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ABSTRACT
This text is a contribution to relative wide tradition of examining the construction of 
masculinity in media. Using the visual analysis, autor is trying to test, if in 2 life-style 
magazines, one primarily focused on women, the other focused on men, there's a evidence 
of masculinity being in crisis, and if so, which new masculinity projects are presented. He 
argues, that there is a signifikant difference between the 2 ways of presenting the 
masculine. In men magazine, there autor find some clues, witch are clearly connecting man 
with the traditionaly manhood, but using the strategy of parody, this presentation is 
impeached, which could imply a kind of insecurity or crisis. In contrast to this, in women 
magazines are men presented like objects of sexual feminine gaze, with superiour bodies 
but acting passive roles a waiting for women to tell him what to do.

ABSTRAKT
Tento text je příspěvkem autora k relativně široké tradici výzkumu konstruování 
maskulinity v médiích. S použitím obrazové analýzy se autor pokouší otestovat, zdaje ve 2 
magazínech životního stylu, v jednom pro ženy a v druhém pro muže, nějaká opora pro 
tvzení, že je maskulinita v krizi, a pokud ona hledá, které projekty maskulinity jsou 
reperzentovány. Autor ukazuje významný rozdíl mezi 2 způsoby presentování maskulinity, 
které tyto časopisy představují. V mužských magazínech nalézá autor stopy spojení muže 
s tradičním mužstvím, avšak za použití parodické strategie, je tato prezentace muže 
zpochybněna, což může implikovat jistou nejistotu nebo krizi. V kontrastu s tímto, 
v ženských magazínech jsou muži zobrazeni jako objekty ženské sexuální touhy, přes svá 
dokonalá těla je jim určen role pasivního čekání na ženu, která jim řekne, co mají dělat.

UPOZORNĚNÍ:
Součástí této práce je přiložený CD-ROM, na němž jsou v digitálním formátu JPEG 
nahrané vizuály, jejichž rozborem se ve své práci zabývám. Samotné vizuály nejsou 
tištěnou součástí této práce. Pro plnohodnotné sledování průběhu analýzy je tedy nutné 
použít počítač, opatřený mechanikou na čtení kompaktních disků a vybavený jednoduchým 
prohlížečem obrázků.___________________________________________________ ______
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Úvod

Ve své práci se zabývám explorací konstruování maskulinity v médiích pomocí 

vizuálních prostředků. Srovnávám pojetí muže na stránkách magazínu Cosmopolitan a 

Esquire, ověřuji, jestli je krize maskulinity, o které pojednává odborná literatura, nějak 

vizualizována a jaká případná východiska z krize jsou mužům nabídnuta, opět v porovnání 

s teorií. Chci ukázat, že výkon tradiční mužské role (tedy jakási tradiční maskulinita) byl 

ve 20. století zpochybněn a zavrhnut, coby slepá ulička. Mužská role však nezískala nový 

obsah a tak se částečně vrací k odmítané tradici a částečně tápavě hledá cestu dál.

Toto téma jsem si zvolil, protože já  sám pociťuji nejistotu ohledně představ o 

mužích a především ohledně očekávání, která se k výkonu „řádné“ mužské role vážou. 

Tato nejistota vede řadu mých vrstevníků k frenetické honbě, často podpořené užíváním 

anabolik, za dokonalým tělem, které má nahradit absenci jiných pevných bodů jejich 

identity. Tělo se zdá být pevností, na níž je možné postavit mužnost.
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I. část: 

TEORETICKÝ VHLED



1. Diskuze pojmů
Ve své práci budu užívat některé pojmy, které je třeba definovat, neboť sehrávají 

centrální úlohu v mé práci a mám za to, že by jejich význam mohl být nějakým způsobem 

zatemněn.

1.1. Gender

Pojem gender budu používat v nepřeložené anglické podobě. Od nej bližšího 

českého překladu -  pojem „rod“ -  upouštím, neboť implikuje vrozené atributy, a to je 

v přímém protikladu k obsahu pojmu gender. Do oblasti pojmů odkazujících 

k biologickým skutečnostem bych vedle pojmu rod zařadil pojmy mužský, mužství, ženský 

a ženství. Jejich alternativy z oblasti genderu jsou maskulinní, maskulinita, femininní, 

femininita.

Definice genderu podle Renzetti a Currana:

Gender jsou „společensky utvářené postoje a modely chování, obvykle dichotomicky 

dělené na mužské (maskulinita) a ženské (femininita).“ [Renzetti, Curran 2003: 58; 

doplnil a zvýraznil autor]

Maskulinita (to stejné se dá říci o femininitě) je tedy soubor jakýchsi uznaných 

univerzálních vlastností a premis chování, který má jistě mužský (resp. ženský v případě 

femininity) rodokmen (tj. je konstruován coby představa o mužském chování a jednání), 

nicméně fakticky se od reality biologického mužství (nebo ženství) odtrhla. Vlivem jakési 

setrvačnosti váže pohlavně-genderový systém společnosti maskulinitu nadále především 

k mužům, na něž působí utlačivou silou (tj. je problematizováno, když muž není 

maskulinní, tedy neodpovídá představám o muži), nicméně tzv. reitifikaci, tj. automatické 

připsání maskulinity každému muži, odsuzuje odborná veřejnost (např. Heam 

[Vodochodský 1999: 19]) coby příklad genderových stereotypů, jež lze definovat jako 

„zjednodušující a paušalizující obecné popisy maskulinity a femininity.“ [dle Renzetti, 

Curan 2003: 58]

1.2. Maskulinita

Maskulinita působí na muže -  stejně jako feminita na ženy -  ve dvou rovinách: 

nejprve zevnitř, kdy je tvárným klíčem k utvoření identity, způsobem porozumění sobě, od 

něhož se odvíjí struktury osobnostních charakteristik - chování a postoje. Zároveň působí 

zvenku, jako typ dominantní ideologie (hegemonní maskulinita zkonstruovaná kulturně,
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historicky a politicky jako interpretace biologického mužství -  maleness), která presentuje 

soubor kulturních hodnot a tradovaných vzorů jednání a na jejich základě definuje role a 

očekávání. Přestože tedy mohu souhlasit s Connellovým tvrzením, že „normativní 

maskulinita“ neexistuje jako v čase trvalá hodnota, nemůžu upřít maskulinitě spektrum 

normativních apelů (možná i protichůdných) na muže. [Connell; online]

Budu-li ve své práci používat samostatně stojící pojem „maskulinita“ budu mít na 

mysli Connellovu „hegemonní maskulinitu“, která je definována skrze strukturální 

dominanci mužů nad ženami a její ostatní atributy (rasa, třída apod.) jsou proměnlivé, a 

budu ji -  jako Connell - chápat jako genderovou praxi, která ztělesňuje v danou chvíli 

nej efektivnější způsob legitimitizace patriarchátu. Kde budu mít naopak namysli 

jednotlivé maskulinity (Connellovy „masculinities“, např. maskulinita černošských 

dělníků), tam na to výslovně upozorním. V souvislosti s tím varuje David Morgan před 

stereotypifikací -  tj. otrockým přiřazováním např. černošské maskulinity k černochům 

[Vodochodský 1999],

1.3. Virilita

Drobnou poznámku si zaslouží i pojem virilita, který figuruje v textu P.Bourdieu i 

E. Badinterové. V obou případech se částečně překrývá s pojmem maskulinita. Rozdíl 

spatřuji vtom, že maskulinita je spíše konkrétní performance určitých stereotypních 

představ o mužském chování, jež právě lze nejlépe vystihnout pojmem virilita -  tradiční 

mužnost. Obsahem virility je například schopnost sexuální a sociální reprodukce, 

způsobilost k boji či k násilí, čest, odvaha, rozhodnost [Bourdieu 2000: 48] apod.

2. Fenomén krize maskulinity
V následující kapitole se pokusím zařadit maskulinitu do širších společenských 

souvislostí a teoreticky obhájit koncept krize.

2.1. Rozklad patriarchální maskulinity

Patriarchát zplodil „zmrzačeného muže“, který byl veden k odvržení primárního 

ženství, coby oslabujícího elementu. Tento požadavek byl zkomplikován průmyslovou 

revolucí, která odvedla otce od jejich synů.

Průmyslová revoluce 19. století se svými požadavky na pracovní nasazení v 

průmyslových centrech vzdálila otce na celý den od rodin, a učinila tak z otce mlhavý 

přelud, který se po většinu času zabývá nějakou záhadnou činností. Takto nastavená dělba
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práce přivodila „radikální oddělení pohlaví a rolí“ [Badinterová 2005: 88] a definovala 

soukromou sféru rodinného krbu určenou ženám (žena v domácností) a veřejnou, nebo též 

profesionální sféru, zasvěcenou mužům {živitel). [Leach 1994; online] Došlo také k 

přehodnocení tradiční muskulámě budované maskulinity. Svaly a fyzickou moc vůbec, 

coby měřítko mužnosti, počal nahrazovat úspěch, peníze a prestižní práce. [Badinterová 

2005: 88] Tato doba dekonstrukce dosud platného společenského pořádku přinesla otřes 

identit mužů a žen. Ženy tohoto otřesu hodlali využít ke své emancipaci, muži se cítili 

tímto otřesem sraženi z trůnu a obávali se, že je čeká osud včerejších žen. Zdálo se, že se 

blíží konec „všemocného patriarchy, který ženě a dětem ztělesňoval (všudypřítomný) 

zákon.“[Badinterová 2005: 88], Zrodil se koncept tržně výkonného člověka, který opozici 

mužský -  ženský začal měnit na opozici člověka (nikoli nezbytně muže) ekonomicky 

úspěšného -  a neúspěšného.

Testem skomírající patriarchální maskulinity byla první světová válka. Ta v mužích 

utvrdila tradiční „správné chlapství“ a představovala částečný návrat spolehlivých hodnot. 

Na výsluní se však nehřála dlouho - ekonomická krize roku 1929 a následující komatózni 

stav hospodářství, zbavily muže práce - toho, co alespoň zčásti potvrzovalo mužnost, jíž 

tehdejší muži začínali rozumět. Ve 30. letech se navíc začala propagovat image career 

women a síla feministických hnutí nadále rostla.

Vzor otce byl zatemněn, proto synové začali hledat identifikační vzory čím dál 

častěji ve světě produkce literární a později filmové (objevuje se divoký a nespoutaný 

Tarzan a drsný, čestný, neúnavný a falickým koltem vybavený kovboj), popř. hledali vzory 

u svých vrstevníků. [Badinterová 2005: 91]

2.2. Poválečná maskulinita 50. let 20. století

Jak na začátku své knihy Železný Jan uvádí Robert Bly: „Muž padesátých let chodil 

brzo do práce, svou práci vykonával svědomitě, finančně zajišťoval svou ženu a děti a 

obdivoval kázeň.“ Americkým ztělesněním takového druhu maskulinity byl Ronald Regan, 

v socialistickém bloku pak nejspíše dělník-budovatel.

Zdá se, že válka vrátila některé z kousků erodované patriarchální maskulinity zpět 

do sedla. A co víc, trýzeň z války vedla k ještě větší citové uzavřenosti mužů, k opozici 

vůči ženám (které zdánlivě nemohli mužské úzkosti porozumět). Toto izolování zjitřeného 

nitra velkého množství mužů sehrálo dost možná svoji roli při eskalaci vojenských operací 

a při zbrojení za studené války. [Bly 1999: 16]. Užití násilí mělo utvrdit maskulinitu. 

[Connell; online]
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Muž 50. let si tedy podle všeho vydobyl model výkonného člověka pro sebe, jinak 

řečeno sociálně zkonstruoval těsné propojení muže a úspěšného dříče. Tento pro muže 

možná idylický obrázek nemá dlouhého trvání, neboť emancipovaná žena déle nenachází 

důvod, proč by výkonnost a ekonomický úspěch náležely výhradně do sféry mužů.

2.3. Feministická kritika patriarchální maskulinity v druhé 

polovině 20. století -  otřes samozřejmostí

V 60. letech způsobuje feministická kritika (zesílená pacifismem celosvětového 

hnutí hippies) rozklad přeživších částí patriarchální maskulinity a -  doprovázena 

sebezpytováním mnoha mužů (John Stolberg z nenávisti k sobě vydává Refusing to Be a 

Man) -  završuje proces výrazného ochabnutí dosavadní silné „gravitační přitažlivosti“ 

hegemonní maskulinní identity (založené především na tradiční virilitě), což vede k tomu, 

_ že rozmanité maskulinity (tak jak je chápe Connell) přestávají oscilovat těsně kolem 

centrálního patriarchálního samce a naopak nacházejí si svá nová „gravitační centra“, nové 

normativní maskulinity. Jinými slovy boj o novou hegemonní maskulinitu je otevřen.

