, ale často módní fotografové spolupracovali a stále spolupracují 

s luxusními módními značkami. Jedním z důvodů jsou finanční prostředky, protože služby 

kvalitního módního fotografa si mohou dovolit jen známé a úspěšné společnosti či významné 

časopisy. Vymezení luxusní značky je vzhledem k abstraktní povaze pojmu luxus složité. 

Tento pojem vnímá každý jednotlivec odlišně, a proto jeho podstatu nelze jednoznačně 

vymezit (Simmel, 2006, s. 7). Gilles Lipovetsky tvrdí, že luxus představuje sen, který 

zkrášluje život, a dokonalost vytvořenou lidským duchem (2005, s. 16). Luxus je specifická 

kultura, kterou musí člověk nejprve pochopit, aby byl schopný s ním spontánně a intuitivně 

zacházet. Základem luxusu je touha patřit do nejvyšší společenské třídy, kterou si každý 
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identifikuje podle svých vlastních snů. Cokoliv, co může být ukazatelem společenského 

postavení, se může stát luxusem (Karferer, Bastien, 2009, s. 19). Jedním z globálních 

charakterů luxusu je vliv na sociální rozvrstvení společnosti. Luxus způsobuje vzdálenost 

mezi sociálními skupinami, nerovnost v bohatství a rozdílné kultury (Rysová, 2011, s. 26). 

Užitek z produktů luxusní značky je především emocionální. Luxusní značka vyjadřuje 

hodnoty spotřebitelů a zejména zdůrazňuje jejich společenské postavení (Rysová, 2011, s. 

56). Do luxusních módních značek spadají například Louis Vuitton, Hermès, Giorgio 

Armani, Versace, Chanel, Christian Dior, Dolce & Gabbana, Prada, Fendi či Gucci 

(Chevalier, Mazzalovo, 2008, s. 37). V souvislosti s luxusní módou je zmiňován pojem 

haute couture. Módní teoretička Jana Máchalová tento pojem popisuje jako vysoké 

krejčovské umění, které má velké zastoupení v předních módních salonech a značkách. 

Bývá spojován zejména s pařížskými a milánskými módními salony (2012, s. 5).  

2.2 Erotická módní fotografie  

Erotická módní fotografie je taková, která obsahuje některé z erotických motivů popsaných 

v kapitole o obecném vymezení erotiky v reklamě. V souvislosti s erotickou módní 

fotografií se někdy hovoří o shockvertisingu (Dahl et al., 2003, s. 286). Tento termín se dá 

do českého jazyka volně přeložit jako šoková reklama či reklama šokem. Nejčastěji se tento 

druh marketingové komunikace zaměřuje na negativní emoce, jako je například strach či 

znechucení. Vedle těchto prvků však pracuje i s překračováním společenských norem 

či erotikou (Havlová, 2015, s. 1–3). Za prvního představitele tohoto specifického druhu 

reklamy je považován módní fotograf Oliviero Toscani, který po dlouhou dobu vytvářel 

kampaň pro značku Benetton.1 Po vzoru Benettonu se shockvertising rozhodly 

implementovat do svých komunikačních strategií i další módní značky, například Versace, 

Diesel, Esprit, Calvin Klein či Yves Saint Laurent a mnoho dalších (Havlová, 2015, s. 12). 

Roland Barthes se ve své knize Světlá komora teoreticky zabývá myšlenkami na fotografii, 

v mnoha případech i konkrétně na erotickou fotografii. Uvádí, že existují dva způsoby 

chápání fotografie, tzv. studium a punctum. První z nich, studium, je čitelné na první pohled. 

Mnohdy ho známe dříve, než se na fotografii podíváme. Studium pracuje s informacemi ve 

fotografiích a jejich objektivními znaky. Oproti tomu punctum je přesný opak. Tento jev je 

popsán jako detail či dílčí objekt, který na první pohled není zcela čitelný. Tento způsob 

                                                 
1 Práce se zabývá podrobněji tímto umělcem v kapitole o historii erotické módní fotografie. 
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pracuje s náhodou a subjektivní asociací. Autor dále uvádí, že punctum ve fotografii objevuje 

částečný předmět touhy, je nekódovaný a nezáměrný. Zároveň nás nutí nad danou fotografií 

přemýšlet a rozšiřuje naše poznání, díky němuž spekulujeme nad tím, co se děje ve slepém 

poli. Barthes uvádí, že přítomnost tohoto slepého pole odděluje erotickou fotografii od 

pornografie. Pornografické snímky většinou zobrazují pohlaví, reprezentují je jako nehybný 

objekt. Dle Barthese není v pornografických fotografiích žádné punctum. Oproti tomu v 

erotické fotografii není pohlaví ústředním bodem fotografie, v mnoha případech není ani 

viditelné, nýbrž vede recipienta ven za své okraje (Barthes, 2005, s. 57–58). 
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3 Historie erotické módní fotografie v marketingové komunikaci 

V historické části se zabývám nejvýznamnějšími osobnostmi a díly erotické módní 

fotografie užitými v marketingové komunikaci v posledních desetiletích. Stručně sleduji 

vzájemné vztahy vývoje reklamy, módy a módní fotografie. Jak jsem již zmínila dříve, 

módní fotografie a erotická módní fotografie se vzájemně překrývají. Eroticky zaměřená 

módní fotografie se volně vyvinula z klasické módní. Kapitola je rozdělena na dvě části, 

ta první podává obecný přehled o vývoji a zaměřuje se zejména na politický a kulturní 

kontext jednotlivých dekád od padesátých let dvacátého století do současnosti. V druhé části 

jsou v abecedním pořadí představeni nejvýznamnější fotografové erotické módní fotografie, 

kteří zásadně ovlivnili vývoj módního marketingu. Výběr jsem provedla na základě rešerše 

literatury o vývoji módní fotografie, která je uvedena v závěrečném seznamu literatuy.  

3.1 Počátky 

Určit počátky dějin módní fotografie není snadné. Fotografie módně oblečených žen i mužů 

vznikaly už záhy po vynálezu fotografie v roce 1839, ale teprve vynálezy rotačního 

hlubotisku a dalších tiskařských technik, které umožňovaly kvalitně reprodukovat 

fotografie, vedly k publikování modelů od tehdejších tvůrců módy v časopisech i v denících. 

Za počátek reklamní módní fotografie, jak ji známe dnes, je tedy považován začátek 

spolupráce módních časopisů s fotografy. Na počátku 20. století si zástupci módních 

časopisů uvědomili, že ženy coby jejich hlavní publikum představují obrovský potenciál pro 

reklamní účely. Tak začal vztah mezi vydavatelstvími módních časopisů a reklamním 

průmyslem zaměřeným na dámské produkty (Kitch, 1998, s. 248). Do té doby převládaly 

zejména kresby a ilustrace (Keaney, 2007, s. 7). Časopisy jako Harper's Bazaar či Vogue 

byly již na počátku důležitým zdrojem pro prezentaci módní fotografie a jsou stále jedním z 

nejefektivnějších komunikačních nástrojů v módním marketingu. Pro marketéry jsou 

časopisy výhodné zejména pro velký dosah publika, které reklamu vidí (Lea-Greenwood, 

2013, s. 22).  

Ze začátku byly módní fotografie určeny jen k propagaci a prodávání oblečení či módních 

doplňků. Postupně vliv tohoto uměleckého oboru začal sílit a ovlivnil vývoj módy 

i fotografii jako takovou (Easey, 2009, s. 7). Studie zabývající se reklamním obsahem 

v dámských magazínech 20. století, tvrdí, že módní časopisy jako například právě Vogue, 

Harper's Bazaar či Vanity Fair formovaly tehdejší obraz ženy. Módní snímky v magazínech 
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byly pro mnoho žen zdrojem a inspirací, jak se oblékat a jaké produkty si koupit. Vedle toho 

také naznačovaly, jak by žena měla vypadat a jaká je její sociální role (Kitch, 1998). Silným 

proudem v meziválečné módní fotografii bylo uhlazené glamour pojetí, ovlivněné tehdejšími 

hollywoodskými filmy. Ideály krásy byly herečky Mae Westová, Gloria Swansonová, 

Marlene Dietrichová, Greta Garbo nebo Joana Crawfordová. Jejich fotografie, pořizované 

nejslavnějšími fotografy té doby, Edwardem Steichenem, Cecilem Beatonem, Horstem P. 

Horstem a dalšími, se stávaly vzorem pro mnohé módní snímky, jejich oblečení inspirovalo 

milióny žen na celém světě, ony samy byly vysněnými sex symboly. Samotná erotika však 

v portrétech těchto filmových hvězd, stejně jako v jimi inspirovaných módních fotografiích 

20. a 30. let, nebyla explicitní, ale skrytá. Erotických symbolů a metafor, ovšem v daleko 

odvážnější podobě, využil například surrealista Man Ray, který v roce 1933 vyfotografoval 

klobouky od návrhářky Elsy Shiaparelli tak, že připomínaly tvary genitálií – mužské 

klobouky připomínaly tvar vagíny a ženské klobouky zase připomínaly tvar penisu 

(Štybnarová, 2014, s. 15).  

 

Obrázek 1: Man Ray, Klobouk od návrhářky Elsy Shiaparelli, 1933 

Zdroj: Costanzo, 2016 

3.2 Padesátá léta 

Druhá světová válka měla devastující důsledky i pro módu a módní fotografii. Francouzský 

Vogue přestal po obsazení Paříže hitlerovskými vojsky vycházet, a dokonce zničil velkou 

část svého archivu, aby se nedostal do rukou Němců (Peres, 2008, s. 87). Mnoho módních 

fotografů emigrovalo do Spojených států, kde s různými úspěchy pokračovali ve své práci. 
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Po válce se stal centrem módní fotografie New York, podobně jako tomu bylo ve výtvarném 

umění, kde převzal tuto roli od Paříže. Byl symbolem pro kreativitu a obnovené naděje (Hall-

Duncan, 1978, s. 136).  

Jana Máchalová (2012, s. 76) uvádí, že se v tomto období změnila celá struktura módního 

odvětví. Stále silnější střední vrstva vyžadovala jiný přístup. Časově náročná a drahá 

řemeslná výroba byla postupně nahrazena masovou: „Haute couture přestávala být 

obchodně výnosná a stávala se pouhou zástěrkou pro výrobu parfémů, punčoch, kabelek, 

šátků a nejrozmanitějších doplňků“ (Máchalová, 2012, s. 76). Reklamní fotografie 

v módních časopisech padesátých let byly převážně elegantní, formální, technicky dokonalé. 

Modelky zachycené na fotografiích byly sebejisté zralé ženy. Vypadaly kultivovaně a 

aristokraticky (Máchalová, 2012, s. 75).  

Velkou roli ve vývoji americké módní fotografie sehrál pedagog a dlouholetý obrazový 

redaktor časopisu Harper’s Bazaar Alexey Brodovitch, narozený v Rusku. Mezi jeho žáky, 

kterým poskytoval cenné rady i mnoho prostoru na stránkách časopisu, patřili američtí 

fotografové módy a portrétů Richard Avedon a Irving Penn. Podobnou roli sehrával 

v časopise Vogue Alexandr Liberman, který dával zakázky z oblasti módní fotografie 

Robertu Frankovi, Diane Arbusové, Williamu Kleinovi či Bruce Davidsonovi 

(Herschdorfer, 2012, s. 16–18). Pro další vývoj eroticky zaměřených snímků módy měli 

v padesátých letech zásadní význam fotografové Richard Avedon a William Klein, později 

Helmut Newton a Guy Bourdin. Některé Avedonovy či Newtonovy fotografie jsou 

v současnoti na aukcích v Christie’s a v Sotheby’s prodávány za částky přesahující půl 

miliónu eur (například slavná Avedonova fotografie Dovima se slony, zobrazující večerní 

šaty od Diora z roku 1955, se na aukci v Christie’s v Paříži v listopadu 2010 prodala za 841 

tisíc eur) (Christie's, 2010). 

3.3 Šedesátá léta 

V šedesátých letech nastalo velké uvolnění. Mohl za to ekonomický růst většiny zemí i určité 

politické uklidnění po nejtvrdším období studené války, kdy neustále hrozící globální 

jaderný konflikt vystřídala válka ve Vietnamu, okupace Československa v roce 1968 a další 

spíše regionální konflikty. Byla to doba rasových konfliktů i postupného zrovnoprávňování 

černochů v USA, doba Gagarinovy cesty do vesmíru, období hippies, LSD, The Beatles a 

The Rolling Stones i doba sexuální revoluce.  
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Velkými změnami procházela také móda a módní fotografie. „Bylo to také poslední období 

moderního diktátu. Panovala přesvědčení, že změny je třeba vítat, že nové je lepší než 

minulé, že letošní barvy, materiály a tvary jsou zákonitě dokonalejší než ty z minulého roku. 

