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Anotace 

Předkládaná práce se zabývá otázkou, jak se promítalo bohatnutí a chudnutí československé 

společnosti v letech konjunktury a krize za První republiky v publicistice, která ovlivňovala, 

respektive vytvářela životní styl určitých vrstev. Ve zvoleném období zažilo Československo 

dvě hospodářské etapy, přičemž první z nich datována lety 1925-1929/30 znamenala 

nebývalou konjunkturu, zatímco léta 1929/30-1933/34 představovala pravý opak. Tato teze 

pracuje s představou odlišného étosu dvou období a právě jejich odraz a případnou proměnu 

v životním stylu předkládaná práce na základě dobové publicistiky, konkrétně čtyř ročníků 

ženského časopisu o životním stylu, sleduje.  
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Annotation 

This thesis deals with the question of growing wealthy and becoming poor of the Czech 

society in the years of boom and bust between the World Wars. I seek to inquire into these 

processes on account of lifestyle journal that influenced and constituted the lifestyle of one 

specific social class. Between the First World War and the Second World War Czech lands 

experienced two different economic cycles. The second half of the 20s brought unprecedented 

boom but was followed by a recession which lasted till 1933/4. This consideration supposes 

different ethos of these periods. The changes in the lifestyle or to be precise representation of 

lifestyle are examined in the lifestyle journal for women who were playing increasingly 

important role in the society.        
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ÚVOD 

 

         V předkládané práci se snažím volně navázat na svou proseminární práci, která se týkala 

vnímání bohatství a luxusu v díle raných českých národohospodářů - F. L. Riegera a F. L. 

Chleborada. Analýzou ekonomických spisů výše zmíněných autorů jsem se pokusil vymezit 

obsah pojmů „bohatství“ a „luxus“ a zamyslet se nad jejich úlohou v nově se konstituující 

disciplíně - národním hospodářství. V bakalářské práci jsem problematiku bohatství a luxusu 

nechtěl opustit a položil jsem si proto otázku, jak se promítalo bohatnutí či chudnutí české 

(československé) společnosti v letech konjunktury a krize za První republiky v publicistice, 

která ovlivňovala, respektive vytvářela životní styl určitých vrstev. Ve zvoleném období 

zažilo Československo dvě hospodářské etapy, přičemž první z nich datována lety 1925-

1929/30 znamenala nebývalou konjunkturu, zatímco léta 1929/30-1933/34 představovala 

pravý opak. Na základě analýzy čtyř ročníků (1928/9, 1930/1, 1932/3, 1934/5) ženského 

časopisu „o společnosti“ budu sledovat, zda a jak se tato odlišná období promítla do životního 

stylu, resp. do přemýšlení a úvah o životním stylu. Spolu s tím se nabízí otázka do jaké míry 

tento typ časopisů reflektuje a odráží události a procesy své doby, zda je s nimi těsně spjat a 

slouží mu jako rámec či zda jej lze charakterizovat větší či menší mírou autonomie a 

považovat jej za systém, který se vyvíjí do určité míry nezávisle na ekonomických a 

politických podmínkách, kterými procházela společnost jako celek.1  

         Jako pramen pro sledování těchto názorů a proměn mi bude sloužit dobová publicistika. 

V První republice vycházely podobně koncipované časopisy pro různá publika, definovaná 

například sociálně, genderově aj., a mohou tak poskytnout zajímavý materiál pro srovnání 

sociálně i genderově diferencovaných představ o životním stylu, respektive jeho vzorů.  

         Za pramenný materiál, který budu analyzovat jsem si zvolil časopis Eva. Tento titul 

reprezentuje jen relativně úzký a specifický typ časopiseckého trhu za první republiky. Jedná 

se o ženské periodikum o životním stylu, které pravidelně - jednou za 14 dní - vycházelo od r. 
                                                 
1 D. McQuail, Úvod do teorie masové komunikace, 1999, s. 86. 
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1904 do r. 1943 s přestávkou mezi léty 1925-1928. Co se týče implikované sociální vrstvy 

čtenářů, resp. čtenářek, časopis byl určen pro ženy z vyšší společnosti či alespoň životní styl, 

o němž referuje a který předkládá, lze považovat za signifikantní a distinktivní pro tyto  

vrstvy. Z výše zmíněné charakteristiky je patrné, že Eva cílila na poměrně úzkou vrstvu 

společnosti, která nicméně - přijmeme-li hypotézu Norberta Eliase o difuzi kulturních vzorů 

spotřeby - může mít v otázce životního stylu vliv na značně širší a početnější skupinu než je 

ona sama.2 Leckteré změny v životním stylu se odehrávaly v domácnostech a rodinách a zde 

lze předpokládat, že hlavními aktéry byly ženy.  

         Problematiku životního stylu tedy nezkoumám empiricky, nesleduji participaci 

jednotlivých společenských vrstev či skupin na různých kulturních formách, na 

volnočasových aktivitách, jejich každodennost nebo spotřební koš. Navíc výše zmíněný 

časopis byl určen primárně pro městskou společnost, kterou byl také většinou čten a až do 

roku 1932 vycházela Eva jen v Čechách, což představuje v rámci celé společnosti Českých 

zemí omezení explanačního potenciálu závěrů analýzy.  

         Předkládaná práce tak v tomto kontextu může představovat pouze parciální sondu do 

výše zmíněné problematiky bez ambice na generalizaci či kompletní rozbor a popis životních 

stylů jednotlivých vrstev či, řečeno s Pierrem Bourdieu, sociálních polí  - tento úkol si neklade 

za cíl ani Zdeněk Kárník v mimořádně komplexní třídílné syntéze o meziválečném 

Československu. Analýzou zvoleného pramene ve výše popsaných souvislostech možná práce 

získává lehce inovativní přídech, ale nepřesahuje rámec určité mikrosondy, jejíž závěry 

odpovídají reprezentativnosti jejího vzorku.  

         Co se týče časového období, které jsem si pro toto téma vymezil, jedná se o tzv. „zlatá 

léta“ republiky a následnou hospodářskou recesi. Byť se otázka životního stylu představená 

v rubrikách časopisů může zdát jako velice proměnlivá a sezónní záležitost, lze vypozorovat 

určitou setrvačnost a určité tendence, které ukazují na střednědobý fenomén. Mým zájmem je 

ale především proces vnímání a dynamiky vnímání životního stylu na základě změněné 

hospodářské a odtud i sociální situace společnosti, resp. některých jejích vrstev. Hypotézou, 

kterou budu pomocí rozboru pramenného materiálu zkoumat je skutečnost, že zatímco doba 

druhé poloviny 20. let 20. století je charakterizována pokrokem, optimismem a určitým 

hospodářským a budovatelským nadšením, tak recese první poloviny 30. let přináší skepsi a 

zklamané naděje. Tato teze pracuje s představou odlišného étosu dvou období a právě jejich 

proměnu či předěl bych rád na základě dobové publicistiky o životním stylu - odvětví, které 

                                                 
2 N. Elias, The court society, 1983. 
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může být vnímáno jako výkladní skříň hospodářského úspěchu a prosperity či naopak 

neúspěchu a stagnace obyvatel té které země - chtěl sledovat.  

         Odtud se odvíjí další otázka, totiž do jaké míry tento druh časopisů informuje o 

každodennosti své doby, o jejích specifických hodnotách a vlastnostech, do jaké míry lze na 

základě tohoto typu časopisů (re)konstruovat obraz dané doby a domýšlet si její každodenní 

praxi. Do jisté míry se jedná o problém obecně historiografický a noetický, ale konstantnost 

obsahů těchto pramenů po velice dlouhé časové období a do značné míry odtrženost od 

každodenních událostí přeci jen zasluhují reflexi. Tato problematika však netvoří jádro práce, 

bude jí věnována jen teoretická úvaha a případné zmínky k tomuto tématu jsou v rámci práce 

sekundární.     

         Inspirací pro téma životního stylu, které v české historiografické produkci není příliš 

rozšířené a představuje někdy spíše „veselé maličkosti“, než aby vyzývalo ke konceptuálnímu 

přístupu, byla kniha P. Bourdieu La Distinction.3 Model kulturní sociologie, který v knize 

představuje je velkou výzvou pro sociální vědy obecně i historiky zabývající se sociálními 

jevy v dějinách. Přestože k němu dospívá výzkumem francouzské společnosti v 70. letech 20. 

století, domnívám se, že představuje určité obecné principy, po jejichž platnosti a fungování 

v dějinách se můžeme ptát a které mohou rozšířit metodologickou paletu či tematickou 

perspektivu historických věd. Významné příspěvky k problematice životního stylu, jeho 

podmíněnosti, třídní strukturace, jeho atributů ad. přinesla anglická a americká sociologie. 

Tradici výzkumů provedených na tomto poli lze převážně datovat do období po druhé světové 

válce, největší rozvoj zažijí v 80. a 90. letech 20. století. Diskuse probíhaly a probíhají na 

teoretické, metodické i aplikované úrovni, ale pro historika je při přejímání metod, témat či 

způsobu tázání zapotřebí velké obezřetnosti, neboť realizování výzkumů a klarifikace metod 

probíhala na soudobé společnosti, která měla jiné zkušenosti, horizonty a problémy než 

společnost meziválečná. Aplikace některých postupů tak může představovat testování 

platnosti hypotéz směrem do minulosti. 

         Třebaže může být otázka a problematika životního stylu velmi subjektivní a 

intencionální, je ovlivňována sociokulturním milieu a v případě vybraných pramenů i jejich 

formou a cílem, neboť mnohé z analyzovaných publicistických textů se snaží mít persvazivní 

či normotvornou funkci. K tomu přistupuje role a zaměření reklam, které vedle své primární 

funkce konstituují i určitý horizont recipientů jejich sdělení, který se může podílet na  

                                                 
3 P. Bourdieu, La Distinction. Critique sociale du jugement, 1979, vycházel jsem však z anglického překladu 
Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste, 1984. 

9 
 



distinktivních praktikách. Práce se soustředí jen na jednu rovinu diskurzu o životním stylu, 

jejím předmětem není recepce a rezonance představených názorů a vzorů ve společnosti.   

         Co se týče metod použitých pro rozbor pramenného materiálu, pracuji zejména 

s kvalitativní obsahovou analýzou, částečně zaměřenou ve smyslu kontingenční obsahové 

analýzy a dále s kritickou analýzou diskurzu. Zpracování kvantitativní obsahové analýzy by 

jistě poskytlo intersubjektivně ověřitelnější postřehy či závěry, ale vyžadovalo by zpracování 

homogennější série pramenů než jsou čtyři ročníky jednoho časopisu. Popis způsobu rozboru 

a interpretace textu bude podrobněji vysvětlen jako část předposlední kapitoly, před samotnou 

analýzou výše zmíněného pramene. 

         Koncept životního stylu a jeho operacionalizace nabízí široké množství přístupů a 

alternativ. Z tohoto důvodu je představení problematiky bádání o životním stylu a jeho 

možnému vymezení věnována celá kapitola. Pro mou práci se jedná o klíčový pojem a jeho 

vysvětlení, vhodná operacionalizace a odůvodnění, proč jsem zvolil ten který přístup 

k životnímu stylu jsou proto velmi důležité. Bádání o životním stylu je nejvíce 

rozpracováváno v sociologické produkci a rozvíjí se především po 2. světové válce. Výhodou, 

kterou však mají sociologové ale už ne historici je skutečnost, že sociologové mohou data 

získávat prostřednictvím dotazníků a rozhovorů, na jejichž základě si mohou verifikovat 

platnost své operacionalizace. Historik nic podobného učinit nemůže. Při úvahách o životním 

stylu badatel často musí balancovat mezi ekonomickými danostmi, které určují hranice 

možností a kulturními a společenskými představami, které jsou obsaženy v mentálním 

horizontu aktérů.   

         Životní styl představovaný ve výše zmíněném časopisu nereprezentuje autochtonní 

představy české společnosti, ale čerpá ze zahraničních vzorů a je jimi ovlivňován. 

V některých oblastech, jedná se zejména o módu je stále za vzor vytříbenosti a správné 

etikety považována Francie, ale v meziválečném období se stále více jako vzor, např. ve 

vedení domácnosti, prosazují Spojené státy. V této souvislosti lze hovořit o tzv. 

„amerikanizaci“, k jejíž recepci či akulturaci dochází i na stránkách časopisů o životním stylu. 

I když se jedná o dějiny transferu, domnívám se, že v tomto případě je tento pojem vhodnější 

než pojem „transkulturace“, který zavedl kubánský sociolog a etnolog Fernando Ortez 

Fernandez, ale jež v sobě obsahuje jiné implikace.4 Spojené státy byly v této době vnímány 

jako vzor, amerikanizace se týkala jak materiálních, tak myšlenkových sfér života a dochází 

k přejímání nových idejí a pojmů. Myšleno s Ernstem Cassirerem, definování nového pojmu 

                                                 
4 F. Ortez, Cuban Counterpoint: Tobacco and Sugar, 1995. 
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konstituuje i novou „duchovní dimenzi“, což tedy znamená nejen sémantickou změnu, ale i 

performativní úkon.5 V otázce společensko-politického myšlení se s tímto názorem na bázi 

společnosti ztotožňují autoři cambridgeské školy. Naopak R. Koselleck, reprezentant 

Begriffsgeschichte, předpokládá jistou dualitu pojmu a reality, kdy pojmosloví modeluje 

sociální strukturaci a struktura nepřímo ovlivňuje pojmosloví. 

         Ohledně výběru ročníků časopisu jsem se snažil vybrat je tak, aby spadaly do 

jednotlivých období. Ročník 1928 vychází v době vrcholného hospodářského rozkvětu a 

konjunktury, zatímco ročník 1930 představuje určité mezidobí, kdy na jedné straně 

konjunktura odezněla, ale příznaky krize jsou ještě málo patrné a málo silné. Ročník 1932 

vychází v roce, kdy nastal mimořádný propad hospodářství a krize už nebyla vnímána jen 

jako cyklická recese, ale globální pád úvěrového systému v roce 1931 přiměl ekonomické 

teoretiky k označení „great depression“. Ročník 1934 pak následuje po hospodářsky 

nejhorším roku, kdy však už v některých odvětvích dochází k obnovování a průmysl i 

hospodářství začínají pozvolna růst.  

         Je otázkou, do jaké míry výběr několika ročníků umožňuje sledovat synchronní či 

diachronní posuny na poli vnímání životního stylu. Jistě by šlo selektovat jen určitý typ 

článků, některé zahraniční práce si například vybírají jen publicistickou tvorbu a ne ukázky 

z knihy a beletrii na pokračování, ale tím by se nepodařilo zachytit představy o životním stylu 

v jejich komplexnosti. Životní styl nelze artikulovat jen skrze materiální sféru, neméně 

důležité jsou představy aktérů a sdílené hodnoty. Záměr otisknout určitou knihu na 

pokračování nemusel být volen náhodně, ale může sloužit jako cenná informace o své době, 

na druhou stranu zde mohly působit ekonomické a jiné tlaky na publicistiku, což navádí 

badatele k opatrnosti při oceňování důležitosti jednotlivých prvků zkoumaných pramenů.   

         Práce je rozčleněna do pěti kapitol, dále úvodu, jenž obsahuje podkapitolu o literatuře a 

závěru. Zatímco první a částečně třetí kapitola jsou pojaty více synteticky, výkladově a jejich 

text je inspirován převážně sekundární literaturou, v druhé, čtvrté a páté kapitole jsem usiloval 

o analytický přístup a podrobný rozbor zkoumaných jevů.  

 

O LITERATUŘE 
  

                                                 
5 E. Cassirer, Filosofie symbolických forem 1. Jazyk, 1996. 
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         Základní dělení, které se pro tituly použité k této práci nabízí, je dělení na primární a 

sekundární literaturu. Jako pramen jsem si vybral výše zmíněný časopis o životním stylu - 

Evu, jejíž čtyři ročníky představují korpus více než 2 500 stran textu. Tento časopis vycházel 

mezi lety 1904-1921 s podtitulem „měsíčník pro vzdělání českých žen a dívek“, poté mezi 

lety 1922-1925 s názvem „Ženský časopis Eva“. Následovala tříletá odmlka a časopis se vrací 

v roce 1928 s názvem „Eva: časopis moderní ženy“, jehož podtitul je v roce 1932 změněn na 

„časopis vzdělané ženy“, který vydrží až do zániku časopisu v roce 1943.  

         Z diskurzu o životním stylu si tak vybírám jen jednu rovinu. Do diskurzu o zkoumaném 

fenoménu patří vedle časopisů, které jsou vnímány jako nositelé životního stylu, také deníky, 

dopisy, každodenní praxe, která reprodukuje životní styly, jež zas naopak mohou sloužit jako 

její určitá struktura a další. Pro účely této práce je nemožné postihnout všechny roviny. A to 

se ještě stále pohybujeme v diskurzu o životním stylu. Budeme-li se inspirovat tezemi 

Michaela Foucaulta, pak je tu ještě „vědění“ o životním stylu, které je předdiskurzivní, není 

samo sobě omezeno a představuje tak sumu vědění o tomto tématu. V případě časopiseckých 

pramenů je to publicistika, která transformuje „vědění“ do diskurzu, v němž fungují určitá 

pravidla, postupy a metody. Ve výše zmíněných souvislostech je pojem diskurz chápán jako 

„každý systém výpovědí, který se objevuje v dějinách a který množinu výpovědí, jimž vládne, 

drží pohromadě konečným množstvím pravidel a takto brání, aby se rozplynula v nějakém 

jiném systému výpovědí.“6 Zajisté to není nejširší ani jediná možná „definice“, ale vzhledem 

k zaměření práce na právě jednu rovinu vnímání životního stylu ji považuji za nejvhodnější.   

         Zatímco zkoumané prameny jsou přístupné v Oddělení časopisů Knihovny Národního 

muzea, sekundární literatura, která by se přímo dotýkala zkoumaného období a fenoménů v 

české historiografické produkci chybí. Neobjevil jsem ji v monografickém zpravování, ale ani 

ve studiích a statích, zatímco materiálů a příspěvků k hospodářským dějinám byl dostatek. Pro 

období První republiky se zdá, že sociální dějiny nejsou tak zevrubně prozkoumány jako 

hospodářské. V otázce teoretického uchopení životního stylu jsem se opíral převážně o 

sociologickou produkci, ze které jsem načerpal mnoho postřehů a nápadů, při analýze 

mediálních sdělení obecně a publicistických konkrétně jsem se nechal inspirovat literární 

vědou a mediálními studii, které mají tuto problematiku velmi dobře propracovanou.  

 
 
 
 
 
                                                 
6 M. Frank, Co je neostrukturalismus?, Praha 2000, s. 167. 
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1. HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝVOJ ČESKÝCH ZEMÍCH V LETECH 1918-1934/5 
 

„Podnikavost je vlastnost povahová právě tak jako vynalézavost, sklon k vědeckému bádání 

nebo k umělecké tvorbě. Je to vlastnost velmi vzácná a řídká a směle lze říci, že nesmírný 

kulturní a civilizační pokrok lidstva v posledních několika staletích je především ovocem 

myšlenek, jež vznikaly v několika vynalézavých, tvořivých či bádavých hlavách (…)“  

 

V.M. Havel, Mé vzpomínky 

 

         V první kapitole bych rád podal stručný popis hospodářského vývoje a ekonomické 

situace Československa v meziválečném období. V kontextu děl, která tomuto tématu byla 

věnována - zmínil bych především třídílnou syntézu Zdeňka Kárníka České země v éře První 

republiky (1918-1938), o jejíž závěry jsem se převážně opíral a třetí svazek knihy Dějiny 

hospodářství v Českých zemích od počátku industrializace do současnosti od Vlastislava 

Laciny a Jaroslava Pátka - půjde skutečně jen o hrubý nástin. Lze uvažovat o určité korelaci 

mezi ekonomickou situací země a jejích občanů a jejich životním stylem, resp. představami o 

životním stylu, proto se budu záměrně snažit klást důraz na trendy a tendence meziválečného 

hospodářství a sociální aspekty ekonomického vývoje. Příznivá ekonomická situace, stabilita, 

zaujetí ideou růstu a dostatek disponibilního kapitálu obyvatel vede k rostoucím investicím do 

spotřebního zboží, které stále rozšiřuje svůj sortiment a proniká ve zvýšené intenzitě do 

dalších vrstev společnosti. Přestože jako pramenný materiál jsem zvolil časopis, který cílil na 

vyšší společenské vrstvy, nelze opomenout, že to byla právě početnost dělnictva a středních 

tříd, která jim dávala pozici nejsilnějšího sociálního i ekonomického elementu ve skladbě 

české společnosti. I pro střední třídy vycházely různé druhy časopisů a magazínů, např. Pestrý 

týden, Hvězda, Ženský obzor, Český svět nebo Pražský ilustrovaný zpravodaj.   
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         Hospodářský faktor představuje jeden z důležitých prvků, jimiž je modelována sociální 

struktura společnosti a hospodářské podněty mohou sloužit jako silný impuls sociálního 

rozvrstvení společnosti. Vyjdeme-li z pojetí historických časů podle Fernanda Braudela, pak 

změny hospodářské a společenské patří k těm střednědobým, označovaným jako conjoncture 

a analyzované období necelých dvaceti let - jakkoli bylo v dějinách Českých zemí přelomové 

- představuje příliš krátký interval pro podchycení těchto změn.7  

         Při popisu vývoje hospodářské a sociální situace se omezím na České země a Slovensko 

i Podkarpatskou Rus ponechám stranou. Důvodem je skutečnost, že časopis, který budu 

analyzovat je české provenience a je zaměřený na české publikum.    