Především se vrací cyklický požadavek subtilních mužů (jich se dožadovali již 

například zjemnělé Angličanky v 17. století), kteří budou mít pochopení pro potřeby 

novodobých žen a budou ochotni jim poskytnout dostatek prostoru pro jejich realizaci. 

Pokud tehdy byl počat nový muž, dal feminismus od jeho porodu a péče symbolicky ruce 

pryč.

Mnozí muži pod tíhou „důkazního břemene“ (tedy evidence o mužských 

proviněních [Haenfler 2004: 77]) začínají objevovat a snažně rozvíjet své ženské vědomí 

[Bly 1999: 16] -  jako takové „genderové pokání“. [Godenzi 1999] Jenomže se ukazuje, že 

„antipatriarchální reakce ... dala vzniknout muži, který byl zmrzačen stejně jako ten 

první..“ [Badinterová 2005: 119] a sice byl tentokráte ochuzen o svoje mužské dědictví. Je 

zvláště ironické, že ve stejné chvíli, co ženy vyzvali muže, aby se stali více jemnějšími a 

něžnými a méně agresivními, započali svou vlastní cestu k větší bojovnosti a agresivitě.

Po career women se tedy v 70. letech, potažmo 80. letech objevuje aktivní a mužům 

tvrdě konkurující „ženský hrdina“. [Jerome Bernstein citován in Badinterová 2005: 140] 

Například ve filmovém díle Ridleyho Scotta jsou to hrdinky: Thelma a Louise (Thelma & 

Louise), GI Jane (Jane) či Ellen Ripley (Vetřelec)

Feminismus zasazuje mixu archaických patriarchálních tradic a již zažitých 

kapitalistických požadavků na muže několik vážných ran a libido dominandi (termín P. 

Bourdieu), dříve typicky mužské (mužnost definuje a skrze mužnost je od muže zpětně
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vyžadované), se nově stává i doménou žen. Tehdy začínají muži poprvé po vzoru 

feministek hluboce reflektovat svoji identitu. [Badinterová 2005: 15]

Muž 80. let je uvězněn mezi dvojicí imperativů -  mezi zákazem projevovat svoji, z 

hlediska feminismu, spornou virilitu a tradičním a trvajícím zákazem projevovat se žensky. 

Není proto divu, že na prvním kongresu o mužích v Novém Mexiku v roce 1980 si řada 

mužů posteskla, že mají mužnost zakázánu, a projevila tíseň z pasivity (která se pojila 

s reflektováním na požadavky feminismu) a vlastní neúplnosti, neboť maskulinita byla 

spojena s bolestivým popřením jedné stránky identity (mužství či ženství), v extrému pak s 

úplnou ztrátou pocitu pohlavní identity.

Tato „bolest“ se dnes projevuje především v oblasti sexuologických problémů jako 

je impotence, fetišismus, homosexualita jako únik, strach z žen, misogynie a to právě 

z toho důvodu, že je dnešní maskulinita ztotožňována se sexuální zdatností [Badinterová 

2005: 122,123] a rozkolísání pocitu maskulinní identity je nejvýrazněji spojeno se sexem a 

obráceně.

Vztah otců a synů se stává cyklicky nedostatečným -  frustrovaný a nejistý otec je 

zdrojem nejistoty svého syna, který bude špatným vzorem svému synovi a tak dále. Muži 

si často stěžují na zaneprázdněnost, chlad, agresivitu nebo nepřítomnost otce, ať ve smyslu 

absolutní nepřítomnosti, tak ve smyslu jakési přeludnosti, nezřetelnosti. Malý chlapec tak 

volá na pomoc svého otce, „...aby přeťal pupeční šňůru (vedoucí k chlapcově 

protofeminitě, závislosti a pasivitě). Otec dělá hluchého a nikdy ho nevyslyší.“ 

[Badinterová 2005: 144; doplnil autor] Takováto absence otce způsobuje u syna 

nedostatečnost vnitřních struktur. To se muži snaží kompenzovat budováním struktury 

navenek, jak o tom pojednal psychoanalytik G. Comeau. Z některých se stávají 

workoholici, z jiných úspěšní svůdníci, další projevují nezdravý zájem o body building 

[Badinterová 2005: 145],

80. léta tak přivádějí na svět dva výrazné a protichůdné vzory maskulinity. Jednak 

zlomený muž, který je paralyzován výčitkami kvůli všem křivdám, jichž se muži dopustili 

na ženách, a který popřel svoji virilitu - tzv. muž měkota.

Na straně druhé je to muž, který vyslyšel volání svých vrstevníků, volání 

hypervirilních vzorů v médiích a přidušené volání svého citově zmrzačeného otce, a 

amputoval své ženství -  tzv. muž tvrďák [Badinterová 2005: 125].

2.3.1. Muž měkota

Brilantní popis muže měkoty podává ve své knize Elisabeth Badinterová:
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Muž měkota „...se z vlastní vůle vzdal mužských privilegií, rezignoval na moc, na výsostné 

postavení samce, které mu v patriarchálním řádu tradičně náleželo. Ovládl v sobě sklon 

k agresivitě, rezignoval na ctižádost a kariéru, pokud by mu bránily věnovat se ženě a 

dětem. Je zastáncem rovnosti muže a ženy ve všech oblastech.“ [Badinterová 2005: 126] 

Muž měkota rezignoval na virilitu odmítnutou v 60. letech a osvojil si tradiční ženské 

hodnoty a chování. Je to hodný chlapec, který „dělal radost nejenom své matce, ale i ženě, 

se kterou žije.“ [Bly 1999: 16]

Není to rozhodně poprvé, co se objevuje takovýto „zženštilý“ muž. Patriarchální 

model muže byl vystaven kritice ze strany žen již v 17. století za dob francouzských 

preciózek či v Anglie v dobách restaurace (přelom 17. a 18. století). Objevil se muž 

malicherný, ješitný, soustředěný na vyumělkovanou módu [Badinterová 2005: 22],

Trend Muže měkoty začal oslabovat v osmdesátých letech. Není divu -  byl to 

produkt úzkostně-obsesivní odpovědi na formulaci nového muže z úst feministek. Ve 

stejné době začala většina homosexuálů opouštět doposud oblíbený zjemnělý styl a začal 

se etablovat homosexuální supermacho [Badinterová 2005: 153].

2.3.2. Muž tvrďák

Opět se nemohu ubránit citovat Badinterovou: Muž tvrďák „...je posedlý 

soutěžením, upíná se na intelektuální a sexuální výkonnost, citově je zakrnělý, samolibý, 

sebejistý, agresivní, alkoholik, neschopný angažovat se pro druhé.“ [Badinterová 2005: 

127] Dále je také homofóbní a misogynský. [tamtéž]

Muž tvrďák je koncepčním navázáním na muže 50. let. Je úspěšný a podobá se 

svému pradědovi. Je to muž, který se (možná v reakci na vzestup femininity všude kolem 

něj) oprostil od vší ženskosti (neprojevuje dojetí nebo příchylnost), usiluje o nadřazenost 

nad ostatními, je nezávislý a spoléhá sám na sebe, neváhá projevit svou agresivitu a je 

odhodlán podstupovat rizika. Stereotypně zobrazitelný jako manažer oddaný práci, 

posílený tehdy módním kokainem a rozhodnutý bránit pozice nejprestižnějších a 

nej oceňovanějších povolání před ženským vetřelcem.

Má několik mediálně slavných vzorů: Rambo, Terminátor, Marlboro Man.

Podobné vzory hypervirility vybízejí muže k následování. Někteří muži tuto cestu 

nastupují neboť věří, že je zbaví té věčné nejistoty. „Ve skutečnosti se stávají zajatci 

nutkavé představy, která jim nikdy nedá pokoje.“ [Badinterová 2005: 130] Zhoubnost 

nedosažitelného hypervirilního mýtu (navíc značně schématického), vnitřní neklid (stres, 

upření si uspokojení citových potřeb) a programové vystavování se nebezpečným situacím,
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v důsledku lpění na tomto mýtu, je možná také jednou z hlavních příčin stále se 

zvětšujícího rozdílu průměrné délky života žen a mužů. [Badinterová 2005: 137]

2.4. Sebereflexe mužů - men’s studies a mužská hnutí

Staré pořádky přestaly platit a nové ještě nezakořenily. Zejména v Americe je už 

v průběhu 80. let pociťována naléhavá potřeba přehodnotit maskulinitu (nejspíš proto, že 

byl feminismus v Americe nejsilnější). Muž tvrďák ani muž měkkota nejsou uspokojivými 

koncepty mužství. V roce 1984 vznikla tzv. Men's Studies Task Group, což byla 

organizace pořádající konference na téma muži a maskulinita a tak se vlastně etablovala 

tzv. men’s studies. Nástupkyní této první organizace se v roce 1991 stala American Men's 

Studies Association, [http://www.mensstudies.org/history.html] Významným přispěním do 

diskuze o mužích byl a je multioborový a polytematický časopis Men and Masculinities, 

který vychází v mezinárodním vydavatelství SAGE Publications.

Zaznívá také pronikavá kritika feminismu, jejímž autorem je Geoff Dench. Dench 

je přesvědčen, že role muže-živitele je funkční z hlediska posílení vnitroskupinové 

solidarity, resp. cení šijí proto, že učí (a v tom je, zdá se, nenahraditelnou) muže, jak nebýt 

sobecký a jak pečovat o potřeby ostatních (své ženy, svých dětí atd.). Feminismus roli 

muže-živitele odmítá jako mocenský konstrukt závislosti na muži. Dench oponuje, že 

zpochybněním této role dosahuje feminismus paradoxně skutečného osvobození muže od 

domácnosti, neboť se nad mužem přestává vznášet etický imperativ z dob patriarchátu, 

nastupuje tak na cestu sobeckého individualismu, i za cenu rozvodu, nezatížen 

těhotenstvím a pečujícím mateřstvím, jež zbývá výhradně na ženu - nyní rozeklanou mezi 

péči o děti a kariéru. Snaha o bezpodmínečnou rovnost ze strany feminismu (equality) tak 

narušuje jakousi společenskou spravedlnost (equity), jež je zachovávána tím, že jsou muži 

připravování skrze roli muže-živitele o část své svobody ve chvíli, kdy svoboda ženy je 

limitována péčí o dítě [Dench 1998: kap. 1].

Pluralita maskulinit, hledání normativního základu, snaha prostě nalézt 

východisko ze sílící úzkosti sjednocující stále větší počet mužů -  to vše působilo jako 

ideální podhoubí pro rozvoj různých zájmových skupin a sdružení, které pochopitelně 

vzhledem k mnohosti maskulinních konceptů absorbovaly mnohé protichůdné a 

konkurující si požadavky. Michael Flood navrhuje ve své práci „Men’s Movements“ 

následující klasifikaci:

a) Antisexistická a profeministická hnutí
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Toto hnutí sympatizuje s feministickým pohledem na společnost, kde ženy trpí nerovností, 

zatímco muži mají řadu privilegií.

b) Hnutí za osvobození mužů

Dle stoupenců tohoto hnutí je třeba muže osvobodit od tradiční role a to především v sexu. 

Mají za to, že muž je obětí genderových rolí stejně jako žena.. Je to vlastně liberálnější 

varianta antisexistického hnutí.

c) Spirituální a mytopoetická hnutí

Projev snahy o lepší poznání mužského vnitřního světa, jakýchsi neuvědomovaných 

archetypálních vzorců mužství - a to především s pomocí mýtů a poezie (odtud název 

hnutí). Teoretickým východiskem jsou práce Carla Junga a Roberta Blye (o Blyově 

představě muže viz kapitola 3.6.2).

d) Hnutí za mužská a otcovská práva

Je to svým způsobem rigidní hnutí, které požaduje návrat tradiční patriarchální 

maskulinity. Ústředním tématem tohoto proudu je podle Kimmela [Kimmel parafrázován 

in Haefler: 87] sebekontrola (její manifestace v nejrůznějších oblastech života) a zároveň 

exluze -  tedy útěk mimo dosah žen a posílení mužské solidarity. Za skutečné oběti ve 

společnosti považují muže, nikoli ženy.