Nepřizpůsobovat se hlavnímu módnímu proudu znamenalo zůstat mimo dějiny a pokrok – 

být vyvržen“ (Máchalová, 2012, s. 89). Generace Baby boomers, označení lidí narozených 

během poválečné exploze porodnosti, na začátku šedesátých let dospěla a značky se tomu 

musely přizpůsobit. Tato generace byla mnohdy finančně zajištěná a byla ochotna své peníze 

utrácet za módu (Máchalová, 2012, s. 90). Swingující Londýn s minisukněmi Mary 

Quantové a s módními butiky v Carnaby Stret či King’s Road se stal vedle Paříže, New 

Yorku a Milána nejenom centrem ženské i mužské módy. Změna formátu módních fotografií 

šla ruku v ruce i se změnou typu modelek na fotografiích. Místo elegantních celebrit se na 

stránkách magazínů Elle, Vogue či Marie Claire začaly objevovat dívky sportovního typu i 

hippies. Nejslavnější modelkou se stala velmi hubená Twiggy, naprosto vzdálená od 

předchozích ideálních typů modelek (Herschdorfer, 2012,  

s. 143). Facinující obraz londýnského světa módní fotografie vytvořil ve svém kultovním 

filmu Zvětšenina (Blow – Up) z roku 1966 Michalengelo Antonioni. Scéna, v níž hlavní 

hrdina, arogantní, úspěšný a přitom osamělý fotograf Thomas fotografuje Veruschku, je snad 

nejsilnějším filmovým zobrazením erotického jiskření mezi fotografem a modelkou. 

Antonioni se prý v ní nechal inspirovat způsobem fotografování slavného britského 

fotografa Davida Baileyho, jemuž prý chtěl dokonce svěřit hlavní roli (nakonec ji ztvrátnil 

David Hemmings). Zvětšenina se stala vzorem pro celé generace fotografů. 

3.4 Sedmdesátá léta 

Po uvolněných šedesátých letech přišlo vystřízlivění sedmdesátých let s naftovou krizí, která 

předznamenala konec ekonomického růstu v roce 1974. Válka ve Vietnamu sice skončila, 

ale deziluze mladých lidí pokračovala. Hippies nahradili skinheadi a hnutí punk. Beatles 

vystřídali The Sex Pistols a The Queen. Elvis Presley, Janis Joplin a Jimi Hendrix byli mrtví. 

Jenom The Rolling Stones zažívali své největší úspěchy. Ohromný úspěch slavil David 

Bowie, který by se svým androgynním vzhledem byl v předchozích dekádách jenom těžko 

akceptovatelný v hudebním hlavním proudu. O svá práva se začali výrazně hlásit 

homosexuálové i rasové menšiny, pokračovala emancipace žen, do středu zájmu se stále 

výrazněji dostávala ekologická témata, populární byly drogy a volná láska, zlaté časy slavila 

pornografie. V roce 1979 vyšla Lyotardova kniha O postmodernismu, která představila nový 
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směr filozofie, literatury, designu a hlavně architektury, jenž se naplno projevil až 

v osmdesátých letech.  

Móda ještě více než v předchozím desetiletí směřovala od extravagantnosti k jednoduchosti 

a praktičnosti, jakou představovali třeba návrháři Calvin Klein, Giorgio Armani či Mario 

Valentino. Mladí muži i ženy nosili hlavně džíny, denim se stal oblíbenou látkou pro ženské 

šaty nebo pro kabelky a peněženky. Na druhé straně se v tehdejší módě objevovaly 

retrospektivní vlivy secese a art deco. Silnou pozici ve vysoké módě si vybudoval Yves 

Saint-Laurent, který se mnohdy nechal inspirovat folklórem. S hnutím punku rezonovaly 

provokativní kreace Vivienne Westwood a Malcolma McLarena. Vedle francouzské, italské, 

britské a americké módy se začala o slovo hlásit i móda japonská, kterou reprezentovali 

tvůrci Rei Kawakubo, Youhji Yammamoto a Issey Miake (Máchalová, 2003, s. 37).  

Centrum nejprogresivnější módní fotografie se přesunulo ze Spojených států do Evropy, 

která byla daleko liberálnější při akceptování nových trendů včetně výrazně erotických 

prvků. Důležitou roli v tehdejší módní fotografii sehrál britský časopis Nova, 

upřednostňující uvolněný styl před uhlazenými fotografiemi z amerických žurnálů. 

Francouzský Vogue poskytl velkou volnost fotografům Helmutu Newtonovi a Guy 

Bourdinovi, kteří si často sami vybírali, jaké šaty, kde a jak budou fotografovat (Štybnarová, 

2014, s. 50). Na jejich někdy až agresivních fotografiích, mnohdy s velmi výraznými 

barvami, se často objevovala nahota, vypjatá erotičnost i divadelně působící výjevy, 

nezřídka inspirované surrealismem nebo dobovými gangsterskými, detektivními 

i pornografickými filmy. Výrazně erotické motivy se objevovaly také v tvorbě Angličana 

Davida Baileyho, před jehož objektivem pózovaly velké hvězdy jako Joan Shrimpton nebo 

francouzská herečka Catherine Deneuve, s níž byl dokonce jednu dobu ženatý. Daleko 

zakódovanější sexualitu předváděla ve svých módních fotografiích v retro stylu Francouzka 

Sarah Moon, která sama měla za sebou kariéru modelky. Spolu s Američankou Deborah 

Turbeville, která také postupně přešla z pozice modelky na druhou stranu fotoaparátu, patřila 

v sedmdesátých letech k prvním ženám, jež se výrazně uplatnily v módní fotografii. Velmi 

mladé nahé modelky na rozhraní adolescence a dospělosti se objevovaly v lyrických, 

z dnešního pohledu mnohdy až přeslazených fotografiích Davida Hamiltona, které sloužily 

jako reklamy pro kosmetické firmy, ale také vycházely v masově vydávaných knihách a na 

pohlednicích. V 70. letech módní fotografie, která do té doby nacházela uplatnění hlavně 

v časopisech, pronikla také do galerií i muzeí a začala se tak stávat součástí trhu s 
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fotografiemi. K autorům, kterým se to podařilo, patřili třeba Newton a Bourdin. 

3.5 Osmdesátá léta 

Michail Gorbačov přinesl s politikou „perestrojky“ a „glasnosti“ uvolnění nejenom do 

samotného Sovětského svazu, ale i do většiny zemí sovětského bloku. Vše vyvrcholilo v roce 

1989 pádem Berlínské zdi symbolizující konec tvrdých komunistických režimů ve střední 

Evropě. 

Začátkem osmdesátých let začaly vycházet nové časopisy Face a i-D, které získaly zejména 

mezi mladou generací téměř kultovní postavení a ovlivňovaly životní styl ohromného 

množství lidí. Dávaly prostor zcela novému pojetí módní fotografie. Hned první fotostory 

v prvním čísle i-D publikovala na tři desítky fotografií různých lidí na ulicích, kteří 

odpovídali na otázku, jakou hudbu poslouchají a jaké oblečení mají na sobě (Kochol, 2009, 

s. 82). Němečtí fotografové Wolfgang Tillmans a Jürgen Teller na stránkách i-D a Face 

publikovali módní snímky ve stylu amatérských momentek včetně řady technických chyb, 

nepředstavitelných třeba u Avedona nebo Penna. Z obou se postupně staly velké hvězdy 

současného umění se samostatnými výstavami v Tate Moden v Londýně, Bundeskunsthalle 

v Bonnu nebo galerii Rudolfinu v Praze. 

Další uvolnění morálních zábran přispělo k tomu, že nahota i sexuální motivy se stále častěji 

objevovaly v módních a reklamních fotografiích. A stále častěji šlo  

i o mužskou nahotu. Jestliže v roce 1967 vzbudil nahý muž na Bauretově reklamní fotografii 

pohoršení, v osmdesátých i devadesátých letech si už chodci na newyorském Times Square 

zvykali, že je obklopují ohromné billboardy s fotografiemi Herba Rittse či Bruce Webera 

zobrazující mladé muže s těly vypracovanými v posilovnách, jejichž jediným oblečením 

byly bílé slipy od Calvina Kleina (Petty, 2017). 

Erotická módní fotografie se stále častěji objevovala na křehké hranici s pornografií. Helmut 

Newton, Guy Bourdin, Chris von Wagenheim, Bob Richardson, Bruce Weber, Albert 

Watson a další autoři neváhali na svých snímcích zachycovat sexuální scény. Mnohé jejich 

práce vycházely v módních časopisech i na erotických pohlednicích a plakátech. Mnozí 

fotografové stírali hranice mezi módní fotografií na zakázku a volnou tvorbou. Práce 

Helmuta Newtona, Davida Bailyho, Davida Hamiltona, Herba Rittse a dalších slavily úspěch 

v knihách i v galeriích a muzeích.  
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3.6 Devadesátá léta 

Devadesátá léta byla obdobím změn. Komunismus v Československu, Polsku, Maďarsku, 

NDR, pobaltských zemích a v určité míře i v Rumunsku, Bulharsku nebo Rusku vystřídal 

volný trh, svoboda médií a komerce.  

Vysoká móda se dále demokratizovala, ještě více než v předchozí dekádě kladla důraz na 

pohodlné oblečení. Ohromný vliv v určité konkurenci k zavedeným titulům, jako jsou 

Vogue, Elle nebo Vanity Fair si udržovaly britské časopisy i-D a Face, pro které pracovali 

Wolfgang Tillmans, Nick Knigt, Marc Lebon, Steve Johnson a další autoři (Kochol, 2009, 

s. 110). Progresivní módní fotografie se objevovaly i na stránkách časopisu Nova. Vogue už 

vycházel v sedmi různých vydáních. Slavní fotografové vyžadovali stále větší honoráře. 

Například Helmut Newton chtěl za den práce 20 tisíc dolarů plus náklady, Hetb Ritts měl 

denní taxu 30 tisíc dolarů, Richard Avedon vyžadoval ještě více (Kochol, 2009, s. 112). 

K občasnému fotografování módy se nechávali přemluvit i slavní autoři z jiných oblastí 

fotografie jako Robert Mapplethorpe či Cindy Sherman. Někteří módní fotografové – třeba 

Elaine Constantine – byli ve své tvorbě ovlivněni dokumentární fotografií, zakázky z módní 

fotografie ale čas od času přijímali i tak zásadní představitelé fotografického dokumentu 

jako Martin Parr nebo Nan Goldin. Styl neestetizovaných momentek, nezřídka 

připomínajících amatérské snapshots a mnohdy kombinujících existující světlo s bleskovým 

osvětlením, se díky Jürgenu Tellerovi a Wolfgangu Tillmansovi a jejich mnohým 

napodobitelům stal velmi populárním.  

Později zasáhl i českou fotografii módy, jak to dosvědčují třeba fotografie nedávno 

zesnulého Adama Holého, který tímto způsobem zobrazoval i mnohé silně eroticky působící 

výjevy. Sex v nejrůznějších formách se objevoval v módních záběrech Bruce Webera, Steva 

Meisela, Rankina, Davida LaChapella, Nicka Knighta a dalších autorů, které se těšily velké 

oblibě, ale také se stále častěji stávaly terčem kritiky různých náboženských či 

feministických organizací. 

3.7 Současnost 

Nové tisíciletí začínalo optimisticky, ale ekonomická krize v roce 2008 zasáhla celý svět a 

byla hlubší i delší, než odhadovala většina ekonomů a zasáhla většinu světa. 

Většina luxusních módních značek přežila ekonomickou krizi bez větších turbulencí, i když 
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některé menší firmy, třeba Christan Lacroix, zkrachovaly (Milligan, 2009). Na výsluní se 

zase dostaly nové jako například Tom Ford. Touha vlastnit originální kabelky Vuiton či 

Prada byla obzvlášť silná v Asii, kde vzestup životní úrovně střední třídy v Japonsku, Číně, 

Singapuru, Malajsii a dalších zemích vedl k otevření desítek luxusních nákupních center a 

butiků v Tokiu, Hongkongu, Šanghaji, Singapuru a dalších zemích. Luxusní výrobky našly 

silná odbytiště také ve Spojených arabských emirátech, Kataru a dalších bohatých státech 

Středního Východu. Ohromný úspěch ale také zažívaly módní firmy zaměřené na kvalitní 

levnější oblečení, jako je Zara, Massimo Dutti, H & M a jiné. Docházelo k dříve 

nepředstavitelným fúzím s vysokou módou, když třeba slavný návrhách Karl Lagerfeld 

vytvořil speciální módní kolekci pro obchodní řezězec H & M. 

V důsledku rozvoje digitálních technologií se výrazně změnila i samotná módní fotografie, 

v níž většina fotografů vyměnila těžké velkoformátové fotoaparáty na film za daleko lehčí 

digitální přístroje a kdy photoshop přinesl ohromné možnosti změn finální podoby 

fotografie. Sex a erotika se výrazně uplatňovaly v tvorbě desítek fotografů, k jakým patřili 

David Bailey, Bruce Weber, Steven Meisel, Mario Testino, Terry Richardson, David Sims, 

Wolfgang Tillmans, Jurgen Teller, Peter Lindbergh, Craig McDean či Araki (Kochol, s. 

139). V Česku se k nim přidal Adam Holý, ve svých erotických módních snímcích výrazně 

ovlvněný tvorbou Tellera a Tillmanse. Mnohé módní časopisy však ztrácely čtenáře, kteří 

začali hledat inspiraci pro své oblékání na internetu či v televizi, kde velký úspěch slavilo 

londýnské SHOWstudio. V posledních letech přineslo tvrdou ránu erotické módní fotografii 

hnutí MeToo, jehož kampaních byli obviněni ze sexuálního obtěžování modelů Terry 

Richardson, Bruce Weber a v poslední době i známý český dokumentarista a fotreportér 

Antonín Kratochvíl, který se dříve intenzivně věnoval erotické fotografii.  