 

OBDOBÍ 1918-1929 
         Meziválečná éra je v hospodářských dějinách Československa jedinečným obdobím, 

neboť dochází k vytváření samostatné československé ekonomiky. Rozvoj hospodářství a 

průmyslu po první světové válce mohl navazovat na hospodářství a průmysl vystavěné v době 

Rakouska-Uherska a toto dědictví se v hospodářském systému a procesech projevuje. Český 

průmysl budovaný v době Rakouska-Uherska byl orientovaný na celně chráněný trh celé 

monarchie a vznikal s podporou vídeňského kapitálu (zejména bank), dále patřil českým, 

rakouským a říšským Němcům. Podle zaměstnanosti v zemědělství, průmyslu a terciérní sféře 

patřilo Československo kolem roku 1918 k průmyslově agrárnímu typu země. Po první 

světové válce jsou nastaveny určité parametry evropského ekonomického i politického 

systému, do kterých se ČSR dostala a které tvořily mantinely jejích možností. 

Československo spojilo svoje osudy s vítěznou Dohodou, zejména s Francií. Poválečné 

uspořádání Evropy ve francouzském pojetí a spolu s tím i garance Československu spočívají 

na několika pilířích, jejichž naplňování je ale značně nejisté a zatímco ve dvacátých letech se 

jej daří uskutečňovat, od počátku třicátých let má slábnoucí tendenci.  

         Během první světové války došlo k poklesu hrubého národního produktu téměř o třetinu 

a rekonstrukce průmyslu a přechod na mírové hospodářství byl velice komplikovaný. Ve 

srovnání s předválečným růstem je tempo růstu zhruba poloviční, přičemž mezi hlavní 

faktory, které tuto skutečnost ovlivňují patří desintegrace států a trhů, celní přehrady, 

nedostatek surovin a dovozní i vývozní kvóty. Dojde k přerušení a vykloubení hospodářských 

vazeb jak při zajišťování surovin, tak odbytišť, a dříve samozřejmé vazby se stávají 

                                                 
7 F. Braudel, Dlouhé trvání, in Antologie francouzských společenských věd: antropologie, sociologie, historie, 
Cahiers du CEFRES, č. 8, 1995, s. 145-188. 
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předmětem mezistátních jednání. Potížím meziválečné ekonomiky dokázaly lépe čelit státy 

s velkým vnitřním trhem a státy, které byly málo závislé na zahraničním kapitálu. 

Hospodářská krize po první světové válce nepůsobila na ČSR přímo, ale prostřednictvím 

Německa, které figurovalo jako klíčový hospodářský partner První republiky. Hospodářská 

deprese a sociální krize, ke kterým přispívala i deflační politika, přinášely sociální zápasy a 

neshody, což neumožňovalo vzestup nejpočetnější složky obyvatelstva Českých zemí - 

dělnictva a zaměstnanců - která současně tvořila klíčovou část vnitřního trhu Českých zemí. I 

v důsledku těchto retardačních či stagnačních jevů došlo k překonání průmyslové výroby 

z roku 1913 teprve v roce 1924.  

         Hospodářská stabilita Československa, které na jedné straně disponovalo velkým 

průmyslovým potenciálem, ale na druhé straně nedostatečnými surovinovými zdroji se 

odvíjela od efektivního exportu a importu. Hospodářství bylo silně napojeno na mezinárodní 

kapitál a v průběhu poválečné rekonstrukce se ČSR zapojila do cyklického vývoje světového 

hospodářství, který byl v druhé polovině 20. let charakterizován výraznou konjunkturou.. 

Hospodářský vzestup znamenající vyšší příjmy se promítnul v každodenním životě v růstu 

osobní spotřeby a životní úrovně obyvatelstva. Největší rozmach konjunktury české země 

zažily v r. 1927, což mělo své důsledky i ve sférách společenského života. Kromě externích 

faktorů můžeme mimořádný růst tohoto roku přičíst i Englišově daňové reformě, která 

snížením daní podnikatelům podpořila konkurenceschopnost československých výrobků a tím 

i gradující konjunkturu.  

         Jedním z možných měřítek způsobu života obyvatel je sledování toho, žijí-li na 

vesnicích, v malých či středně velkých městech nebo konečně ve velkoměstech, která pro toto 

období byla chápána jako městská sídliště s počtem obyvatel převyšujícím 100 tisíc. 

Charakter a velikost sídliště má vliv na možnosti využívání technické vyspělosti a 

vybavenosti bytů, má vliv na mobilitu obyvatel, přístup k vykonávání povolání a vzdělání, 

každodennost a zvyky. Poměšťování společnosti v letech 1910-1920 je ve srovnání 

s předchozím obdobím relativně pomalé a za tuto dobu se zvýší jen o 1,05 %. Důvodem je 

skutečnost, že za války a v poválečné bídě se dalo na venkově přežít snadněji a lidé se do 

měst nestěhovali. Znatelný přírůstek je ve velkoměstech (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň), která 

měla dohromady 10% obyvatel země, což ukazuje na skutečnost, že právě ona na sebe strhla 

proces urbanizace Českých zemí. V této souvislosti jistě stojí za zmínku mimořádný rozmach 

Prahy, který ji proměnil v metropoli moderního evropského státu, což jakoby symbolicky 

odráželo celý vzestup, kterým České země procházely.  
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         Život obyvatel ve městech měl podstatný vliv na způsob jejich života v mnoha směrech. 

Šlo o úroveň bydlení, o využívání náročnějších kulturních programů (divadlo, kino), o 

možnost využívat např. sportovní kluby a zájmové spolky. Snad největší vliv měla snadná 

dostupnost škol všech stupňů, i když i tady se rozdíly mezi městem a venkovem zmenšovaly. 

Ve městech zpravidla probíhal bohatší spolkový život, u nižších sociálních vrstev, zvláště 

dělnictva, efektivní odborová organizovanost. Zvyšování počtu městského obyvatelstva bylo 

proto i neklamným odrazem stupňování civilizační úrovně obyvatelstva. V roce 1930 téměř 

polovina (48,5%) obyvatel žila ve městech. Skladba, instituce a zázemí vesnice, města a 

velkoměsta se liší a formuje tak hranice životního stylu, což nám umožňuje představit si, jaké 

civilizační nároky na své okolí obyvatelé asi kladli a jak byli uspokojováni. Místo, kde se 

usadili a žili mohlo být do určité míry odrazem i výsledkem těchto nároků. 

         Z analýzy konjunktury podle odvětví bych se rád zastavil u nových odvětví, zejména 

výroby elektřiny, která kromě svého ekonomického významu měla i zásadní vliv na podobu 

každodenního života a sociálních aspektů obyvatelstva. Rostoucí výroba elektrické energie a 

její spotřeba při osvětlení měst, domácností a při používání domácích potřeb se stala 

příznakem civilizačního postupu země. Dalším modernizačním odvětvím byla výroba 

automobilů, v němž však české země zaostávaly a před konkurencí se chránily vysokými cly. 

Osobní automobily se stávají příznačnými pro úroveň horních a zčásti vyšších středních 

vrstev, přesto kvůli nevyhovujícímu stavu a nedostatku silnic je ČSR v přepočtu automobilů 

na 100 obyvatel až na 13. místě, nicméně je třeba vzít v úvahu velké regionální diference 

v rámci Československa. 

         Ve 20. letech je zřetelný rozmach živností nevýrobní povahy. To lze považovat za výraz 

postupující industrializace, která podlomila schopnost některých výrobních řemesel 

(konfekce, obuv) konkurovat levnější velkovýrobě. Odkazy řemeslníků na vyšší kvalitu 

nemohly už nacházet odezvu u drobného spotřebitele, který se orientoval „moderně“, tj. na 

zboží, které nemusí už mít výdrž jako za časů rodičů a prarodičů, ale naopak se nezřídka 

z módních důvodů obměňuje. Česká společnost se poměrně rychle modernizuje, mění se 

spotřební zvyky a vzory. V čele již nestála snaha napodobovat aristokracii, ale pole ovládlo 

demokratické republikánství, v pánském oblékání přišel volně střižený oblek, v ženském se 

prosazovala volná halenka či šaty, jež se zkrátily pod kolena. Dochází ke změnám v postavení 

žen, ale na jedné straně stojí jejich zakotvení v právním systému, na druhé straně zděděné 

představy a stereotypy. 

         V industriálním období je civilizační vzestup indikován rostoucím počtem zaměstnanců 

v průmyslu, který tvoří rozhodující faktor rozvoje země. Neméně důležitá je ale i sféra 
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terciéru, která je k průmyslu komplementární a u obou dojde k růstu počtu zaměstnanců mezi 

lety 1921-1930 o dvouciferné číslo. Kompletování služeb, dopravou počínaje a obchodem 

konče, stejně jako narůstání tzv. středních vrstev společnosti, bylo markantním jevem 

společenských proměn Českých zemí.     

         Za povšimnutí stojí vývoj československé společnosti podle demografických hledisek, 

který umožňuje zkoumat, nakolik měla hospodářská prosperita za následek sociální vzestup. 

V českých zemích ve 20. letech probíhala demografická revoluce, během které docházelo 

ke změně ve způsobu reprodukce obyvatelstva a k novému fungování rodiny ve společnosti. 

Za období od r. 1921 do r. 1930 se zvýšil počet obyvatel zhruba o šest procent, ale za důležitý 

rys je nutno považovat důraz na vyšší kvalitu a intenzitu výchovy. 

         Množství spolků, asociací, svazů a obecně organizovanost společenského života je 

zarážející a např. jen sportovní organizace zahrnovaly asi osminu obyvatel. Stabilita takto 

proorganizované společnosti je relativně vysoká a současně při těchto činnostech dochází 

často k propojování různých sociálních vrstev. Nicméně alespoň v Českých zemích se 

nedařilo napojit organizace na integrační národnostní aspekt, neboť spolkový život fungoval 

podle nacionální diverzifikace, ve které měli Češi a Němci své organizace.  

         V roce 1929 dochází k vyvrcholení úspěšného nástupu První republiky. Nicméně již 

tento rok je poznamenán zpomalováním tempa hospodářského růstu. Málokdo si je toho 

vědom a přikládá této skutečnosti význam, ale z dnešní perspektivy je patrné, že docházelo 

k vyčerpání odbytových možností domácího i zahraničního trhu. Tato situace byla labilní 

dlouhodobě a nelze ji bezprostředně přičíst na vrub krachu burze v New Yorku, stejně tak 

důsledky „černého pátku“ nelze považovat za blesk z čistého nebe, neboť se projevily až 

v roce 1930. Hmatatelnějším symptomem změny se stala agrární krize, kdy od r. 1928 začaly 

klesat ceny zemědělských produktů a pozdější pád průmyslu tuto agrární depresi prohloubil. 

         Československo bylo zatíženo specifickými hospodářskými problémy, které zčásti 

zdědilo, ale zčásti také plodilo. Systém do kterého se ČSR zrodila kladl meze a možnosti 

jejího rozvoje a určitě nelze mluvit o hospodářsky skvělých časech. Navíc specifika 

exportního státu s ne úplně stabilní a vyhovující skladbou průmyslu mohla vše umocnit. „Jistě 

platilo, že český stát se za 10 let obdivuhodně politicky, hospodářsky i kulturně konsolidoval - 

stejně jasné ale bylo, že k tomu, aby se stal samozřejmostí a středoevropskou jistotou, 

potřeboval přinejmenším ještě jednu či dvě takové desítky let“8 a závěrečné měsíce 

konjunktury ukazovaly, že prosperita naráží na své meze.  

                                                 
8 Z. Kárník, České země v éře První republiky. Díl druhý. Československo a české země v krizi a v ohrožení 
(1930-1935), 2002, s. 15. 
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OBDOBÍ 1929-1934 
         Poválečný hospodářský svět a zvláště jeho finance byly natolik propojeny, že bylo téměř 

vyloučeno, aby se deprese většího rozsahu vyhnula nějakému kontinentu nebo skupině zemí. 

Hospodářská krize nepostihovala jen samo hospodářství. Zasahovala hluboce i do sociální 

stability zemí a zpravidla silně ovlivňovala jejich politickou scenérii. Jako dva protichůdné 

příklady mohou sloužit USA a Německo. Zatímco v USA při provádění reforem nedochází 

k nějaké revoluci či novému režimu, nýbrž je patrná snaha o demokratickou konsolidaci 

státního uspořádání, v Německu se republikánství ukáže jen jako tenká slupka pod kterou jsou 

věci v pořádku jen pokud se hospodářské a v závislosti na tom i sociální vztahy vyvíjely ve 

dvacátých letech pozitivně. 

         Zatímco v Německu a USA začala krize šokem, v ČSR je tomu jinak a představovat si ji 

jako otisk krize americké či německé by nebylo odpovídající. V průběhu r. 1929 docházelo 

k pozvolnému pohasínání konjunktury a později se tento proces prohloubil, ale bez velkých 

zvratů. Pokles produkce nebyl rapidní, nýbrž pozvolný, což mělo za následek i problémy na 

vnitřním trhu, došlo k poklesu zaměstnanosti a snížil se odbyt zboží. Krize zasáhla ČSR ne 

s velkým zpožděním, ale její projevy byly zpočátku velmi slabé. Vláda zaváděla různá 

opatření, kterými se jí snažila zabránit či vyřešit - pomáhala postiženým subjektům - ale 

ve svém důsledku se jí podařilo pouze krizi oddálit. Otázka efektivity a koncepčnosti vládních 

zásahů zůstává dodnes diskutovaným momentem. Zpočátku světová ekonomika nahlížela na 

krizi jako na cyklický propad, který má jen přechodný charakter. Krize se stává  „velkou“, až 

po dvou letech svého trvání (teprve od r. 1931 je popisována jako velká krize, tzv. „great 

depression“). Vlády toto dlouho nevidí a snaží se pomáhat nejslabším pomocí dávek, ale tento 

model z dlouhodobé perspektivy nemůže krizi vyřešit.  

         Finanční a úvěrová krize z léta 1931 vedla k rostoucí intenzitě problémů a odstartovala 

druhou, podstatně hlubší fázi hospodářské krize, která postihla všechny hlavní oblasti 

ekonomiky. Ve světových ekonomikách docházelo od roku 1933 k obratu a oživování 

hospodářství (to však neznamená odeznění krize neboť stavební a investiční činnost, v jejichž 

důsledku rostlo HDP té které země probíhala na dluh), ale v Čechách krize trvala až do roku 

1934 a rok 1933 představoval nejhlubší bod krize. Důvod, proč k obnově v Českých zemích 

docházelo se zpožděním, vysvětluje neschopnost zapojit se do obnovy fixního kapitálu 

v důsledku nedostatku finančních zdrojů. Od r. 1933 začal proces obnovy fixního kapitálu, tj. 
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nová investiční vlna která měla nahradit zastaralou výrobu, což vyžadovalo množství kapitálu, 

ale v ČSR v době krize docházelo ke katastrofálnímu odlivu kapitálu z republiky.  

         Agrární strana prosadila, že vláda usilovala o soběstačnost v zásobování potravinami. 

Právě v oblasti agrární politiky se silně uplatnil protekcionismus,  když došlo k zvýšení celní 

ochrany v r. 1930 a v r. 1933, regulaci dovozu a zavedení obilního monopolu r. 1934. Podpora 

kartelizace a syndikalizace a další formy státního intervencionismu odpovídaly Keynesově 

navrhovanému způsobu řešení. Přestože země byla průmyslově agrární, vláda jednala 

v důsledku politické orientace spíše agrárně průmyslově. Některá odvětví přežila krizi beze 

ztrát, jiná rekonstruovala výrobu na vyšší technologickou a technickou úroveň, čímž jakoby 

naplňovala schumpeterovský aspekt krize. 

         Horečná stavební činnost v letech 1931 a 1932 signalizovala konjunkturu ve 

stavebnictví, což vedlo ke zlepšení a pokroku bydlení a obecně způsobu života, jehož je 

bydlení důležitou součástí, u středních vrstev, ale i části zaměstnanců a zřízenců. Na krizi a 

její sociální aspekty nelze pohlížet jednostranně a redukovat ji na kvantitativní perspektivu, 

ale je třeba diferencovaný přístup.  

         Počátek krize zastihl významné akciové společnosti ještě v době ziskových maxim. 

Potíže signalizovaly akorát drahé úvěry kolem 9% a stoupající nezaměstnanost. Nicméně pak 

odstartovala úvěrová krize, která postihla průmysl - tahouna tehdejšího hospodářství. 

Nedostatek kapitálových investic vedl k upadání podniků do stále větší zadluženosti u bank, 

což vedlo ke konkursům a vyrovnáním a v důsledku toho zvyšování moci bank nad 

průmyslem. K poklesu zemědělské výroby došlo až v roce 1934-5, ale za samotné krize nešlo 

na trh méně zboží, jeho množství naopak stoupalo až na 114% objemu z r. 1929. Nicméně 

nastal velký pokles cen za zemědělské produkty, což mělo vliv na pokles výnosnosti 

zemědělských hospodářství.  

         Rostoucí nezaměstnanost zatěžovala státní pokladnu a půjčka od francouzského 

konsorcia bank situaci sice zlepšila, ale neřešila. Tlakům na ceny produkce čelil kapitál 

kartelizací a průmyslové závody, které se dostávaly do problémů odprodávaly část svých 

akcií, což urychlovalo proces koncentrace kapitálu a výroby. Tento proces mohl fungovat 

jako vnitřní východisko z krize, když umožnil likvidovat technicky zastaralé a zaostalé 

provozy a racionalizovat výrobu. Odvrácenou stranou racionalizace je její sociální funkce, 

často ve formě snižování počtu pracovních míst, což tlačí na mzdy, podvazuje poptávku a tím 

krizi prodlužuje. Nově vynalezeným prostředkem bylo propojování výroby a prodeje v 

továrních prodejnách, ale výraznějším průlomem do metod distribuce bylo propojování 

maloobchodu s velkoobchodem. Obratně vedené kampaně pomocí hesel („Šetří kapsu, kupuj 
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v ASU“) nebo moderní prostředky reklamy (neonová bílá labuť, otáčející se nad pražskými 

střechami) signalizovaly více než jen okamžitý úspěch, který se dostavil.  

         „Přirozeně i za krize lidé chodili do biografu stejně jako dřív, ještě více než dřív byla 

mládež ovládána moderní taneční hudbou stejně jako trampingem, teprve tehdy se masově 

začala rozvíjet turistika, a to nejen domácí“9. Tímto citátem vstupujeme do prostoru 

odlišných přístupů ke krizi, kdy na jedné straně stojí ekonomické vnímání, na straně druhé 

subjektivní vnímání krize aktérem. Střední vrstvy si už mohli dovolit výlet k moři, móda byla 

svobodnější a nápaditější než dřív a film přinášel zvukový film i do menších měst. Byla to 

obrovská kulturní revoluce a ilustrované týdeníky už dokázaly vyhovět přáním čtenářů. Ve 

společnosti jsou silně přítomné obavy o budoucnost a stížnosti na zbohatlíky a řádění 

podvodníků, ale krizi si nelze představovat jako hermetické uzavření se před světem a řešení 

jen existenčních a materiálních problémů. Lidé už často nesvítili petrolejkou, ale díky 

elektrifikaci trávili večery při světle elektrických žárovek. 

         Krize vyvolala změny v odvětvových strukturách výroby, nicméně perspektivní odvětví 

(kovoprůmysl, papírenský, chemický, polygrafický průmysl a elektrická energie) i přes různé 

výrobní propady prodělala mimořádně bouřlivý rozvoj a v roce 1937 dosáhla výroba 

trojnásobku z roku 1921. Zvláště perspektivní byl strojírenský průmysl a v něm výroba 

dopravních prostředků. Doprava je jednak prodlouženou rukou průmyslové výroby, ale 

současně i neodmyslitelnou součástí moderní civilizované společnosti a stává se typickým 

prvkem civilizačního rozvoje. Kvetl automobilismus, neboť množství, variabilnost a rychlost 

dopravy se staly zákonem doby. Automobily vyráběné v ČSR patřily ke kvalitním, ale 

výrobní cena ve srovnání s USA byla dvojnásobná, takže musela být chráněna cly. 