Problémy žen často popírají (odmítání statistik o domácím násilí atd.), přenášejí 

odpovědnosti na ženy (ženy si za to mohou samy), popř. přenášejí odpovědnost na 

depersonalizované struktury. [Godenzi 1999]

2.5. Nový muž

Na začátku 90. let se objevila nová vlna feministické kritiky mužů. Řada autorek 

vystoupila s obviněními, že muži se bud’ nechtějí změnit podle imperativu genderové 

rovnosti a pokud přeci jen chtějí, tak vtom  fatálně selhávají. [Dench 1998: XIV] Koncept 

krize maskulinity, nebo spíše jakési její současné bezvýchodnosti, dorostl již velmi 

reálných rozměrů. Elisabeth Badinterová ve své knize o mužské identitě pojem krize 

používá explicitně, stejně jako například Imelda Whelehan [Řeháčková 2006: 293], a 

ačkoli tedy může být krize vnímána méně excitované, jen jako moment složitějšího 

přerodu a adaptace, klíčové je jak maskulinitu vnímají muži (o tom více v analytické části) 

Ještě menší shody je dosaženo ohledně konceptu Nového muže. Objevila se už 

nová maskulinita? Je skutečně nová, tj. dostatečně radikálně proměnná? Dench například 

koncept nového muže zavrhuje. Tvrdí, že ani výzkum (ovšem provedený na začátku 90. 

let) nepotvrzuje výraznější změnu v chování mužů. Objektivně rozhodnout, zda se nový
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muž reálně objevil, zda jej můžeme potkat na ulici a snad ho i poznat, se ukazuje být 

nemožné. Evidentní však jsou projekty nového muže -  ve své práci jsem se soustředil na 3 

dle mého soudu nej výraznější. V následujících podkapitolách se je pokusím stručně 

představit.

2.5.1. Androgyn - muž antisexista

Badinterová překládá jako mužský ideál typ androgyna, v němž se dokonale snoubí 

(ve smyslu střídavě vystupují, nikoli splývají) žena a muž, tedy maskulinní a femininní 

vlastnosti. „Není to rozbředlý měkota, ani tvrďák neschopný dávat najevo své city, ale 

gentle man, který umí skloubit pevnost s citlivostí. Je to muž, který nalezl svého otce a 

vrátil se k matce, tedy takový, který se stal mužem, aniž zranil mateřské ženství.“ 

[Badinterová: 155]

Oponuje americké feministce Sandře Bemové, která navrhuje vychovávat děti 

„mimo schéma rodu.“ Postuluje, že je nejprve potřeba dozvědět se, že jsme chlapec nebo 

dívka, a že prostá odlišnost pohlavních orgánů „k vybudování pohlavní identity nestačí.“ 

[Badinterová: 159] Podmínkou pro zrod usmířeného muže je otcovská revoluce, tj. 

radikální změna role otce a především jeho znovunavrácení do rodiny.

Androgyn je prototypem muže, který překonal hříchy svých mužských předků, 

dává ženě prostor, aniž by ho to oslabovalo a pasivizovalo. Androgynství navíc přesahuje 

statut mužského vzoru, stává se ideálním projektem pro každou lidskou bytost, v níž rozdíl 

mezi mužem a ženou není smazán, ale překonán zvnitřněním.

2.5.2. Mytopoetické hlubinné mužství

Robert Bly je americký básník a překladatel a především autor knihy Železný Jan 

(Iron John), která se zejména v 90. letech minulého století stala bestsellerem. K myšlence 

napsat tuto knihu ho přivedly poznatky ohledně vzrůstající mužské změkčilosti, nejistoty, 

podlomeného sebevědomí, pasivity a vyčkávání či zranitelnosti vůči ženám. Ve své knize 

se metaforicky opírá o příběh bratří Grimmů „Železný Jan“, na němž ukazuje význam 

rituálů zasvěcení a snaží se je převést na podmínky dnešního světa a předestřít tak před 

muže paletu symbolických zkoušek, jež považuje za nezbytné pro dosažení skutečné 

zralosti.

Jeho cílem není propagovat svět tvrdých chlapů ala John Wayne a když píše o tom, 

že by muži měli znovu nalézt svou energii a rozhodnost, míní tím ten typ energie, která
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postrádá veškerou krutost [Bly 1999: 21]. Zdůrazňuje nutnost pochopit rozdíl mezi divým 

mužem a barbarem.

Jak uvádí dále: „Činy, pro něž byli muži kdysi velebeni, od nich již nikdo nežádá.“ 

[Bly 1999: 73] A není divu, neboť řada tradičních mužských rolí se v očích mužů i žen 

zdiskreditovala: „Kdysi se říkávalo, že ženy nenávidí válku, avšak milují válečníky. Dnes 

to již neplatí. Většina žen v západním světě nerozlišuje mezi válečníkem a vojákem ani 

mezi vojákem a vrahem. Hromadné nekontrolované vraždění, jež bylo spjato s obrazem 

válečníka v době vietnamské války, zničilo samu tkáň kultury, kterou tentýž válečník kdysi 

ochraňoval.“ [Bly 1999: 170] Bly trvá na specifičnosti mužské role, na zachování 

protikladů mezi mužem a ženou, nechce je však jakkoli hierarchizovat - nestaví muže do 

radikální, „nepřátelské“ opozice vůči ženě [Bly 1999: 188],

Maskulinita podle mytopoetů je spojena s obnovou mužovi spirituality, jeho 

živočišné energie, a to díky rituálům zasvěcení a znovuobnovení jednoty s divokou 

přírodou. Takové rituály v moderní společnosti svoje místo nenacházejí. A to -  jak 

stoupenci mytopoetického hnutí horlivě upozorňují -  může být jednou ze zásadních příčin 

ztráty orientace na cestě hledání maskulinní identity. Podle Badinterové se na sklonku 20. 

století celkově začíná objevovat stesk po iniciačních obřadech. „Alan Finkielkraut 

připouští, že už neví, co to maskulinita je, a lituje nikoli zániku bývalé samčí moci, ale 

zániku životního postoje: ,Nasazuji se, tedy jsem.’” [Badinterová 2005: 95] Někteří 

požadují vytvoření rituálů nových. Robert Bly upozorňuje na roli mentora, na potřebu 

synovy odluky od matky, na nutnost posílit emocionální pouta mezi muži oslabená díky 

kapitalistické organizaci práce. Badinterová oproti tomu varuje před návratem ke starému 

patriarchálnímu dualismu a škodlivosti brutálního odtržení matky a syna, doprovázené 

/masakrováním synova ženství, které v současnosti již nemá místo a které se příčí novému 

modelu maskulinity, jehož je ženství integrální tvůrčí součástí. Bly však, dle mého, nemá 

za cíl předepisovat zmrzačení ženské stránky mužovi osobnosti, vybízí muže jen k tomu, 

aby jí nenaslouchali příliš a naslouchali více své mužské přirozenosti. Jeho představa je 

spíše obnovením jistých snad až předpatriarchálních mužských hodnot, vizí, že svazek 

muže a ženy bude svazkem dvou aktivních bytostí, přičemž jejich aktivity se nebudou 

překrývat, naopak vzhledem k jejich údajně přirozené různosti se budou ideálně doplňovat.

2.5.3. Metrosexuál - muž dítě

Muž, zbavený interpersonální péče (o dítě a ženu), kterou mu upřel feminismus 

maje na mysli osvobození ženy od závislosti, se mění na sobeckého, sebestředného a
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marnivého chlapce, který ztratil svoji „užitečnost“ [Dench 1998: 7] pocházející od 

závislosti těch, o něž pečoval, a nyní hledá, do čeho by investoval svůj volný čas. Je možná 

oceňován ženami pro svou blazeovanost a kosmetickým průmyslem pro velikost své 

peněženky, nicméně není akceptován jako plnohodnotný člen společnosti.

V roce 1994 byl pro takové muže nalezen vhodný termín - metrosexuál. Poprvé jej 

užil homosexuální spisovatel Mark Simpson v textu, kritizujícím přehnaný vliv 

konzumerismu na muže. Síla marketingu kosmetického průmyslu s blížícím se koncem 

století vzrůstala. Nejenom ženy, tradiční odběratelky kosmetických produktů, byly 

obklopeny mixem reklam, nýbrž i muži. Bylo tedy takřka nevyhnutelné, že kosmetické 

produkty pomalu proniknou i do mužského světa -  médiem toho pronikání se měl stát jak 

jinak než reklamní vizuál.

Zatímco zženštilý homosexuál „vycházel z módy“ a střídal ho hypervirilní 

machista, mezi heterosexuálními muži rostla popularita muže, který si v nákupu kosmetiky 

a v péči o své tělo nezadá s leckterou ženou. A to především zásluhou marketingových 

pracovníků, kteří jej využili jako účinnou reklamní ikonu. Velice dobře nazývá Simpson 

metrosexuála „sběrače(m) fantazií o muži, jež mu prodává reklama. [Simpson 2005; 

online; přeložil a doplnil autor]. Opravdu se zdá, že „nedostatek identity“ u mužů je využit 

k zisku inzerentů. [Betty Friedan citována in Wolf 2000: 75; parafrázoval autor] Od pojmu 

metrosexuál reklama v současnosti upouští a nahrazuje jej pojmem ůbersexuál (pojem 

zbavený údajných homosexuálních konotací [Simpson 2005; online]).

Byla by škoda, zde neuvést původní definici metrosexuála z úst otce tohoto pojmu: 

„Mladý muž, který má dost peněz na utrácení, který žije poblíž nebo v metropoli, protože 

tam má k dispozici nej lepší obchody, kluby, fitness centra či salony. Může být 

homosexuál, heterosexuál nebo bisexuál, ale to není důležité, protože má nejradši sám sebe 

jako objekt svého obdivu. Vyskytuje se obzvlášť v některých profesích, jako například v 

modelingu, mezi číšníky, v médiích, v pop kultuře, a také ve sportu.“ [Simpson 2002; 

online; cit. 1. 5. 2007; http://revue.idnes.cz/sex.asp?r=sex&c=2003M209V03A].

Metrosexuál, nebo-li muž dítě, není novým mužem v pravém slova smyslu. Není 

důvod, proč by se měl vzdát starých privilegií a sexismu -  čas, který získal ve chvíli, kdy 

z něj feminismus „setřásl“ roli živitele, nyní investuje do péče o svůj vzhled a tím změna 

končí. Produkt, jímž se metrosexuál vyzbrojil, prohlubuje mužovu nezávislost na ženě, 

potřebu její lásku supluje láskou k sobě [Simpson 2005; online], což mu dodává pocit 

dokonalé sebekontroly.
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Mocenská struktura napadená feminismem se paradoxně posílila vynucenou 

adaptací odmítané tradiční maskulinity. Jinak řečeno stará hegemonní maskulinita pouze 

navlékla jiný, slušivý kabát. [Chapmanová citována in Grogan 2000: 70-71] Napříště se od 

muže nečeká jen úspěch, nýbrž i péče o vzhled, který byl kdysi terčem stížností a 

posměchu. Propojení mezi metrosexualitou a líbivým vzhledem ji dává oproti ostatním 

etablujícím se maskulinitám značnou výhodu -  její atraktivita strhává pozornost médií. 

Například u nás se od roku 2005 pravidelně koná soutěž Metrosexuál roku.

3. Maskulinita a média
Pro člověka je nemožné uchopit komplexní realitu a svou orientaci v ní si 

zjednodušuje určováním shodných a odlišujících rysů objektů kolem něj. Tímto se zabýval 

Walter Lippmann a již ve 20. letech 20. století přišel s konceptem jakéhosi zafixovaného 

obrazu reality „v našich hlavách“, který nám slouží jako zdroj významů v reálném životě. 

Pošetilé lákavosti tohoto obrazu pak pomáhá, že velice komplexní realitu zplošťuje a 

zjednodušuje, což umožňuje zrychlit orientaci příjemce obrazu [Horáková 2006: 21].