 

 

4 Významní představitelé erotické módní fotografie  

4.1 Nobuyoshi Araki 

Araki (nar. 1940) je jeden z nejznámějších japonských fotografů. Věnoval se dokumentární 

fotografii, jeho nejdůležitějším dílem z této oblasti je výstava a publikace Sentimentální 

cesta, v nichž v mnohovrstevnatém fotografickém deníku z let 1971–1990 sugestivně 
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zachytil svůj vztah s manželkou Yoko Araki od svatební cesty přes její umírání a pohřeb. 

Proslulost si však získal především velmi odvážnými erotickými snímky s častými motivy 

spoutaných žen a záběry z tokijských nevěstinců. Jeho voyeristické, fetišistické a současně 

mnohdy melancholické dílo je velmi nevyrovnané, obsahuje i řadu povrchních 

senzacechtivých a kýčovitých fotografií. Některé motivy bandážování se objevují i v jeho 

výrazně eroticky pojatých fotografiích pro japonského návrháře Masanoriho Morikawu a 

firmy Tom Ford či Supreme (Nakisko, 2016). 

 

 

Obrázek 2:Nobuyoshi Araki pro značku Supreme, 2016 

Zdroj: Stansfield, 2016 
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4.2 Richard Avedon  

Richard Avedon (1923 – 2004) měl k módě blízko svým původem, protože jeho rusko-

židovský otec byl majitelem obchodu s dámským oblečením na Páté avenue v New Yorku. 

Jeho úspěch tkvěl ve spontánnosti jeho fotografií (Hall-Duncan, 1978, s. 136). Kromě 

hlavního důrazu na módu jsou mnohdy v jeho fotografiích patrné jeho vlastní názory na 

společnost. Chtěl vyjádřit něco více než jen nové módní trendy, často se zaměřoval i na 

kulturní hodnoty (Harrison, 1991, s. 184). Avedonovi bylo jen dvacet jedna let, když byly 

poprvé zveřejněny jeho fotografie v časopisu Harper's Bazaar. Jedním z aspektů jeho 

úspěchu byl jeho koncept modelek, které byly krásné, ale zároveň „opravdové“ ženy. 

Modelky na jeho fotografiích byly přirozené a lidské, tančily, smály se, zpívaly v dešti atd. 

(Hall-Duncan, 1978, s. 136).  

Později pracoval například pro módní značky Versace a Calvin Klein. Na mnoha 

fotografiích zachytil modelky a modely v pohybu, ve výskocích, ve scénách připomínajících 

divadelní výjevy. Do erotických tendencí v módní fotografii se řadí především využíváním 

nahoty. Velmi často konfrontoval oblečené modelky a modely v luxusních šatech s lidmi 

jenom minimálně oblečenými nebo zcela bez šatů. Postupně se sám stal svým portrétním 

dílem, zahrnujícím jak mimořádně sugestivní portréty předních politiků, umělců a vědců, 

tak expresivní portréty obyčejných lidí z amerického Západu, i originálními módními 

fotografiemi s jasně čitelným rukopisem jednoho z nejrespektovanějších i nejlépe placených 

fotografů světa. Byl mezinárodně proslulou celebritou a v jeho módních fotografiích 

pózovaly i ty největší filmové či hudební hvězdy včetně Eltona Johna, Stinga, Prince, Bon 

Joviho a mnoho dalších – někteří bez šatů (Avedon, Versace, 1998).  
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Obrázek 3: Richard Avedon pro značku Versace v roce 1997. Na snímku je zpěvák Bon Jovi. 

Zdroj: Avedon, 1997 
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4.3 Guy Bourdin 

Francouzský fotograf, malíř a kreslíř Guy Bourdin (1928 – 1991) je známý především svými 

ostře barevnými fotografiemi pro obuvnickou firmu Charles Jourdan a originálními snímky 

módy pro francouzský Vogue (Harrison, 1991, s. 18). Bourdinovy fotografie, často 

využívající perspektivního zkreslení a také neobvyklých kontrastů mezi popředím a pozadím 

(například fotografie elegantně oblečených modelek na jatkách), byly na svou dobu velmi 

odvážné a často kontroverzní. V mnohdy šokujících výjevech, připomínajících fotosky 

z filmů, se objevovala i témata jako homosexualita, transvestitismus, znásilnění, dopravní 

nehody či míšení ras. Jednalo se o neobvyklé motivy módní fotografie tehdejší doby, které 

se ovšem uplatňovaly zejména v Evropě (Cotton, Verthime, 2003, s. 129–131). Bourdinovo 

dílo dlouho stálo ve stínu fotografií Newtona a Kleina, ale v poslední době se mu dostává 

velké pozornosti – bylo představeno třeba v Muzeu Viktorie a Alberta v Londýně, v pařížské 

galerii Jeu de Paume, v Národní galerii Viktorie v Melbourne nebo na fotografickém 

festivalu v Arles.  

 

 

Obrázek 4: Guy Bourdin pro značku Charles Jourdan, 1979 

Zdroj: McDowell, 2014 
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4.4 Steven Klein  

Steven Klein (nar. 1965) studoval malířství na Rhode Island School of Design, ale věnuje se 

hlavně fotografii. Známé jsou i jeho osobité portréty celebrit, například Madonny, Brada 

Pitta nebo módního návrháře a filmového režiséra Toma Forda. Pro Madonnu a Lady Gagu 

natočil také videa. Pracoval na kampaních pro značky Louis Vuitton, Calvin Klein, Dolce & 

Gabbana, Alexander Wang, Roberto Cavalli, Chanel, Christian Dior, Emporio Armani či 

Tom Ford (Business of Fashion, 2016). 

 

 

Obrázek 5: Steven Klein pro značku Alexander Wang, 2014 

Zdroj: Klein, 2014 

4.5 William Klein  

William Klein (nar. 1928) bývá částo označová za jednoho z nejvýznamnějších módních 

fotografů vůbec. Martin Harrison (1991, s. 188) ve své knize o historii módní fotografie 

v magazínu Vogue uvádí, že fotografie Williama Kleina byly vůbec nejdůležitějším 

faktorem ve změně chodu zmíněného magazínu v poválečné historii. Klein se narodil roku 

1928 v New Yorku, ale od konce 2. světové války žije v Paříži. Krátce studoval malířství u 

Fernanda Légera, více než malbě se však věnoval grafickému designu a od poloviny 50. let 

i fotografii. Má zásadní postavení v dokumentární fotografii, kde jeho knihy o New Yorku, 

Římě, Moskvě a Tokiu zaujaly svými netradičními kompozicemi. Souběžně 

s dokumentárními snímky vznikaly od roku 1954, kdy začal spolupracovat s časopisem 

Vogue, i jeho módní fotografie, kterých si však Klein nikdy nevážil tak jako svých 
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dokumentárních děl a jež považoval spíše za zdroj snadných příjmů než za umělecká díla 

(Klein, 1994, s. 6). 

Kleinovy mnohdy sarkasticky či ironicky vyznívající snímky se výrazně odlišovaly od 

naprosté většiny fotografií módy padesátých a šedesátých let. Klein zobrazoval 

aristokraticky chladné modelky na ulicích velkoměst, vymýšlel pro ně různé bizarní situace 

včetně aranžmá ve stylu kriminálních příběhů nebo historických děl, konfrontoval je 

s voskovými figurínami v pařížském muzeu Grévine. Mnohé jeho fotografie, které často 

využívaly prostorových deformací při použití širokoúhlých objektivů nebo naopak dlouhých 

teleobjektivů a kombinací bleskového a denního světla, působily ve své době velmi 

provokativně zdůrazňováním ženské vyzývavosti, smyslnosti, ale i emancipovanosti. V roce 

1956 například vzbudila velký rozruch jeho fotografie modelky Barbary Mullenové 

v luxusním květinovém klobouku a s cigaretou v ústech, publikovaná na obálce Vogue 

(Harrison, 1991, s. 98). Tématem světa módy se zabýval i v některých svých filmech, 

například Kdo jste, Polly Magoo? a také v souborech mnohdy až naturalistických fotografií 

ze zákulisí módních přehlídek. I když Kleinovy módní fotografie nikdy nebyly tak erotické 

jako třeba Newtonovy snímky, svým stylem zásadně ovlivnily tvorbu řady představitelů 

erotického pojetí fotografií módy včetně Helmuta Newtona, Franka Horvata nebo Davida 

Bailyho. Klein se naplno do módní fotografie vrátil v 80. letech, kdy začal být oceňován 

jako jeden z nejdůležitějších průkopníků v této oblasti.  

 

 

Obrázek 6: William Klein pro magazín Vogue, 1958 

Zdroj: Howard Greenberg Gallery, 2007 
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4.6 David LaChapelle  

Mnoho erotických motivů se uplatňuje i v šokujících, ostře barevných snímcích amerického 

fotografa Davida LaChapella (nar. 1963), který je známý humorným stylem, volně 

navazujícím na surrealismus. Od poloviny 90. let 20. století patří mezi nejvýznamnější 

světové fotografy a jeho tvorba ovlivnila celou řadu dalších umělců. Začínal v 80. letech 

jako fotograf slavných osobností pro časopis Interview, pro který portrétoval známé 

osobnosti jako například Naomi Campbell, Davida Beckhama či Angelinu Jolie. Ve svých 

produkčně a inscenačně náročných módních a reklamních fotografiích, v nichž bohatě 

využívá možnosti digitálních manipulací, se zabývá zvrhlostí a zesměšňováním dnešní 

kultury. Kritizuje konzumní materialismus, zánik víry a tradic či nesmyslnost válek 

(Piepenbring, 2017). V období 2009–2011 téměř opustil prostor módy a reklamy a vrátil se 

ke svým uměleckým počátkům a k volné tvorbě, která byla představena i v pražské galerii 

Rudolfinum (Galerie Rudolfinum, 2011). 

 

Obrázek 7: David LaChapelle pro italský Vogue, 2002 

Zdroj: Angiolini, 2018 

4.7 Helmut Newton  

Helmut Newton (1920 – 2004) byl židovského původu a již v mládí utekl před nacisty 

z Německa přes Šanghaj do Austrálie, odkud se až po čase vrátil do Evropy. V letech 1957–

1982 žil převážně v Paříži, později se přestěhoval do Monaka a Los Angeles. Fotografoval 

zejména přísně vypadající, dokonale upravené aristokratické ženy v odosobnělém luxusním 
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prostředí drahých hotelů, elegantních paláců nebo pláží na Riviéře (Hall-Duncan, 1978, s. 

229). Tím se lišil od svých kolegů, kteří zachycovali převážně mladé dívky. Ženy na 

Newtonových fotografiích si evidentně byly vědomy své ceny, byly sexuálně vyzývavé, ale 

přitom působily chladně. Newton se nebál uplatňovat ve svých módních fotografiích 

i fetišistické motivy, jako jsou například biče, zdravotní korzety, pouta, ortopedické protézy, 

bandáže či kožešiny. Často konfrontoval živé modelky s figurínami z výkladních skříní, 

někdy balancoval až na hraně pornografie. Jeho snímky, v nichž mnohdy důležitou roli hrály 

výrazné barvy, vyvolávaly kontroverzní emoce, protože evidentně akcentovaly mužský 

pohled na ženu. Například mnohé feministky protestovaly proti jeho fotografiím, měly 

dojem, že Newton ženy ponižuje. Newton však tvrdil, že není misogyn, ale podporuje 

sexuální osvobození ženy a úsilí žen svobodně prožívat sex (Štybnarová, 2014, s. 85). Přes 

všechnu kritiku se jeho módním fotografiím dostávalo od 70. let stále většího uměleckého 

uznání, což potvrdily jak ceny jeho děl na uměleckém trhu, tak také početné výstavy 

v nejvýznamnějších výstavních institucích včetně Velkého paláce v Paříži (Loos, 2012). 

Newton byl velmi ceněný i jako portrétista celebrit. 

 

Obrázek 8: Helmut Newton pro značku Yves Saint Laurent, 1975 

Zdroj: Hendriksz, 2016 
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4.8 Terry Richardson  

Dalším významným fotografem, který se věnoval eroticky zaměřené módní fotografii, je 

americký kontroverzní fotograf Terry Richardson (nar. 1965). Jeho fotografie bourají 

veškeré iluze o módním světě, klade důraz na syrovou energii a erotiku. Richardson začal 

spolupracovat s britskými módními časopisy ID a The Face. Uvádí se, že americké magazíny 

s ním nechtěly spolupracovat kvůli jeho drsnému rukopisu. Mezi jeho další práce patří 

například kampaně pro značky jako Benetton či Gucci (Panská, 2010, s. 20). Richardson se 

stal velmi populárním, jeho monografii vydal v ohromném nákladu Taschen, mnoho 

mladých fotografů se snažilo napodobovat jeho naturalistický styl. V roce 2018 ho v rámci 

hnutí MeToo několik modelek nařklo ze sexuálního obtěžování. Mnoho časopisů s ním 

okamžitě přerušilo spolupráci, byly zrušeny plánované výstavy jeho fotografií (Mcintyre, 

2017). 