Nedostatečná velikost vnitřního trhu způsobovala, že auto, jako zboží na které byla paušálně 

uvalena daň z přepychu, se stalo běžné spíše jen pro příslušníky vyšší třídy, oproti tomu 

v USA nebylo výjimkou i u střední a nižší střední třídy. Motorizace se v hospodářské krizi 

nezastavila a naopak se ukázalo, že žádný civilizační prostředek neprodělal tak velký rozmach 

a neměl takovou sílu, že ho ani krize nedokázala zastavit. V Čechách došlo mezi léty 1933-

1936 k nárůstu o 26% na 84 tis. automobilů. Automobilizace se stala pod vlivem USA, 

považovaných za vzor civilizačních snažení, prestižním měřítkem hospodářské a kulturní 

úrovně vyspělých zemí. 

         V oblasti textilního průmyslu nastal velký propad textilnictví, nejvíce v pohraničních 

regionech orientovaných na export. Jako úspěšnější se ukázala konfekce, která se stala 

                                                 
9 Z. Kárník, České země v éře První republiky. Díl druhý. Československo a české země v krizi a v ohrožení 
(1930-1935), 2002, s. 406. 
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tahounem odvětví. Ve městech a to i v nižších středních sociálních třídách minuly časy 

nakupování nákladných látek a oděvů šitých na míru, které upravováním a přešíváním nosily 

po celé generace. Tak jako v obuvnictví „baťovka“ prorážela v textilnictví konfekce. 

Pracovala s lehčími látkami a počítala s rychlejším obnošením, jenže právě tím vycházela 

vstříc touze vyhovět rychle se měnící módě zvláště u mladých a tak vznikaly závody, které 

vsadily na hromadnou výrobu, aplikující na textil taylorovsko-fordovské principy organizace 

práce a distribuce.  

         Mátožný výstup ze sociální krize měl své sociální následky. Krize měla sice možná 

podle interpretace J. Schumpetera ozdravnou funkci v tom, že omezovala či přímo likvidovala 

neefektivní, technicky zaostalé a na pracovní síly neúměrně náročné výroby a urychlila tak 

restrukturalizaci a pomohla novým odvětvím, ale vysoký počet nezaměstnaných rozhodně 

nepřispíval k sociálnímu klidu a restrukturalizace vedla k tomu, že stejné množství zboží se 

dařilo vyrobit s menším počtem zaměstnanců. Podle rozboru, který provedl Zdeněk Kárník 

klesl počet stávek v letech 1934-1936 na nejnižší úroveň za První republiky a to jednak 

počtem stávek, ale i počtem stávkujících. Naopak v r. 1927 se oproti tomu stávkovalo dvakrát 

více, což dokazuje, že většina stávek byla stávkami ne obrannými, ale útočnými - žádost o 

zvýšení mezd a zastavení práce v období konjunktury fungovalo jako nátlakový prostředek při 

vyjednáváních.10 

         Odpověď na otázku, zda už rok 1930, kdy krize do ČSR vstoupila, tvořil přelom dvou 

svým charakterem odlišných období se může zdát sporná. Postavíme-li vedle sebe dvě léta, 

jež onen předěl oddělují, tj. roky 1929 a 1931, jeví se věc jako zřejmá. Rok 1929 sice již cosi 

nepříjemného signalizoval, ale to však v dáli a dosti neurčitě dokázali rozeznat jen někteří 

odborníci, ostatní se oddávali vidinám o stále rostoucím blahobytu. Představy o dlouhodobých 

a skvělých perspektivách se později smrskly na přežívání ze dne na den, což můžeme nalézt 

ve filmech Martina Friče Svět patří nám (1937) a Lidé na kře (1937). Hospodářské otázky 

byly hrubou silou hospodářské krize posunuty do centra všech dějů. Ztráta hospodářské 

stability měla za následek i politickou aktivizaci a vření, které ve státech, kde předcházející 

konjunktura hrála úlohu teprve tvůrce stability společnosti a státu přinesly na pořad politické 

otřesy.  

         Hospodářská krize se ve státě vyvíjela nerovnoměrně v důsledku dlouhodobě odlišného 

vývoje zprůmyslnění regionů. Největší slabinou průmyslu ČSR byla jeho nadměrná závislost 

                                                 
10 Z. Kárník, České země v éře První republiky. Díl druhý. Československo a české země v krizi a v ohrožení 
(1930-1935), 2002, s. 444-449. 
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na exportu, jež byla nejvíce způsobena rozdrobením středoevropského trhu po první světové 

válce, k čemuž samo Československo výrazně přispělo. Přelomem v dějinách První republiky 

léta hospodářské krize nesporně byla. Skončila zlatá éra jejího rozkvětu a úspěšných postupů 

na cestě k vnitropolitické i zahraničněpolitické stabilizaci.  

 

 

 

2. ŽIVOTNÍ STYL 
 

„Goods are neutral, their uses are social; they can be used as fences or bridges.“  

 

M. Douglas, B. Isherwood, The World of Goods  

 

         Pojem „životní styl“ patří k velmi mnohoznačným, rychle se vyvíjejícím a 

proměňujícím termínům vědeckého bádání. Jedním z důvodů jsou rozmanité možnosti 

operacionalizace tohoto fenoménu, dalším důvodem je sama proměna životního stylu 

společnosti, která nutí badatele k hledání nových přístupů, metod a perspektiv.11 Z tohoto 

pohledu je historické zkoumání životního stylu velmi zajímavé, neboť umožňuje sledovat 

podmíněnost životního stylu a představ o něm. Životní styl tak ztrácí přídech něčeho 

přirozeného, samozřejmého a namísto toho získává atribut konstruovaného. Historický vývoj 

indikátorů životního stylu se neredukuje jen na efemérní změny, ale čas od času dochází ke 

změně celého intelektuálního základu, na kterém jsou ukazatele statusu a životního stylu 

etablovány, což odkazuje ke změnám v mocenských vztazích ve společnosti. Právě studium 

dějin životních stylů ukazuje na konstruktivistický charakter tohoto pojmu a o životních 

stylech a jejich manifestních indikátorech lze proto těžko mluvit jako o „ontologické realitě“, 

ale představy o nich a jejich normách si troufám označit za kulturní konstrukt vytvořený těmi, 

kdo vlastní onu definiční moc. Různorodost indikátorů je dána nejenom časově, ale i 

geograficky a kulturně.            

         Životní styl je vymezován materiálními i nemateriálními aspekty, interakcí mezi 

individuální a kolektivní rovinou, mezi intencionalitou a socializačními či strukturními vlivy, 

mezi preferencemi a praxí. Postihnout problematiku životního stylu v její komplexnosti je 

                                                 
11 „Zaprvé životní styl tenduje k indikaci čistě „kulturního“ vzoru: je vytvořen ze znaků, reprezentací, médií a je 
tak proměnlivý a nestabilní jako jsou ony.“ Don Slatter, Consumer Culture and Modernity, 1997, s. 87. 
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nesmírně náročné jednak z důvodu počtu indikátorů životního stylu a jednak kvůli otázce 

jejich postižitelnosti, která vyvstává o to zřetelněji při výzkumu životního stylu v minulosti, 

kdy je badatel odkázán na dochované prameny bez možnosti interakce se svým předmětem 

studia. Za jeden z klíčových indikátorů životního stylu pro společnost 20. století je 

považována kulturní spotřeba, která odráží vkus a preference, jež vyplývají z podmíněnosti 

doby, dané společnosti a příslušnosti zkoumaného aktéra či skupiny k tomu kterému 

sociálnímu poli společnosti.   

 

MOŽNOSTI KONCEPTUALIZACE ŽIVOTNÍHO STYLU 
         V současné době převládají v bádání o životním stylu tři konceptuální perspektivy, které 

jsou spojeny právě s otázkou kulturní spotřeby. Všeobecně panuje shoda ohledně toho, že 

životní styl v užším smyslu kulturního vkusu a spotřeby je v moderních společnostech 

určitým způsobem ovlivňován sociálním statutem. Různé sociální vrstvy mají charakteristické 

kulturní spotřební vzorce, které se tak stávají vhodným nástrojem k jejich identifikaci.12 

Otázkou však zůstává, do jaké míry existuje vztah mezi sociální stratifikací, chápanou jako 

statický aspekt makrostruktury sociálního systému, který postihuje jeho hierarchické 

uspořádání a životním stylem. Zejména jakou roli při definování životního stylu hraje sociální 

stratifikace ve srovnání s nevertikálními prvky statusu a zpětně jaký vliv má životní styl na 

konstrukci sociálních hranic a jak kulturní kapitál a jeho reprodukce přispívá 

k mezigeneračnímu přenosu nerovnosti. Termín kulturní kapitál pochází od Pierra Bourdieu a 

odkazuje ke vzdělání, jazykovým kódům, hodnotám, volnočasovým zájmům a sociálním 

sítím, které orientují jedince na společnost a formují základy pro jeho sounáležitost. 

         Při vymezování pojmu vždy hrozí balancování mezi dvěma póly, kdy na jedné straně 

nebezpečí přesné definice pojmu spočívá v tom, že může význam svázat, na druhé straně ale 

nepřesnost a vágnost obsahu je limitující pro jeho funkční platnost a explanační možnosti. 

Hugh Cunningham v souvislost s bádáním o volném času napsal: „Pro historika nemůže být 

volný čas zachycen do úhledné definice o jedné větě, neboť je to právě změna v jeho 

používání, která je důležitá.“13 Domnívám se, že substitucí pojmu volný čas za životní styl 

bychom dospěli k stejně platné výpovědi. K životnímu stylu přistupují různí autoři odlišnými 

způsoby, neboť variabilita jeho operacionalizace je nesmírně široká.  

                                                 
12 Tuto tezi představili autoři P. DiMaggio a M. Useem v článku Social Class and Arts Consumption: The 
Origins and Consequences of Class Differences in Exposure to the Arts in America, Theory and Society, 1978, č. 
5, s. 141-161.  
13 Citováno podle P. Borsay, A History of Leisure: The British Experience since 1500, 2006, s. 8. 
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         Jako první přístup bych zmínil hypotézu o homologii, která ve své nejjednodušší podobě 

předpokládá, že mapa sociální stratifikace úzce koreluje se specifickými životními styly, 

protože příslušníci různých sociálních skupin mají k dispozici odlišnou úroveň a kompozici 

jednotlivých forem kapitálu. Hlavním představitelem tohoto přístupu je Pierre Bourdieu, který 

takto postupuje ve svém rozsáhlém díle Distinction.14 To jak se sociální třídy konstituují 

skrze kulturní praktiky přehodilo pozornost na neekonomické zdroje stratifikace, zejména na 

roli kulturního kapitálu v procesu sociální reprodukce.15 Předpokládaná homologie je u 

Bourdieuho zajišťována habitem odlišných tříd, tj. sociálně konstituovaným systémem 

dispozic, které si členové třídy osvojují jako výsledek specifických podmínek ve kterých žijí. 

Habitus sociálních polí produkuje sémantickou jednotu praktik ve všech doménách spotřeby, 

včetně té kulturní. Distinktivní vzorce kulturní spotřeby pomáhají rozvíjet a uchovávat 

identitu tříd a jejich frakcí, tudíž integrálně uvnitř třídní struktury jsou vytvářeny vnitřně 

koherentní, ale navenek ostře kontrastující životní styly. K tomu dochází v důsledku 

skutečnosti, že jednotlivé třídy mají dostupné různé množství a strukturu specifických typů 

kapitálu a následně si vžily odlišné životní styly, které mají důležitý vliv na jejich sociální 

kapitál. Přijmeme-li však bezvýhradně posledně zmíněnou tezi, že společenští aktéři se 

stejným množstvím kapitálu a se stejnými sociálními trajektoriemi mají analogické vkusy a 

postoje, může hrozit nebezpečí určité simplifikace a nerespektování důležitosti nevertikálních 

faktorů statusu.   

         Další možnou perspektivu, zejména pro společnost pozdního dvacátého století, nabízí 

model individualizace, který pracuje s představou, že v ekonomicky vyspělých společnostech 

rozdíly v kulturním vkusu a spotřebě a odtud v životních stylech ztrácí své zakotvení 

v sociální stratifikaci a stávají se více záležitostí seberealizace. Sociální milieu a životní styl 

spojený s kulturou třídy se stíral ve prospěch diverzifikace a individualizace Životní styl a 

kulturní spotřeba se staly fragmentarizovanými v důsledku rozmnožení spotřebitelských 

vkusů, a proto nemohou být jednoduše vysvětleny sociálním postavením, neboť konsekventně 

lidé nerozeznávají nebo nesdílí fixovanou kulturní hierarchii. V mírnějších verzích této teze se 

tvrdí, že strukturální základy, jako je věk, gender, etnicita jsou nyní alespoň tak důležité jako 

třída nebo status při podmiňování životních stylů a že individua mají v tomto smyslu mnohem 

větší možnosti pro formování vlastních identit.16 V radikálnějších podobách, často 

                                                 
14 P. Bourdieu, Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste, 1984. 
15 Odstartuje nové přístupy k bádání o životním stylu, které se prosazují zejména v americké (P. DiMaggio), 
anglické (K. Robson) a dánské sociologii (N. D. de Graaf, H. B. G. Gazenboom ad.). 
16 A. Giddens, Modernity and Self-identity: Self and Society in the Late Modern Age, 1991, U. Beck, Riziková 
společnost: na cestě k jiné modernitě, 2004. 
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rozvinutými pod postmoderními vlivy, se životní styly zdají postrádat jakékoli strukturální 

zakotvení nebo inherentní jednotu a lidé jsou čím dál více schopní vytvářet si životní styly 

nezávisle na svém umístění v sociálním prostoru.17 Kontrast s východisky Pierra Bourdieu je 

evidentní a Alan Warde jej přizná důrazem na svobodu, když vývoj životního stylu shrne do 

věty „From habitus to freedom.“18 Namísto toho, aby byl člověk poznamenán počáteční třídní 

socializací a omezen na predefinované životní styly, si individua mohou vybrat z širokých 

možností, které společnost nabízí. Životní styl se v tomto pojetí stává „životním projektem“.19  

         Současným přístupem, který se však více než na životní styly všeobecně vztahuje na 

kulturní spotřebu je teze „omnivore-univore“20, která představuje prostřední perspektivu mezi 

teorií stability tradiční kulturní hierarchie zahrnující sociální status a postmoderní pozicí, 

která popírá existenci hierarchie či socioekonomické determinace vkusu. Jako první rozvíjí 

tento koncept Harold L. Wilensky v článku Mass society and Mass culture: interdependence 

or independence, ve kterém popsal, jak se kulturní spotřeba jedinců ve vyšší sociální vrstvě 

liší od jedinců v nižší sociální vrstvě zejména tím, že je mnohem širší ve svém záběru, 

zahrnujíc nejen distinktivní znaky elitní kultury, ale současně recipujíc i kulturu, na které se 

podílejí příslušníci středních a nižších vrstev.21 Klíčovým kontrastem mezi oběma póly 

sociálního prostoru je tedy omnivorní, resp. univorní kulturní spotřeba a nabízí se otázka, zda 

to není právě omnivorně kulturní spotřeba, která ustanovuje novou distinkci.22 

Pravděpodobnost kulturně omnivorní orientace roste se sociálním statusem. V důsledku toho 

je nutno rozlišovat mezi třídou a statusem jako kvalitativně odlišnými formami stratifikace a 

odtud plyne také teoretické očekávání, že rozdíly v kulturní spotřebě, chápané jako aspekt 

životního stylu, budou více spojeny se statusem než s třídou. Oporou pro tyto úvahy může být 

východisko Maxe Webera, který při popisu společnosti odlišuje třídy a stavové skupiny, když 

píše, že „třídy jsou stratifikovány podle vztahu k produkci a získávání zboží; zatímco „stavové 

skupiny“ (status groups) jsou stratifikovány podle principů jejich spotřeby zboží tak, jak je 

reprezentován speciálními „styly života““.23 Argument o homologii tenduje k tomu, že 

                                                 
17 Z. Baumann, Freedom, 1988. 
18 A. Warde, Consumption, Food and Taste, 1997, s. 8. 
19 T. W. Chan, J. H. Goldthorpe, Social Stratification and Cultural Consumption, Poetics, 2007, č.35, s. 168-190. 
20 Pracovně by šlo přeložit jako „všežrouti vs. vyhranění“, ale v předkládané práci budu vycházet z anglických 
termínů, které jsem si dovolil počeštit. 
21 H. L. Wilensky, Mass society and Mass culture: interdependence or independence, American Sociological 
Review, 1964, č. 2, s. 173-197. 
22 V této souvislosti B. H. Erickson poznamenal, že z teoretického pohledu kulturní rozmanitost nahradila 
Bourdieuho distinkci. Tato perspektiva je možná platná pro současnost, ale domnívám se, že distinkce 
v meziválečné společnosti se spíše vyznačovaly vertikálními prvky statusu. Více článek B. H. Ericsson, Culture, 
Class and Connections, American Journal of Sociology, 1996, č. 1, s. 217-251. 
23 M. Weber, Essays in Sociology, 1946, s. 193. 
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přehání - přinejmenším v současné společnosti - rozměr, ve kterém vyšší sociální vrstvy 

konzumují vysokou kulturu a současně přehání důležitost takové konzumace pro vstup a 

přijetí do takové vrstvy. „V oblasti uměleckého výběru nejzřetelnější rozdíly nejsou mezi těmi, 

které můžeme nazývat dominantní a ovládaná (dominated) třída, ale mezi jednou sekcí 

dominantní třídy a všemi ostatními.“ Je jen málo důvodů se domnívat, že „sekce dominantní 

třídy, která nejvíce participuje na vysoké kultuře drží nějaký významnější politickou nebo 

ekonomickou moc.“24            

ŽIVOTNÍ STYL A JEHO POJETÍ V DÍLE PIERRA BOURDIEU 
         V předkládané práci se opírám převážně o teze a východiska Pierra Bourdieu a z tohoto 

důvodu považuji za vhodné představit jeho koncept životního stylu a s ním souvisejících 

pojmů (habitus, distinkce) podrobněji než dvě ostatní výše zmíněné perspektivy. Přestože ve 

společnosti 20. let 20. století lze pozorovat rozrušování homologie a sociálních vztahů, 

domnívám se, že koncept homologie je ve své mírné formě nejadekvátnějším přístupem 

k analýze životního stylu zvoleného období a další zmíněné přístupy mohou sloužit jako 

reflexe limitů konceptu homologie, nemohou jej však, alespoň v případě mé práce, plně 

nahradit. 

         Pierre Bourdieu rozvíjel svou kulturní sociologii na základě analýzy sociální nerovnosti 

a přichází v ní s originálním zhodnocením symbolické dimenze sociálního života. Podobně, 

jako Norbert Elias konceptem figurace25, se Bourdieu snaží svou teorii nabídnout jako nástroj 

k interpretaci vztahu a prostředkování mezi strukturou a subjektivně orientovaným jednáním. 

Tuto otázku se snaží překlenout konceptem habitu, který slouží jako zprostředkovatel mezi 

věděním aktérů a jejich praktickým jednáním. Habitus lze chápat jako soubor dispozic 

historických aktérů, přičemž struktury těchto dispozic jsou utvářeny v procesu socializace. 

Habitus je nereflektovaný a generativní princip, který vede aktéry k určitým strategiím a 

určitému jednání, ale není jeho determinantem. Spíše určuje jeho možnosti a hranice, čímž 

napomáhá reprodukci struktur. „Habitus je nutnost internalizovaná a přeměněná do dispozice, 

která generuje smysluplné praktiky a představy. Je to všeobecná, přenositelná dispozice která 

uskutečňuje systematickou, univerzální aplikaci nutnosti inherentní v osvojovacích 

                                                 
24 D. Halle, Inside Culture: Art and Class in the American Home, 1993, s. 196.  
25 Pojmem figurace, chce nabídnout instrument, kterým by šlo vyřešit problém vztahu jednice a společnosti. 
Tento pojem obrací pozornost na interdependenci lidí, tzn. na to, co je vzájemně pojí. Lidé tvoří figurace, pro 
které je charakteristické, že způsob soužití v nich je spoluurčován přenosem vědění a s ním souvisejícím 
rozměrem naučených společenských symbolů z jedné generace na druhou. Více v N. Elias, What is sociology, 
1978, s. 128-132. 
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podmínkách. Proto je aktérovo jednání systematické do té míry, že je produktem aplikace 

identických schémat a systematicky odlišné od praktik konstituujících jiný životní styl.“26  

         Habitus má podle Pierra Bourdieu v moderní společnosti třídní povahu a „praktiky 

vrozené odlišným habitem se zdají jako systematické konfigurace vlastností vyjadřující rozdíly 

objektivně vepsané v podmínkách existence ve formě systémů rozdílných odchylek, které 

fungují jako životní styly“27, čímž dochází k reprodukci objektivních třídních pozic. Namísto 

třídy však Bourdieu hovoří o sociálních polích v rámci sociálního prostoru. Každé sociální 

pole má své specifické zájmy a v jeho rámci aktéři disponují odlišnými kombinacemi a 

strukturami kapitálů (ekonomický, kulturní, sociální, symbolický). 