Mediální sdělení jsou nepochybně vztaženy k realitě. Nelze se, podle mě, domnívat, 

že média realitu prostě zrcadlí, nebo naopak, že ji jednoznačně konstruují podle nějakých 

ideologických intencí -  pravda je totiž někde uprostřed. Mediální skutečnost, jako 

výsledek vzájemného působení a ovlivňování médií a skutečnosti, je reprezentací reality, 

nicméně má nepochybnou i když zřejmě silně omezenou moc určovat, nebo lépe řečeno 

posilovat, případně oslabovat jisté významy a k nim vázané hodnotové soudy a orientace. 

Nástrojem k tomu je tzv. agenda setting -  tedy jakési „nastolování témat“, možnost určovat 

na co se zaměří pozornost. Vedle mediální reality existuje ještě sociální realita a osobní 

realita každého z nás -  všechny tyto nabízejí určitou představu o světě a všechny jsou ve 

vzájemném propojení. Má se za to, že mediální realita má „stále významnější postavení, 

neboť lze předpokládat, že právě média poskytují stále větší d í l ,reality4“. [Jirák, Kopplová 

2003: Box 4.8]

Mediální skutečnost tedy stále více slouží coby referenční rámec pro posouzení 

vlastního života a pakliže lidé nacházejí významné rozpory mezi žitou realitou a realitou 

mediální, pak pravděpodobně pociťují frustraci a inklinují k tomu svůj život upravit dle 

mediálního vzoru. Tyto vzory přitom nejsou nějakou nahodilou či svévolnou konstrukcí, 

ale vznikají tzv. na společenskou objednávku, jsou jakousi zjednodušenou a částečně 

pokřivenou představou nás samých o našich životech a rozpor této představy a žité 

skutečnosti lze přirovnat ke klasickému rozporu mezi postoji a skutečným jednáním. Krom
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jiného tak média reprezentují (předvádějí) maskulinitu, lépe řečeno konstitující 

zjednodušenou představu o ní, kterou charakterizují „zásadní vynechávky“ [Renzetti, 

Curran 2003: 183] Logickým prostředkem vizuální reprezentace maskulinity je mužské 

tělo. Opakovaná schémata mužské tělesnosti jsou pak přijata ,jako platná výpověď o 

realitě“ [Jirák, Kopplová: 2003] a představují projekt, který je třeba realizovat. 

Konstruktivisté v souvislosti s tím mluví o „frekventovaném typu identity“ a jeho vlivu na 

subjektivní realitu. [Berger, Luckmann 1999: 176]

3.1. Zobrazování mužského těla

Podle Sarah Groganové se zvýšený zájem o mužské tělo a jeho zobrazení v aktu 

projevuje již ve starověkém Řecku v sochařství. Zatímco žena je zobrazována většinou 

zahalená, muž, jehož tělo je vnímáno jako krásnější, erotičtější bývá často nahý. V 7. 

století se formuje první výrazná představa o ideálu mužského těla -  tzv. daidalovský styl. 

Ideální muž má široká ramena, úzké boky a sochaři kladou důraz na prokreslenost 

muskulatury [Grogan 2000: 23, 24].

Podobná představa se uchovává i v době římské. Ideální muž je svalnatý a štíhlý 

bojovník. Tento ideál se i díky renesanci uchovává a zájem o mužské tělo nepřestává platit 

do poloviny 19. století, kdy být nahý odpovídalo „být vystaven pohledu ženy“. [Gill, 

Henwood, McLean 2005: 38] V druhé polovině 19. století se ale pozornost umělců (např. 

Courbet) z větší části přesouvá k tělu ženskému. Téměř celé 20. století patří zpodobňování 

a idealizaci ženského těla, jak v běžných médiích tak v umění, což generuje tzv. mýtus 

krásy, o kterém pojednává ve své knize Naomi Wolf [Wolf 2000], novodobou zbraň, 

směřující k udržení ženy v područí, a její přeměně na oddanou konzumentku spotřebního 

zboží.

Objevují se však 2 výjimky: 40. léta přinášejí árijský teutonský ideál (zobrazování 

muskulámího těla v atletických postojích), což pokračuje v kulturistických magazínech po 

válce, a 50. léta, která přinášejí obrazy hollywoodských mužských idolů jako je Kirk 

Douglas, James Dean či John Wayne. [Grogan 2000: 23, 24] Nahý muž byl v 19. století 

nervózně oblečen, aby byl ke konci 20. století opět nervózně svlečen. [Costello, Kibby 

1999:352,353]

Teprve až 80. a 90.léta přinášejí zvýšení objektivizace nahého mužského těla ve 

fotografii s dodržením konvencí ženského aktu (oči nebo hlava jsou odvrácené). Hlavní 

hybnou silou této změny jsou inzerenti, kteří si přejí zatáhnout do mýtu krásy kromě žen 

také muže. Na podobách modelů je vidět výrazný vliv přerozené homosexuální ikonografie
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-  je zobrazen svalnatý muž s jemnou pletí a uhlazeným vzhledem. V 90. letech pak 

k vypracovaným mužským tělům přibyli i tzv. sirotčí typy (mladí muži chlapeckého 

vzezření s tajuplným až melancholickým pohledem, velice štíhlí až anorektičtí). [Grogan 

2000: 25] Přestává rázem platit, že „muž jedná a žena vypadá.” [Costello, Kibby 1999: 

352; volný překlad citace autor] a objevuje se nový imperativ, na kteří se nyní muži učí být 

citlivý: vypadej hezky! Krom vzhledu předpisuje mýtus krásy také určité konzumní 

chování -  spojené s neukojitelnými potřebami, „nervy drásající nejistou a protivným, 

otupujícím pocitem nezabezpečení.“ [Bauman 2002: 130] Muž se musí naučit o svoje tělo 

pečovat s přirozeným, nikoli obsesivním zájmem. Například kulturistika překračuje práh 

přijatelnosti, neboť je spojena s narcismem, typicky ženským analytickým (tj. na partie 

dělícím) viděním vlastního těla či s užíváním drog.

To, že reklama zacílila i na muže není náhoda -  příčinu spatřuji v tom, že 

feminismus částečně začal osvobozovat ženu od diktátu mýtu krásy a na ní navazující 

konzumace a hladový trh si našel ideální záplatu v podobě muže, který navíc zdá se tápe a 

není si jist kým je a to v době, která je už takhle pro všechny spojená s „ ,ontologickou 

nestálostí4 a znepokojením ohledně těla a identity.“ [Giddens citován in Gill, Henwood, 

McLean 2005: 39,40] Jak by to nejspíš vyjádřil Bauman: otevřel se „supermarket identit“ a 

pozval muže dál. [srov. Bauman 2002: 134]

To dle mého soudu mohlo vést k vyprázdnění obsahu maskulinity, k opuštění 

nejistých a zdiskreditovaných kategorií a k jejímu pevnému navázání na mužské tělo.

21



II. část: 

ANALÝZA VIZUÁLŮ
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1. O výzkumném záměru
Téma maskulinity je ve vysokoškolských kvalifikačních pracích pojednáno 

překvapivě široce. Maskulinitě je buď věnována pozornost v rámci širšího genderového 

přístupu k problému, anebo je centrálním tématem práce. Významný kus připadá na 

studium vztahu médií (a to především časopiseckých, přestože pozornost mas se obrací 

k interaktivnějším typům médií) a konstruování maskulinity. Mám za to, že časopis jako 

médium je zvolen především pro svou badatelskou přístupnost. Představuje celistvější a 

uzavřenější svět s pravidelně strukturovaným mediálním textem, fyzicky je snadno 

dostupný a v rámci obecného diskurzu představuje částečně predpověditelný, relativně 

ustálený proud, oproti rychle aktualizovaným a měnícím se denním tiskům a oproti 

obrovskému žánrovému i tematickému rozpětí televize či internetu.

V pracích, které jsem četl, je jasně preferován psaný text, coby předmět analýzy. 

Diskursivní, obsahová i sémantická analýza je zaměřena téměř výhradně na studium 

psaných textů, tedy slov jako reprezentací pojmů, jejich významů, vztahů a četností 

výskytu. Vizuálům (obrazovým přílohám psaných textů, tedy fotografiím a jiným 

obrazovým ilustracím) je věnováno minimum prostoru, což je nanejvýš podivné, 

uvědomíme-li si, že „obrazy se podobají skutečnému světu, v němž žijeme, a mohou na 

nás proto působit daleko silněji než slova.“ [Burton, Jirák 2003: 45] „Dívat se na obrázek 

nějakého člověka začasté příjemci připadá skoro stejné, jako dívat se přímo na příslušnou 

osobu, zatímco dívat se na shluk slov, jež tuto osobu popisují, v sobě nic takového 

neobsahuje.“ [tamtéž] V podobném smyslu se vyjadřuje i Barthes: „Obraz jistě působí 

naléhavěji než písmo. Vnucuje signifikanci naráz, aniž ji analyzuje, aniž ji rozptyluje.“ 

[Barthes 2004: 108,109])

Obsahy vizuálů bývají často textualizovány a slouží autorům pouze k dotvoření 

celkového obrazu a k podpoření jejich nálezů v textu (viz např. Řeháčková). Ukazuje se 

zcela jasně, že není možné se spoléhat na předpoklad, že vizuály doprovázející v těsném 

provázání určitý text budou významově odpovídat nebo silně korespondovat s vyzněním 

textu. Naopak -  tvrdím zde, že významový vztah textu a vizuálů je často velmi volný, 

mnohdy takřka nahodilý. Není důvod, proč by se obrazový redaktor měl striktně držet 

harmonie vizuálu a psaného textu. Krom toho jedinou cestou k dosažení či přiblížení se 

k takovému ideálu harmonie obrazu a textu je focení příloh na zakázku a to je 

v současnosti ekonomicky nerealizovatelné. Doprovodné vizuály (jasně dominují 

fotografie) pocházejí z tzv. fotografických bank, kde jsou nabízeny ke koupi předfocené
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(nabídka se trefuje do poptávky) snímky, které různě a s různým stupněm úspěšnosti a 

srozumitelnosti tematizují svět kolem nás, uspořádané do rubrik podle „klíčových slov“ 

(což jsou správcem banky vytvořené kódy pro významy přítomné na fotografiích). A 

v takové situaci je nalezení snímků dostatečně harmonizujících s textem obrovsky náročné, 

ne-li nemožné.

Hledání takové harmonie by navíc značně zplošťovalo komunikaci se čtenářem a 

bylo by krokem k redundanci. Ironie či nadsázka, přítomné v textu a otevírající prostor pro 

různé interpretace významů, dostávají i svou vizuální reprezentaci -  a tak není výjimkou, 

že vizuál text nadsazuje, ironizuje či naprosto „anihiluje“ původní vyznění svého psaného 

„sourozence“.

Pro svou práci předpokládám 2 způsoby čtení časopisů. Jeden, nazvěme ho 

například intenzivní, vystiženž výrazem „přečíst si“, se týká čtení textových článků 

uspořádaných v bloku, je vysoko-prahový, žádá si více času a více čtenářovi participace. 

Druhý, extenzivní, jemuž odpovídá výraz „prolistovat si‘\  je způsob, který se čtou nízko- 

prahové komunikáty, tedy vizuály a formy přechodné mezi vizuálem a textem -  tj. titulky a 

textové komentáře k vizuálům. Důvodem, proč od sebe odtrhávám titulky a textové bloky 

článků, je fakt, že titulky často fyzicky náleží do prostoru vizuálu (nikoli tedy překrývají, 

nýbrž dotvářejí jeho obsah) a přinášejí do něj některé významy (které samozřejmě nemusí 

harmonizovat s vyzněním vizuálu). Volba písmové rodiny a konkrétního řezu písma 

například může ovlivnit interpretaci významů vizuálu [Chander; online].

Pro ukázku srovnejte emocionální náboj těchto dvou vizuálů (zdroj: autor):

A právě materiálem, který je předložen k extenzivnímu čtení (především vizuály), 

se hodlám zabývat ve své práci a dovoluji si tak odhlédnout od významů obsažených 

v nosném textu článku. Chci tak svým výzkumem částečně splatit dluh vůči studiu
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vizuálních obsahů a ukázat možnosti obrazové analýzy při odkrývání významů spojených 

s vizualizací mužského těla a maskulinity vůbec.

Především však budu hledat odpověď na tyto otázky:

1) Existuje průnik načrtnutých teoretických konceptů etablujících se maskulinit s vizuální 

praxí v současných časopisech pro muže a pro ženy? Které z těchto projektů?