 

 

Obrázek 9: Terry Richardson pro značku Tom Ford, 2007 

Zdroj: Eckardt, Hodor-Lee, 2017 
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4.9 Herb Ritts 

Už v 80. letech se Herb (Herbert) Ritts (1952 – 2002) stal úspěšným fotografem portrétů 

předních umělců a politiků, v nichž mnohdy využíval neobvyklých výřezů. Mezi 

osobnostmi, které portrétoval pro časopisy Interview, Rolling Stone Magazine, Time a další, 

byli například David Bowie, Elizabeth Taylor, Madonna, Johnny Depp, Ronald Reagan, 

Jack Nicholson, Richard Gere nebo Tina Turner. Ve svých převážně černobílých fotografiích 

módy pro firmy Armani, Ralph Lauren, Calvin Klein, Cartier, Valentino, Versace, Lacoste, 

Victoria’s Secret nebo pro časopisy GQ, Vogue, Vanity Fair a další často zobrazoval 

v dokonale promyšlených kompozicích silně erotické motivy, v nichž se vedle nahých 

modelek často objevovali i nazí nebo polonazí muži (Herschdorfer, 2012, s. 293). Vedle 

zakázkových prací se intenzivně věnoval také volné tvorbě. Jeho fotografie vycházely 

v ohromných nákladech na pohlednicích a plakátech a byly publikovány v řadě knih. 

Rittsovy autorské výstavy v Muzeu výtvarných umění v Bostonu nebo v Domě umění ve 

Vídni přilákaly přes čtvrt miliónu návštěvníků (Museum of Fine Arts Boston, 2015; Herb 

Ritts, 2018). Úspěch měly také jeho černobílé videoklipy, které natočil třeba pro Janet 

Jackson, Mariah Carey či Britney Spears.  

 

 

Obrázek 10: Herb Ritts pro značku Versace, 1990 

Zdroj: Stoodley, 2012 
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4.10 Oliviero Toscani  

Italský fotograf Oliviero Toscani (nar. 1942) je považován za prvního představitele 

shockvertisingu za svou kampaň pro italskou módní značku Benetton. V 80. letech došlo 

v demokratickém světě k uvolnění morálky. To zapříčinilo rozmach provokativních reklam, 

jaké neměly do té doby obdoby. Této příležitosti Toscani skvěle využil. Když začal 

spolupracovat s Benettonem v roce 1984, jeho fotografie se staly stěžejním aspektem celé 

komunikační strategie značky. Zaměřovaly se na širokou škálu témat, která se týkala 

globálních problémů. Na nedostatky společnosti poukazovaly šokující formou, která 

vyvolávala velký rozruch. Mezi komunikovanými problémy byly například rasová 

a náboženská témata, násilí, AIDS či politická situace ve světě (Kročková, 2011, s. 29). 

Značka se v době kampaně od Oliviera Toscaniho stala jednou z pěti nejznámějších módních 

značek ve světě, na druhou stranu společnost utrpěla i značné poškození image. Proto v roce 

2000 značka svou spolupráci s Toscanim ukončila. Benetton se poté rozhodl soustředit se na 

produktové kampaně a orientovat se na klidnější marketingovou komunikaci. Nikdy však 

žádná z dalších kampaní nezaznamenala takový mediální rozruch jako ta od Toscaniho. Sám 

Toscani však tvrdí, že jeho úmyslem nikdy nebylo šokovat veřejnost, nýbrž hlavně zaujmout 

(Toscani, 1996, s. 78).  

 

 

Obrázek 11: Oliviero Toscani: kampaň pro značku Benetton, 1991 

Zdroj: Innovative Design History, 2014 
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4.11 Bruce Weber  

Američan Bruce Weber (nar. 1946) začal fotografovat módu v 70. letech pro katalogy 

obchodního domu Bloomingdales a pro časopis GQ. V následujících desetiletích se proslavil 

zejména provokativními černobílými fotografiemi žen a mužů v bílém spodním prádle pro 

firmu Calvin Klein, které u prudérnější části Američanů vzbudily silný odpor zejména při 

vystavení na obřích billboardech na newyorském Times Square. V některých z nich se 

objevovaly i náznaky skupinového sexu (Petty, 2017). Weberovy fotografie byly součástí 

reklamních kampaní mnoha dalších firem, jako byly například Ralph Lauren, Pirelli, 

Abercrombie & Fitch, Revlon či Versace. Vedle práce pro reklamu také spolupracoval 

s magazíny Vogue, GQ, Vanity Fair, Elle, Life, Interview a Rolling Stone. Některým 

Weberovým reklamám pro Calvina Kleina a Ralpha Laurena věnovaly módní časopisy deset 

i více stránek a přispěly tak k tomu, že se začal stírat rozdíl mezi placenou reklamou a 

fotografiemi vzniklými na objednávku časopisu (Harrison, 1991, s. 276). Na přelomu let 

2017–2018 byl v rámci kampaně MeToo nařčen téměř dvaceti mužskými modely ze 

sexuálního obtěžování. I když soud dosud neproběhl, několik firem a časopisů okamžitě 

s Weberem přerušilo spolupráci a jeho plánované muzejní výstavy v USA byly zrušeny (Art 

Forum, 2018). 

 

Obrázek 12: Bruce Weber pro značku Calvin Klein, 1991 

Zdroj: Watson, 2017 
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5 Kritika dané problematiky 

Vedle nesporných účinků na efektivitu reklamy existuje mnoho negativních sociálních 

působení erotické módní fotografie, která mají vliv na celou společnost. Práce se zabývá 

tématy, která jsou nejčastěji uváděna v odborných studiích. Jsou jimi genderové stereotypy, 

sexismus, vliv na děti a kritika konzumní a materialistické společnosti.  

5.1 Genderové stereotypy a sexismus 

Ačkoliv využitím erotiky a sexu v reklamních kampaních lze vzbudit u spotřebitelů touhu 

po produktu, je třeba při tom dbát na genderovou korektnost a celkovou etičnost reklamy. 

Tvůrci reklam se nemohou spoléhat na zcela liberální společnost a může se stát, že reklamy 

se sexuálním nádechem někoho pohorší či urazí. Často se vysoká míra kontroverze, která se 

s kampaněmi v erotickém duchu v drtivé většině případů pojí, stává předmětem kritiky 

mnohých odborníků i široké veřejnosti.  

5.1.1 Definice pojmu gender 

V současné době se často hovoří o genderu v souvislosti se zobrazováním především 

ženského těla v reklamních kampaních. Zatímco pohlaví označuje zejména anatomické 

a fyziologické rozdíly mezi ženami a muži, gender definuje rozdíly, které vznikly v průběhu 

lidské kultury. Jsou to kulturně vytvořené rozdíly mezi mužem a ženou, jaké mají vlastnosti, 

jak se mají chovat atd. Jde o rozdíl mezi těmito dvěma pojmy jako přirozené (pohlaví) a 

uměle vytvořené (gender) rozdělení společnosti. Gender je sociální konstrukt chování, 

očekávání a postojů (Bačuvčík, 2010, s. 12). Podobnou definici genderu uvádí Maříková 

(2000, s. 11), podle níž je gender lidskou konstrukcí, ačkoliv rozdíly mezi mužem a ženou 

jsou mnohdy vnímány jako neměnné, či dokonce přirozené. Anthony Giddens píše, že 

mužské a ženské role i sexuální postoje a sklony si utváříme již v dětství a následně je 

v dospělosti vnímáme jako samozřejmé. Rozdíly mezi pohlavími nejsou něco, co existuje či 

je přirozené, nýbrž co si lidé vytvořili (1999, s. 117). Zatímco pohlaví jsou určena dvě, 

genderů může být více, za specifické druhy se považují singles, gayové, lesbičky nebo 

bisexuálové (Bačuvčík, 2010, s. 12).  
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Jak uvádí Giddens, dříve nezpochybnitelné rozdíly mezi mužskou a ženskou identitou, 

názory a typickými vzorci chování se v dnešní době zpochybňují a čelí kritice. Tento 

společenský fenomén má vliv nejen na sexuální chování či rodinný život, ale i na mnoho 

dalších společenských institucí (Giddens, 1999, s. 134).  

5.1.2 Genderové stereotypy a sexismus v reklamě 

Sex prodává více než jen produkty. Erotické motivy v reklamě neovlivňují jen spotřebitelské 

rozhodnutí, ale mají vliv na celou módu, názory na společnost, ideál krásy i sociální 

stereotypy. Stereotyp je definován jako názory vytvořené a uznávané velkými skupinami lidí 

(Perse, 2001, s. 172). Je to zjednodušená představa, skrz kterou vnímáme okolní svět a 

vytváříme si na něj názor. Tento neměnný soubor představ pracuje s několika 

charakteristikami, které považuje za univerzálně platné. Stereotyp přiživuje selektivní 

vnímání a hodnocení, které je často iracionální, je založen na emocionálním základě. 

Zobrazování genderových stereotypů v reklamě je nejčastěji vysvětlováno jako snaha 

o poskytnutí rychlé a snadné orientace v marketingovém sdělení (Bačuvčík, 2010,  

s. 12–13). Média znázorňují určité aktéry ustáleným způsobem a napomáhají tak k vytváření 

stereotypů. Často skloňovaným pojmem ve vztahu erotických módních reklam a genderu je 

sexismus. Sexismus je definován jako diskriminace na základě pohlaví. Sexistická reklama 

znázorňuje předsudky o pohlaví, s kterým je nerovně zacházeno, či dokonce společensky 

zesměšňuje určitou skupinu osob. „Sexualizace současné kultury vzbuzuje mnoho debat. Jde 

ruku v ruce s individualismem, konzumerismem a často vylučuje ty, kteří nejsou bílí, 

heterosexuální a štíhlí“ (Evans et al., 2010, s. 115). 

V České republice existuje mnoho hnutí bojujících proti diskriminaci na základě pohlaví. 

Jednou z takových organizací je sdružení Nesehnutí, které stálo za anticenou Sexistické 

prasátečko. Tato soutěž vznikla kvůli nadužívání ženského těla v reklamě (Vysekalová, 

2014, s. 91). V drtivé většině případů tuto cenu získaly reklamy, ve kterých jsou erotika 

a lidská nahota použity bez jakékoliv spojitosti s produktem, tedy pouze za účelem upoutání 

pozornosti.  
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Po deseti letech však anticena končí a v roce 2018 se již neuskuteční. Dle slov jedné z jejích 

organizátorek, Petry Havlíkové, se hlavní cíl celé události naplnil. Cena vyvolala 

společenskou diskusi o sexuálním obsahu v reklamě a hnutí se chce nyní věnovat jiným 

projektům (Idnes, 2018). 

5.1.3 Znázornění žen v módní fotografii 

Kritizována bývá především sexualizace žen. Erotické módní fotografie jsou kritizovány za 

to, že dělají z žen sexuální objekty. Zejména za to může fakt, že ženy jsou v marketingové 

komunikaci prezentovány v erotických motivech daleko častěji než muži (Gunter, 2002, 

s. 213). Ženy se v reklamách objevují často odhalené či zcela nahé ve vybízivých pozicích 

jako objekt vzbuzení pozornosti, a to bez ohledu na typ propagovaného produktu. 

Ve fotografiích v časopisech a novinách se objevuje tendence zdůrazňovat ženské tělo, 

zatímco u mužů je to obličej. Ženské tělo či jeho části jsou zobrazovány odděleně od 

osobnosti ženy a je tak na ni nahlíženo primárně jako na předmět mužské sexuální touhy. 

Ženy jsou zobrazeny v submisivním a podřízeném postavení vůči mužům. Fotografie 

podporují rozdělení mužských a ženských rolí (Szymanski et al., 2010, s. 8). Radim 

Bačuvčík (2010, s. 7) tvrdí, že zatímco produkty určené pro ženy jsou často komunikovány 

způsobem, který je musí nutně urážet, produkty pro muže jsou propagovány tak, aby bylo 

vidět, „kdo je tady pánem“.  

Prostřednictvím módních fotografií jsou ženy vyobrazeny ve stereotypních rolích (Kitch, 

1998). Z historického pohledu byly ženy v reklamách zasazovány do rolí hospodyněk, 

manželek a matekJako sexuální objekt se začaly zobrazovat především od 60. let během 

sexuální revoluce (Nejezchlebová, 2010, s. 32). Pokud jsou ženy v reklamě zobrazeny jako 

úspěšné ve svém zaměstnání, pak jim jsou zároveň připisovány vlastnosti jako kariérismus, 

hysterie, stres, osamocenost a přílišná náladovost (Komárková, 2006, s. 39).  

Jednou z marketingových komunikací, která byla kritizována v poslední době, je například 

kampaň s názvem Erotica od značky Calvin Klein. Tato kampaň byla spuštěna na jaře 2016. 

Na snímcích se objevily známé celebrity dnešní doby, jako jsou modelka Kendell Jenner či 

herečka Klara Kristian. Hlavním motivem celé kampaně jsou ženy pózující v provokativních 

polohách. Každý vizuál je doplněn textem, co modelky rády dělají ve svých „Calvinech“ (v 

orginále slogan zněl: „I_in mycalvins“). Kampaň byla kritizována za sexualizaci žen. Navíc 

na snímcích jsou patrné i genderové stereotypy. Ženy jsou v submisivních polohách a 
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evokují v recipientovi reklamy erotiku. Muži jsou ve standardních pózách a působí 

dominantě. Na vizuálu níže je porovnání, jak jsou ženy a muži odlišně vyobrazeny v této 

kampani. Tyto dva snímky byly vedle sebe na jednom vizuálu (Cherrington, 2016). Zatímco 

žena je v erotické póze a s titulkem „Já svádím v mých Calvinech“ (v angl. překladu „I 

seduce in my Calvins“), u muže je zobrazen jen jeho obličej a snímek je doplněn o text „Já 

vydělávám peníze v mých Calvinech“ (v angl. překladu „I make money in my Calvins“). Jsou 

zde patrné genderové stereotypy, žena je předmětem touhy a muž vydělává peníze a chodí 

do práce. I přes velkou kritiku kampaň zakázána nebyla. 