         Habitus je pouze teoretickým konstruktem, naopak základem jednání historických 

aktérů je podle něj distinkce. „Distinkce je ve skutečnosti jen diference, odchylka, distinktivní 

rys, prostě vztahová vlastnost, která existuje jedině ve vztahu a skrze vztah k vlastnostem 

jiným.“28 Diference se stává znakem distinkce pouze tehdy, pokud je zapojena do struktury 

objektivních diferencí a vnímána někým, kdo je schopný diferencovat. Diference jsou spjaté 

s různými pozicemi, praktickým jednáním, skladbou a množstvím jednotlivých kapitálů, a 

proto mohou sloužit jako principy odlišných praktických činností a jejich způsobů. Jedno a 

téže chování či vlastnictví stejné věci může být v rámci různých sociálních polí nahlíženo a 

interpretováno odlišně.  

         Důležitým pojmem v konceptu Pierra Bourdieu je symbolický kapitál, který je zdrojem 

v boji o uznání, status a prestiž. Kritériem tohoto zápasu jsou „správné“ hodnoty, legitimní 

postupy a distinktivní životní styly a symbolický kapitál tak představuje množství kulturního 

uznání, které pro sebe či svou skupinu může jedinec získat prostřednictvím zdařilého 

využívání sociálního systému společnosti. Symbolickým kapitálem se může stát vlastnost 

kapitálu jakéhokoli druhu, pokud je chápána tak, že pozorovatel vnímá a oceňuje dělení a 

opozice ve struktuře onoho kapitálu.  

         Pro Pierra Bourdieu je životní styl produktem odvozených habitů a stává se znakem 

systému, jež je sociálně kvalifikující. Habitus je důležitý z hlediska konzistentnosti a slouží 

jako prvek, který „z charakteristických vztahových rysů, vlastních určitému postavení, vytváří 

jednotný životní styl, tj. celek, v němž se sjednocuje volba osob, statků i praktických 

činností.“29 Odlišné životní styly jsou modelovány strukturou etablovaného prostoru 

životních stylů a důležitý pro jeho koncept je vkus, jenž je interpretován jako manifestované 
                                                 
26 P. Bourdieu, Distinction: Social Critique of the Judgement of Taste, 1984, s. 170. 
27 Ibid., s. 170. 
28 P. Bourdieu, Teorie jednání, 1998, s. 13. 
29 Ibid., s. 16. 
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preference, které pozvedají „odlišnosti vepsané ve fyzickém řádu těl k symbolickému řádu 

signifikantních rozdílů. Objektivně klasifikované praktiky, jimiž se projevuje třídní stav, 

přeměňuje [vkus] v praktiky klasifikující, tj. v symbolický výraz třídní pozice.“30 Stručně 

shrnuto, životní styl zahrnuje distinktivní prvky (materiální i nemateriální povahy) a slouží 

jako výraz určitých symbolických hranic. Tato interpretace je možná díky předpokladu 

podobné socializace všech aktérů, která vede k harmonizaci poznávacích a objektivních 

struktur a jejich všeobecnému přijetí.  

                                                

ŽIVOTNÍ STYL A JEHO INDIKÁTORY          
         Existuje několik způsobů operacionalizace životního stylu a kulturní spotřeby. Jednak je 

lze vymezit materiálními složkami a jednak sociálními dovednostmi nebo „symboly 

manipulace“ (správný jazyk, vystupování). Zatímco materiální složky lze získat investováním 

finančních prostředků, v případě sociálních dovedností jsou lidské náklady, jen částečně 

nahraditelné těmi ekonomickými a získání takového životního stylu a kulturních praktik velmi 

závisí na sociální interakci. 

         Podle Michela Sobela by měla při výběru indikátorů životního stylu být vzata v úvahu 

dvě zásadní kritéria.31 Prvky životního stylu by měly symbolizovat a vyjadřovat určitý způsob 

žití (living), konkrétně by pak měly být spojeny s objektivní sociální pozicí a měly by být 

veřejně manifestovány, tj. rozpoznatelné pro vnější svět. Tento přístup předpokládá homologii 

životního stylu a sociální stratifikace a je ve skutečnosti velmi blízko chápání životního stylu 

jako symbolických hranic. Údaje o spotřebním chování a preferencích reprezentují příklad 

tohoto konceptu, kdy na první pohled viditelná spotřeba je ostentativní volbou chování, které 

vyjadřuje sociální pozici. 

         Jedním z indikátorů životního stylu jsou volnočasové aktivity a trávení volného času 

obecně. V meziválečném období dochází k nové orientaci trávení volného času na spotřebu a 

v tomto procesu sehrály důležitou roli média, která se jednak v rozšiřující míře stávala náplní 

volného času obyvatel a jednak byla horlivými propagátory spotřebního způsobu života, jehož 

součást tvoří. Podle Norberta Eliase soudobé aktivity volného času musejí poskytovat 

příjemné vzrušení a současně přiměřeně odpovídat senzitivitě civilizovaného člověka, která je 

charakteristickým rysem jeho sociálního habitu.32 K zajímavé změně dochází na poli idolů a 

hrdinů, kdy zatímco na přelomu 19. a 20. století byly za hrdiny považováni podnikatelé, 

průmyslníci, vynálezci, tj. postavy, které bychom mohli označit za hrdiny produkce, tak od 

 
30 P. Bourdieu, Distinction: Social Critique of the Judgement of Taste, 1984, s. 175. 
31 M. E. Sobel, Lifestyle and Social Structure: Concepts and Definitions, 1981. 
32 N. Elias, The Civilizing Process, 1984. 
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druhé poloviny 20. let se prosazují herci, zpěváci, filmové hvězdy, které lze charakterizovat 

jako idoly spotřeby.  

         Volný čas nelze vnímat jako doplněk nebo protiklad k práci, ale jako zcela samostatnou 

oblast každodenního života a jako součást způsobu života. Společenský řád je vystaven na 

konkrétních společenských rozdílech v distribuci bohatství, statusu, moci, vědění, což vede 

různé aktéry k diferencím a distinktivním nebo charakteristickým praktikám, čímž 

reprodukují danou sociální strukturu. Formy trávení volného času jsou jednou z mnoha 

oblastí, na kterých mohou být cítit a mohou být manifestovány společenské rozdíly, což vede 

k otázce po interakci volného času a sociální struktury. Kenneth Roberts píše, že „od 

průmyslové revoluce docházelo k všeobecnému procesu strukturální diferenciace společnosti 

(…) Volný čas je jen jednou z mnoha sociálních aktivit, které byly podřízeny procesu 

strukturální diferenciace.“33 Volný čas lze pojímat jako určitou formu (kulturního) kapitálu, 

jehož správné využívání a trávení manifestuje společenský status a tím (re)produkuje 

společenské distinkce.  

         Nerovnost v přístupu k ekonomickým zdrojům a rozdíly v prestiži přímo ovlivňují 

formy a praxi trávení volného času. Například vlastnictví automobilu mělo mimořádný vliv na 

trávení volného času, neboť poskytovalo vyšší mobilitu, díky které se horizont volnočasových 

aktivit rozšiřoval. Navíc automobil je v této době symbolem civilizačního pokroku a 

dosažením určitého sociálního statusu a vedle materiální má i symbolickou hodnotu. Jiným 

příkladem jsou formy trávení volného času dělníky, které ritualizují svobodu od práce tím, že 

uplatňují svou vlastní verzi okázalé spotřeby. Nižší úroveň disponibilního kapitálu, větší 

závislost na veřejných dopravních prostředcích a vyšší míra fyzického vyčerpání v práci 

znamená, že spousta dělníků tráví svůj volný čas doma nebo v blízkém okolí a upřednostňuje 

při tom pasivitu. Jako příklad z druhé strany společenské pyramidy může sloužit tzv. 

„zahálčivá třída“, jak ji pojmenoval Thorsten Veblen, u které ostentativní spotřeba a 

ostentativní trávení volného času manifestovaly to, že má takový dostatek, aby nemusela 

pracovat a ještě mohla konzumovat tak nákladné statky, které si ostatní nemohly dovolit. Ale 

ani jedna z výše zmíněných skupin není homogenní a může v ní docházet k velkým vnitřním 

diferencím. Formy trávení volného času disponují určitou mocí, kdy mohou pro účely trávení 

volného času sbližovat jedince se stejnou kulturní a výchovnou zkušeností, ale současně 

vylučovat ty, kteří tyto zkušenosti nesdílí.      

                                                 
33 K. Roberts, Leisure, 1970, s. 65. 
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         Volný čas byl v procesu vymezování společenského statusu důležitý, neboť poskytoval 

témata a místa, ve kterých se konala kulturní spotřeba a předvádění, slovy M. Kaplana „(…) 

některé činnosti v rámci volného času, jako například umění a cestování, byly nahlíženy jako 

mimořádně vhodné k afirmaci či akvizici sociálního statusu.“34 Právě turismus, který 

nepřinášel jinakost jen prostorově, ale i sociálně, dával možnost projevení způsobu chování, 

které se v normálním životě nenacházely, např. v lázních, přímořských resortech, 

prázdninových táborech atd. Svou roli sehrávaly také nové instituce, které poskytovaly 

možnosti k trávení volného času, protože tyto nejen naplňují poptávku, ale do určité míry 

určují i způsoby, jakými lidé budou volný čas trávit. Ve 20. a 30. letech docházelo 

k rozšiřování volnočasových aktivit a standardů trávení volného času, tudíž samo místo či 

obsah dovolené již nemůže sloužit jako distinktivní znak. Rozšiřování však nemusí nutně 

přinést smazávání stratifikace, vzájemné proudění kulturních forem ve společnosti může při 

přenosu do jiné skupiny nebo vrstvy znamenat transformaci významu. Abychom mohli mluvit 

o stírání rozdílů, nestačí, aby se v jednom prostoru sešli lidé z různých sociálních vrstev, 

důležitá je jejich funkce v tom místě a formy participace na dané činnosti. Volnočasové 

aktivity tak mohly být sdílené různými způsoby, které reflektovaly nerovnosti. Nicméně třída 

je jen jednou z mnoha identit a jedním z mnoha faktorů, které ovlivňují způsob, jakým lidé 

tráví volný čas. Jako další lze uvést například práci, která může vést buď k vývoji určitých 

sociálních a behaviorálních dovedností a životních stylů, které se mohou přelévat do volného 

času nebo naopak, pokud vede k subjektivní zkušenosti deprivace, může vyústit ve snahu 

kompenzovat to v mimopracovní činnosti. Tyto formy vlivu, mezi nimiž se rozprostírá celá 

škála přechodných možností, stejně jako vliv práce na trávení volného času obecně analyzují 

badatelé Thomas M. Kando a Worth C. Summers v článku The impact of work on leisure: 

toward a paradigm and research strategy.35   

         Nejsilnější vliv na poptávku po rozmanitosti volnočasových aktivit a zájmů mají média 

s masovou působností, která slouží jako katalyzátor pro určité aktivity tím, že o nich píší, 

přináší rozhovory s aktéry, čímž nepřímo ostatní také povzbuzují k jejich provozování či 

přinejmenším ozkoušení. Navíc sama média jsou volnočasovou aktivitou. Ve vzorech trávení 

volného času jsou rozdíly nejen sociální ale i genderové, přičemž tyto diference mnohdy 

odráží role, které byly mužům a ženám (stereotypně) připisovány. Proces socializace v rámci 

primárních skupin i v rámci společnosti má silný vliv nejen na volnočasové preference, neboť 

                                                 
34 M. Kaplan, Leisure: Theory and policy, 1975, s. 22. 
35 T. M. Kando, W. C. Summers, The impact of work on leisure: toward a paradigm and research strategy, 
Pacific Sociological Review, 1971, č. 7, s. 310-327. 
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jejich prostřednictvím „… se jedinci učí osvojovat si role a pohledy na sociální hierarchii a 

tříbit (…) životní volby, které jsou internalizovány jako přirozené nebo patřičné. Vkus je 

v tomto případě známkou sociální distinkce a jako takový poskytuje základ pro formování 

identity a rozpoznání sociálního členství.“36 Nicméně optikou dějin transferu by socializace 

neměla být vnímána jako jednostranný proces, ve kterém se individua učí, jak se zapasovat do 

společnosti.       

         Jako možný indikátor životního stylu v rámci volnočasových aktivit lze zkoumat 

umělecké, např. hudební preference. Bourdieu píše, že „nic nepotvrzuje zřetelněji třídu a nic ji 

neklasifikuje spolehlivěji, než hudební vkus“37 Tuto citaci nelze chápat mechanicky a 

představa kulturně omnivorního spotřebitele ji sice potvrzuje, ale současně ji problematizuje a 

zjemňuje. V době, kterou hodlám analyzovat však o kulturně omnivorním spotřebiteli 

v moderním smyslu nelze uvažovat, nicméně je důležité podotknout, že dochází k diferenciaci 

žánrů pro mladou generaci vyšší společnosti (např. jazz a swing), zatímco pro starší generaci 

z vyšší společenské vrstvy bude jako distinktivní znak platit exkluzivita jednotlivých 

hudebních žánrů a participace na „krásných uměních“. Jak Harpers Bazaar v roce 1883 

napsal, určitý druh uměleckých děl „testuje nejen vkus, ale i charakter. Jestliže se člověk 

rozhodne pro Shakespeara nebo pro Chaucera, máme k tomu člověku vodítko. Podobně jako 

člověk, který mezi všemi operami dá přednost Donu Giovannimu nebo Lazebníku Sevilskému 

(…) nedobrovolně se odhaluje tím, že dává znát své preference.“38 

         Při analyzování kulturní spotřeby a spotřebních preferencí jako indikátoru životního 

stylu té které společnosti či některé její vrstvy je vhodné položit si otázku, zda je pro danou 

společnost, resp. vrstvu důležitější produkce či spotřeba. V této otázce nejde jen o finanční 

toky, ale i o hodnoty, které poskytuje. Spotřeba se jeví jako centrální místo sociální 

reprodukce jejíž struktura je klíčová v porozumění procesům jako například konstrukce 

identity, sociálního jednání a klíčových sociálních vztahů. „Sociální život potřebuje 

materiální a symbolické zdroje sociálních procesů, vztahů a identity. V tomto smyslu není 

spotřeba nikdy čistě materiální nebo svázaná se základními potřebami (…) ale zahrnuje 

sociálně specifické struktury.“39  

         Od počátku 20. století dochází ke změnám v metodách distribuce a obchodních technik - 

příkladem je obchodní dům, který prostřednictvím nižších cen, volného vstupu a reklamy 

                                                 
36 Ch. Rojek, Leisure Theory: Principle and Practice, 2005, s. 58.  
37 P. Bourdieu, Distinction: Social Critique of the Judgement of Taste, 1984, s. 18. 
38 Citováno podle R. A. Peterson, The rise and fall of highbrow snobbery as a status marker, Poetics 25, 1997, s. 
82. 
39 C. Calhoun, Ch. Rojek, B. Turner (eds.), The Sage handbook of sociology, 2005, s. 175.   
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usiluje o stimulaci spotřeby středních vrstev. Snížení cen demokratizuje luxus a vlastnosti 

předmětů, které mohou být čteny jako sociální identifikátory, resp. je transformuje 

v neexkluzivní zboží. „Není to již vznešený kult okázalého utrácení, nýbrž  kult životní úrovně, 

pohodlí a soukromého štěstí.“40 Vedle demokratizace spotřeby tak lze hovořit i o její 

individualizaci, neboť slouží více k podpoření osobního image než k vytváření obrazu 

společenské třídy, zatímco dříve byla luxusní a tudíž distinktivní spotřeba spojena s určitými 

podmínkami, které ukazovaly na prioritu kolektivních pravidel nad subjektivním vkusem. 

Oba tyto procesy, které stírají rigidní pravidla exkluze v sobě ještě neimplikují indiferenci 

vůči distinkcím.  

         V moderních společnostech reklama a média nabízejí obrazy životních stylů, které 

zobrazují standardizované reprezentace, jež by měly představovat aktérovu volbu. Vyobrazení 

životního stylu však soupeří s tisíci dalšími na trhu a v mediální krajině a je neustále 

renovováno podle rytmů módní a stylové změny. Média vedle standardizace také rozšiřují 

imaginace a preference do různých vrstev, což vede k devalvaci některých (elitních) z nich 

jako znaků exkluze v důsledku přístupnosti širšímu segmentu obyvatel. Problém empiricky 

neukotveného bádání spočívá v tom, že ukazatelé a indexy představují jen preference, ne 

skutečné chování a následně tedy nerozpoznávají tak velké rozdíly mezi jednotlivými 

sociálními poli. Při zkoumání kulturní spotřeby je důležité nejen co aktéři konzumují, ale i 

jakým způsobem to konzumují a jak to hodnotí.  

         Vyjdeme-li z tezí Pierra Bourdieu, lze hovořit o tom, že spotřební vzory umožňují 

sociální identifikaci aktérů. To znamená, že vkusy jsou strukturované a struktury rozhodování 

vycházejí z internalizované třídní či sociální zkušenosti. Identita v tomto případě není 

záležitostí narativní koherence, ale odpovídající spotřeby jako základu pro sociální reprodukci 

společenských vztahů. Tato i ostatní interpretace interakce spotřeby a sociální stratifikace se 

zakládají na předpokladu, že zboží je významuplné, že se nejedná o čistě fyzickou položku, 

která funkčně uspokojuje specifické potřeby a nároky. „Určitě není pochyb o tom, že 

spotřební praktiky tendují k zesílení a reprodukování sociálních hierarchií.“41 Některé, 

zejména luxusní předměty jsou zpočátku výrazem sociální distinkce, jsou to předměty 

s určitou prestižní hodnotou a řečeno soudobou terminologií představují status - symbol.42  

Zboží a spotřební „rituály“ jsou používány k vyznačení společenských rozdílů a je s nimi 
                                                 
40 G. Lipovetsky, Věčný přepych, s. 66. 
41 R. Crompton, Consumption and Class Analysis, 1996, s. 129, in S. Edgell, K. Hetherington, A. Warde (eds.), 
Consumption Matters. 
42 Na příkladu dvorské společnosti 18. století můžeme tuto hypotézu sledovat u Norberta Eliase, který ji ukazuje 
na šíření kapesníku, vidličky a talíře. V dvorské společnosti se vytváří nové formy chování, vzniká nový 
psychický habitus a v konkurenčních bojích se pak jednotlivé etiky stávají nástrojem tohoto boje.  
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zacházeno jako s komunikátory.43 Tato pozice je blízká sémiotice, pro kterou společenské 

objekty mohou být analyzovány jako znaky uvnitř systému znaků.44 Vztah mezi sférou 

sociálního a symbolického byl v bádání zásadně zproblematizován ve smyslu, který lze 

metaforicky popsat jako obraz Möbiova prstence, kdy jedno je navzájem kontextem 

druhému.45  

         Jako indikátor sociální pozice bylo v 19. století chápáno chování a jednání. Etiketa tak 

má a může fungovat jako znak statusu, protože znalost správného chování se učila jen 

v některých institucích s prestižní úrovní. Důraz na distinktivní behaviorální normy vedl ke 

kodifikaci distinkcí na různých úrovních. „Gesta se stávají symboly nesoucími význam, když 

implicitně vzbuzují v jedinci, který je dělá, tytéž odpovědi, které explicitně vzbuzují, nebo se 

předpokládá, že vzbuzují, v jiných jedincích, jedincích, jimž jsou určena.“46 Předpokladem pro 

úspěch manifestní funkce je znalost a sdílení prostoru etikety. Odrazem je publikování knih 

etikety. Ta musí být v tomto důsledku neustále rozpracovávána a zjemňována, neboť tyto 

zásady si mohou osvojit i příslušníci neelitních skupin a systém etikety se tak pro distinkci 

stává méně funkční a místo něj se prosazuje systém vztahů, známostí a konexí. 

         Jako další prostor analýzy se nabízí materiální užívání se symbolickým významem. 