2) Je krize maskulinit, o které hovořím v první části své práce, nějakým způsobem 

vizualizovaná? Můžeme, jak uvádí Dana Řeháčková ve své práci parafrázi Imeldy 

Wheelan, „časopisy životního stylu ...chápat jako příznak krize maskulinity“ ? [Řeháčková 

2005:293]

Na základě teoretického vhledu je možné dále předpokládat (pokusím se toto 

otestovat, zejména v komparaci mužského a ženského mediálního prostředí), že muž bude 

zobrazován jako nahý, bude evidentním konzumentem kosmetických výrobků, bude 

zobrazen jako osvobozený k individualismu a že pluralita maskulinit (coby jistý signifikant 

krize) bude přítomna v magazínu pro muži, nikoli pro ženy.

2. Metodika výzkumu
Nyní několik poznámek k ustavené metodice práce.

2.1. Metodologická východiska

Jak jsem již naznačil výše -  zaměřím se ve své práci na výzkum vizuálů a na 

odhalování významů v nich obsažených. Významy obecně se zabývá sémantická analýza.

Předpokládá se, že v mediovaném textu se objevují významy, která na nás mohou 

působit a ovlivňovat naše chování a jednání. Umberto Eco rozlišuje text otevřený a 

uzavřený. Otevřený text je takový text, který se nesnaží spektrum potenciální 

alternativních významů zredukovat na jediný, je nejednoznačný, ideologicky 

nekonzistentní, plný vnitřních rozporů, které „otevírají“ text různým interpretacím. Zdá se 

tedy, jakoby takový text přece jen obsahoval vzorce preferovaného čtení [Stuart Hall 

parafrázován in Řeháčková 2006: 294], ale zároveň byla v textu přítomná kritika 

dominantní ideologie.

John Fiske nazývá takové texty aktivovanými. Aktivace těchto textů je 

dosahováno specifickými textovými prostředky jako jsou ironie, metafora, nadsázka. 

[Řeháčková 2006: 292]. Jak později ukážu, tyto prostředky fungují i vizuálně.

Specifickým druhem sémantické analýzy je obrazová analýza, která je založena „na 

rozboru jednotlivých prvků zkoumaného obrazu ...a slouží ktomu abychom zjistili,
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jak jsou do obrazu vloženy významy, z nichž je zkonstruován.“ [Burton, Jirák 2003: 

44; zvýraznění v originále]

Obrazová analýza sleduje „do jaké perspektivy je situován příjemce“, jaké 

„prostředky jsou užity ke konečné podobě obrazu, kjeho zpracování“ a konečně jaký 

je samotný „obsah obrazu, tedy předměty, jejichž reprezentace jsou v obraze zachyceny.“ 

[tamtéž] Výklad obsahu obrazu může probíhat v rovině denotace (popis jednotlivých 

prvků a jejich doslovných významů zvlášť), tak v rovině konotace (to, jaký nový 

ideologický význam konstruují jednotlivé prvky dohromady). Při tom je třeba brát v potaz, 

že jednotlivé prvky jsou organizovány hierarchicky a na konstrukci výsledného vyznění 

obrazu se podílejí nestejně.

Za významy obsaženými v obrazech bývají skryté hodnotové soudy. Tyto souvisejí 

s konceptem mýtu, který společně s denotací a konotací ve svém díle teoreticky rozvinul 

Roland Barthes.

Podle Saussurea je označující je nějaký druh obrazu (v případě řeči akustický 

obraz), označované je koncept (v případě řeči mentální obraz) a znak (například slovo) je 

vztah konceptu a obrazu -  takto vzniká sémiologický systém. Barthesův mýtus vzniká 

tehdy, jeli původní autonomní sémiologický systém redukován na nové označující (z 

původně bohatého smyslu tohoto systému se stává prázdná forma systému nového), 

k němuž je pak pomocí nově vytvořeného vztahu (signifikance) přiřazeno nějaké 

označované (mýtický koncept). Redukovaný smysl původního sémiologického systému 

však nemizí, nýbrž je formě stále nablízku, jako „okamžitá rezerva příběhu“ [Barthes 

2004: 116] a společně s mýtickým konceptem střídavě vystupuje do světla čtenářovi 

pozornosti. Mýtus slouží především dominantní ideologii, která s jeho pomocí naturalizuje 

svoji kulturní podstatu a předkládá fotograficky re-konstruovanou realitu coby holý fakt, 

ještě skutečnější skutečnost.

Prací mytologa je pak odhalovat mýtický koncept a to s vědomím skutečnosti, že 

vědění v něm obsažené je vždy neohraničené a zmatené (tím jejich analýza ztrácí na 

sémantické preciznosti [Chandler: sem02.html; online]) a vždy náleží do určitého kultumě- 

historického kontextu.

Velikou metodologickou pomocí mi byla kniha Gender Advertisments od Ervinga 

Goffmana, jíž jsem se držel především při analýze vizuálů v časopise Cosmopolitan.
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2.2. Výběr vzorku

Materiál pro obrazovou analýzu jsem hledal ve 2 exkluzivních life-style reset 

(licencovaná jazyková mutace) magazínech s měsíční periodicitou -  v magazínech 

Cosmopolitan (orientovaný na ženy) a Esquire (orientovaný na muže). Oba magazíny 

vydává jeden vydavatel a oba mají podobné zaměření -  životní styl, móda, praktické rady, 

fotografie s erotizujícím nábojem apod.

Průzkum média, který se obrací na ženské publikum, mi kromě možnosti srovnání 

poskytnul mnohem celistvější pohled na maskulinitu, neboť domnívat se, že konstruování 

maskulinity probíhá jen v ryze mužských „arénách veřejného diskurzu“ by bylo více než 

naivní. Přiznávám se však, že těžiště mého zájmu leží blíže časopisu Esquire.

Jsem si vědom toho, že oba magazíny jsou dostupné spíše vyšší střední třídě (svým 

způsobem elitě) a mohli by tak pro ně být i tematizované. Dovolím si však citovat Jeremy 

Seabrooka a podržím se přesvědčení, že „chudí neobývají jinou kulturu než bohatí.“ 

[Seabrook cit. in Bauman 2002: 141]. Navíc mám za to, že oba magazíny nepředstavují nic 

jiného, než univerzální a všem dostupnou masovou kulturu mužů, resp. žen.

Oba časopisy jsou zastoupeny kompletním ročníkem 2006 (tedy 12 a 12 čísel). 

Výběr jednotlivých vizuálů probíhal nenáhodně -  tedy typologicky. Ze vzorku jsem se 

snažil vyloučit příliš malé fotografie, u nichž byla čitelnost jakýchkoli významů snížena na 

minimum, a dále fotografie z kulturních rubrik, tedy citace filmů či oficiální stylizované 

fotky herců a hudebních interpretů, neboť tyto významným způsobem přerůstají mediální 

prostor zvolených magazínů, kde fungují spíše jen jako citace, okno otevřené do světa 

kultury, a maskulinitu ve skutečnosti „konstruují jinde“. Z podobného důvodu jsem 

z analýzy úplně vyloučil inzerci, která opět přesahuje unikátní prostor obou magazínů a 

navíc řízení významů v reklamě má sice podobná (vycházím z přesvědčení, že média žijí 

z inzerce a proto, jak poznamenává McCracken, vytvářejí odpovídající klima pro 

zadavatele reklam a inzerované zboží [McCracken citována in Kolářová 2003: 3]), avšak 

přece jen ne srovnatelná pravidla.

Mým cílem nebylo postupovat podle zásad grounded theory, nýbrž naopak hledat 

pro hotové teoretické koncepty oporu v obrazové praxi. Stejně jako Goffman jsem 

neusiloval ani o jakoukoli proporční reprezentativitu, tedy početně vyvážené zastoupení 

jednotlivých témat vizuálů vzhledem k jejich celkové prevalenci v magazínech. Snažil 

jsem se naopak výběrem různých vizuálů postihnout šíři kontextu pro určité téma a ukázat
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tak, že na první pohled zcela různé vizuály mohou v interpretaci konkrétních aspektů 

vyznívat velmi podobně.

2.2.1. Charakteristika časopisu Cosmopolitan

Časopis Cosmopolitan přivedlo na český trh nakladatelství Gennex, které časopis 

vydávalo v letech 1995 až 1997. V roce 1997 přešel časopis pod vydavatelství Stratosféra, 

které jej vydává dodnes. Podle údajů Media Projektu (agentura Gfk) za rok 2006 činí 

čtenost tohoto titulu až 220 000 čtenářů, což z něj dělá nej čtenější časopis životní stylu na 

českém trhu vůbec. „Cílovou skupinu představují ženy a dívky ve věku 18 až 35 let, ale i 

jiné starší generace většinou se středoškolským či vysokoškolským vzděláním.“ [z 

časopisu Strategie převzala Javůrková: 36]

Vizuály nejčastěji používané v časopise Cosmopolitan jsou módní fotografie, 

klasické tím, že dodržují nejlepší možný úhel pohledu fotoaparátu, tj. zobrazují scénu 

nejčastěji čelně v plné její šíři a jedná se o záběry ze střední nebo větší vzdálenosti (tzv. 

close-ups, tedy detaily jsou zřídkavé). Gesta modelů jsou minimalistická, působí spokojeně 

a šťastně, jejich umístění v prostoru působí přirozeně a přitom nevšedně. Na většině 

fotografií je významně potlačeno prostředí, vládne na nich bezčasí a je uchována 

minimální dramaturgie. Modelové (jak ženy tak muži) jsou zhruba všichni stejně staří. 

Fotografie jsou velice uhlazené, evidentně retušované.

Písmo zvolené do titulků je lineární bezserifové statické písmo, se spíše neutrální 

emocionalitou a používané spíše ve verzálkách, doplněné elegantní statickou antikvou, 

{viz např. C001}

2.2.2. Charakteristika časopisu Esquire

Magazín Esquire vychází od roku 1996 také ve vydavatelství Stratosféra a je 2. 

nej čtenějším magazínem životního stylu orientovaným na muže v českém prostředí. 

Čtenost dosahuje počtu 89 000 čtenářů. Jak vyplývá z rozhovoru Jiřího Hraběte 

s šéfredaktorem magazínu, Luďkem Stánkem, zaměřuje se Esquire na muže ve věku 18 -  

30 let, na muže, „který v ideálním případě už začal pracovat, vydělávat peníze, nemá však 

manželku. Je v období, kdy se lidé schází a rozchází, stálejší vztah ani nehledá. Je hravý a 

ambiciózní.“ [Hrabě 2004: 51]

Vizuály v časopise Esquire mají dvojí podobu. Jednak jsou to fotografické akty 

polonahých modelek, které jsou velkoformátové, uhlazené a velmi profesionální. Druhá 

skupina vizuálů tvoří dohromady jakýsi „vizuální guláš“, směs syrových reportážních
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fotografií, autentických záběrů, citací z filmů a velice drobných, často vtipných vizuálů. 

Převažují záběry ze středních a větších vzdáleností.

Titulky jsou psány většinou v lineárním bezserifovém konstruovaném písmu, což 

navozuje dojem tvrdosti a ráznosti, {viz například E002}

2.3. Organizování zkoumaných vizuálů v příloze

Vizuály, které cituji ve své práci, jsem opatřil kódem, který se skládá s písmene 

(ukazuje na zdrojový dokument „C“ pro Cosmopolitan a „E“ pro Esquire) a s trojmístného 

čísla, které rozlišuje jednotlivé vizuály (a odpovídá řazení vizuálů v příloze). Například 

kód C001 znamená, že cituji obrázek, který pochází z Cosmopolitanu a je v příloze úplně 

první.

Vizuály naleznete na přiloženém kompaktním disku. Jsou uspořádány do složek 

podle názvu magazínu.

3. Charakteristika vizuálů

3.1. Maskulinita v časopise Cosmopolitan

3.1.1. Konec nadvlády mužů

První věcí, která upoutala moji pozornost po prvním prolistování ročníku časopisu 

Cosmopolitan, bylo výrazné rozbití a někdy i převrácení stereotypů v zobrazování žen a 

mužů, na které ve své práci upozorňuje Goffman. Již rozhodně neexistuje typický 

femininní dotyk, pro ženu typické dotýkání se sebe sama. {CO 13, CO 14, CO 15, C023} 

Hierarchie funkcí či rolí na obrázcích, kde vystupují spolu muž a žena, je také velmi 

nejednoznačná. Modelové jsou většinou oblečení do neformálních šatů (srovnatelné kvality 

jak mezi mužem či ženou, tak mezi muži z různých vizuálů navzájem), absentuje tak 

propojení s profesí. Vizuály, jakoby se zřekli jakkoli hierarchizovat, prezentují jakousi 

mlhavou ekvivalenci socioekonomických statutů.