 

Obrázek 13: Kampaň Erotica značky Calvin Klein, 2016 

Zdroj: Cherrington, 2016 

5.1.4 Znázornění mužů v módní fotografii 

Muži jako sexuální motivy se v módní fotografii začali výrazně uplatňovat až v 60. letech 

minulého století v souvislosti s probíhající sexuální revolucí. Proslulou se stala reklama na 

pánské prádlo značky Selimaille z roku 1967. Fotografii vytvořil Jean Francois Bauret. Je na 

ní zcela nahý muž chránící si jen intimní partie. Reklama vyvolala velké diskuse (Pincas, 

Loiseau, 2009, s. 179). Do té doby se mužská nahota v módní fotografii objevovala jen 

výjimečně. Mezi její propagátory patřili například fotografové Horst  

P. Horst či George Platt Lynes. Od sexuální revoluce v šedesátých letech se postupně 

zobrazování nahých mužů v módní a reklamní fotografii stalo značně rozšířeným, jak 

můžeme vidět ve fotografiích Richarda Avedona, Herba Rittse, Bruce Webera, Davida 
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LaChapella a dalších fotografů, pracujících pro firmy Versace, Calvin Klein, Diesel a mnohé 

další. 

 

Obrázek 14: Fotografie Jeana Francoise Baureta. Využití mužské nahoty v reklamě, 1967. 

Zdroj: Joelle, 2012 

Muži jsou v reklamách zobrazováni především jako ochranitelé, kteří ženám poskytují jistou 

formu pomoci a opory. Na snímcích jsou zachyceni jako nezávislé a silné osobnosti, 

samostatní jedinci, kteří dosahují svých cílů. Jsou bystří a logičtí, emocionálně vyrovnaní 

a zruční. Vůči ženám vystupují v rolích rádců a jsou v dominantním postavení (Komárková, 

2006, s. 39–40). Muži jsou tedy vyzdvihováni pro svůj intelekt a osobnost, zatímco ženy pro 

své fyzické vzezření a přitažlivost (Nejezchlebová, 2010, s. 32).  

Existuje i pár výjimek, kdy jsou stereotypy oslabeny či sociální role jsou dokonce 

převráceny. Takové fotografie jsou však v kvantitativním nepoměru k ostatním a pozbývají 

v celkové produkci relevanci (Komárková, 2006, s. 39). Jednu z takových kampaní 

představila v roce 2017 nizozemská značka dámských obleků Suistudio. Název kampaně je 

Not Dressing Men („Neoblékáme muže“). Firma chtěla poukázat na stereotypizaci ženy 

jakožto sexuálního objektu. Rozhodla se znázornit obrácené role (Koslowski, 2017). 

Ženy jsou oblečeny v dámských kostýmech a působí jako úspěšné sebevědomé osobnosti, 

jsou v dominantních polohách. Oproti tomu muži jsou nazí a v submisivních pozicích.  
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Obrázek 15: Fotografie značky Suistudio, 2017 

Zdroj: Koslowski, 2017 

5.2 Erotická fotografie a její vliv na děti 

Vedle znázorňování žen jako sexuálního objektu se nejčastěji kritizuje erotická módní 

fotografie zachycující na snímcích děti a prezentování fotografií mladistvému publiku. 

S rozmachem módního průmyslu se mnoho již zavedených módních značek začalo 

soustřeďovat na dětskou cílovou skupinu. Toto odvětví však nevzbuzuje velký zájem jen pro 

svůj stoupající hospodářský a sociální význam. Je s ním spojeno i několik kritických aspektů. 

Fenomén využívání dětských cudných fotografií v reklamě na módu má negativní vliv na 

psychický i fyzický vývoj dítěte (Crewe, Collins, 2016, s. 8). 

5.2.1 Sexualizace dětí 

Často kritizovanou oblastí je sexualizace dětí v módní fotografii. Děti jsou stylizované jako 

sexy vyzrálé ženy, naopak dospělé ženy jsou vyobrazovány jako mladé dívky. K sexualizaci 

dochází zejména při propagaci módy, kdy jsou děti stylizovány do lascivních pozic, jako je 

to v reklamě na módu pro dospělé (Gennaro, 2010, s. 62). Někdy je tento jev nazýván jako 

„corporate pedophilia“ (v českém překladu „korporátní pedofílie“). Společnosti prodávají 

své produkty dětem za využití erotické marketingové komunikace (Duschinsky, 2010, s. 96). 

Nárůst sexualizace dětí prostřednictvím módy je v dnešní době čím dál tím rozšířenějším 

fenoménem. V současnosti lze nalézt sexy oblečené děti v reklamě na módu v téměř každém 

významném módním časopisu, jako jsou Vogue, Elle, Cosmopolitan, či dokonce The New 

York Times (Merskin, 2004, s. 123). Sexualizací zejména dospívajících dívek v módní 
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fotografii se ve své studii zabývá například Debra Merskin (2004). Jeden z možných 

následků sexuálních reprezentací v médiích je sexualizace nevinných mladých dívek, která 

může vést k jejich zranitelnosti vůči fyzickému a emocinálnímu násilí. Tento jev, kdy jsou 

mladé dívky stylizovány do sexy póz, bývá nazýván jako „Lolita look“ (v českém překladu 

„vzhled Lolity). Jméno Lolita podle hrdinky Nabokovova románu má kulturní asociaci se 

zakázaným chtíčem a nezletilou láskou s dospělým mužem (Evans, Gamman, 1995, s. 13). 

Děti na vizuálech vypadají starší, dívky jsou často nalíčené a nastylizované tak, aby vypadaly 

sexy. Z dětských modelek se stávají celebrity, které se vyskytují v módních časopisech či na 

módních přehlídkách (Abnett, 2016). Oblečení módních značek pro děti ztrácí dětské prvky. 

Často vypadá jako zmenšenina toho, co značka vyrábí pro dospělé. Některé značky dokonce 

vytvářejí identické oblečení pro děti i dospělé. Dítě tak může mít na sobě to samé jako matka 

či otec, pouze v dětské velikosti. Například značka Dolce Gabbana vytvořila kolekci s 

názvem Like Mother Like Daughter. Kolekce se skládá z identických společenských šatů 

pro dcery i matky (Dolce & Gabbana, 2017). 

Za sexualizaci dospívajících byla kritizována kampaň „Zpátky do školy“ (z angl. překladu 

„Back to School“) značky American Apparel. Hlavním tématem kampaně z roku 2014 byla 

škola. Kampaň byla nařčena ze sexualizace dívek školního věku a následně byla zakázána. 

Dívky na vizuálech měly krátké školní sukně a byly zobrazeny ve vyzývavých pózách. Navíc 

název některých kusů produktů byl „Lolita“, což jasně odkazovalo na sexualizaci mladých 

dívek (Ellen, 2014). 

 

Obrázek 16: Kampaň s názvem „Zpátky do školy“ od značky American Apparel, 2014 

Zdroj: Mcleod, 2014 
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Nejvíce byla kritizována fotografie, která byla umístěna na oficiálním profilu značky na 

sociální síti Instagram. Na snímku je dívka sehnutá do auta. Má na sobě krátkou sukni 

připomínající školní uniformu a odhaluje své spodní prádlo. Fotografie odkazuje 

k sexualizaci ženy bez jejího vědomí, dívka je předmětem mužského potěšení. Značka tento 

vizuál brzy sama smazala ze svého profilu (Bergin, 2014). 

 

Obrázek 17: Fotografie značky American Apparel na jejím Instragramu, která byla následně smazána kvůli 

kritice, 2014 

Zdroj: Mcleod, 2014 

5.2.2 Předčasný nástup sexuálního chování  

Ruku v ruce se sexualizací dětí jde i další oblast kritiky dané problematiky. Gunter uvádí, že 

existují dvě hlavní oblasti kritizující vliv erotické marketingové komunikace na dospívající 

a děti. Prvním z nich je obava, že děti mohou být rozrušeny, když vidí explicitní erotické 

scény a jejich nevyspělost jim brání snímky správně interpretovat. Za druhé sexuální snímky 

mezi mladistvými povzbuzují předčasný nástup sexuálního chování a přispívají k růstu 

nežádoucích těhotenství v dospívání a přenosných chorob (Gunter, 2002, s. 5). S tímto 

názorem souhlasí i další autoři. Například Linz et al. (1992) varují, že erotické motivy 

v médiích mohou zapříčinit až nezdravý a nadměrný zájem o sexuální aktivity (in Karpova, 

2012, s. 17). Tato obava je podložena mnohými výzkumy, které ukazují na stálé zvyšování 

těhotenství u dívek mladších 16 let a na nežádoucí těhotenství u dívek starších 16 let, které 
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nemají stabilní vztah s partnerem (Miller, Olsen, 1988, s. 194). Greenberg et al. (1993) 

uvádí, že až 70 % dívek a 80 % chlapců do věku dvaceti let v USA již mělo sexuální styk. 

Z těchto lidí má pak jeden ze sedmi jednu ze sexuálně přenosných nemocí. Viní z toho 

zejména vysoké množství sexuálního obsahu v médiích. Dle Guntera (2002, s. 5–6) mohou 

za výše zmíněné změny v sociálním chování média. Ta nabízejí sexuální motivy široké 

veřejnosti a způsobují tak, že lidé myslí často na sex. Navíc vyobrazení modelové nejsou 

znázorněni jako zodpovědní dospělí lidé. To může způsobit špatné pochopení sexuálního 

chování a mravnosti.  

Reichert a Carpenter (2004) ve své studii poukazují na zvýšenou kritiku rodičů, kterým se 

nelíbí marketingová komunikace společností, které využívají erotické prvky ve svých 

reklamách a zaměřují se na cílovou skupinu teenegerů a mladistvých. Rodiče píší dopisy 

a snaží se tyto kampaně bojkotovat. Příkladem nevhodného erotického obsahu v rukou dětí 

je módní katalog značky Ambercrombie and Fitch, která cílí právě na mladistvé. Rodičům 

vadilo, že se značka zaměřuje na dospívající a komunikuje provokativním a sexuálním 

stylem (Spurgin, 2006, s. 384). Od roku 1997 se rodiče snažili zakázat jejich reklamní 

katalog. Ten často obsahoval částečně oblečené či explicitně nahé fotografie modelů 

a modelek. Vedle snímků byl katalog doplněn články o sexuálních tématech, například 

„návod“, jak sbalit holku na univerzitě a mít s ní sex. Dle rodičů katalog naváděl děti 

k aktivnímu sexuálnímu životu. Značka se bránila tím, že se jedná o jejich unikátní 

marketingovou komunikaci a skrz katalog propagují své produkty. Nevole rodičů zvítězila 

nad značkou v roce 2001. Soud jí zakázal katalog prodávat osobám mladším než 18 let 

(Reichert, Carpenter, 2004, s. 823).  

5.2.3 Konstrukt krásy 

Studie uvádějí, že erotické reklamy mají negativní vliv na sebevědomí mladých 

dospívajících dívek, zejména pokud už trpí nízkým sebevědomím (Gunter, 2002, s. 213). 

Erotická módní fotografie vytváří archetypy, s kterými se zákazník chce ztotožnit. S tím jde 

ruku v ruce i samotný výběr modelek a modelů na fotografiích. Mnohdy krásní až zdánlivě 

dokonalí modelové a modelky mají splňovat stereotypní představy o kráse. To má celkový 

negativní dopad na společnost. Napomáhá k utváření společenských stigmat, jako jsou 

například anorexie či snížené sebevědomí. Módní fotografie se snaží o vizuální dokonalost, 

která je mnohdy podpořena obrovským produkčním týmem složeným ze stylistů, maskérů, 
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retušérů atd. Celý tým se snaží snížit počet nedokonalostí modelů a modelek a celkově 

zatraktivnit celou fotografii (Červenka, 2015, s. 8). Oliviero Toscani tvrdí o módní reklamě, 

že utrácí desítky tisíc dolarů za pózování špičkové modelky, aby se prodaly voňavky či 

oblečení „zamilovaným dívčinám a romantickým sekretářkám bez finančních prostředků“. 

Módní značky jim svými fotografiemi zobrazujícími nádherné, stroze oblečené modelky 

vštěpují nedostižný sen. Reklama neprodává zboží ani myšlenky, nýbrž šlágrový a 

hypnotický model štěstí (Toscani, 1996, s. 20).  

Zejména mladé dívky jsou citlivé k mediálnímu obsahu a často si utvářejí představu o tom, 

co je považováno za krásu, a chtějí se tomu přiblížit. Jednotná definice krásy však neexistuje. 

Mnoho kritiků módní fotografie tvrdí, že krása je jen marketingovým produktem velkého 

byznysu (Bačuvčík, 2010, s. 13). Erotické obrazy v marketingových komunikacích definují, 

co a kdo je považován za přitažlivého. Existuje mnoho výzkumů, které zkoumají vliv na 

vnímání krásy a poukazují na to, jak je krása relativní. Mnohdy i tak banální aspekt, jako je 

jméno, může představovat jistý stereotyp a očekávání. Jeden takový výzkum nedávno 

provedla americká asociace pro psychologii (American Psychological Association). 