V něm zaujímá důležitou roli móda a oblečení je tak přidělena podstatná funkce, protože 

dovoluje „zkoumání kultury tak, jak je hrána individui při jejich jednání v každodenním 

životě. Dovoluje pozorování hmotné kultury jako aktivních, denních prostředků 

komunikace“47 Tento přístup předpokládá dramaturgický model sociálního života a snaží se 

osvětlit společenská očekávání spojená s určitým statusem nebo sociální pozicí. Role může 

být pojímána jako dynamický aspekt statusu, jako diferencovaná výseč sociálního jednání či 

jako institucionalizovaný soubor práv a závazků. V některých přístupech převažují socio-

                                                 
43 S touto hypotézou pracují a podrobně ji rozebírají Mary Douglas a Baron Isherwood v knize The World of 
Goods. Towards an Anthropology of Consumption. Navrhli univerzální spotřební třídu determinovanou třemi 
sadami (sets) zboží sahajícího od nezbytnosti k luxusu: běžné spotřebitelské zboží, technologie a informace. 
Empirickými výzkumy prokázali, že čím výše v sociální struktuře se aktér pohybuje, tím více se pro něj stává 
nezbytné konzumovat kombinaci těchto statků.  
44 „Spotřeba není jen pasivním modem asimilace a přivlastnění, který bychom mohli nastavit proti aktivnímu 
modu produkce. Není vymezena jídlem, které jíme, oblečením, které nosíme, autem, kterým jezdíme, ani vizuální 
a orální substancí představ a sdělení, ale je významovým základem organizace toho všeho. Spotřeba je virtuální 
totalita všech věcí a sdělení právě konstituovaná ve více méně koherentním diskurzu. Spotřebou musíme rozumět, 
pokud má být smysluplným slovem systematický akt manipulace se znaky.“, Jean Baudrillard, Selected Writings, 
1988, s. 21-22. 
45 Více v úvodu sborníku Beyond the cultural turn: new directions in the study of society and culture, Victoria E. 
Bonnell, L. Hunt (eds.), 1999. 
46 G. H. Mead, Mind, Self and Society, 1967, s. 47. 
47 G. McCracken, Culture and Consumption. New Approaches to the Symbolic Character of Consumer Goods 
and Activities, 1988, s. 61.  

33 
 



antropologické inspirace, v jiných socio-psychologické.48 Nicméně po velké kritice byla tato 

perspektiva částečně revidována, většinou však opuštěna a v současném bádání se s ní příliš 

nepracuje.     

         Na životní styl má velký vliv zakotvenost v prostoru, o čemž píši již v první kapitole. 

Městskou společnost jsem si vybral jako společnost, která představuje charakteristické vzorce 

společenského života, mezi které patří vysoce specializovaná dělba práce, růst 

instrumentalismu v společenských vztazích, oslabování rodových vazeb, růst dobrovolných 

sdružení, normativní pluralismus, sekularizace a rostoucí význam masových médií. „Sociální 

chování je třeba vidět v souvislosti s tím, jak město přijímá určitou geografii, určitou 

prostorovou formu. Musíme uznat, že jakmile je nějaká prostorová forma vytvořena, má 

tendenci institucionalizovat a v jistých ohledech determinovat budoucí vývoj sociálního 

procesu.“49 Dochází k rostoucímu počtu mezilidských kontaktů, jež jsou ale kratší a proto 

bohatství a úspěch, pokud mají sloužit jako prvky distinkce a diference, musejí být vidět 

specifickým trávením volného času nebo aktivitami spotřeby vhodnými pro společenské 

postavení a bohatství. „Bohatství a moc musejí být dány na odiv, neboť úcta je přidělována 

jen viditelnými důkazy.“50 Tento kontext poskytuje zároveň podmínky pro rozvoj módy a 

vnějšího vzhledu, neboť rostoucí anonymita vedla k většímu důrazu na vzhled jako 

prostředek, kterým bylo možné „číst“ ostatní. 

         Za vhodný indikátor životního stylu lze považovat módu, která je široce chápána jako 

momentálně převládající vkus či oficiálně nezávazná norma a není omezena jen na změny 

v materiální kultuře či ve stylu oblékání. „Móda neřídí jen oblékání…. Řídí myšlenky stejně 

jako kostým, současné fráze stejně jako koketní gesta, způsob přijímání u stolu, péči 

věnovanou zapečetění dopisu.“51 Přesto odívání zahrnuje všechny nejvýznamnější rysy 

problému, a tvoří vhodnou oblast ke zkoumání podstaty systému módy. 

         Zájem o oblékání jako vědecké téma se rozšiřuje spolu s představou, že skrze oblečení 

lidé sdělují něco o sobě a na kolektivní úrovni toto nejčastěji ústí v jejich symbolické umístění 

do strukturovaného univerza požadavků statusu a naznačuje vazbu k životním stylům. Kromě 

tradičních přístupů se objevuje ještě jiný pohled, a to ze sémiotické perspektivy. Budeme-li 

vycházet z myšlenek U. Eca pak oděvní styly a móda konstituují něco blížícího se kódu, který 

                                                 
48 K jednotlivým přístupům R. Linton, The Study of Man, 1936, T. Parsons, Essays in Sociological Theory, 1964 
nebo E. Goffman, Všichni hrajeme divadlo: sebeprezentace v každodenním životě, 1999. 
49 M. Castells, Theory and Ideology in Urban Society, 1976, s. 117, in C. J. Pickvance (ed.), Urban Sociology: 
Critical Essays,. 
50 T. Veblen, The Theory of the Leisure Class, 1984, s. 24.  
51 F. Braudel, The Structures of Everyday Life: The Limits of the Possible, vol. 1 of Civilization and Capitalism, 
15th-18th Centrury, 1985, s. 328. 
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aluzivně a nejednoznačně čerpá z konvenčně vizuálních a taktilních symbolů kultury, a proto 

dochází k jeho neustálé změně.52 Gilles Lipovetsky v této souvislosti píše, že móda „postrádá 

obsah, který by jí byl vlastní: jedná se o specifickou formu společenské proměny, která není 

spjata s konkrétním předmětem. Móda především označuje určitý stav společnosti, který se 

vyznačuje zvláště krátkou životností a více či méně překvapivými zvraty.“53 

         Oblečení nenese stejné významy pro všechny členy společnosti a kvůli tomu inklinuje 

k symbolickému vyznačování statusu a hranic ve společnosti. Nicméně s tím, jak se symboly 

a móda neustále rozšiřují a stávají nejednoznačnějšími, dochází k porušení rámce, v němž 

jsou symboly interpretovány jedním způsobem. Pro demokratizaci módy je charakteristické, 

že potlačuje princip okázalosti a emfatičnosti a přináší nová kritéria, která plní funkci 

společenského odlišení - výrobní značky, střihy a další, tj. vlastnosti a symboly, které mají pro 

členy určité společenské skupiny kognitivní a afektivní významy. Přestože na základě 

oblečení může docházet k stírání rozdílů, tak nositelem sociálního statusu je nejen to, jak je 

tělo oblečeno, ale i to, jak je drženo, jak se hýbe a jaká používá gesta. 

         S přidělováním významů oblečení je problém kvůli proměnlivosti, neboť zatímco určitý 

model říkal něco jiného minulý rok, něco jiného říká dnes a něco jiného bude říkat příští rok. 

Vedle proměnlivosti je možno za charakteristiku módy považovat velkou kontextovou 

závislost. To, co určitá kombinace oblečení a stylů znamená, se velmi liší podle identity 

nositele, příležitosti, místa a společnosti. Jsou to kolektivní aspekty sociálních identit, na které 

se móda obrací a protože sociální identity jsou zřídkakdy stálé, může tak móda činit dokonce 

s profitem. 

         Literatura o módě ji často přeceňuje v tom, že jí pokládá za jediný determinant oblečení. 

Móda funguje jako systém, který poskytuje estetické ideály oděvu. Tyto diskurzy módy slouží 

dobovému oblečení jako smysluplné, krásné a po kterých je možné či vhodné toužit. Móda je 

tak více než jen druh zboží, je to „vlastnost kterou jsou některé styly obdařeny. Aby se 

patřičný styl oblékání stal módním musí být nošen nějakými lidmi a rozpoznán a uznán jako 

módní.“54 Móda může být důležitá pro definování stylů, ale tyto styly jsou vždy 

zprostředkovány sociálními faktory jako je třída, etnicita, gender, věk, zaměstnání, tvar těla 

ad. Módní systém nastavuje určité parametry okolo oblečení, ale v rámci těchto parametrů je 

mnoho praktik oblékání, které jsou závislé na pestrosti sociálních struktur. 

 
 
                                                 
52 U. Eco (ed.), A Semiotic Landscape, 1979.  
53 G. Lipovetsky, Říše pomíjivosti: móda a její úděl v moderních společnostech, 2002, s. 31. 
54 E. Rouse, Understanding Fashion, 1989, s. 69. 
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3. GENDER, DĚJINY ŽEN A ŽENSKÁ PUBLICISTIKA V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ  
 

„Gender ukazuje, že určení rolí, chování a norem vztahujících se k ženám a mužům je 

v různých společnostech, v různých obdobích či různých sociálních skupinách rozdílné. Jejich 

závaznost či determinace není tedy přirozeným, neměnným stavem, ale dočasným stupněm 

vývoje sociálních vztahů mezi muži a ženami.“ 

 

Ann Oakley, Pohlaví, gender a společnost 

          

         V této kapitole bych rád představil koncept genderu a jeho uplatnění v historickém 

bádání. Důvodem je skutečnost, že pramen, který jsem si k analýze vybral, představuje 

genderově specifikovaný artikl dobového mediálního trhu. Koncept genderu se 

v historiografickém bádání rozvíjí od 70. let a přinesl nová témata i metody. Čtení dějin i 

pramenů genderovou perspektivou přináší nové pohledy a i přes mnohé revize a reformulace 

zůstává stále atraktivní. Ženské publicistice lze v genderově zaměřeném bádání přičíst 

jedinečné místo, neboť je reprezentantem pohledu a proměn pohledu žen na sebe samé. 

Ženská identita se nevymezovala kolem stále stejných identitotvorných faktorů, dochází 

k proměnám a posunům, které poukazují na konstituovanost tohoto fenoménu a právě ženské 

časopisy lze považovat za vhodný nástroj analýzy. Můžeme se ptát zda spíše posilují ideové 

stereotypy zakořeněné ve společnosti či se je snaží překračovat nebo zda, jak se ukazuje 

v současné ženské publicistice dělají obojí, přičemž to první implicitně. 

         Při identifikování ženství lze hovořit o několika přístupech. Jednak se ženství definuje 

svou jinakostí a jeho příznakovost pomáhá zbavit mužství jeho bezpříznakovosti a pojímání 

jako normy. Později se však objevuje koncept moderního ženství, které je pojímáno jako 

bezpříznakové a místo osvobození jinakosti se dovolává rovnosti. Vychází často z vnitřního a 

spíše soukromého prostředí do veřejné sféry života společnosti, jejíž mužství často 
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napodobuje za současné snahy o zachování ženské autenticity. Právě tato tendence je patrná 

v analyzovaném období.  

         Vedle představení konceptu genderu se v této kapitole pokusím o postihnutí různých 

trendů, které probíhaly v dějinách žen v meziválečném období a budu se na obecné úrovni 

snažit ukázat, k jakým proměnám dochází v zobrazování žen a diskurzu o ženách v ženských 

médiích. V tom se budu opírat zejména o zahraniční provenienci, kterou však lze bez 

problémů považovat za relevantní, neboť lze předpokládat, že s jistým časovým posunem 

podobné trendy probíhaly i v české společnosti. Navíc české ženy se obrací k tehdejším 

centrům kosmopolitismu jako byla Paříž či Spojené státy a inspirují se jimi.        

  

GENDER 
         Pojem gender se objevil v 50. letech zprvu jako součást lékařského diskurzu a teprve 

později jej začaly přebírat i společenské vědy. Tento termín pochází z anglosaského prostředí, 

ve kterém se women´s history etabluje od 60. let, gender history pak od 70. let a lze hovořit o 

mohutné i když zpočátku velmi opatrné a kritické recepci těchto směrů bádání i v 

neanglosaském světě. Teorie a metodologie genderové perspektivy prošla velkým vývojem, 

takže zatímco v roce 1972 napsala Ann Oakley v knize Sex, Gender and Society, že „ 

,pohlaví’ je slovo, které odkazuje k biologickým odlišnostem mezi muži a ženami: viditelný 

rozdíl v pohlavních orgánech, související s rozdílnou funkcí při reprodukci. ,Gender’ je 

nicméně záležitost kultury: odkazuje k sociálním klasifikacím na ,maskuliní’ a ,femininní’ “55, 

tak poststrukturalistické kritiky přinesou relativizaci biologické danosti, což je perspektiva, 

kterou je v současném bádání brát na vědomí. 56 

         Vedle tematického rozšíření gender usiluje i o analytické a konceptuální rozšíření, kdy 

gender může být chápán jako nástroj analýzy.57 Tím přitáhne pozornost k společensky 

konstruovaným aspektům rozdílů mezi mužem a ženou, mezi které patří gesta, řečové vzorce, 

oblečení, zaměstnání a další faktory, které nejsou omezeny na biologické pohlaví. Pojem 

gender odkazuje i k symbolické rovině, kulturním ideálům a stereotypům maskulinit(y) a 

femininit(y).  
                                                 
55 A. Oakley, Sex, Gender and Society, 1972, s. 16. 
56 Např. T. W. Lacquer v knize Making Sex:Body and Gender form the Grreks to Freud (1990) analyzuje 
proměny lékařského diskurzu, jehož pomocí zkoumá konstruovaný charakter biologické danosti nebo M. 
Foucault, který biologické rozdíly vnímá jen jako společenský diskurs.  
57 J. W. Scott, Gender a Useful Category of Historical Analysis, in R. Shoemaker, Gender and History in 
Western Europe, 1998, s. 42-66. Podobný postoj vyjadřují i autorky Ann D. Gordon, Mari Jo Buhle and Nancy 
Shrom Dye v článku The Problem of Women´s History, in Bernice A. Caroll (ed.), Liberating Women´s history: 
Theoretical and Critical Essays, kde píší, že „takový přístup k dějinám žen implikuje nejen nové dějiny žen, ale 
také nové dějiny vůbec“. (s. 81). 
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         Při bádání o společenské konstruovanosti pojmu gender dojde k zaměření na socializaci 

a obecně internalizaci společenských hodnot za účelem přizpůsobení se dané kultuře. 

„Společnost poskytuje řetězec předpisů, šablon a modelů chování odpovídající jednomu či 

druhému pohlaví.“58 Genderové role lze totiž popsat jako specifické behaviorální vzorce a 

očekávání, které má daná společnost či daná kultura pro každý jednotlivý gender (rod). Jsou 

to společenské představy, primární skupiny, mezosystémy a v moderních společnostech také 

média, která modelují očekávání a socializaci do genderové role, jež není automatická ani 

přirozená. Ve většině společností je zřetelná kategorizace toho, co je vnímáno jako 

maskulinní a femininní a tato kategorizace má vliv na to, jak aktéři definují sebe i ostatní 

v rámci genderových rolí, přičemž přistoupením na socializaci a přijetím genderových norem 

dochází k reprodukování vědění o genderu.59   

         Sociokulturní kódy a konvence, pravidla, kterými společnosti fungují a které jsou jak 

jejím vynálezem, tak jejím konstitutivním elementem, ovlivňují přidělení specifických 

vlastností jednotlivým pohlavím. Tyto pak poskytují základy pro vytváření hegemonní 

genderové diference. Představa genderu se tím stává přirozenou ve smyslu identity, čímž 

ukládá genderovou sociální kategorii na biologické tělo. Symboly a obrazy jako je jazyk, 

ideologie, oblečení, média, která vysvětlují, vyjadřují a posilují, nebo občas oponují daným 

rozdělením se stávají komponenty genderové identity, která se v důsledku toho může stávat 

spíše vyjádřením toho, co člověk dělá, než čím je a gender je v této souvislosti interpretován 

jako vytváření a zakořeňování identity jedince skrze sociální vědomí.60  

         Existují tak stereotypní obrazy mužů a žen a řada vzorců chování, které jsou ve 

společnosti považovány za typicky mužské nebo ženské, bez ohledu na motivace pro ně a 

individuální schopnosti. Tyto obrazy a vzorce jsou rozvíjeny v každodenním životě a hrají 

úlohu při socializaci do rolí (časopisy obecně a v užším smyslu ženské časopisy, zejména 

jejich reklamní část, lze v tomto kontextu vnímat jako médium, které tuto socializaci 

ovlivňuje).61 „Z žen dělají ženy, a ne muže, charakteristické zvláštnosti (např. tělo ženského 

pohlaví), vlastnosti (pečovatelský sklon, určitý vztah k tělu atd.) a nezbytné atributy (např. 

zkušenost ženství, žití ve světě jako žena), které si ženy rozvinuly nebo s nimiž byly historicky 

svázány v rozličných patriarchálních a sociokulturních kontextech.“62 

                                                 
58 R. Connell, Gender & Power, 1987, s. 57. 
59 J. Lorber, S. Farrell (eds.), The Social Construction of Gender, 1991. 
60 M. Lloyd, Performativity, Parody, Politics, in Theory, Culture & Society, č. 2, 1999, s. 195-213. 
61 E. Goffman, Gender Advertisements, 1979. 
62 T. De Lauretis, The Essence of Triangle or, Taking the Risk of Essentialism Seriously: The Feminist Theory in 
Italy, the US and Britain, Differences, č. 2, 1989, s. 5-6. 
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         Některé badatelky a někteří badatelé se domnívají, že společnost je konstruována 

způsobem, ve kterém je gender rozdělen do dichotomie sociálními organizacemi, které 

neustále vynalézají a reprodukují kulturní obrazy genderu a proces udílení genderu 

(gendering) se vyskytuje ve vzájemných sociálních procesech.63 To poukazuje na relační 

charakter pojmu gender a odtud na vztahovost vnímání ženského k mužskému elementu a 

naopak. Optikou Michela Foucaulta gender slouží za způsob sociální distinkce a společenské 

organizace moci, ve kterém má genderová odlišnost za cíl posílit rozdíly mezi muži a ženami 

a přidělením specifických genderově relačních charakteristik umožnit dominanci maskulinity 

nad femininitou.  

         Aniž si přeji reprodukovat genderové stereotypy, jedním z přímých a účinných příkladů, 

jimiž jsou těla zatížena jako mužská a ženská je sféra oblékání, které ustavuje určité oděvní 

stereotypy spojené s daným genderem. Ostentativní či manifestní charakter módy a oblékání 

má vliv nejen na životní styl (viz. předchozí kapitola), ale také na reprodukci genderových 

rolí. Z toho lze zpětně obecněji usuzovat, že životní styl je podmíněn nejen sociálně ale i 

genderově. Oblečení jako aspekt kultury je tak důležitou charakteristikou při produkci 

maskulinity a femininity, když ukládá kulturní významy na tělo a přináší určitý arbitrární 

soubor asociací. Většina vysvětlení po vztahu žen a módy, resp. oblékání obecně však spíše 

než analytický a bezpředsudečný přístup přinášela emocionálně zabarvená východiska i 

závěry a reprodukování stereotypů.64 Oděvy a móda současně mohou působit jako faktor 

somatizace kulturních vzorců, kdy například podpatky či úzké sukně předpokládají určité 

držení těla, způsob chůze, sezení a ukládají tak na biologické tělo aspekt genderu.   

         Gender a jeho dějiny nejsou jen dějinami žen a zkoumáním ženské části společnosti, ale 

rozvíjí se bádání i na poli men´s history. Toto odvětví, podobně jako dějiny žen pro 

femininitu, pracuje s představou, že maskulinita není vrozená, ale musí být získávána, takže 

být mužem není ani samozřejmé ani normou a muži jsou tak v zajetí konsenzu o mužích. 

Přestože mužské vidění světa se vykládá a považuje za neutrální a jakoby tedy nepotřebuje 

legitimizaci, men´s history ukazuje, že maskulinita není bezpříznaková.  

 

                                                 
63 J. Acker, Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations, in M Kimmel, A Aronson (eds), 
The Gendered Society Reader, 2000. 
64 Např.  James Laver v knize Modesty in dress (1969) píše, že zatímco „cílem oblečení pro ženy bylo učinit se 
více přitažlivé, cílem mužského oblečení bylo vylepšit jejich sociální status.“ (s.14). Zatímco móda u mužů byla 
chápána jako záliba, u žen jako vášeň, bez které se neobejde a která je pro ni nezastupitelná.  Marc Bohan tvrdí, 
že„Móda u ženy hraje svou roli: Pomáhá jí být.“ (citováno podle G. Lipovetsky, Říše pomíjivosti, s. 148). Dále 
pak Veblen, který na ženu pohlíží jako na pouhý přívěšek muže, upírá jí jakékoli jednání a módu redukuje na 
čistě funkční záležitost mocenského statusu.  
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DĚJINY ŽEN V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ 
         Pro ženy stejně jako pro muže bylo 20. století stoletím extrémů, kdy jejich život 

probíhal v širokém rozpětí mezi „zlatými dvacátými“ a běsnícími čtyřicátými léty. Důležitou 

vývojovou linii v dějinách žen meziválečného období představuje otázka občanských, 

politických a sociálních práv, neméně důležité jsou ale změny v každodennosti, které mění 

chápání žen ve společnosti ale i jejich chápání sebe samých. Dějiny žen byly velice různorodé 

a rozmanité, ať už na individuální úrovni nebo v závislosti na příslušnosti k „imagined 

communities“ v nejširším slova smyslu. K tradičnímu periodizačnímu rámci dějin vznesla 

kritiku Judith M. Bennett, která poukázala na představu, že čas, jak jej prožívá ženská část 

lidstva neplyne podle týchž rytmů a není vnímán stejným způsobem jako čas mužů, což otvírá 

otázku (základů) periodizace dějin žen a dějin obecně.65  

         Pro porozumění meziválečným trendům a změnám je třeba začít u první světové války, 

které je v dějinách žen přisuzována významná interpretační váha. Sufražetka Millicent G. 