Funkce muže jsou vesměs následující:

Muž jako opora {C030, C011, C024, C025}, muž asistující ženě {C037, C040, C057, 

C042}, muž obdivující ženu {C051, C024, C031, C047}, muž coby sexualizovaný objekt 

{C036, C041, C072, C075, C080, C082}, plně se věnující ženě, zatímco ona odhlíží, často 

ke čtenáři, aby s ním navázala oční kontakt a potvrdila svou kontrolu nad situací -  tyto
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vizuály se významově odlišují od vizuálů jako je například tento: C049, kde oba aktéři 

participují takřka stejnou měrou.

Rolím muže je společná jakási pasivita, okrajovost mužské role, přičemž nositelkou 

příběhu na vizuálu, tím kdo vládne situaci -  ke komu muž bedlivě upíná svůj zrak, jakoby 

čekal na pokyn, co má dál dělat - je žena. Muž je ženou mnohdy explicitně veden {C077, 

C033, C056, C060, C074, C018, C022}, vlastněn {C001, C027} je j í  podřízen prostorově

-  tj. žena se zdá být vyšší {C002, C018, C055, C077}, nachází se v prostoru nad mužem 

{C020, C033, C049, C058, C066, C078, C079, C082 }, či obrazu jinak dominuje 

(například j e v  centru). Svou roli sehrávají i textové komentáře k vizuálům. Např. text 

k vizuálu C043 říká: „S jedním mám rande ve dvě, s druhým ve tři a se třetím ve čtyři.“ A 

ještě tím podtrhuje již takhle evidentní dominanci ženy. Někdy komentář velmi rázně 

proměňuje významy. Např. vizuál C057 na první pohled přisuzuje ženě jistou závislost na 

muži spojenou s tělesnou potřebou -  tedy vztah nadřazenosti, který připomíná rodiče 

krmícího své dítě. [Goffman 1979: 35] Text k vizuálu ovšem říká: „Jen trochu, za chvíli 

mám další rande!“ Muž je rázem spíše služebníkem, který plní přání rozmarné paničky.

Efekt dominující ženy je podpořen také tím (opět v protikladu s nálezem Goffmana

-  což je dáno zjevně tím, že Goffman prováděl analýzu na konci 70. let a to na 

konzervativních reklamních vizuálech), že přítomnost muže je jaksi fyzicky oslabena, ať 

zaostřením fotoaparátu na ženu, bez ohledu na to, jestli je v popředí {C065} či v pozadí 

{C053}, nebo výřezem {C042, C076, C078} či kompozicí fotografie {C042}, popřípadě 

překrytím mužovi tváře {C061, C064, C069, C029}. Právě překrytí tvářeje v Goffmanově 

práci nahlíženo jako typické pro ženu. Většina mužských modelů má na fotkách přivřená 

víčka, což má možná za cíl přidat jejich pohledu na lascivnosti, ale zároveň jakési mírnosti 

ve vztahu k ženě, dalo by se říci až oddanosti, a také jistého odhmotnění z vizuálu.

3.1.2. Sblížení metrosexuála a androgyna

Muži vizualizovaní na fotografiích v časopisu Cosmopolitan jsou si velmi podobní. 

Jedná se o vzorné reprezentanty metrosexuality, mají vypracovaná těla s důrazem na 

prokreslení svalových křivek (zejména v oblasti břišních svalů), jsou pečlivě depilovaní 

s opálenou a evidentně opečovávanou matnou, čistou pletí, jejich obličej má velmi 

mladistvý vzhled (někdy až téměř chlapecký), zároveň nepostrádá ostré linie, je hladce 

oholený, popř. porostlý Jednodenním strništěm“, na rtech je čitelný „nesmělý“ úsměv, 

mají husté, lesklé a nakrátko střižené vlasy a když nejsou nazí, jsou oblečeni do velmi
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vkusných, spíše sportovních šatů. {C068, C013, C014, C021} Nejsou to již chlapci, avšak 

přeci jen stále ne zralý muži, jejich věk přislibuje jistou nezkušenost a tedy tvárnost.

Muž v Cosmopolitanu rozhodně není tajemná bytost. Naopak je lehce čitelný (např. 

rubriky, které radí ženě, jak lehce vyčíst psychosociální charakteristiky např. z pohledu, 

tetování apod.) a na první přečtení je posedlý sexem. Jeho tělo už nehalí oblek, naopak 

jeho tělo je nabízeno ke konzumaci a stává se kategorií jeho posuzování. Někdejší atributy 

mužské převahy nad ženou (např. autorita spojená s věkem), veškeré falické symboly a 

tradiční propriety (doutník, auto, zdobená hůlka, oděv, který zakrývá tělo, peníze apod.) ze 

sebe metrosexuál oklepal, zbylo jen nahé mladé svalnaté tělo, poslední bezpečná evidence 

faktu, že dotyčný není žena. Od tohoto těla se nyní, zdá se odvíjí mužova přitažlivost, 

váženost, celkově maskulinita.

Svůj prostor získává i prezentace mužské citlivosti, je vizualizován stud {C022}, 

deprese {C045} či něžné mazlení {C027, C028, C062, C064, C069, C082, C011, C025}. 

Zcela absentuje muž voják, muž ochránce, muž holdující riziku a další podobné odkazy 

k tradičním představám o obsahu mužské role. Zároveň úplně absentuje odkaz k mužské 

spiritualitě v podání mytopoetů. Viděno jejich perspektivou, muž (zobrazený často uvnitř 

domu, každopádně však v urbanizovaném prostředí) má kontakt s divokou přírodou 

zakázaný. Když je zobrazen společně se ženou, je to ona, kdo září energií.

3.2. Maskulinita v časopise Esquire

Jelikož je časopis Esquire určen explicitně mužům, mohu přistoupit k vizuálům 

mnohem komplexněji. Maskulinita tu nemá prostor přísně vymezený mužským tělem, 

nýbrž jej přesahuje, rozlévá se do ostatních vizuálů, které muže neoslovují skrze mužské 

tělo, ale skrze fakt, že jsou součástí mužského světa, což jim dává právo na muže 

promlouvat a částečně přispívat ke konstruování jeho identity, jejíž předobraz muž, podle 

Gauntletta, právě v mužských časopisech životního stylu hledá [Řeháčková 2006: 293].

3.2.1. Potlačení mužských těl

Co mi bylo zřejmé po prvním ohledání materiálu, bylo potlačení mužských těl. 

Časopisu po obrazové stránce jednoznačně dominuje nahé tělo ženy. Je nabízeno jako 

sexuální objekt ke konzumaci {E016, E024 -  žena je zde položená na stůl, způsobem 

jakým položíte na stůl nový mobil k obdivu přátel}. Je tím, oč má muž explicitně usilovat 

{E147}, co má vlastnit (mít nad ženou plnou moc, například tím, že ji sváže a hodí si ji 

přes rameno: E148, nebo tím, že jí předvede jaký je „samec“: E136), podobně jako další
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objekty spotřeby -  auta, hodinky, mobily, všelijaké přehrávače, počítačové hry a další. 

Vlastnictví ženy nejlépe prokazuje čtenářovu mužnost v očích ostatních mužů. Pokud je 

vlastnický vztah reciproční či snad obrácený je muž vystaven posměchu {E020 -  použitý 

vizuál velmi nápadně připomíná vizuály z časopisu Cosmopolitan, zde je ovšem užit 

parodický; dále E123, E137, E148, E149, E152}, který funguje jako varování před 

porušením striktního předělu mužské a ženské role.

Naprosto zjevná je absence mužského těla při předvádění módy. Šaty jsou vyfoceny 

volně položené, nikoli oblečené na skutečných mužských tělech {E047, E057}. Výjimečně 

jsou tyto vizuály doplněny fotkami živých modelů -  ti jsou však zpravidla umístěni na 

okraji stránek.

Druhým způsobem zobrazení módních šatů jsou image-fotoseriály. V nich není 

zobrazováno čistě mužské oblečení, ale je doprovázeno oblečením pro ženy. V těchto 

fotoseriálech pak dostává prostor mužský sexismus a stereotypy na obě strany. Muž je 

dominantní {El 13}, samolibý a vybavený falickým doutníkem {E148}, necitlivý a drsný 

násilník {El49} -  žena je oběť {E148, E149}, objekt sexuálního zájmu{E087 - pravá 

polovina}, služka {E088}.

Absence mužského těla se projevuje i jinak. Například častým používáním 

instruktážních vizuálů, kde jsou místo modelů zobrazeni civilně vyhlížející členové 

redakce, působící nanejvýš ilustrativně {E053 až E056}, kteří za čtenáře podstupují různé 

zkoušky {E024, E067} popř. je celá scéna zachycena pouze ilustrací namísto fotky, bez 

jakékoli snahy o fotorealismus {E066}.

3.2.2. Muž jako téma číslo dvě

Přestože muž není tématem číslo jedna, zaujímá velkou část vizuálního světa 

magazínu Esquire. Dominuje muž v obleku {E001, E003, E005, E006 až E011, E024, 

E032, E081, E083 a mnoho dalších}. Vizuály propojují muže s tradičním pohledem na 

jeho role -  muž coby voják {E064, E080, E107, El 16, E140} nebo ten, kdo drží zbraň 

{namířenou proti neznámému cíli E001, E002, E013, E040, E049, El 16; namířenou proti 

jinému muži E140, E144; nebo proti sobě E035} Je-li muž v roli lovce, je zobrazen s 

kořistí, {antilopa na E065, ptáci na E021 a E078, krabi E068, velryba na E069, žena na 

E148, peníze na E096; jako kořist je vyobrazen i mrtvý Abú Músá Zarkáví na E107} 

Kromě muže drží zbraně už jen mrtvoly -  E l00. Mužům lovcům se dostává „vizuální 

podpory“ od vyobrazených dravců {E036, E108, E109, El 10}, místy svírajících ve svých 

čelistech flákotu masa {E073, E130}. Jinde je k mužům vítězství připojeno v širším
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smyslu než jen jako úspěšný lov -  např. dosažení kulturního kapitálu {E004}, dosažení 

absolutního nadhledu a moci {E081}, překonání extrémních limitů (a to ve dvou oblastech

-  v oblasti kuriózních výkonů E026, E027, E028, El 14, E l51 a v oblasti extrémních sportů 

E014, E029, E058, E059, E065, El 11, E117 či sportů klasičtějších jako je fotbal či závody 

Formule 1). Těmito vizuály je stimulována odvaha -  nebát se a jít do toho — a náleží tak 

nejspíše do „diskurzu odvahy a nebezpečí“ [Řeháčková 2003: passim], podobně jako smrt 

či ochota riskovat.

Smrti je věnován také poměrně velkorysý prostor. Je svým způsobem 

bagatelizována, například použitím vtipných figur {El39} a nadsazených masek {El53, 

E100} a póz {E071}, nebo ukázána přeneseně na zvířatech {E015, E154}, ale místy je 

podána velmi syrově. {E044, E131, E145} Muži se naznačuje, že má být ochoten riskovat 

a že se přitom nemá obávat ani smrti, neboť ta sice nepochybně existuje, ale číhá jen na 

nepřipravené {E072}. Muži na vizuálech působí nejčastěji velmi klidně, vyrovnaně, 

povzneseně či odhodlaně {nejvýstižněji na vizuálu E064, pro přehled vizuál E098}, a to i 

v situacích, kdy jsou odváděni do vazby {E005, E051}, riskují život {E006, E007, E010, 

E011, El 14} či velké peníze {E086} nebo bychom to vůbec nečekali {E067 -redaktor je 

podroben invazivnímu kosmetickému zákroku, který jej má zbavit pleše, a přitom si 

nerušeně prohlíží časopis Esquire}. K dispozici je ale celkem široká plejáda výrazů, 

rozhodně nezůstává jen u rozpačitého úsměvu ala Cosmopolitan (k tomu více v kapitole 

3.2.4)

Vykreslená maskulinita rozhodně neodpovídá metrosexuálovi dneška, nýbrž spíše 

muži tvrďákovi, který však získává i spirituální rozměr vlastní představám mytopoetů. 