Zwebner et al. (2017) ve svém experimentu přišli na to, že existuje vztah i mezi jménem a 

sociálním stereotypem. Od určitých jmen očekáváme jiné věci. Od lidí s určitými jmény 

očekáváme, že budou krásnější než ostatní s jiným jménem. Jedná se však o zcela 

konstruované stereotypy. Tento experiment poukazuje na to, jak snadno se lidé nechají 

ovlivnit v tom, co je považováno za krásné a jak je krása sociálně vykonstruovaná.  

Ve většině případů jsou sexuálně atraktivní ženy vyobrazovány jako mladé, štíhlé, nalíčené 

a depilované (Reichert, Lambiase, 2003, s. 174). V módních časopisech po celém světě 

dominuje norma krásy ze západního světa, tedy ženy a muži, kteří jsou bílí (Yan, Bissell, 

2014). Oliviero Toscani se ve své knize vyjadřuje takto: „Tento znepokojující utopický svět, 

výběrový a rasistický, má v reklamě zajištěno věčné trvání. Zkuste v dnešní reklamě najít 

chudé, přistěhovalce, lidi po úrazu, vzbouřence, násilníky, malé, ustarané, tlusté, břichaté, 

melancholiky, skeptiky, nezaměstnané, pupínkovaté, narkomany, ty, kteří se dostali do 

dopravní zácpy, nemocné, lidi ze zemí čtvrtého světa, šílence, umělce, kterým šplouchá na 

maják, výstředníky, křiklouny, lidi s pásovým oparem, provokatéry, velké sociální problémy, 

krizi, ekologické katastrofy, vyvádějící mládež a stařecký třas! Nahradili je Claudií 

Schifferovou, němou loutkou placenou lépe než největší herečky v historii filmu, ta je 

všudypřítomná, roztahuje se na prvních stránkách všech módních časopisů, magazínů pro 
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domovnice. Proč právě tahle velká asexuální blondýna, vzrušující jako pračka, s mdlým 

širokým úsměvem? Nejde tady o osobu. Ztělesňuje dokonalost krásy plavé, árijské, růžové a 

zdravé, čistě vyholené, ideál krásné seveřanky, bílé evropské krásy, chladnou a slušnou 

erotiku, sen Hitler-Jugend“ (Toscani, 1996, s. 24–25).  

Některé společnosti se rozhodnou jít proti proudu a ve svých reklamách ukazují „opravdové“ 

ženy místo hubených dokonalých modelek. Jednou z takových reklam je kampaň pro 

společnost Dove, za kterou stojí reklamní agentura Ogilvy Mather Düsseldorf and London. 

Kampaň s názvem „Dove Campaign for Real Beauty“ (v překladu „Dove, kampaň za 

opravdovou krásu“) byla vytvořena v roce 2004 a sklidila velký úspěch (Červenka, 2015, s. 

9).  

5.3 Konzumní společnost a materialismus 

Módní fotografie je často kritizována za to, že reklamy propagují zákazníkům podprahový 

svět, v němž je dáno, že mládí, zdraví, mužnost či ženskost závisejí na tom, co kupujeme. 

Reklamní fotograf Oliviero Toscani tento úkaz popisuje jako „svět plný úsměvů“ (1997, 

s. 21). Erotika je jedním z aspektů, který je za to kritizován ve velké míře. Módní fotografie 

je kritizována za komercionalizaci fotografie a materialismus. Módní fotografové vytvářejí 

své fotografie za účelem zmanipulovat nás k nákupu módních produktů. Někteří tvrdí, že 

módní fotografie je na rozdíl od ostatních druhů fotografie produkována nejen pro lásku k 

umění, ale hlavně pro peníze. Dle kritiků se jedná o kreativní manipulaci a oběť fotografie a 

umění obecně.  

Kritizována je i její délka trvanlivosti, kritici oboru tvrdí, že módní fotografie je stejně 

dlouhotrvající jako loňské módní trendy či jako poslední výtisk časopisu (Easey, 2009, 

s. 10). Jde ale o značně subjektivní tvrzení, protože módní fotografie Man Raye, Steichena, 

Avedona, Penna nebo Kleina jsou obdivovány i po mnoha desetiletích od svého vzniku. Tyto 

kritiky jen dokazují, že módní fotografie je samostatným druhem fotografie a má velký vliv. 

Historik fotografie Mike Easey ve své knize o historii módní fotografie argumentuje proti 

kritice: „Obsah módní fotografie není jen o oblečení, ale také o postojích a konvencích těch, 

kteří je nosí. Ačkoli módní fotografie ilustruje rychle se měnící módu, nejlepší módní práce 

překračují pouhé fotografie lidí, stejně jako jejich sny a touhy“ (Easey, 2009, s. 10). Módní 

fotografie není jen zachycení reality, ale je hlavně o ideálu. Vytváří iluzi o lichotivém 

oblečení a bezchybných modelkách. Móda může být využita k vyjádření individuality, 
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statusu, finančních prostředků či postojů (Easey, 2009, s. 10).  
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II. Praktická část 

6 Metodologie výzkumu 

V následující kapitole je popsána metodologie výzkumu této bakalářské práce.  

6.1 Cíle výzkumu  

Hlavním cílem práce je zjistit, jak se erotická módní fotografie změnila v průběhu 

posledních 20 let. Vedle toho si práce klade za cíl odpovědět na otázku, jaké sexuální motivy 

a problematické aspekty se projevují na snímcích nejčastěji. Na základě teoretické části 

práce byly stanoveny tři hypotézy:  

H1: Počet erotických fotografií se v roce 2017 zvýšil oproti roku 1997. 

Kapitola o historii a vývoji erotické módní fotografie poukázala na rostoucí trend využití 

sexuality v módní reklamě. Tento trend dokazuje i mnoho studií. Například Reichert et al. 

(2012) zkoumali obsah tří magazínů v letech 1983, 1993 a 2003. Výsledky ukázaly, že se 

počet erotických snímků mezi lety 1983 (15 %) a 2003 (27 %) zvýšil.  

H2: Žena je na snímcích sexualizována častěji než muž či dítě.  

V teoretické části byly identifikovány tři hlavní problematické aspekty: sexualizace žen, 

sexualizace mužů a sexualizace dětí. Hypotéza vycházející z teorie (Gunter, 2002; 

Szymanski et al., 2016) očekává, že ženy v reklamě jsou znázorněny jako sexuální objekt 

častěji než muži či děti.  

H3: Erotické motivy se objevují častěji v reklamě na módní produkty než na jiné produkty. 

V teoretické části práce byly představeny výzkumy zabývající se obecným využitím erotiky 

v marketingové komunikaci. Například Reichert et al. (2012) uvádějí, že počet erotických 

motivů nejvíce roste v reklamě na alkohol, zábavu a na produkty pro krásu. Dle jejich 

výzkumu 36 % reklam na produkty pečující o krásu a 27 % reklam na oblečení obsahuje 

erotické motivy.  

H4: Na reklamních snímcích jsou nejčastěji zobrazeni modelové bílé pleti.  

Toscani v roce 1996 napsal, že ztělesněním krásy v reklamě jsou plavé árijské modelky, 

které jsou dle jeho slov ideálem „bílé evropské krásy“ (Toscani, 1996, s. 25). Evans et al. 

(2010) ve své studii uvedli, že za krásné se v dnešní době považují ti, kdo jsou bílí, 
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heterosexuální a štíhlí. Case et al. (2013) zkoumali snímky v módních magazínech. Jednou 

z proměnných byla právě lidská rasa. Výsledky ukázaly, že na 83,3 % snímků byli zobrazeni 

bílí lidé. Modelové černé pleti byli na 11,3 % fotografií, hispánští a asijští modelové byli 

shodně zastoupeni na 3,2 % snímků. Na základě těchto informací hypotéza předpokládá, že 

na většině snímků budou zobrazeni lidé bílé pleti.  

6.2 Použitá metoda výzkumu  

S ohledem na cíle práce byla za výzkumnou metodu zvolena kvantitativní obsahová analýza. 

Jedním z důvodů, proč jsem se rozhodla právě pro tuto metodologii, je oblast jejího častého 

využití. Obsahová analýza je často využívána k výzkumu mediálního obsahu, zkoumá 

například televizní seriály, filmy, hudební klipy, zpravodajské deníky či reklamy 

v magazínech. Vedle masových médií je tato metoda využívána i v dalších výzkumných 

oblastech. Mezi nejčastějšími zkoumanými materiály jsou vizuální, textové a zvukové 

dokumenty (Davis et al., 2013, s. 234–235). Dále umožňuje prozkoumat obsah jednoho 

konkrétního média a zároveň porovnat média mezi sebou a přijít na odlišné prvky. Dalším 

faktorem výběru této metody je její schopnost popsat proměnu mediálních obsahů v delším 

časovém horizontu (Trampota, Vojtěchovská, 2010, s. 99–100). Vzhledem k tomu, že 

hlavním cílem mého výzkumu je zjistit, zda a popřípadě jak se erotická módní fotografie 

změnila během posledních let, považuji kvantitativní obsahovou analýzu za vhodnou 

metodu.  

Obsahová analýza může být kvantitativní i kvalitativní povahy. Největší rozdíl mezi 

kvantitativní a kvalitativní obsahovou analýzou je způsob měření. Kvalitativní obsahová 

analýza je na rozdíl od objektivního přístupu kvantitativní obsahové analýzy interpretační. 

Pro kvantitativní obsahovou analýzu je charakteristické, že zkoumané materiály jsou 

systematicky kategorizovány a zaznamenávány tak, aby mohly být analyzovány (Kolbe, 

Burnett, 1991, s. 245). Zatímco výzkumníci používajcí kvantitativní obsahovou analýzu 

počítají a měří charakteristiky ve výzkumném materiálu, kvalitativní analytici popisují prvky 

v daném dokumentu. Kvantitativní výzkumníci používají kódování a měření. Kvalitní 

výzkumníci filtrují data prostřednictvím sebe samých, používají svou mysl, své dojmy a 

intuitivní smysl (Lacy et al., 2015).  

Kvantitativní obsahová analýza je velmi strukturovaná a je třeba dbát na jednotlivé fáze 

výzkumu. Trampota a Vojtěchovská (2010, s. 103–104) uvádějí základní fáze obsahové 
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analýzy, které lze někdy v průběhu lehce pozměnit a přizpůsobit danému výzkumu. 

Jednotlivé fáze kvantitativní obsahové analýzy jsou: 

Tabulka 1: Fáze kvantitativní obsahové analýzy  

Formulace výzkumné otázky či hypotézy 

Definice výběrového souboru / populace 

Výběr patřičného vzorku z populace 

Výběr a definice jednotky měření 

Konstrukce kategorií obsahu, které budou analyzovány 

Vystavení systému kvantifikace 

Trénink kódovačů a provedení pilotního výzkumu 

Kódování obsahů 

Analýza shromážděných dat 

Definice závěrů 

Zdroj: Trampota, Vojtěchovská, 2010, s. 103-104 

6.3 Zkoumaný časopis 

Proměnu módní fotografie jsem se rozhodla zkoumat na módním časopise Elle vycházejícím 

v České republice. V teoretické části práce bylo uvedeno, že již od počátku módní fotografie 

byly časopisy nejdůležitějším marketingovým nástrojem módních značek a to přetrvává i do 

současnosti. Právě v módních magazínech se nachází nejvíce reklam na módní značky (Lea-

Greenwood, 2013, s. 22).  

Časopis Elle patří k nejoblíbenějším módním časopisům na světě. Tento módní časopis pro 

ženy založila v roce 1945 francouzská společnost Legarde Group of France. Překlad názvu 

z francouzštiny znamená „ona“. Až 93 % čtenářů je ženského pohlaví, 7 % jsou muži. 

Tématy časopisu jsou móda, krása, zábava a zdravý životní styl (Zítková, 2008, s. 30). Česká 

mutace tohoto magazínu existuje od roku 1994 a vychází jednou měsíčně. Časopis na 

českém trhu vydává nakladatelství Burda Praha. Dle nejnovějších dat z výzkumu čtenosti 

MEDIA PROJEKT za 3. čtvrtletí 2017 a 4. čtvrtletí 2017 zveřejněných v únoru 2018 je 

průměrná čtenost vydání časopisu Elle v České republice 143 000 čtenářů při prodaném 

nákladu 32 081 kusů měsíčně. V kategorii časopisů životního stylu je Elle pátým 

nejčtenějším českým magazínem, před ním jsou časopisy Žena a život, Svět ženy, Marianne 
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a Glanc (Unie vydavatelů, 2018). Cílovou skupinou magazínu jsou finančně zajištěné ženy 

ve věku 20–35 let. Většina z nich jsou ženy svobodné, vzdělané a ambiciózní (Burda Praha, 

2018). 

6.4 Výběr vzorku 

Sedláková uvádí, že v obsahové analýze je nezbytné vědět, jaké obsahy budou zkoumány, 

v jakých médiích, na jakých výzkumných jednotkách a za jaké časové období (2014, s. 310). 

Jako zkoumaný obsah jsem si zvolila reklamní fotografie v módním časopisu Elle v průběhu 

20 let. Vzhledem k dlouhému časovému období jsem si vybrala tři ročníky po deseti letech 

stejně jako ve studii Reichert et al. (2012). Konkrétně se jedná o ročníky 1997, 2007 a 2017. 