Fawcett dokonce poznamenala, že válka ženy „zastihla jako nevolnice a zanechala jako 

svobodné bytosti“.66 K tomuto posunu došlo především na institucionální a právní úrovni, ale 

společenské představy se tak rychle neměnily, a proto bych si v tomto smyslu dovolil výše 

zmíněný citát zjemnit. Podstatnou ale zůstává skutečnost, že během války došlo k nastoupení 

trendů, které se později se zvýšenou silou projevily v době meziválečné.       

         Za války byla povolána spousta mužů, což znamenalo růst důležitosti zaměstnanosti 

žen, které začaly pracovat i mimo své tradiční obory, např. ve zbrojním sektoru. Diverzifikace 

ženské práce přinesla nápadný i když jen relativní sociální vzestup malé části ženské 

populace. Nezávislá a výdělečně činná žena začala reprezentovat novou ženskou identitu, jež 

na jedné straně osvobozovala (ženy) a na druhé straně ohrožovala (muže). Ženy ukázaly, že 

jsou schopné vykonávat i „mužská“ povolání a docházelo tak k rozrušování mentálního 

rámce. Po první světové válce dochází k zákonným změnám v postavení žen, za mimořádný 

úspěch, který ale ve výsledku situaci žen nijak nezměnil, byla považována demokratizace 

volebního práva. Ta ale nedržela krok s demokratizací stran a ženy nadále zůstávaly z velké 

části vyloučeny z pasivního volebního práva, protože nebyly přijímány jako zástupkyně lidu, 

tedy i mužů. Dosažení volebního práva jakoby paradoxně paralyzovalo emancipaci žen, neboť 

teprve po určité době se začaly formulovat nové teze, reagující na zjištění, že možnost volit 

nebyla všelékem na nerovnoprávnost v rodině, ve výběru povolání i v zaměstnání. Ideologie 

oddělených sfér byla od 19. století principem vztahů mezi pohlavími a během války byla 

                                                 
65 J. M. Bennett, „Confronting continuity“, Journal of Women´s History, č. 9, 1997. 
66 Citováno podle L. Abrams, Zrození moderní ženy: Evropa 1789-1918, 2005, s. 289-290.   
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vystavena nesmírnému tlaku, pod kterým se sice nezhroutila, ale který také nepřežila úplně 

bez zranění.  

         Rostoucí reflexe i „sebereflexe [žen] byla výsledkem bezprecedentního napětí, které 

způsobily velké strukturální a ideologické změny - intelektuální, vědecká a politická revoluce, 

národní a státní formace, industrializace a urbanizace. V jejich důsledku se vyvíjely nové 

názory na ženy a jejich roli (...)“67 Jako důkaz zvýšené sebereflexe může sloužit rostoucí 

produkce ženských časopisů a změna obrazu ženy v nich. Namísto vzdělávací funkce a 

nabízení tradičního obrazu ženy se časopisy týkají spíše životního stylu a roste role reklamy. 

„Nová žena“ (femme nouvelle) prezentovaná v médiích ve většině případů pracuje či studuje a 

svými životními plány a veřejným vystupováním upozorňuje na nové možnosti. Válka 

změnila roli rodiny, neboť nepřítomnost mužů měla vliv na zeslabenou reprodukční funkci a 

úkolem rodiny se stává spíše spotřeba a výroba zboží. V důsledku „zvědečťování“ domácnosti 

jsou ženy chápány jako manažerky spotřeby, konzumentky oblečení, kulturních programů a 

kosmetiky: „…mám za to, že ženina touha je do jisté míry svorníkem konzumní společnosti. 

Ženám se ze všech stran nabízí potěšení - potěšení ze zhubnutí, potěšení z přípravy 

vynikajících jídel, potěšení, získáme-li něco nového - nové tělo, nové šaty, nový dům, nový 

vztah, nové dítě. Potěšení je speciální nabídka západní společnosti ženám. (…) Být ženou 

znamená, že vás neustále někdo oslovuje, neustále vás zkoumá, neustále nadbíhá vaší touze - 

v kuchyni, na ulici, ve světě módy, ve filmu i v románech. Ženská touha se láká příslibem 

budoucí dokonalosti, vábničkou dosažitelnosti ideálu - ideálních nohou, ideálních vlasů, 

ideálních domovů, ideálních krémových dortů, ideálních vztahů.“68  

 

ŽENSKÉ ČASOPISY A ŽENA V MÉDIÍCH 

         Ve smyslu kulturní a sociální konstrukce rodu to jsou média jako systémy užívající 

svých komunikačních rolí, která formují či umocňují symbolické obrazy rodu. Genderový 

pohled na masová média je proto jednou z možností či doplněním mnohovrstevnatého spektra 

pojímání masových médií. Zatímco za „mužská“ témata jsou považována zahraniční a 

vnitrostátní politika, ekonomika a sport, za „ženská“ regionální politika, zdraví a témata 

„oddechová“ (móda, relaxace, zahrada apod.). Vzhledem k tomu, že v zkoumaném období si 

média cení více sféry veřejné na úkor soukromé, je evidentní určitá disproporce zájmu a 

důležitosti. Analýza médií z hlediska genderu může přispět ke zpochybnění mýtu jejich 
                                                 
67 L. Abrams, Zrození moderní ženy: Evropa 1789-1918, 2005, s. 7. 
68 R. Coward, Female Desire and Sexual Identity, in M. Diaz - Diocratetz a I Zavala (ed.), Women, Feminist 
Identity and Society in the 1980s, Amsterdam and Philadelphia, 1991, s. 25 a 29. 
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genderové neutrality a reflektovat sociální tlaky směrem k oběma pohlavím, z nichž mnohé 

mají podobu stereotypu či předsudku. 

         V médiích obecně a v ženských médiích konkrétně dochází od počátku 20. století, 

zřetelněji pak po skončení 1. světové války k odklonu od výchovné funkce.69 Původní úkol 

ženských časopisů, tj. nahrazovat nedostatečné oficiální vzdělání žen a dívek, byl shledán 

jako nadbytečný, neboť univerzitní vzdělání a možnost participovat v moderním 

demokratickém státě na společenském, kulturním i politickém životě na různé výchovné 

závazky převzaly. Mohutný rozvoj ženského tisku jednak odkazuje na rostoucí sebereflexi, 

ale také byl možností, jak se politicky definovat a ženské časopisy proto mohou být vnímány 

jako symptom obsazování veřejné sféry ženskými skupinami a důkaz vzniku ženské 

veřejnosti. V době rostoucího počtu a pravděpodobně i vlivu médií je zvýšení podílu na 

tvorbě mediálních obsahů možné považovat za určitý legitimizační prostředek. „Ve rvavém 

shonu populárních novin se začal objevovat nový činitel, který se nyní exportuje a bude mít 

asi hluboký vliv na tyto noviny: čtenářky novin. Noviny byly původně vydávány pro muže, nyní 

se víc a víc vydávají pro ženy. I nejnáhodnější pozorovatel „celostátních“ novin nemůže 

nevidět, jak populární tisk zženštil.“70 V denících se od druhé poloviny 20. let začaly 

objevovat rubriky nazvané ženské hlídky. Tyto se však mnohem více profilovaly nikoli jako 

politické platformy žen, ale spíše jako příspěvky k modernizaci životního stylu. Politickým 

otázkám a feminismu se většinou zcela vyhýbají a spíše se jedná o jakousi kavárnu, v níž 

redaktorky píší o specificky ženských problémech a snaží se nabídnout racionální řešení 

v oblasti vedení domácnosti, výchovy dětí, výběru ošacení pro sebe i ostatní členy rodiny 

apod. Ženské hlídky nerozšiřovaly ženská témata do oboupohlavní veřejnosti, ale rozšiřovaly 

limitovaný prostor ženských témat, která hranici soukromí překračují jen směrem 

k nepolitické veřejnosti. 

         Zdaleka ne všechna veřejnost tuto tendenci schvalovala a považovala ji za správnou. 

Podle kritiků docházelo ke komercionalizaci a nepřijatelné popularizaci tisku, jejichž 

projevem je zábavnost, senzacechtivost, masovost a apelace na emocionalitu. Ženské 

čtenářstvo získává tyto atributy, které se v mediální krajině stávají znaky bulvárně laděného 

tisku. Určitý skeptický pohled na vývoj ženského tisku mají i ženy samy a Olga Fasterová 

v této souvislosti píše: „Vývoj asi půjde u nás navlas touže cestou, jakou šel v Americe. 

Americké nejrozšířenější časopisy málo dbají o spisovatele a malíře, kteří jsou literárními a 
                                                 
69 Změna orientace tisku z funkce výchovné ve funkci komerční  a její souvislost s modernizací a industrializací 
je v historii masové komunikace označována termínem „northcliffovská revoluce“ nebo „žlutá žurnalistika“ (M. 
L. DeFleur, S. Ballová-Rokeachová, Teorie masové komunikace, 1996, s. 69).  
70 J. H. Ervine, Budoucnost anglického tisku, in Duch novin,  č. 1, 1931, s. 58. 
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uměleckými aristokraty. Žádají od svých dodavatelů to, co se líbí primitivní většině; a to 

znamená: zamilované romány šťastně končící, obrázky krásných mladých žen a krásných 

mladých mužů (…) Jen dvě vlastnosti si nyní žádají: líbivost a láce.“ 71   

         V průběhu dvacátého století ženský tisk, reklama, kino a módní fotografie poprvé ve 

velkém rozšířily ideální normy zobrazení ženy a současně dochází k autonomizaci vnějšího 

vzhledu.72 Díky filmovým hvězdám, manekýnkám a plakátům vystoupily svrchované vzory 

ženství z říše nedostupné vzácnosti a pronikly do každodenního života. Zároveň se prosazuje 

nezadržitelná industrializace a demokratizace výrobků krásy. Po elitářském období nastává 

demokratická fáze, neboť po celé 19. století zůstávala kosmetická péče výsadou 

společenských elit. Teprve ve 20. století se tato výsada rozruší a časopisy a reklama 

doporučují zkrášlovací výrobky a praktiky všem ženám, čímž přestávají znamenat třídní 

privilegia.  

         Ženský tisk se ve 20. století stává klíčovým prvkem v systému šíření a prosazování 

estetických norem, které zaplavily každodenní život žen z téměř všech vrstev. Prostřednictvím 

této publicistiky se proměňuje diskurz o ženských tématech - dříve některá témata patřila jen 

do působnosti básníků, romanopisců či lékařů, ale nyní si na ně v rostoucí míře činí nárok 

ženské časopisy - a objevuje se reklamní rétorika, která oslavuje konzumentství a usiluje o 

oslovení co nejširšího publika. Články i fotografie svým poselstvím často podporují definici 

žen jako pohlaví určeného ke kráse a masově šířené estetické informace se spojují s 

konzumentstvím, skrze které tak získávají společenské uznání. Nicméně až do přelomu 19. a 

20. století ženské žurnály (McCall´s Magazine, Harper´s Bazaar, Ladies Home Journal, 

Vogue) obvykle udílely rady pouze v oblasti oblékání a široké vrstvy tak získávaly informace 

o posledních módních trendech. 

         Mediální obraz žen se přibližuje komerčním zájmům a časopisy a noviny nabízí model 

„nové ženy“ a jejího životního stylu, tj. stylu založeném na spotřebě zboží a konzumaci. Role 

časopisů a deníků v tomto procesu spočívá v tom, že jednak konstruují tyto vzorce a současně 

se snaží být svou formou i jejím symbolem. Mimořádný rozkvět ženského tisku probíhá 

v období mezi válkami, kdy roste počet titulů, které jsou určené rozmanitému publiku. Oproti 

tradici očerňování líčidel, zahrnuje meziválečný ženský tisk použití kosmetických výrobků 

chválou a množí se doporučení ohledně tělesného vzhledu (časopisy pobízejí k zachování 

štíhlé postavy cvičením, lehkými jídly, k líčení očí a rtů, vytrhávání obočí, lakování nehtů 

ad.). Kosmetické vynálezy přestávají být spojovány s obrazem mondénních žen a prezentují 

                                                 
71 O. Fasterová, Ženy a jejich časopisy, in Národní politika, 24.2. 1929. 
72 A. Marwick, Beauty in history, 1988. 
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se jako završení krásy a imperativ civilizovanosti žen. K ženskému zkrášlení podněcují 

především reklamy, čímž stimulují určitý konzumní postup etnocentrického modelu krásy.  

         Ve snaze legitimizovat nové hodnoty, představované například reklamou, dochází 

k posunu argumentace, ve kterém se jejich naplňování nejeví jako neřestný luxus, ale 

povinnost každé ženy. Jistá reklama na parfém ve 20. letech prohlašuje, že „první povinností 

ženy je být přitažlivá.“73 Svět reklamy vyhlašuje zásadu, že krásu si lze koupit a nabízí tím 

spotřebitelskou vizi krásy, podle které je krása prezentována jako osobní úspěch, o který může 

a má usilovat každá žena. V časopise Vogue se množí články, které analyzují krásu jako 

dostupnou každé ženě. Jejich společné heslo by mohlo znít „A lovely girl is an accident; a 

beautiful woman is an achievement.“ („Hezké děvče se rodí náhodou, krásná žena vzniká 

úsilím.“) a v tomto duchu tak neexistují ošklivé ženy, ale pouze líné ženy.74 Moderní kultuře 

se tak podařilo rozmetat představu estetické fatality a vykládat vztah žen ke kráse z hlediska 

meritokratické ideologie, čímž se uznává autokonstrukční schopnost krásy a legitimizuje se 

estetický artificialismus  

         V kontextu českých médií provedla Kateřina Jonášová sondu do ženské rubriky 

Národních listů na konci 20. let 20. století a upozornila na to, jak se nové ideje, rozšíří-li se 

z exkluzivní skupiny dál a začnou-li se stávat součástí života „kulturně odívají“, jak u nás za 

první republiky vznikaly nové formy toho, čemu antropoložka Margaret Meadová říkala 

„inscenace“ pohlavních rozdílů.75 Jak jsou tyto ideje zároveň domestikovány a slaďovány 

s tradičními hodnotami. 

         Výše psanému textu by mohlo být vytčeno, že pojednáváním o vztahu žen ke vzhledu a  

kráse reprodukuje genderové stereotypy a konotace, ale protože ženská média o obou 

fenoménech píší a nějak je prezentují, považuji je za podstatné téma analýzy. V ženských 

médiích se objevuje ambivalentní ideologie v tom smyslu, že na jednu stranu odsuzují, aby se 

ženy viděly jako dekorativní „předměty“, ale na druhou stranu šíří kulturu, která favorizuje 

převzetí individuální odpovědnosti vůči tělu a princip sebekonstrukce. Redakce zařazují 

materiály o emancipaci, ale zároveň v jiných textech petrifikují to, co kritizují. Analyzovat 

vliv ženských magazínů je velice problematické a často dochází k jeho přeceňování. Vliv se 

uplatňuje především na základě ženské poptávky po kráse, kterou časopisy nevytváří v její 

úplnosti, ale spíše vyjadřují a zvyšují její intenzitu. Periodika stavějí na uznávaném průběhu 

každodenního života žen a jejich zájmů, resp. utvrzují je v zájmech, které jsou podle 

                                                 
73 Citováno podle S. Ewen, Consciences sous influence, 1983, s. 178. 
74 Robin T. Lakoff a Raquel L. Scherr, Face Value: the Politics of Beauty, 1984, s. 81. 
75 M. Mead, Male and Female: A Study of the Sexes in the Changing World, 1964. 
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společnosti považovány za typicky ženské. Jsou spojeny se spotřebou, skrytou i neskrytou 

reklamou, důrazem na oddychová témata a snaží se plnit roli společenského rádce.   

 
 
 
 
 

4. MÉDIA A MOŽNOSTI ROZBORU PUBLICISTICKÉHO TEXTU 
 

„When distant and unfamiliar and complex things are communicated to great masses of 

people, the truth suffers a considerable and often a radical distortion. The complex is made 

over into the simple, the hypothetical into the dogmatic, and the relative into an absolute.“ 

 

Walter Lippman, Public Opinion 

 

         V předkládané kapitole bych rád představil různé názory na média a přístupy k této 

problematice, stejně jako možnosti rozboru publicistického textu. Většina nástrojů analýzy 

textu byla profilována a rozpracovávána na textech, pro které je příznačná převažující 

estetická funkce, ale publicistika jako žánr si klade jiné cíle a umělecký záměr pro její texty 

není klíčový, resp. přestává být klíčový od přelomu 19. a 20. století a v době 20. let 20. století 

lze pozorovat zvýšenou intenzitu této tendence. S vědomím jistého zevšeobecnění a 

zjednodušení lze říci, že publicistické texty ztrácejí svůj - do té doby převážně vzdělávací a 

výchovný - charakter a roste u nich vliv komerční funkce, v jejímž důsledku publicistika ve 

zvýšené míře začíná čtenáře oslovovat oddechovými tématy a tématy zaměřenými na 

spotřebu. Považuji za příhodné pozorovat tuto změnu a její projevy na příkladu časopisů o 

životním stylu, neboť jejich bouřlivý rozmach po skončení první světové války ukazuje vedle 

zlepšující se ekonomické situace také na společenské a myšlenkové změny, které stojí 

v pozadí životního stylu, jeho prezentace a vymezování. Ideologie modernizace a rostoucí 

spotřeby, které se stávají duchem doby lze pozorovat právě na časopisech o životním stylu, 

jež představují výkladní skříň možností spotřeby. Média obecně a časopisy o životním stylu 

konkrétně mohou sloužit jako jeden z dokumentů doby a jako podklad pro studium 

společenského klimatu.   
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MÉDIA OBECNĚ 

          Při úvahách o médiích lze vyjít z premisy, že různým historicko-kulturním podmínkám 

a ekonomicko-politickým strukturám se přizpůsobuje a odpovídá určitá mediální struktura. 

Jejich vztah je nejčastěji interpretován jako vzájemný a ovlivňující se, neboť sdílejí společnou 

hodnotovou strukturu i rámcová pravidla a pohybují se tudíž ve stejném paradigmatu. Média 

jsou platformou, kde se vytvářejí a ukládají změny v kultuře a hodnotách jak skupin, tak 

celých společností. Z médií lze do značné míry odečítat hodnotovou orientaci společnosti či 

skupiny, neboť především jí je logika mediovaného obsahu podřízena.  

         Publikum je konfrontováno s určitým zobrazováním a interpretací skutečnosti, na jejichž 

zprostředkování je mnohdy odkázáno a které často z nedostatku jiných možností či vlastní 

zkušenosti přijímá, čímž se vytváří sdílené i osobní konstrukce skutečnosti, která je 

selektována médii a tudíž určitým způsobem ovlivněná.76  V této souvislosti lze hovořit o 

teorii „gate keeping“, která se zabývá otázkou selektování informací, tj. hranicemi a 

podmínkami, které jsou rozhodující pro to, zda se nějaká informace dostane do médií. Zásadní 

roli v tomto případě hraje (kulturní) milieu společnosti, obecně sdílené názory nebo představy 

o sdílených názorech. Například redaktoři periodik obvykle vybírají či píší jen takové texty, 

které se mohou stát součástí jejich ideového programu. Srovnáním hodnotového systému 

vyjádřeného v redakčních programech a hodnotového systému ostatních textů je možné 

ukázat šíři textů vpuštěných „dveřníky“ (gatekeeper) do mediálního prostoru. Řada teoretiků 

a teoretiček zkoumala, zda je možné určit pravidla, kdy informace překročí tzv. mediální práh. 