Navázání vztahu s přírodou kromě již zmíněných zvířecích vizuálů dobře ukazuje vizuál 

E079 - sice nadsazený, ovšem stále zachovávající konotované významy -  či vizuál E l55. 

A také nejednost vzhledu mužů, rozhodně distancovaná od hladce oholených sterilních 

modelů, se zdá magazín přibližovat k patriarchální maskulinitě, kdy mužskou identitu 

nedefinoval vzhled mužského těla. Zastoupení mají velice různé skupiny mužů, od 

klasických metrosexuálů {E104, E146, E147, E148}, přes průměrné, civilně působící muže 

{většinou se jedná o muže z redakce: El 11, El 12, E132, E046}, muže obézní {E019, 

E042, E l21} k mužům naprosto výstředním {E041, E043, E105}. K mytopoetické 

představě muže se váže také úloha mentora, která je zachycena na vizuálu E024, kdy starší 

a zkušenější členové redakce zasvěcují svého mladšího kolegu do tajů sexu, nebo také 

v přenesené podobě, kdy mentora představuje člen redakce, a zasvěcuje čtenáře do 

vědecky se tvářích experimentů: E053.
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3.2.3. Definice maskulinity nepřímo

Jak bylo naznačeno výše, maskulinita si v časopise Esquire uchovává svoji původní 

komplikovanost, ikonický a indexikálně se pojí s mužským tělem, v rovině symbolů pak 

toto tělo opouští a pojí se s věcmi mimo něj. Sama tématická i formátová rozmanitost 

vizuálů může být spojena se záviděníhodným přehledem a světáckostí muže.

Maskulinita je dále spojena s aktivní energií pomocí něčeho, co si dovolím nazvat 

„dramatický motion-blur“ (anglické sousloví motion blur znamená v překladu něco jako 

rozmazání pohybem). Tohoto je užito na následujících vizuálech: E045, E049, E052,

E055. Vytváří se tak dojem muže aktivního, dynamického, v pohybu, chycené uprostřed 

akce a to ve snaze „přelstít“ pasivitu, která se odvíjí od skutečnosti, že muž je objektem 

pohledu. [Costello, Kibby 1999]

Podobné vysvětlení nacházím pro zobrazení toxické krajiny, či krajiny postižené 

přírodní katastrofou -  ta ukazuje nejen mužovu převahu nad přírodou, ale také ho staví do 

hroutícího se světa {E017}, kde si však on umí přese všechno udržet svoji pozici {E081, 

E103}.

Riziko, spojené zejména s hazardními hrami, je prezentováno dvojsečně -  buď 

přímo, skrze muže hráče {E075, E076, E086, E096}, anebo nepřímo, skrze vizualizaci 

rulety {E038} či zobrazení nahých žen, jejichž tělo je pomalováno karetní symbolikou 

{E097 -  spojení ženy a hazarduje brilantní zkratkou mužských stereotypů}. Muž je také 

spojen s alkoholem -  E039, E050, E101, E104, E124.

V časopise Esquire se dále objevují některé falické symboly moci jako rychlá auta 

či motorky, doutníky {E128} Zvláštní kategorii pak představují pravidelně se objevující 

megalomanské stavby či jiné velkolepé objekty {E092, E102, E120, E133}, které zvládají 

vymazat jakýkoli mužský pocit nedostatečnosti.

Pro identitu muže je také klíčová tzv.diferenciace -  tedy odlišení, které jej provází 

celým životem od narození. Učí se kým nebýt, jak se nechovat (imperativ: nebuď holka, 

nebuď baba apod.) Odlišení se od ženy pro muže představuje odlišení se od femininní 

pasivity, příchylnosti, závislosti a citlivosti. V časopisu Esquire, stejně jako v celém 

patriarchálním mediálním světě, se toho dociluje tak, že se žena pasivuje skrze objektivaci 

jejího těla. Je z ní učiněn sexuální objekt, předložený ke konzumaci, zbavený jakéhokoli 

nároku na moc. Zobrazování nahých žen tak kromě probuzení mužského libida (kdy 

vzrušivost může spočívat v mocenské superioritě muže) varuje muže před submisivitou a 

vůbec celým ženstvím a konstruuje mužskou identitu v protikladu k ženě.
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Ke stejnému odlišení dochází v případě homosexuality. Časopis Esquire si striktně 

drží prezentování homosexuality od těla. Homosexualita je totiž spojena s pasivním 

vystavení se penetraci a tedy konotuje ženství. [Badinterová 2005: passim] Jak vyplývá 

z rozhovoru Jiřího Hraběte s šéfredaktorem časopisu Esquire, je to údajně proto, že čtenáři 

v České republice jsou příliš konzervativní. [Hrabě 2004: Příloha] Ve strachu ze 

ztráty heterosexuální čistoty pak možná upouští časopis i od prezentování bližších vztahů 

mezi muži. Když se objeví na vizuálech, jsou zobrazeni jako soupeři, spolupracovníci, 

jejichž vztah je orientován čistě na cíl, ne na emocionální uspokojení z přátelství samého, 

[Fiske 1987: 213] popř. ve vztahu mentora a žáka.

Třetím klíčovým odlišením je dle Badinterové odlišení se od dětské pasivity. To je 

docilováno jak prezentováním mužské aktivity (jak bylo zmíněno výše), tak věkem 

vizualizovaných mužů, který je bezpečně vzdálen dětství. Muži v Esquire jsou obecně 

starší než mladíci v Cosmopolitanu.

3.2.4. Subverze

O technikách subverze užívaných hojně právě v časopise Esquire píše ve své práci 

Dana Řeháčková. [Řeháčková 2003: passim] Tvrdí spolu s Johnem Fiskem, že užívání 

nadsázky a ironie má zpřítomnit kritiku dominantní ideologie tam, kde je tato ideologie 

jinak vážně podporována. „(Tato strategie) (u)možňuje, aby se subverzivní a parodické 

podtexty střetávaly s dominantními texty, a čtenář tak může využít oba současně.“ 

[Řeháčková 2006: 297; upravil autor]

Součástí této strategie jsou i ironické komentáře k fotografiím -  např. na vizuálu 

E001 je zobrazen chladný, odměřený nájemný vrah, který zaměřuji puškou svoji oběť a 

komentář přitom odkazuje na pouťové vystřelování cen vzduchovkou: „Takže to máme tři 

růže, dva medvídky a jednoho Mrázka, pane.“ Tohoto postupu je užito v celém časopise 

Esquire.

Vizuály drsných, odhodlaných a úspěšných mužů jsou v kontrastu s portréty 

všelijakých šašků a podivínů, často pitvořících svůj obličej {E027, E031, E041, E058, 

E059, E060, E061, El 15, E l51}.

4. Diskuze nálezů
Prezentace maskulinity v časopise Cosmopolitan a v časopise Esquire se významně 

liší. Zcela zjevně se ukazuje, že daná média podávají zjednodušený a přísně homogenní 

obraz opačného pohlaví, než jsou jejich cíloví čtenáři, resp. čtenářky. Naopak na pohlaví
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cílového čtenáře, případně čtenářky, připadá významná variabilita (skvělým rozborem 

obrazu ženy v časopise Cosmopolitan je dimplomová práce Kláry Horákové „Co je to 

Cosmosvět a jak vzniká?”). Navíc panuje shoda ohledně role, která je tomuto opačnému 

pohlaví přisouzena -  muž v ženských časopisech, stejně jako žena v mužských časopisech, 

představuje nej častěji sexualizovaný objekt, přičemž dlužno podotknout, že tato radikální 

opozice pohlaví je zvláště důsledná v časopisu Esquire.

Důvodem, proč je muž prezentován v Cosmopolitanu jako pasivní a oddaný nebo 

přímo jako objekt sexuální touhy, může být to, že se časopis profiluje jako podporující 

emancipaci žen a věnuje pozornost otázkám feminismu. [Horáková 2006: 9] Vizuály 

z toho záměru nejsou přirozeně nijak vyňaty, naopak se na jeho realizaci podílejí. Navíc 

metrosexualita je zde prezentována ve spojení s představou o citlivém androgynovi, který 

dokáže být ženě intimní oporou (tedy ne ve smyslu role živitele), pokud si to přeje, přeci 

však neztratil nic zásadního ze své i ženami oceňované aktivnosti, mužské sexuality a 

vůbec mužnosti a stal se ženě partnerem i přítelem. Není to vlastně pravý metroseuxuál -  

ze světa, kam ho nechtěně feminismus vyslal, byl přiveden zpět k ženě, a jediné, k čemu je 

v současnosti skutečně osvobozen, je nakupování. Cílem této strategie zobrazování je 

nejspíše napadnutí dominantní ideologie a vzepření se tradičnímu zakódování významů 

[srov. Fiske 1987: 222].

Homogenita a schematičnost zobrazené maskulinity v Cosmopolitanu je nejspíše 

důkazem toho, že ženy vnímají současnou maskulinitu jako neproblematickou a 

nekomplikovanou. Časopis Cosmopolitan zbavil zobrazení muže všech „zvýhodňujících 

stereotypů“ (tedy představ, které muže zvýhodňují oproti ženě, např. muž v obleku, muž 

dravý a nezávislý, muž živitel -  vtom  jsou oba magazíny vzácně zajedno, ovšem 

z různých důvodů, jak ukážu níže) a ponechal si jen 2 -  oba bezpečně poutající muže 

k ženám, oba sexistické.

Prvním je zdůraznění takřka nekonečného sexuálního apetitu muže. Dívá se na 

Vás? Chce sex! {CO 14} Ačkoli by se tento stereotyp mohl zpočátku zdát jako aktivní 

atribut, ve skutečnosti je tomu naopak -  muž je zajatcem svého libida. Je skrze sex 

ovladatelný. A navíc, je-li součástí definice jeho mužství, nutně pak žena třímá ve svých 

rukou konečné posvěcení této mužnosti {CO 19}, neboť sexuální dobývání „pravého“ (tj. 

heteroseuxálního) muže se orientuje výhradně na ženu, a ta má tedy rozhodující moc 

mužnost „udělovat“ {C016, titulek říká: „Tak nějak cítím, že jsi připravený.”}.

Druhým stereotypem je vypracované mužské tělo. V normě, kterou předkládá 

časopis Cosmopolitan, se nejedná o výsledek prostého kondičního cvičení. Mužské tělo je
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pečlivě tvarované podle předepsaných požadavků. Jeho bytnění a připravenost může 

souviset s reakcí na „ztrátu falu“ a kompenzací křehkosti penisu. Když muži ukazují svůj 

penis nebo své tělo, je to sice často určeno ostatním mužům jako vklad do hry na 

poměřování maskulinity [Costello, Kibby 1999], nicméně to, o co se hraje, je žena a 

úspěch u ní. Mužovo tělo je rozhodně hlavní kategorií posouzení mužových kvalit a jeho 

mužnosti. Vypracovaná muskulatura se sémanticky osvobodila od svých někdejších 

třídních konotací (manuální práce, dělnické profese) a stala se -  jak by to nazval Bourdie -  

zdrojem symbolického kapitálu. [Gill, Henwood a McLean 2005: 40]

Očekávání načrtnutá v 1. kapitole analytické části se zdají částečně potvrzovat: muž 

je skutečně prezentován nej častěji jako nahý, každopádně jeho tělo je akcentováno a 

idealizováno, zároveň je zjevné, že o sebe pečuje, že se snaží vypadat krásně, což jej 

v očích společnosti feminizuje a přibližuje k muži měkotovi. Co však oproti původnímu 

očekávání chybí, je osvobození muže k individualismu, což je pochopitelné, neboť k němu 

má časopis Cosmopolitan osvobodit ženu -  proto chybí paralela s mužem tvrďákem a 

mužem spirituálním, pro ženu nebezpečnými mocenskými soupeři.

Proč je žena v časopise Esquire zobrazena coby sexuální objekt, se zdá být také 

nasnadě. Jak jsem již zmínil výše, je ukázána jako předmět vhodný ke konzumaci, což 

posiluje dominantní ideologii mužské nadřazenosti a negativně vymezuje mužskou 

identitu. [Fiske 1987: Chapter 11; Badinterová: passim ]

Maskulinita muže je vizualizovaná krajním, řekl bych vyhroceným způsobem. 