Výtisky magazínu jsem nalezla v oddělení periodik Národní knihovny v Praze. Analyzovala 

jsem každé třetí číslo, vždy jedno z kvartálu (březen, červen, září, prosinec). V každém 

ročníku jsem tedy analyzovala 4 čísla, dohromady 12 výtisků magazínu Elle.  

Co se týče výběru vzorku, zvolila jsem metodu systematického náhodného výběru. Pro tuto 

metodu jsem se rozhodla, protože patří mezi pravděpodobností výběry, které mají velkou 

reprezentativnost. Každá jednotka základního souboru má stejnou šanci dostat se do 

výběrového vzorku (Davis et al., 2013, s. 161). Nejprve jsem náhodně stanovila první módní 

fotografii v magazínu a poté jsem analyzovala každý třetí módní snímek. V každém čísle 

jsem takto analyzovala 25 fotografií. Celkově bylo ve výzkumu analyzováno 300 módních 

snímků.  

6.5 Výběr a definice jednotky měření 

Na základě stanovených cílů jsem se rozhodla zkoumat reklamy v časopisu Elle. Za reklamu 

byly považovány i tzv. módní editoriály. Jedná se o specifický druh módní fotografie, který 

je běžný zejména v módních časopisech a jemuž je mnohdy věnováno až několik dvoustran. 

Hraje důležitou roli v celkovém obsahu magazínu. Jelikož je využíván k propagaci velkých 

značek a návrhářů, lze ho považovat za druh reklamy (Keaney, 2007, s. 24).  

K ověření hypotézy č. 3 (Erotické motivy se objevují častěji v reklamě na módní produkty 

než na jiné produkty) bylo potřeba analyzovat nejen módní snímky, aby bylo možné 

porovnat množství vyskytujících se erotických motivů v kategoii produktů na módu 

i s dalšími oblastmi produktů. Proto byla jako jednotka měření definována jakákoliv reklama 

vyskytujícící se na stránkách časopisu Elle.  
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6.6 Konstrukce kategorií obsahu 

Kvantitativní obsahová analýza fotografií se významně neliší od kvantitativní analýzy textů 

či zvukových materiálů. Postup při výzkumu je stejný. Při konkrétní analýze snímků jsou 

předmětem zjevné, pohledem zachytitelné prvky fotografie. Neklade se důraz na skryté 

významové motivy (Sztompka, 2007, s. 60). Před samotnou analýzou byly stanoveny 

kódovací kategorie ke každé zkoumané proměnné. Kategorizací témat pro analýzu obsahu 

je používána celá řada, a to od obecných až po úzce konkrétní. Jejich výběr závisí na tom, 

co je předmětem zkoumání (Trampota, Vojtěchovská, 2010, s. 101). Davis et al. (2013, s. 

238) uvádějí, že vhodnou metodou pro výběr kategorizací je využití již existujících kategorií, 

které byly vytvořeny předešlými výzkumníky a jsou považovány za ověřené a validní. 

Vytvořila jsem kódovací manuál, který slouží jako soupis zkoumaných proměnných a 

jednotlivých kategorií, jichž mohou proměnné nabývat (Trampota, Vojtěchovská, 2010, s. 

114). Jednotlivé kódy kategorií proměnných jsem poté zaznamenala do kódovacího listu (viz 

Příloha č. 1). 

Jedním z výzkumných cílů je zjistit, zda a jak se proměnila erotická módní fotografie 

v časopisu Elle v průběhu 20 let. Byla stanovena hypotéza č. 1 (Počet erotických módních 

fotografií se v roce 2017 snížil oproti roku 1997). Pro měření erotických motivů vycházím 

z kategorizace, kterou vytvořili Reichert a Lambiasová (2003). Tito autoři identifikovali jako 

hlavní motivy nahotu, sexuální chování, fyzickou přitažlivost a sexuální symboly. V tabulce 

č. 2 jsou jednotlivé motivy popsány podrobněji. Pokud jsem u zkoumaného snímku 

rozpoznala jeden z motivů, označila jsem ho za erotickou fotografii a následně jsem 

identifikovala konkrétní motiv. Poté byly počet nalezených erotických snímků a konkrétní 

druhy sexuálních motivů porovnány v letech 1997, 2007 a 2017. Co se týče hypotézy č. 2 

(Žena je na snímcích častěji sexualizována než muž či dítě), snímek byl označen za 

sexualizující, pokud obsahoval jeden ze zmíněných sexuálních motivů. Následně jsem 

zaznamenala, zda se jednalo o sexualizaci ženy, muže či dítěte.  
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Tabulka 2: Kategorizace erotických motivů dle Reicherta a Lambiasové (2003) 

Druh motivů 

sexuality Typ Příklad 

Nahota  Úplná, částečná  Koupelové scény, způsob oblékání  

Sexuální chování  
Individuální chování, 

mezilidská interakce  

Flirtování, otevřený postoj, oční kontakt, 

proxemická vzdálenost  

Fyzická 

přitažlivost  

Krása různých částí těla, 

rysů obličeje  
Atraktivní modely  

Sexuální symboly  Vizuální, jazykové  Narážky, dvojsmyslnost, obrázky  

Zdroj: Karpova, 2012, s. 4 

Hypotéza č. 3 (Erotické motivy se objevují častěji v reklamě na módní produkty než na jiné 

produkty) byla stanovena na základě předešlých zjištění v teoretické části práce. Při měření 

kategorií produktů jsem vycházela z již existující kategorizace, s níž na základě literární 

rešerše přišel Case et al. (2013). Dále jsem produkty rozdělila do dvou skupin, a to na módní 

produkty a další produkty. Již v teoretické části práce jsem definovala, co je považováno za 

módu. Do kategorie módy spadá oblečení, šperky, vůně, kosmetika a módní doplňky, jako 

jsou například kabelky, boty, punčochy, pásky, klobouky, šály (Easey, 2009, s. 4).  

Tabulka 3: Kategorizace produktů 

 

Módní 

produkty 

1. Jakýkoliv typ oděvu: například oblečení, kabelky, boty a klobouky 

2. Parfémy 

3. Doplňky: šperky a hodinky 

4. Péče o krásu: kosmetické prostředky, produkty na péči o vlasy  

a pokožku 

 

 

Další 

produkty 

5. Automobily  

6. Technologie 

7. Jídlo a nápoje (včetně alkoholických) 

8. Restaurace 

9. Léky a potravinářské doplňky 

10. Ostatní 

Zdroj: Case et al., 2013, s. 13 
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Pro zkoumání hypotézy č. 4 (Na reklamních snímcích jsou zobrazeni modelové/modelky 

nejčastěji bílé pleti) byla využita kategorizace, která byla vytvořena v předešlé studii Case 

et al. (2013). Barva pleti modelů/modelek byla rozdělena do čtyř skupin na základě jejich 

ras. 

Tabulka 4: Kategorizace barev pleti 

Bílá Bledý tón pleti, tenké rty, dlouhý a úzký nos, štíhlý obličej, různé barvy očí 

a vlasů 

Černá Tmavý tón pleti, široký nos, plné rty, tmavé vlasy 

Hispánská Tmavší tón pleti (tmavší než bílý), tmavé oči, tmavé kudrnaté nebo rovné 

vlasy 

Asijská Světlý tón pleti, tmavé rovné vlasy, tmavé mandlové oči,  

menší nos, širší lícní kosti 

Zdroj: Case et al., 2013, s. 9 

6.7 Výsledky 

Nasbíraná data byla analyzována ve statistickém softwaru SPSS. Hlavními proměnnými 

byly erotické motivy, druh sexualizace, typ reklamního produktu, barva pleti zobrazených 

modelů a ročník magazínu. Pro porovnání frekvencí těchto proměnných v jednotlivých 

ročnících časopisu byl proveden Pearsonův chí-kvadrát test. V následující části textu jsou 

popsány výsledky pro jednotlivé hypotézy. K lepšímu pochopení zjištěných poznatků jsou 

výsledky prezentovány v grafech.  

Hypotéza č. 1 (Počet erotických módních fotografií se v roce 2017 snížil oproti roku 1997): 

V roce 1997 (n=100) obsahovalo 40 % všech reklam erotický motiv. Počet erotických 

snímků se lehce zvýšil v roce 2007 (n=100), kdy dosáhl 42 %. V ročníku 2017 (n=100) 

představovaly erotické snímky 49 %. Hodnota chí-kvadratu byla 1,816  

s p-hodnotou , 403. Ačkoliv se počet erotických reklam v průběhu dvaceti let zvýšil o 9 %, 

jedná se o nedostatečně statisticky signifikantní hodnotu a hypotéza č. 1 nebyla podpořena.  

Výsledky také ukázaly odlišnost využívaných sexuálních motivů v reklamě v jednotlivých 

letech. V roce 1997 (n=40) byla nejčastějším erotickým motivem nahota (35,1 %), 

následovala fyzická přitažlivost (32,5 %), sexuální chování (22,5 %) a sexuální symboly (10 

%). V roce 2007 (n=42) bylo rozložení erotických motivů následující: fyzická přitažlivost 

(35,7 %), sexuální chování (28,6 %), nahota (26,2 %) a sexuální  

symboly (9,5 %). V roce 2017 (n=49) byla nejčastějším erotickým motivem fyzická 
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přitažlivost (40,9 %). Rozložení motivů dále: sexuální chování (32,7 %), sexuální symboly 

(20,4 %) a nahota (6,1 %).  

 

Graf 1: Erotická reklama v jednolivých letech (zobrazeno v procentech) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 2: Erotické motivy v jednolivých letech (zobrazeno v procentech) 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Hypotéza číslo 2 (Žena je na snímcích sexualizována častěji než muž či dítě.): Na snímcích, 

které byly označeny za erotické ve všech ročnících dohromady (n=131), byly převážně ženy 

(80,2 %). Druhou nejpočetnější skupinou byly snímky, na kterých byli muž i žena 

pohromadě (13,1 %). Na pouhých 6 erotických snímcích byl zobrazen samotný muž (4,6 %). 

Na žádném eroticky zaměřeném snímku se neobjevily děti. Hodnota chí-kvadrátu byla 

52,389 s p-hodnotou ,000. Hypotéza číslo 2 byla tedy potvrzena.  

Vývoj druhu sexualizace je zobrazen na Grafu číslo 3. Rozložení modelů na erotických 

snímcích v roce 1997 (n=40) bylo následující: ženy (77,5 %), ženy a muži dohromady (15,1 

%), muži (5,1 %) a neživé objekty (2,5 %). V roce 2007 (n=42) byly na erotických snímcích 

nejčastěji zobrazeny ženy (88,1 %), druhou nejčastější skupinu tvořili muži a ženy 

dohromady (11,9 %). V roce 2007 nebyl ve vzorku ani jeden erotický snímek zobrazující 

samotného muže či neživý objekt. V roce 2017 (n=49) byly ženy zobrazeny na 75,5 % 

erotických snímků. Muž a žena dohromady se objevili na 12,2 % snímků, následovala je 

skupina zobrazující samotné muže (8, 2 %) a neživé objekty (4,1 %).  

 

Graf 3: Zobrazen \* ARABIC neživé objekty (4,1 %).  tických ímek zobrazují 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 4: Zobrazení modelové na erotických snímcích v jednotlivých letech (zobrazeno v procentech) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Hypotéza číslo 3 (Erotické motivy se objevují častěji v reklamě na módní produkty než na 

jiné produkty): Ve všech třech ročnícících dohromady (n=131) se 90,9 % erotických motivů 

objevilo v reklamě na módní produkty. Konkrétní rozložení jednotlivých kategorií bylo 

následující: oblečení (47,3 %), parfémy (27,5 %), péče o krásu (9,2 %), módní doplňky (6,9 

%), automobily (2,3 %), technologie (1,5 %), jídlo a nápoje (1,5 %), léky  

(1,5 %), produkty označené jako „ostatní“ (1,5 %) a restaurace (0,8 %). Hodnota  

chí-kvadrátu byla 77,576 s p-hodnotou ,000. Hypotéza číslo 3 byla tedy potvrzena.  

V roce 1997 (n=40) se erotika nejčastěji objevila v reklamě na oblečení (40 %), parfémy 

(27,5 %) a na produkty pečující o krásu (15 %). Po 5 % byly zastoupené doplňky, 

technologie a léky. V roce 2007 (n=42) se erotika opět nejvíce projevila v reklamě na 

oblečení (42,9 %), parfémy (38,1 %) a doplňky (7,1 %). Ani jednou se neobjevila ve skupině 

následujících produktů: automobily, technologie, restaurace, léky a „ostatní“. V roce 2017 

(n=49) představovala erotika v reklamě na oblečení více jak  

polovinu (57,1%). Další skupiny: parfémy (18,4 %), doplňky (8,2 %), doplňky pečující 

o krásu (8,2 %). V reklamě na automobily, technologii, restaurace, jídlo a nápoje se erotika 

neobjevila ani jednou.  
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Graf 5: Erotika v jednotlivých reklamních produktech (zobrazeno v procentech) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 6: Erotická reklama v jednolivých ročnících dle produktů (zobrazeno v procentech) 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Hypotéza číslo 4 (Na reklamních snímcích jsou nejčastěji zobrazeni modelové bílé pleti): 

Na snímcích, na kterých byl identifikován model či modelka (n=244), se nejčastěji objevili 

lidé bílé barvy pleti (88,1%). Další rozložení ras bylo následující: černá (4,5 %), hispánská 

(4,1 %) a asijská (3,3 %). Hypotéza tak byla povrzena.  