Tato otázka ale není v předkládané práci hlavním zájmem a pro podrobnější uvedení do 

problematiky odkazuji na knihu Úvod do teorie masové komunikace od D. McQuaila.77 

         V současných mediálních studiích jsou velmi rozšířené konstruktivistické teorie masové 

komunikace, které pojímají dané médium jako systém, který svým formátem a idejemi 

formuje selektovanou realitu a kombinuje ji do určitých obsahů. Tím vzniká nová skutečnost, 

která nemusí vystupovat vedle mimomediální reality, ale může ji substituovat. Skutečnost je 

v tomto případě chápána opět konstruktivisticky a podmíněně ve smyslu Thomasova teorému 

a k vysvětlení jejího charakteru si vypůjčím citát Ireny Reifové, která píše: „situace je taková, 

                                                 
76 Otázce výběru uveřejňovaného obsahu se věnoval profesor George Gerber v článku Institutional Pressures 
Upon Mass Communicators. in Paul Halmos (ed.) The Sociology of Mass Media Communicators. The 
Sociological Review Monograph, č. 13, 1969, s. 205-248, kde upozorňuje jednak na roli mediálních pracovníků, 
ale i rozličné vnější tlaky, mezi které patří například vliv inzerentů, autorit, publika, konkurentů apod. Např. 
disproporce mužů a žen, která je viditelná na klíčových publicistických pozicích má vliv na preference a 
orientaci médií.    
77 D. McQuail, Úvod do teorie masové komunikace, 1999. 
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jakou si ji lidé definují, sociální realita neexistuje, existují jen její rozmanité definice.“78 Tato 

perspektiva je přínosná v poukázání na limity toho, co je považováno za přirozené, ale na 

druhou stranu činí z médií uzavřený, téměř všemocný systém, příliš akcentuje vliv 

asymetrické komunikace a předpokládá mechanické přejímání mediálního obsahu. Historicky 

dobře zkoumatelnou je v rámci konstruktivistických teorií tzv. „agenda setting“, jak ji 

rozpracovává M. Kunczik, neboť srovnáváním historických pramenů a osobních dokumentů 

lze do určité míry dešifrovat zda média skutečně hrála primární roli v nastolování témat, o 

nichž lidé přemýšlejí.79  

         Za variantu konstruktivistické teorie lze považovat kulturalistický model masové 

komunikace, který je inspirována výkladem kultury podle Raymonda H. Williamse.80 Ten 

vnímá komunikaci jako konstruování sdíleného prostoru významů či znaků, v němž se 

příslušníci dané kultury pohybují. Důraz je v tomto případě kladen na skutečnost, že lidé 

spolu sdílejí svět společných významů, které berou jako samozřejmost dávno předtím, než 

k formulaci nějakého sdělení dojde. Významy znaků pak lidé komunikující v daném 

kulturním prostředí sdílejí díky tomu, že mezi signifiant a signifié existuje nějaká podobnost 

nebo, že se uživatelé daného znaku na jeho významu shodli a ověřili jeho užití v komunikační 

praxi. Kultura tak funguje jako zásobárna návodů k interpretaci podnětů, které jsou nabízeny 

prostřednictvím kódů (verbálních (jazyk jako strukturovaný systém smyslu znaků, který je 

umožňuje dešifrovat) i nonverbálních (vizuálních, taktilních, olifaktorních apod.))       

         Mediace je procesem zprostředkování, který je ale vždy aktivní interpretační činností. 

Média navíc disponují autoritativními instrumenty, kterými předávané informace 

institucionalizují (žánry, fotografie apod.) a lze o nich proto hovořit jako o institucích, které se 

věnují produkci a distribuci vědění bez toho, aby byla zdůrazňována funkce zpětné vazby či 

problematizováno recipientovo pojímání dodávaných obrazů.  

         Média v toto pojetí hrají důležitou roli prostředníka mezi publikem a realitou a postupně 

dochází k tomu, že informace získávané z médií začínají převažovat nad vlastními, tj. 

empiricky ověřenými informacemi, přitom ale hodnota víry v medializované informace byla 

rovna hodnotě empiricky ověřených informací. Za skutečné tedy může být považováno to, co 

média nabízejí, čímž dochází ke vzniku stereotypů, které pak mohou sloužit jako výchozí 

soudy praktického uvažování. „Když oficiální představy o tom, čím člověk je oficiálně 

                                                 
78 I. Reifová, Média-ztracený ráj, disertační práce 1999, KMK FSV UK, s. 115.  
79 M. Kunczik, Základy masové komunikace, 1995. 
80 R. Wiliams, Culture and Society, 1963. 
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v určitém sociálním prostoru, přejdou v habitusy, stanou se skutečným principem jednání.“81 

V mém případě časopisy o životním stylu představují či konstituují určité ideály, které pokud 

se stanou pro čtenáře, tj. pro určitou skupinu, která se rozhodne tyto vzory sdílet, skutečností, 

budou pak představovat habituální praktiky jejich chování.  

         Na jedné straně stojí text, obsah či význam a na druhé straně jeho recipient. Vztah mezi 

publikem a autorem byl mnohokrát zproblematizován a jeho výklad sahá od dominance textu 

až po dominanci čtenáře. Časopisy jsou reprezentanty masové komunikace, tj. jejich sdělení je 

šířeno rozsáhlému souboru příjemců. Jednotliví členové zůstávají v anonymitě, takže výrobce 

mediovaných obsahů nezná ty, jimž jsou určeny. Recipienti časopisu pro vydavatele 

nereprezentují individuum, ale disperzní publikum s určitou převládající sociální 

charakteristikou.  

         Koncepce pasivního publika předpokládá silný vliv médií a domnívá se, že publikum je 

pasivní v recepci mediovaných sdělení, přijímá je téměř mechanicky a že text toto publikum 

vnímá stejně, jako autor při jeho tvorbě. Koncepce aktivního publika předpokládá, že 

mediované sdělení se nedostává přímo ke všem adresátům, ale že je zpracováváno nejdříve 

aktivnějšími členy publika, tzv. opinion leaders, kteří jej pak šíří mezi těmi, na které mají vliv. 

Z pohledu média se tak publikum diferencuje na vrstvu samostatnějších jedinců a těch, kteří 

jsou na ně různou formou vázáni. Nicméně aktivitu ovlivňují i interpersonální vztahy, sociální 

kontext apod., takže komunikace není rozhodně mechanicky dvoustupňová. Takto je tento 

koncept chápán v mediálních studiích. Domnívám se, že stejně legitimní je ale pojímat jej 

v tom smyslu, že ne všichni čtenáři, v důsledku odlišnosti životních světů, pozice v sociálním 

systému a zkušeností, konkrétní text recipují stejně. Nejedná se tedy o mechanické převzetí, 

ale o aktivní osvojení obsahu, neboť jednotlivé skupiny vnášejí do procesu mediální 

komunikace vlastní sdílenou zkušenost. V textu jsou sice zakódována určitá sdělení, ale je 

otázka jak je adresáti dekódují, neboť interpretace je závislá na řadě sociokulturních, 

politických, osobních, etnických, třídních, genderových ad. faktorů. 

         V otázce publika existuje několik dalších přístupů. Například Stuart Hall poukazuje na 

to, že mediální sdělení jsou vytvářena s ohledem na potencionálního příjemce, tudíž ve 

sdělení jsou obsaženy prvky, které mají signalizovat žádoucí interpretaci, jak si ji 

představoval ten, kdo sdělení sestavoval a hovoří o tzv. preferovaném čtení. Podobně U. Eco 

zavádí pojem „modelový čtenář“. Má jím na mysli čtenáře, který „je schopen zacházet 

s výrazy interpretativně stejným způsobem, jako tak činí autor generativně.“82 Je to 

                                                 
81 P. Bourdieu, Teorie jednání, 1998, s. 116.  
82 U. Eco, The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts, 1979, s. 7. 
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potenciální čtenář, s ohledem na nějž autor text vytváří. Jako další lze uvést Iserův koncept 

implikovaného vnímatele83 nebo teorii čtenářské recepce R. Barthese, který klasifikuje texty 

na lisible a scriptible, tj. texty určené primárně ke čtení, které jsou uspořádané a ukončené a 

texty určené primárně k napsání, které jsou mnohovýznamové, otevřené a sám čtenář se stává 

„produktorem“ textu.84   

         Časopisy jsou mediálním produktem, kterým rozumím určitý celek, jenž je čtenáři či 

uživateli jednorázově nebo opakovaně nabízen. Pro definici obsahu časopisu bych si vypůjčil 

citát R. Shoemakera: „Obsahem rozumíme úplný kvantitativní a kvalitativní rejstřík 

verbálních i vizuálních informací distribuovaných masovými médii - jinými slovy prostě 

všechno, co se v nich objevuje“85 Pro určitý druh publicistiky, zejména tu, která podléhá 

sezónním tématům (např. právě časopisy o životním stylu) je charakteristické časté opakování 

týchž nebo podobných obsahů. Důsledky opakování se projevují především v kognitivní 

oblasti, protože opakování může vést k tomu, že publikum opakovaný obsah snáze akceptuje 

a věří mu. Opakováním týchž motivů či způsobu zpracování se může ustálit představa, že 

takové zpracování odpovídá skutečnosti. Opakující se obsahový rámec může dát příslušnému 

zpracování či zobrazení vysoký kredit a podílet se na formování veřejného mínění, neboť 

další produkt, který toto sdělení bude obsahovat a zpracovávat určitým způsobem má velkou 

naději na to, že bude přijat jako platný. Na tom, jak je obsah zpracován do výsledné podoby 

produktu není nic přirozeného a je to otázka společenského konsenzu a dalších formativních 

faktorů (např. individuální rovina, rovina mediálních rutin, organizační rovina, vlastnická 

struktura, mimomediální rovina a další). 

         Velmi problematickou je otázka vlivu médií, která zahrnuje škálu názorů od 

hegemonního po pluralitní model. Obecně lze předpokládat, že média do určité míry utvářejí 

společenskou realitu a normotvorné body obecně přijímaného diskurzu. Závažnost této míry 

či příčinnost vlivu je však velmi obtížné prokázat. Tentýž mediální obsah se může podílet na 

odlišných posunech ve stavu společnosti v závislosti na kontextech, rozpoložení společnosti 

atd.86 Představy o předpokládaných účincích médií lze periodizovat do čtyř základních etap. 

V první třetině dvacátého století panuje představa o velmi mocných médiích a o jednosměrné 

komunikaci, jejímiž reprezentanty jsou např. W.Lippmann či H. Laswell.87 Bádání od první 

třetiny dvacátého století do začátku šedesátých let na základě empirických výzkumů objeví 
                                                 
83 W. Iser, The Implied Reader, 1972. 
84 R. Barthes, S/Z, 1970. 
85 P. Shoemaker a S. Reese, Meditating Message: Theories of Influence on Mass Media Content, 1991, s. 2.  
86 Současná literatura předpokládané účinky dělí na krátkodobé a dlouhodobé, přímé a nepřímé, plánované a 
neplánované atd.   
87 W. Lippman, Public Opinion, 1922, H. D. Laswell, Propaganda Technique in the World War, 1927 
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množství dalších intervenujících vlivů při přenosu a recepci sdělení, čímž zpochybní 

představu všemocných médií a unifikovaných reakcí publika. Jako příklad lze uvést 

dvoustupňový model komunikace od Lazarsfelda či teorii posilování od Klappera.88 Období 

sedmdesátých a části osmdesátých let se nese ve znamení představ o spíše mocných médiích, 

ale nikoli v její mechanistické podobě, ale s důrazem na dlouhodobější a nepřímé či 

nereflektované vlivy (socializace, inkulturace apod.) do tohoto období patří teorie agenda 

setting, teorie sociální konstrukce reality ad. Poslední období od osmdesátých let, které však 

již není zdaleka tak jednotné otvírá Stuart Hall teorií o kódování a dekódování, kdy na jedné 

straně mají média moc nabízet významy, ale uživatelé mají moc na tyto významy rezignovat 

či je odmítnout. Ovšem „moc diváků reinterpretovat významy lze stěží považovat za 

rovnocennou diskursivní moci centralizovaných mediálních institucí konstruovat texty, které 

pak divák interpretuje.“89 Podle N. Fairclougha nerovnou distribuci moci mezi podavatele a 

příjemce mediálního sdělení způsobuje už jen fakt, že účastníci komunikačního prostoru jsou 

odděleni v čase a v prostoru, takže recipient nemá možnost na sdělení okamžitě reagovat.90 

Tyto formulace konceptů se mohou zdát pro historika příliš schematické a generalizující a 

k jejich přijetí či odmítnutí je potřeba je ověřit empirickým výzkumem či zjemňovat dílčími 

sondami.    

         Přestože noviny a publicistika pronikají mezi stále nové vrstvy a stávají se masovou 

záležitostí, slouží i jako faktor prohlubování propasti mezi jednotlivými segmenty společnosti, 

neboť ty s vyšším socioekonomickým statusem mají sklon osvojovat si informace rychleji než 

jiné segmenty a příliv sdělení k nim je vyšší, čímž se rozdíly mezi jednotlivými segmenty 

spíše zvětšují než zmenšují. V případě médií, která jsou určena publiku s prestižním statusem 

či elitní sociální charakteristikou je tato tendence ještě markantnější.  

         Pokud badatel za pramen své práce zvolí tisk, musí se zabývat otázkou pravdivosti a 

objektivity publikovaných informací, zejména v případě, kdy „využíváme médií jakožto zdroje 

k přímému faktografickému poznávání minulých dějů, má míra jejich pravdivosti zcela 

zásadní význam.“91 Zkoumání objektivity lze provádět jednak na úrovni souladu s událostmi, 

ale objektivita závisí i na subtilnějších formách redakční práce, např. ve výběru faktů, 

struktuře textu či preferenci určitých témat. Ve své práci však používám tisk spíše jako 

pramen pro zkoumání veřejného mínění a předkládání určitých vzorů a obrazů, tudíž míra 
                                                 
88 E. Katz, Paul F. Lazarsfeld, Personal Influence: The Part Played by People in the Flow of Mass 
Communication, 1955; J. T. Klapper, The effects of mass communication, 1960. 
89 D. Morley, Home territories: Media, mobility and identity, 2000, s. 227.  
90 N. Fairclough, Language and Power, 1989. 
91 Karel Kubiš, Obraz Polska na stránkách The Times v letech 1944-948. Pokus o rekonstrukci veřejného mínění, 
Obraz druhého v historické perspektivě, 1995, s. 93. 
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pravdivosti informací a jejich rezonance s dobovými událostmi se pro mě nepředstavuje 

klíčovou či ústřední otázku. 92 

 

MÉDIA V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU 

         Média v meziválečném Československu se zpočátku sestávala pouze z tisku, ke kterému 

se teprve během 20. let přidal rozhlas. Počáteční technická nedokonalost a vysoké náklady 

znamenaly omezení na vyšší a část středních vrstev, které ve srovnání s recipienty tištěných 

médií představovaly relativně malé publikum. Informační vliv a názorotvorná funkce byly ve 

20. letech proti periodickému tisku zanedbatelné a teprve v poslední třetině 30. let dojde 

k takovému rozšíření, že lze hovořit o vlivu srovnatelném s denním tiskem (v r. 1937 

zakoupen 1 milion koncesí). Filmové médium je státem jako zpravodaj podceněno a přestože 

existovaly různé žurnály, rozhodně neplnily masovou roli. Navzdory těmto omezením byl 

svět hromadných sdělovacích prostředků v Českých zemích v meziválečné době mimořádně 

pestrý. 

           Nejvýznamnější a nejvlivnější úlohu hrály deníky, které podávaly zprávy o aktuálním 

dění a přinášely nejdůležitější informace zejména z vnitropolitické, zahraničněpolitické, 

kulturní a postupem času také sportovní oblasti. Vnitřní uspořádání novin se velmi lišilo, ale 

postupně došlo k přijetí určitých zásad a pravidel. Každé číslo otevíral úvodník, který se týkal 

dobových klíčových otázek a reprezentoval názor šéfredaktora či celé redakce. Následovaly 

důležité vnitropolitické události, rozbor zahraniční situace a informace ze světa kultury. 

Nezanedbatelnou součástí novin byly dopisy čtenářů a reklama, která pro noviny 

představovala důležitý zdroj příjmů.   

         V r. 1926 vycházelo v Praze kolem 1400 a v r. 1929 dokonce kolem 1800 titulů novin a 

časopisů. Periodika v jiných městech většinou představovaly obdeníky či krajské modifikace 

pražských médií. Možnost existence takového množství novin a časopisů je vysvětlována 

jednak nižšími náklady na zřízení a provozování média, jednak skutečností, že se v mnoha 

případech jednalo o tisk stranický, jehož odběr představoval formu stranického příspěvku. 

Vedle denního tisku a novin lze v české meziválečné mediální krajině nalézt nejrůznější 

revue, intelektuální časopisy, ilustrované týdeníky, časopisy pro mládež a spoustu dalších. 

Přestože největší čtenářskou obec měly deníky, domnívám se, že na životní styl měly menší 

vliv než časopisy specificky tematicky orientované tímto směrem. Vliv v tomto případě asi 

nelze měřit kvantitativně (tj. počtem čtenářů na které médium působí), ale spíš hodnotou víry 
                                                 
92 podrobněji J. Kayser , L´historien et la presse, Revue historique CCXVIII, 1957, s. 297-298. 

51 
 



v dané informace a recepcí publikem, u kterého lze předpokládat zaujetí kladného postoje 

k předkládaným informacím. 

         Rozhodující roli na tiskařském trhu hrají finančně silná vydavatelství, která se 

formovala kolem největších stranických listů a postupně dokázala rozšířit svou působnost i na 

vydávání knižnic, brožur či příležitostných tisků. Mezi velké tiskové koncerny patřily Pražské 

akciové tiskárny, Novina, Melantrich (ve 30. letech se stane nakladatelským domem, jenž 

v Čechách nemá konkurenci) a další. Finanční postavení různých novin a časopisů je značně 

obtížné, nechtějí-li se dát cestou bulvárních médií a přestože některé vystupují jako formálně 

nezávislé, jsou v područí kapitálových uskupení či tiskařských závodů. V českých zemích 

došlo k rozvoji bulvárního tisku ve druhé polovině 20. let 20. st, kdy vznikaly listy jako 

Expres nebo Polední list. „Především v období, kdy dochází ke zvýšení blahobytu, šíří se 

obecná nespokojenost, která dodává moderní společnosti živnou půdu pro nerealistické 

názory a vede k žádostivé spotřebě skandálů.“93 

         Za pozornost stojí otázka vlivu státu na tisk, který se může projevovat na vlastnické a 

oficiální úrovni, ale také na neoficiální úrovni. Zákonem ze 14.4. 1920 si stát ponechal 

možnost zásahu pro případ, že by byla „ohrožena republikánská státní forma, ústava, nebo 

veřejný klid a pořádek.“ V paragrafu o tisku se psalo, že „vydávání a rozšiřování časopisů 

může býti omezeno, podrobeno zvláštním podmínkám a v krajní nutnosti zastaveno.“ 

„Časopisům periodickým může býti uložena povinnost předkládat povinné výtisky  ve lhůtě 

nejvýše dvou hodin před vydáním.“94 To znamenalo předběžnou cenzuru a zákon stanovoval i 

sankce. Tvrdší praxi přinesl zákon na ochranu republiky z r. 1923, obsahující ustavení o 

„nedovoleném zpravodajství“, který se týkal šíření zpráv schvalujících trestné činy, výzvy 

k neplnění zákonných povinností apod. Domnívám se, že zákonná úroveň cenzury 

nepředstavuje pro časopisy o životním stylu problém/omezení, neboť nepíší v rozporu se 

státní ideologií a naopak většinou dané společenské uspořádání utvrzují. Cenzurou, kterou je 

možné u časopisů o životním stylu předpokládat je „vnitřní cenzura“ autorů, ideologie 

časopisu či konsorcií. 

     

OBSAHOVÁ ANALÝZA 

         Při interpretaci textů má badatel k dispozici množství metod a přístupů, rozprostírajících 

se na škále od kvantitativních po kvalitativní. Otázka jejich slučitelnosti a kombinovatelnosti 
                                                 
93 D.B. Holt, Poststructuralist Lifestyle Analysis, Journal of Consumer Research, 1997, č. 4, s. 346. 
94 Citováno podle Z. Kárník, České země v éře První republiky. Díl první. Vznik, budování a zlatá léta republiky 
(1918-1929), 2000, s. 337. 
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je předmětem diskusí a úvah. Kvalitativní analýza textu usiluje nejčastěji prostřednictvím 

subtilních interpretačních postupů o odhalení hlubších struktur textu skrytých pod jeho 

povrchem. Z toho vyplývají její specifické přednosti i slabiny, neboť tímto postupem je 

možné analyzovat pouze menší korpus textů, ale zato z mnoha různých aspektů. Oproti 

kvantitativní obsahové analýze je tento způsob rozboru velmi subjektivní, čímž tenduje 

k nižšímu stupni ověřitelnosti. Kvantitativní obsahová analýza je strukturovaný a selektivní 

proces, který nejčastěji vychází ze sociálněvědních metod kvantifikace a při jeho použití se 

mediální obsahy zkoumají s ohledem na několik zvolených znaků. Nicméně kvantitativní 

obsahová analýza je kritizována za to, že jen velmi málo bere v úvahu kontext textových 

prvků a latentní významové struktury. 