Představuje vlastně klasickou přehlídku virility: muž jako lovec, muž jako vítěz, muž, 

který neváhá a riskuje, čelí smrti, je odhodlaný a rozhodný, neustále v akci znovu a znovu 

potvrzujíce svoji mužnost, překonává mnohé limity. Důvodem této přehnanosti je 

nepochybně snaha kompenzovat nedostatek reálně dostupných a nabízených příležitostí 

naplnit přehnaná očekávání spojená se společenskou definicí maskulinity [Fiske 1987: 

196]. Muž v obleku či muž jako lovec jsou splněným přáním, do něhož se může 

projektovat průměrný čtenář magazínu Esquire, který ve svých 25 letech pro takovou 

dávku dominance postrádá fyzickou sílu i patřičnou sociální pozici. Tato disproporce mezi 

tím, jaké možnosti společnost mužům dává pro naplnění toho, co od nich požaduje, 

funguje v ideálním navázání na kapitalistickou výkonovou orientaci. Superman předložený 

médii, je obrovsky vzdáleným vzorem a nutí muže zvyšovat svůj výkon, růst ke svému 

ideálu. Zobrazení muže, překonávajícího extrémní limity, zobrazení monumentálních 

produktů lidské práce (zřejmě však spíše mužské) -  přesně jak je tomu v časopise Esquire -
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je ideologickou odpovědí na ideologickou poptávku po výkonu u mužů. Zobrazené zbraně, 

dopravní prostředky a další techniku můžeme chápat jako „penilní nástavce“, které mají 

uzavřít „propast mezi penisem a Falem“ [Fiske 1987: 210; překlad autor] -  signifikantem 

všech signifikantů, jak říká Lacan. [Lacan parafrázován in Badinterová 2005: 132]

Časopis Esquire dále snímá z muže zodpovědnost za „design svého těla“ [Giddens 

citován in Gill, Henwood a McLean 2005: 40], tím že mužské tělo neidealizuje, naopak 

jeho obraz rozbíjí do pestré mozaiky, metrosexuální vypracovanost těla odepisuje 

z diskurzu jako téma, které je „ideologicky a psychologicky rozčilující.“ [Fiske 1987: 204; 

překlad autor]

Z metrosexuality si však půjčuje nárok na to, aby muž chodil vkusně a módně 

oblečený a aby používal kosmetiku, která je často zobrazena ve spojení s ženou, coby 

dekorací a předmětem, k jehož vlastnictví právě spotřeba kosmetiky vede -  což nemůžu 

chápat jinak, než jako ústupek inzerci a vnějším mediálním tlakům.

Pomineme-li tedy, že určitá sdělení mohou přibližovat muže k vězení konzumu, je 

osvobození k individualismu, tedy ke službě sobě samému, téměř kompletní. Absentuje jak 

práce -  patriarchátem spojená s rolí živitele, která představuje kompromis mezi svobodou 

a omezením, tak manželství. [Fiske 1987: 206] Poněkud spornou se z hlediska osvobození 

jeví role muže jako vojáka. Ten totiž představuje kompromis moci a loajální služby -  

kompromis mezi „nekontrolovatelnými silami přirozené stránky maskulinity a 

nepřátelskou silou společnosti (a jejích norem a nároků).“ [Fiske 1987: 209; doplnil autor]

Přiblížení se mytopoetickému ideálu pak interpretuji jako snahu o návrat ke 

kořenům, něčemu původnímu, neotřesenému tolik jako výkonová maskulinita z dob po 

průmyslové revoluci. Navíc příroda je signifikantem čistoty a spojení maskulinity s ní ji 

„významově očisťuje.” Esquire se vůbec prezentuje jako Blyova „mužská matka“ -  tedy 

jakýsi mužský rádce, který má na mysli mužovo dobro a vede ho na cestě k dosažení 

zralosti.

Zajímavým nálezem je velký výskyt mnohoznačných textů, které otevírají prostor 

pro resistenci vůči dominantní ideologii. Je to v protikladu k tomu, co uvádí John Fiske ve 

své knize Television Culture, když očekává, že maskulinní texty nebudou oproti 

femininním tolik polysémantické, protože „vztah maskulinity a patriarchátu je méně 

vzdorný než vztah patriarchátu a femininity.“ [Fiske 1987: 193; překlad autor] Použití této 

textové strategie však dle mého souvisí s problematičností definice maskulinity (tedy 

otázkou, co je dominantní ideologie), se snahou redakce vyjádřit se, ale toto vyjádření pro 

jistotu relativizovat ironií či nadsázkou, neboť si redakce není jistá, pro koho vlastně píše,
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kdo je mužem dneška. Podobná nejistota se projevuje i v zobrazování mužské módy. To je 

charakteristické kompromisem - smířením snahy představit módní trendy v oblečení pro 

muže a jisté neodhodlanosti redakce muže do těchto šatů obléci. Jakoby se redakce zmítala 

mezi dvojí poptávkou -  jedni muži chtějí vědět, jak se obléknout, aby vypadali sexy a 

mužně, druzí muži na módu rezignují a nepřejí si být vystaveni jejímu tlaku. Stejně 

motivovaná je podle stylizace členů redakce do role „nezralých hošíků, kteří objevují 

svět.“ [Řeháčková 2006: 300] Zobrazení redaktora se všemi jeho nedostatky, jež čtenář 

důvěrně zná, rozhodně není tak konfliktní jako zobrazení určitého idealizovaného modela a 

funguje jako pohotovostní záplata na frustraci, kterou můžou vyvolat superhrdinové na 

sousedících vizuálech. Redakce navíc často vystupuje jako tým, nebo alespoň redaktoři ve 

dvojici, což zakrývá „nejistotu individua, aniž by přitom byla ohrožena jeho nezávislost.“ 

[Fiske 1987: 213; překl. autor]

K subverzivním strategiím patří právě také pluralita a kontrast vyobrazených mužů, 

hypervirilních vzorů a femininních antivzorů. Takto je totiž generována jakási 

supermaskulinita, v níž se spájejí protiklady mužských rolí, vzhledu, hodnot, aby si 

maskulinně, lépe řečeno chlapsky, mohl připadat každý držitel biologického označení muž. 

Spíše než na hravost to poukazuje na problematičnost maskulinity, její nejednoznačnost, 

zmatenost a rozpolcenost, a signifikuje to krizi. To potvrzují i slova šéfredaktora, když 

říká, že „být heterosexuální muž je velký problém (, protože) (n)emáte za sebou žádnou 

skupinu, která brání vaše práva.“ [Hrabě 2004: Příloha] Muži tak zcela dle očekávání 

projevují větší vnímavost a citlivost na fakt rozkolísání maskulinity než ženy.

Je evidentní, že časopis Esquire nepředkládá vlastně žádnou konkrétní definici 

muže, neboť předkládá všechny najednou. Nová hegemonní maskulinita je vlastně sumou 

většiny možných maskulinit s přidaným akcentem na tradiční hodnoty. Jak správně 

konstatuje ve své práci Jiří Hrabě: „Muž se snaží za každou cenu uhájit pozice.“ [Hrabě 

2004:35]
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Závěr
Ve své práci jsem ukázal, že teoretický koncept krize je vizualizován v časopisu 

Esquire, kdežto v časopise Cosmopolitan je maskulinita představena jako neproblematická 

a odpovídá modifikované podobě metrosexuála. Na poptávku po metrosexualitě, která 

takto ze strany žen vzniká, musí přirozeně reflektovat i mužský svět, zde reprezentovaný 

Esquirem. Metrosexualitu jako komplexní projekt však nepřijímá a ohrazuje se především 

proti požadavku na vypracované tělo. Maskulinitu oproti tomu konstruuje na výkonové 

bázi a tradičních představách o muži, který je minimálně emocionální, odvážný, ochotný 

riskovat a který dobývá mužnost každý den. Zároveň je tato představa o muži 

relativizována ironií -  což ukazuje na její křehkost a krizovou mlhavost. Esquire 

neposkytuje muži návod, jak se má chovat, ale ubezpečuje ho, že mužnost spočívá hlavně 

v tom, nechovat se jako žena.

Muž současnosti je tak, zdá se, chycen v křížové palbě ženských a mužských 

představ o mužích. Dost možná si začíná uvědomovat nový trend, který proměňuje jeho 

tělo na významný zdroj kapitálu, a to na úkor tradičních hodnot a privilegií.

Co ve vybraných magazínech zcela chybí je prezentace projektu androgyna 

Elizabeth Badinterové. To je nesporně dáno tím, že jeho odlišnost je výhradně vnitřní, jeho 

podoba nemá nějakou danou konvenci a je tudíž velmi těžko vyjádřitelná vizuálem.

Jako hlavní problém své práce vidím jakousi omezenou reprezentativnost závěrů. 

Bohužel to je daň obrazové analýzy, která navíc stále nemá příliš ustálenou metodiku a 

jejíž možnosti se teprve objevují. Mým cílem však nebylo provést vyčerpávající analýzu 

obrazového materiálu, nýbrž ukázat dominující trendy v zobrazování muže a ukázat jejich 

vazbu na prostudovanou literaturu. Chtěl jsem ukázat, že je třeba věnovat vizuálům více 

pozornosti, neboť představují neopominutelný zdroj informací o maskulinitě a jejím 

konstruování. Možnost zobecnění závěrů je omezená také proto, že oba zvolené magazíny 

představují specifický a úzce vymezený mediální prostor. Přirozeně nelze uvažovat o 

viditelném vlivu právě těchto magazínů na chování mužů, resp. žen, protože reálný muž je 

obklopen světem rozmanitých podnětů a účinek sdělení obsažených v těchto magazínech 

má tak omezený dosah.

Přesto věřím, že může být má práce zajímavým přínosem v exploraci toho, jak se 

v médiích současnosti konstruuje maskulinita.
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PŘÍLOHA: PROJEKT PRÁCE
Vizualizace tělesnosti a konstrukt maskulinity v českých tištěných médiích 

v posledních 50 letech 

Kontext tématu
Studií, které se zabývají tzv. mýtem krásy, tedy evidentním tlakem tištěných médií na 
definování toho, co je krásné a žádoucí, a z tohoto tlaku plynoucím sebepojímáním a 
osobní přeměnou, je celá řada, nicméně většinou se soustředí na působení médiích 
určených primárně ženám a jejich efektu právě na ženy. Toto působení má podobu 
fotografického materiálu, kdy je ženám podsouvána za vzor určitá podoba modelek, jejíž 
vzhled je navíc často značně digitálně upraven, nebo má podobu článku či ankety, často se 
tvářících jako by v jejich pozadí stál hodnověrný a reprezentativní výzkum, nebo mají 
podobu seriálu rad, co dělat v různých situacích, resp.jak je správné a žádoucí (tedy 
ideální) jednat a co nikoli. Ideální koncept, který tato média šíří se tedy netýká čistě krásna 
fyzického, nýbrž předkládá i vzorce jednání se snahou vytvořit ucelenou ideální koncepci 
feminity.
Dluh, který však stále nebyl splacen, spatřuji zejména ve variantě takové studie na mužské 
téma, neboť není sporu o tom, že i muži jsou vystaveni obdobnému tlaku médií a že i oni 
se musí „vypořádat“ s předloženým vzorem maskulinity.

Vlastní problém
Ve své práci bych se chtěl zabývat mediálním konstruktem maskulinity. Chci ukázat, jak 
se mění norma krásna (a zní vycházející vizualizace) na pozadí sociokultumích změn, co 
všechno je prostřednictvím vizualizací sdělováno - dešifrovat obsahy obrazů, a dále zjistit, 
jak je jejich prostřednictvím vytvářena maskulinita a jak se vyvíjí, zdaje zaměřena na 
celistvou koncepci muže, kterou je nutno kompletně převzít, či jen na aplikaci několika 
specifických vlastností na čtenáře apod. Jelikož se jedná o explorativní studii, lze 
předpokládat, že další výzkumné otázky formulovány v závislosti na průběhu výzkumu.

Metodika práce
Klíčovou metodou bude sémiotická a diskursivní analýza primárně obrazového materiálu 
ve vybraných časopisech (Řeháčková, 2006; Horáková 2006), vycházejících u nás v letech 
1956 -  2006. Konstrukce vzorku: za každých pět let vymezeného časového horizontu 
zařadím do analýzy 2 vydání 2 různých časopisů, (tedy na každých 5 let připadnou 4 kusy)
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