Co se týče rozložení ras v jednotlivých ročnících, v roce 1997 (n=68) bylo následující: bílá 

(97,1 %), černá (1,5 %), hispánská (1,5 %) a asijská (0 %). V roce 2007 (n=87):  

bílá (93,1 %), asijská (3,4 %), hispánská (2,3 %), černá (1,2 %). V roce 2017 (n=89) bylo 

pořadí následující: bílá (76,4 %), černá (5,6 %), hispánská (10,1 %), asijská (7,9 %).  

 

Graf 7: Rasa zobrazených modelů v reklamě (zobrazeno v procentech) 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 8: Rasa zobrazených modelů v reklamě v jednolivých ročnících (zobrazeno v procentech) 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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7 Diskuze 

Cílem výzkumu bylo zjistit, zda a popřípadě jak se erotická reklama změnila v časopisu Elle 

v průběhu dvaceti let. Byly stanoveny čtyři hypotézy, z nichž byly tři potvrzeny. Výsledky 

výzkumu ukázaly, že se erotická reklama objevila častěji v ročníku 2017 než 1997. 

Ke stejnému výsledku došli i Reichert et al. (2012), když porovnávali roky 2003 a 1993. 

Nárůst erotických motivů na stránkách magazínů v jejich studii byl podobný tomu mému. 

Výledky mého výzkumu nebyly však dostatečně statisticky signifikantní a hypotéza číslo 1 

(Počet erotických módních fotografií se v roce 2017 snížil oproti roku 1997) tak nebyla 

potvrzena. Výzkum nám však poskytl zajímavé výsledky týkající se toho, jak se jednotlivé 

erotické motivy na snímcích v časopisu změnily v průběhu posledních dvaceti let. I když 

v roce 1997 bylo méně snímků označeno za erotické, erotika byla v té době více explicitní. 

Sexuální motiv nahoty se od roku 1997 konstantně snižuje. Můžeme tedy konstatovat, že 

ačkoliv v roce 2017 přibylo erotických reklam, jejich obsah je mírnější. V roce 2017 bylo 

oproti letům 1997 i 2007 méně nahoty a přibylo sexuálních symbolů. 

Druhá hypotéza (Žena je na snímcích sexualizována častěji než muž či dítě) byla potvrzena. 

Jak jsme očekávali, nejčastěji byla na erotickém snímku zobrazena žena. Co se týče 

jednotlivých let, výsledky ukázaly, že pohlaví zobrazených modelů na erotických snímcích 

se během dvaceti let příliš nezměnilo. Ve všech ročnícíh byla v erotické reklamě v drtivé 

většině zobrazena žena. Můžeme však vidět lehké snížení počtu snímků sexualizující 

samotnou ženu. Naopak přibývá fotek, kde je eroticky zobrazena žena s mužem dohromady. 

Dále se zvýšil počet erotických snímků obsahující neživý objekt. Výzkumný vzorek 

neobsahoval ani jeden snímek sexualizující dítě. To lze vzhledem ke kritice problematiky 

zmíněné v teoretické části považovat za pozitivní informaci.  

V naprosté většině případů (90,9 %) byl snímek obsahující erotické motivy reklamou na 

módní produkt. Hypotéza číslo 3 (Erotické motivy se objevují častěji v reklamě na módní 

produkty než na jiné produkty) byla potvrzena. Hypotéza vycházela z výsledků předešlých 

studií. Tak vysoký podíl módních produktů na erotických fotografiích lze do značné míry 

přisuzovat faktu, že se jednalo o módní časopis. Reichert et al. (2012) oproti tomu ve své 

studii zkoumali různé typy časopisů. Výsledky z obou studií se však shodují v tom, že 

zatímco se počet erotických motivů v reklamě na módní produkty konstantně zvyšuje, podíl 

erotiky v reklamě na jiné produkty klesá.  
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I poslední hypotéza, číslo 4 (Na reklamních snímcích jsou nejčastěji zobrazeni 

modelové/modelky bílé pleti), byla potvrzena. Výsledek byl téměř totožný s výsledkem 

studie Case et al. (2013). Na to má pravděpodobně vliv i skutečnost, že magazín Elle je 

mezinárodním časopisem a do značné míry je regulován hlavním nakladatelstvím, obsah 

v různých zemích se tedy příliš neliší. Ačkoliv ve všech zkoumaných letech převládali 

modelové a modelky bílé pleti, analýza ukázala, že se počet modelů jiné pleti v průběhu let 

zvyšuje. Jeden ze zmíněných kritických aspektů módní fotografie v teoretické části je 

znázorňování jednoho typu krásy, nejčastěji se jedná o hubené modely/modelky bílé pleti. 

Teorie ukázala, že jednotná definice krásy neexistuje a často se jedná jen o konstrukt 

společnosti. Proto můžeme z kritického pohledu vývoj reklamy v časopisu Elle hodnotit jako 

kladný. Ačkoliv snímkům stále dominují modelové a modelky bílé pleti, výsledky ukázaly 

jistý posun a konstatntní zvyšování diverzity mezi modely a modelkami na erotických 

snímcích v reklamě.  

Hlavním limitem studie je skutečnost, že byl vybrán jen jeden konkrétní módní časopis. 

Výsledky výzkumu tak nelze zobecňovat na erotickou módní fotografii celkově. I přes 

zmíněný limit věřím, že studie přinesla nové a zajímavé informace pro budoucí výzkum. 

Výsledky naznačily trendy současnosti. Pro budoucí analyzování vývoje erotické módní 

fotografie v průběhu několika let bych doporučila zvolit longitudinální výzkum, který 

zkoumá předmět výzkumu po dlouhodobém časovém období. Dále bych navrhovala 

mezinárodní srovnání časopisů pro zjištění, do jaké míry je obsah erotické reklamy ovlivněn 

kulturními aspekty.  
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo podat historický přehled erotické fotografie v marketingu 

módních značek a identifikovat její kritické aspekty a jejich vývoj v čase. 

Teoretická práce popisuje obecnou konceptualizaci erotiky v marketingu a uvádí existující 

studie zkoumající její působení na konzumenty reklamy. Zabývá se i aspekty, které její 

vnímání ovlivňují. Mezi nejčastější prvky byly na základě rešerše identifikovány pohlaví, 

věk a náboženství. Po vymezení erotické módní fotografie práce dále podává přehled historie 

eroticky zaměřené módní fotografie v reklamě a uvádí nejvýznamnější představitele, kteří 

zásadně ovlivnili její vývoj. Jsou popsány i vzájemné vlivy uplatňování erotiky v módě a 

módním marketingu. Práce se dále zabývá kritikou dané problematiky. Studium literatury 

odhalilo hlavní kritické aspekty erotické módní fotografie v marketingu a následně byly 

demonstrovány na vybraných příkladech z praxe. Za kritické prvky byly identifikovány 

sexualizace a stereotypizace žen a mužů. Přibývá i sexualizace dětí prostřednictvím módy, 

která má negativní vliv na vývoj dospívajících.  

Teoretická část poskytla teoretický rámec pro vlastní výzkum provedený v praktické části. 

Výzkumným cílem bylo zjistit, jak se erotická módní fotografie změnila v průběhu 

posledních 20 let na příkladu módního časopisu Elle v České republice. Byly zkoumány 

ročníky časopisu v letech 1997, 2007 a 2017. S ohledem na pochopení teoretických poznatků 

byly dále stanoveny čtyři hypotézy, z kterých byly tři potvrzeny. Výzkum ukázal, že se 

erotické reklamy v módním časopisu mění v průběhu let. Změnilo se využití erotických 

motivů i výběr zobrazených modelů a modelek. Ačkoliv v roce 2017 bylo více erotických 

snímků než v roce 1997, obsah jednolivých snímků byl mírnější. V roce 2017 bylo oproti 

předešlým ročníkům méně nahoty a přibylo skrytých sexuálních symbolů. Nejčastějším 

kritickým aspektem byla shodně ve všech ročnících sexualizace žen. Výsledky však odhalily 

lehké snížení počtu snímků sexualizující samotnou ženu. Přibývá počet erotických fotek 

znázorňující ženu a muže dohromady i erotických snímků zobrazujících neživé objekty. 

Zatímco se počet erotických motivů v reklamě na módní produkty konstantně zvyšuje, podíl 

erotiky v reklamě na jiné produkty klesá. Výsledky výzkumu dále ukázaly jistý trend 

v zobrazování odlišných typů modelů a modelek. Postupně se zvyšuje podíl snímků 

s modely a modelkami různých barev pleti. Hlavním limitem výzkumu byla jeho 

neschopnost zobecňovat závěry obecně na erotickou módní fotografii vzhledem k jednomu 
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zkoumanému módnímu časopisu. Na konci diskuze bylo uvedeno doporučení pro budoucí 

studie vývoje erotické módní fotografie.  

Stanovený minimální rozsah práce byl překročen za účelem podrobného zpracování daného 

tématu. Vzhledem k tomu, že neexistuje mnoho literatury zabývající se souhrnnému 

ukotvení tohoto tématu, věřím, že práce poskytuje podnětné a prakticky využitelné výsledky. 

Práce odhalila, že se eroticky zaměřená módní fotografie průběžně mění a bude zajímavé 

sledovat, jak se využití erotické módní fotografie v marketingu bude vyvíjet v budoucnosti.  
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Summary  

The objective of this bachelor thesis was to give an historical overview of erotic photography 

in the marketing of fashion brands and to identify its critical aspects and their development 

over time. 

The theoretical work describes the general conceptualization of eroticism in marketing and 

presents the existing studies investigating its impact on the consumers. It also focuses on the 

aspects that affect its perception. The most common elements that have an impact on its 

perception were identified as sex, age and religion.  After defining erotic fashion 

photography, the thesis also gives an overview of the history of erotic fashion photography 

in advertising and highlights the most important photographers who have influenced its 

development. The effects of eroticism in fashion and fashion marketing are also described. 

The thesis also focuses on the criticism of the given issue. The study of literature has revealed 

the main critical aspects of erotic fashion photography in marketing and has subsequently 

been demonstrated on selected examples from practice. Sexualization and stereotyping of 

women and men were identified as the most critical elements. Another critical element 

identified was the sexualization of children through fashion, which has a negative effect on 

the development of adolescents. 

The theoretical part provided me with the theoretical framework for my own research 

conducted in the practical section. The research objective was to find out how erotic fashion 

photography has changed over the last 20 years in the fashion magazine Elle in the Czech 

Republic. The journals of the magazine were examined in years 1997, 2007 and 2017. In 

view of the understanding of the theoretical knowledge, four hypotheses were established, 

three of them were confirmed. Research has shown that erotic advertisements in fashion 

magazines have changed over the years. The use of erotic appeals and the selection of models 

have changed. Although in 2017 there were more erotic pictures than in 1997, the content of 

the images was moderate. In 2017, compared to previous years, less nudity and hidden sex 

symbols were added. The most frequent critical aspect consistent across all years studied 

was female sexualization. The results, however, revealed a slight decrease in the number of 

pictures sexualizing the woman. There is a growing number of erotic pictures showing a 

woman and a man together as well as erotic images showing inanimate objects. While the 

number of erotic motifs in fashion advertising is steadily increasing, the proportion of erotic 
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advertising in other products is decreasing. The research results also showed a certain trend 

in displaying different types of models. There has gradually been an increase of images with 

models of diverse skin colors. The main limit of the research was its inability to generalize 

the conclusions in general on erotic fashion photography with respect to one of the fashion 

magazines studied. At the end of the discussion, recommendations for future studies of the 

development of erotic fashion photography were presented. 

The specified minimum scope of work has been exceeded in order to give more details of 

the subject. Since there is little literature focusing on the overall anchoring of this topic, I 

believe that the thesis provides practically useful results. The work has revealed that erotic 

focused fashion photography is constantly changing and it will be interesting to see how the 

usage of erotic fashion photography in marketing will evolve in the future. 
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Příloha 

Příloha č. 1: Kódovací kniha 

 

1) Ročník časopisu 
kód rok 

1 1997 

2 2007 

3 2017 

 

 

2) Měsíc vydání  

kód měsíc 

1 březen 

2 červen 

3 září 

4 prosinec 

 

3) Erotický obsah 
kód erotický prvek 

1 ano 

2 ne 

 

 

4) Sexuální motiv  

kód druh  

1 nahota 

2 sexuální chování 

3 fyzická přitažlivost 

4 sexuální symboly 

 

 

 

 

 

5) Druh produktu  

 

 

 

kód druh 

1 jakýkoliv typ oděvu 

2 parfémy 

3 doplňky a šperky 

4 péče o krásu 

5 automobily 

6 technologie 

7 jídlo a nápoje 

8 restaurace 

9 léky  

10 ostatní 

 

 

6) Model/modelka na 

snímku  

kód model/modelka 

1 žena 

2 muž 

3 žena a muž 

4 dítě 

5 neživý objekt 

 

 

 

7) Kritika  

kód druh sexualizace 

1 sexualizace ženy 

2 sexualizace muže 

3 sexualizace ženy a muže 

4 sexualizace dítěte 

5 žádná 

 

 

8) Barva pleti 

kód rasa 

1 bílá 

2 černá 
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modela/modelky 3 hispánská 

4 asijská 

 

 

 