         Obsahová analýza je nejčastěji chápána jako systematický a intersubjektivně ověřitelný 

způsob popisu mediálních obsahů. Systematický znamená, že se všechny druhy obsahů 

zkoumají stejným způsobem, intersubjektivně ověřitelný znamená, že aplikací stejných metod 

budou i další badatelé schopni reprodukovat dané výsledky. Zajímavou podmnožinou 

obsahové analýza je analýza kontingence, která zkoumá výskyt určitých řečových prvků 

v souvislosti s jinými pojmy. Obsahová analýza postupuje nejčastěji v těchto fázích - 

stanovení hypotézy, na základě které jsou vybrány kategorie, jejichž přítomnost má být 

měřena a následně jsou stanoveny zkoumané jednotky, jejich četnost a rozsah.   

         Nabízí se otázka možnosti aplikace teorií literární interpretace, které slouží primárně 

k práci s beletrií, na jejíchž vzorcích byly také konstruovány. Časopis sice může mít některé 

beletrizující prvky (povídka na pokračování, fejetony apod.), ale většina článků patří do 

kategorie non-fiction. Obecně však lze říci, že holistické teorie a hermeneutika, které kladou 

důraz na vcítění se do autorova světa a pochopení geneze textu nelze vhodně aplikovat na 

publicistický materiál, neboť u něj mnohdy není autorova osobnost důležitá, protože jeho 

idiolekt souzní s jazykem konvenčně užívaným redakčním kolektivem. 

         Při analýze textu je důležité všímat si mezitextových vztahů, které mají horizontální i 

vertikální charakter. Bulharská sémioložka J. Kristeva popisuje intertextovost jako „interakci 

textů, která se vytváří uvnitř textu a poznávacímu subjektu ukazuje, jak text čte historii a jak 

se do ní umisťuje“.95 Bádání o reagování jednoho textu na jiný a jejich dialogičnosti se 

objevuje od M. Bachtina a je rozvíjeno zejména od 60. let ve Francii. Dnes je chápána 

intertextovost jako imanentně přítomná v každém textu a žádný text tak neexistuje jako celek 

sám o sobě, ale vstupuje do dialogu s jinými texty. Klasifikace intertextových vztahů je 

                                                 
95 Citováno podle J. Homoláč, Intertextovost a utváření smyslu v textu, 1996, s. 12. 
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obtížná a existuje několik přístupů.96 Otázkou zůstává, zda je intertextovost a recepce textu se 

znalostí či bez znalosti pretextu intencionální a má funkční význam pro smysl textu nebo jestli 

z větší míry dochází ke konstruování intertextového vztahu při recepci textu. Obecně však lze 

říci, že ve zkoumaných časopisech je intertextovost, nejpočetněji ve formě aluze, přítomná 

velmi často. Tyto aluze mohou sloužit jako vodítko k očekávaným znalostem recipientů, čímž 

současně konstituují horizont jejich znalostí.   

         Termín diskurz užitý v souvislosti s médii lze chápat jako „dobově a společensky 

podmíněné konvence spoluurčující průběh tvorby mediovaných sdělení a produktů mediálního 

průmyslu obecně a očekávání a zvyklosti spojené s jejich příjmem a užitím.“97 Současně ale 

diskurz ovlivňuje výběr prostředků, které jsou charakteristické pro dané komunikační situace. 

Kritická analýza diskurzu je pak definována jako „zkoumání vztahů mezi znaky, významy a 

sociálními a historickými podmínkami, které ovládají sémiotickou strukturu diskurzu, za 

použití určitého druhu lingvistické analýzy“98. Odtud plyne důležitost jazyka jako nositele 

ideologie, která je obsažena ve všech jeho rovinách a je vlastně základním kamenem diskurzu. 

Vedle jazyka je to také diskurz, který může konstruovat sociální realitu a významy za pomoci 

výběru témat, prostředků a metod zpracování. 

         Ve většině publicistických textů je obsažena ideologie, kterou autoři vědomě či 

nevědomě do textu umisťují a recipienti ji vědomě či nevědomě přijímají, vymezují se vůči ní 

nebo o ní vyjednávají. Ideologii chápu jako soubor představ a hodnocení, který ovlivňuje  

vnímání, jednání a chování aktérů. Ideologie je vázána na období a na sociální skupiny, určuje 

a vyjadřuje jejich zájmy a názory a zároveň působí jako sjednocující, stmelující faktor dané 

skupiny. „O ideologii nějakého období nebo nějaké historicky, sociálně, konkrétně určité 

skupiny, například třídy, lze mluvit v tom smyslu, že se tím míní zvláštnost a povaha totální 

struktury vědomí tohoto období, resp. této skupiny.“99 Cílem analýzy ideologie v textu je 

zjistit, jak text přispívá k vytváření, konzervování nebo změně dosavadního a tradičního stavu 

sociálních struktur a mocenských poměrů. Jedním z míst projevu ideologie je lexikum, ve 

kterém periodika do určité míry přebírají diskurz institucí a prostředí o nichž nejčastěji 

referují (móda, kultura, beletrie, mluva potenciálních čtenářek apod.) a nabízí se tak otázka po 

sociololingvisticky zkonstruované skupinové identitě. Sociolingvistika se ptá po vztazích 

mezi změnou struktur jazykových a sociálních a popisuje konkrétní jazykovou praxi 

                                                 
96 Jako jedno z možných rozdělení bych uvedl  klasifikaci podle G. Genetta na architextovost, intertextovost, 
metatextovost a paratextovost, o kterém ve své knize píše i J. Homoláč (s. 19). 
97 I. Reifová a kol.,Slovník mediální komunikace, 2004, s. 47. 
98 J. Hermes, Reading Women´s Magazines, 1995, s. 7. 
99 K. Mannheim, Ideologie a utopie, 1991, s. 110. 
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(saussuriánskou terminologií parole), čímž se vyhraňuje proti představě jazyka jako 

homogenního nástroje komunikace a zdůrazňuje jeho sociální a situační variantnost.  

 

 

 

5. ROZBOR ČASOPISU EVA 
 

„… Pařížanka sedící v bohémské kavárně vypadá navlas stejně jako Pražanka sedící 

v bohémské kavárně, (…) V divadle na Champs Elysées vypadá Pařížanka jako Pražanka 

v divadle na Národní třídě. (…) V Paříži jsou střední a proletářské vrstvy jako u nás a ženy 

tam musí také šetřit a být skromné. (…) Ukazuje, že někdy chtějí být ženy u nás pařížštější než 

Paříž.“  

 

Eva, 1930/31, č. 9 

 

         Od konce 19. století vznikala česká publicistika pro ženy (zprvu feministické listy) jako 

osvětová periodika, která měla vzdělávat své čtenářky a nahrazovat tak vzdělání, kterého se 

ženám nedostávalo. Vedle toho byla také důležitým prostředkem komunikace mezi 

jednotlivými dámskými spolky a jednotami. Tituly ženské publicistiky byla zprvu periodika 

určená pro relativně úzký okruh lidí – několik set předplatitelů, resp. předplatitelek a několik 

tisíc sympatizantů, resp. sympatizantek. Při bádání lze „sledovat buď veškerý tisk týkající se 

daného problému, anebo je možné jeho část eliminovat výběrem.“100 V rámci této práce jsem 

se rozhodl pro druhou z těchto možností, která odpovídá metodě sondy. Když se člověk 

probírá stránkami časopisu, má dojem, že to o čem médium píše je právě tím, co hýbe tehdejší 

společností, ale je potřeba znát širší kontext, aby bylo možno texty a jejich dopad správně 

interpretovat, resp. lze předpokládat, obsah časopisu je možná to, co autor či redaktor chtěl, 

aby hýbalo čtenářem.  

 

EVA V KONTEXTU ŽENSKÉ PUBLICISTIKY 20. LET 
         Z hlediska typologie ženského tisku ve druhé polovině 20. let můžeme Evu označit jako 

společenský časopis nové generace určený ženám. Aby používání pojmů časopis nové 

                                                 
100 Karel Kubiš, Obraz Polska na stránkách The Times v letech 1944-948. Pokus o rekonstrukci veřejného 
mínění, Obraz druhého v historické perspektivě, 1995, s. 89. 
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generace a časopis staré generace nebylo vágní a intuitivní, vymezil bych jej funkcí časopisu a 

jeho hlavní náplní. Nečiním si ambici na komplexní popis ženských medií v meziválečném 

Československu, takže časopisy, které níže v textu zmíním a budu popisovat volím jako 

reprezentanty určité mediální orientace.  

         Pro časopisy staré generace bych jako určující považoval výchovný charakter a otázky 

sociálního postavení. Mezi ně by patřil nejstarší ženský časopis Ženské listy, vydávaný od r. 

1871. Jednalo se o konzervativní, politicky nevyhraněnou revue, která preferovala tradiční, 

katolické chápání ženy v rodině. Nejčastějšími tématy ve 20. letech byly manželství, česká 

beletrie a otázky hygieny. Dalším příkladem je Ženský obzor, vydávaný od r. 1900 Janem 

Ziegloserem. Charakteristický je důraz na vzdělání a sebevzdělání ženy jako občanky a 

sociálně-politické aktérky. Za zmínku stojí také časopis Ženský svět, založený v r. 1896 

Terezou Novákovou, který sice ve 20. letech procházel modernizací a témata sociálního 

postavení ženy a výchovy žen pomalu ustupovala kulturním a módním rubrikám, ale ve 

veřejném mínění byl stále vnímán jako konzervativní a jako reprezentant časopisů staré 

generace.  

         Časopisy nové generace bych rozdělil na odborné a společenské. Odborné časopisy se 

týkaly nejčastěji praktických zájmů a činností žen. Jejich tematikou bylo nejčastěji racionální 

vedení a moderní spravování domácnosti. Otázkou pro mě zůstává, zda touto tematikou 

časopisy připoutávají ženu k její stereotypizované identitě či naopak snadnějším a rychlejším 

zvládáním tradičních činností se jí snaží z této role osvobodit. Vzorem je v tomto případě 

americká modernizovaná domácnost. Revue Šťastný domov patří k nejstarším revue tohoto 

typu. Byla založena v r. 1904 paní Josefou Humpal-Zemanovou a prioritou časopisu bylo 

řízení moderní domácnosti jako ekonomické disciplíny  podle amerických vzorů. Další 

časopisy tohoto zaměření vznikají příznačně ve 20. letech. Jedná se o Hospodyňské listy (zal. 

1924) a Radost hospodyňky (zal. 1926). Zatímco Hospodyňské listy se věnovaly rodinnému 

životu a racionálnímu vedení domácnosti, přinášely recepty, články o výchově dětí, o 

naučných knihách i sportu, Radost hospodyňky byla vnímána jako neseriozní tisk, kterému 

šlo o reklamní úspěch a neváhal přitom kopírovat zahraniční časopisy.         

         Společenské časopisy byly velmi pestré jednak sociální charakteristikou čtenářů, resp. 

čtenářek, jimž byly určeny, jednak tendencemi a názory, které nabízely a propagovaly. 

Většina z nich vznikla na vlně meziválečné hospodářské konjunktury, ve chvíli, kdy se 

československá ekonomika dostala z počátečních problémů a stabilizovaly se jak problémy 

politické, tak ekonomické. Společnou charakteristikou těchto časopisů je převládající 

konformita vůči stávajícímu systému. Nepatří mezi rebelanty, nebouří se proti vládě a když 
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kritizují (kritika přítomná spíše u těch, určených vrstvám s nižším sociálním statusem), tak jen 

okrajové jevy, nikdy ne demokracii či republikánské zřízení. Podíváme-li se na vydavatelské 

pozadí této skupiny časopisů, jasnou převahu má vydavatelství Melantrich. Od roku 1928 

vydává časopis Eva, který svým elitním charakterem byl určen pro vzdělanou společenskou 

ženu z majetnější vrstvy. Prioritou byla móda, životní styl a v časopise bylo možno nalézt 

kvalitní literární přílohu. Hvězda československých žen a dívek, vydávaná od roku 1925, byla 

„Eva pro nižší vrstvy“. Priorita módy a životního stylu je zachována, ale duševně je četba 

méně náročná a opatřování si inzerovaných výrobků je méně nákladné. Poslední ze 

společenských časopisů vydávaných koncernem Melantrich byla Pražanka (od r. 1925), která 

představovala „Hvězdu pro nižší vrstvy“ a namísto popisu životního stylu své vrstvy přinášela 

obraz společenského života vyšších vrstev. Za zmínku jistě stojí také časopis Živena, 

vycházející od r. 1910 jako kulturně osvětová revue zaměřená na vzdělání žen, která se ve 20. 

letech mění v kulturně moderní revue s barevnými přílohami a tiskem na křídovém papíře.       

         V rámci typologie ženského tisku ve 20. letech nelze opomenout stranické časopisy, 

které tvořily důležitou část spektra ženského tisku, byť pro účel mého bádání nepředstavují 

klíčový pramen. Většina stranických listů a časopisů měla sociální až socialistické zaměření a 

sloužila jako určitá platforma komunistické straně a socialistickým stranám. Svou dostupností 

cílila na nejnižší vrstvy žen, o kterých přinášela informace. Obsah většiny redakčních textů i 

beletrie je tendenční a měl směřovat k socialistickému uvědomění.  

         Šíře a pestrost ženské publicistiky ve druhé polovině 20. let byla mimořádná a snažila se  

zasahovat téměř všechny vrstvy a zájmy žen. Tento stav reflektuje i redaktorka ženské stránky 

v Moravskoslezském deníku Jóža Potocká, když píše: „Dnes už věru má československá žena 

dostatečný výběr listů, které zabývají se speciálně ženskými zájmy, ať už z hlediska módního, 

kuchařského, vedení domácnosti i po stránce etické a hospodářské, řeší vzájemný poměr 

obého pohlaví v životě veřejném a soukromém.“ 101 

 

EVA 

         Časopis Eva vycházel od roku 1929 vždy 1. a 15. dne v měsíci (kromě července a srpna, 

kdy vycházelo jen jedno číslo a to k prvnímu dni daného měsíce), přičemž první číslo ročníku 

1928 (v tomto ročníku vyšlo jen 20 čísel) bylo k 15. listopadu, takže ročníky časopisu se 

nekryly s kalendářním rokem. V redakci roku 1928 působila jako šéfredaktorka Jarmila 

                                                 
101 J. Potocká, Ženské listy hospodyňské, módní a rodinné, 10.3. 1929, in: Moravskoslezský deník, rubrika 
Rodina a společnost. 
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Nováková, literární část řídila Marie Broftová a módní část a přílohy Staša Jílovská. 

Grafickou úpravu měl na starosti malíř František Tichý. V r. 1930 dojde k rozšíření redakce o 

Evu Řezáčovou a Nikolu Švejdovou a akademického malíře Františka Tichého nahradí 

Vojtěch Michal. Cena jednoho čísla v roce 1928 byla 4 Kč, přičemž bylo možné objednat si 

předplatné na 10 čísel na 36 Kč, v roce 1930 jedno číslo stálo 3 Kč a bylo možné si objednat 

předplatné na všech 22 čísel za 66 Kč.  

         Časopis Eva byl ve své době pojmem, periodikem, které na své kvalitativní úrovni 

nemělo na českém trhu odpovídající konkurenci. Kromě čistě objektivních argumentů hovoří 

o postavení časopisu scéna z filmu Načeradec – král kibiců, ve které slečna po usednutí ke 

stolku v luxusní kavárně žádá číšníka: „Přineste mi Pestrý týden, Aktualishe Mode a Evu.“ 

         Ohledně počtu čtenářů se mi bohužel nepodařilo zjistit náklad prvních dvou ročníků 

časopisu. Třetí ročník časopisu vycházel v nákladu deset tisíc výtisků a v souvislosti s tím se 

nabízí otázka, zda tento počet má evokovat obraz periodika pro již existující představu 

horních deseti tisíc? Jen pro srovnání, časopis o životním stylu pro střední vrstvy Pestrý svět 

vycházel ve 100 tis. nákladu. Čtvrtý ročník Evy vycházel v nákladu třináct tisíc výtisků a pátý 

ročník v nákladu sedmnáct tisíc, což rozptyluje snahu dát číslu deset tisíc symbolický 

význam. Jaký byl skutečný počet čtenářské obce lze však jen těžko zjistit. U média, které se 

profiluje jako exkluzivní lze předpokládat individuální čtení, ale např. v roce 1932 Eva byla 

distribuována do recepcí kosmetických salonů a do lékařských čekáren.           

         Čtenářská obec se sestávala či přinejmenším časopis cílil na takovou čtenářskou obec 

žen, která se sestávala ze vzdělaných žen s relativně vysokým finančním statusem. Mohlo se 

jednat o redaktorky, manželky českých vzdělanců a průmyslníků, samostatně výdělečné ženy 

na vyšších postech a další. Populárně naučný styl článků zabývající se odbornými tématy, 

nabídka informací a zajímavostí z ženského světa, výběr literárních prací, stejně tak životní 

styl o němž referují a výrobky, které jsou prostřednictvím reklamy nabízeny se vztahují 

k referenčnímu rámci vymezenému vyšším či vyšším středním statusem s občasnými přesahy 

na obě strany sociálního spektra. Celkově však lze říci, že čtenářky Evy přinejmenším ideově, 

ale zřejmě i věkem patřily k nové (mladé) generaci.  

         Časopis částečně vytváří jakousi kolektivní identitu čtenářek, čímž vzniká publikum, 

které spojuje právě četba časopisu a příslušnost do této skupiny je vnímána jako znak, na 

který mohou být členky hrdé. Na získání dvou nových abonentek v Heřmanově Městci 

reaguje redakce následujícími slovy „ (…) až tam někdy příště pojedete, nebudete tam už tak 

58 
 



opuštěny; je to skoro týž pocit, jako kdybyste tam objevily tetičku.“102 Čtenářky časopisu jsou 

bez ohledu na své jméno nazývány jako „Evy“, což odkazuje k vzoru či normě ženy, která je 

na stránkách časopisu prezentována. Společnou charakteristikou většiny článků je nesmírně 

iniciativní a vitální styl, kterým jsou psány a který nutí ženu na sobě pracovat, aby se 

přiblížila svému vzoru, Evě.  

         Velmi patetický je dopis čtenářky k třetím „narozeninám“ Evy. Autorka v něm píše 

„Celé dva roky jsi mým kamarádem, bydlíš tu se mnou, slyšíš mé hovory, vítáš hosty a přátele 

a každému odpovíš táže-li se a smutno-li někdy, dovedeš rozptýlit.“103 Je otázkou, zda jsou 

forma a styl tohoto projevu dány osobností autorky či zda se jedná o tak úzké sepětí 

s časopisem u více čtenářek. Mediální teorie nabízí tezi, že pokud se individuím nedaří 

dostatečně si vytvořit vlastní vztahovou síť, mají tendenci substituovat média za tuto 

vztahovou síť, čímž se posiluje sdělení mediálních zdrojů a mediální kultury. Ženské časopisy 

tak pro mnohé mohou představovat důležitý kontakt se společenskou realitou. Informace, 

obrazy a ideje zpřístupněné těmito médii jsou pak pro ženské publikum zdrojem faktů a 

názorů na ně, poskytují jim základní orientaci v současnosti a vzbuzují zdání, že dotvářejí 

jejich identitu. To však z jednoho příspěvku nelze soudit. Jedná se o hypotézu, kterou by bylo 

třeba zkoumat srovnáním časopisů a ego dokumentů.  

         Domnívám se, že prvnímu ročníku časopisu lze přičíst určitý zvláštní či zvýšený 

význam, neboť docházelo k profilování časopisu a jeho etablování na mediálním trhu. Jako 

důkaz, že se jednalo o proniknutí úspěšné může sloužit rostoucí počet reklam v inzertní části 

časopisu, který našel své čtenáře, resp. čtenářky. Časopis Eva procházel typografickým i 

formátovým vývojem. Zatímco čísla prvního ročníku nemají obsah a text je tisknut souvisle 

bez rozdělení do sloupců, od druhého ročníku je v každém čísle obsah a text rozdělen do dvou 

či třech sloupců. Časopis byl tištěn na křídovém papíře, fotografie jsou černobílé, kresby 

černobílé i barevné. Časopis neměl pevnou strukturu, někdy jeho textovou stránku otevírala 

próza či poezie, jindy redakční materiál. Ekvivalent dnešních úvodníků - tj. útvaru psaného 

osobou v hierarchii redakce vysoko postavenou, který tvoří určitou ideologickou bránu 

časopisu a použitím apelativních stylotvorných prostředků disponuje vysokým persvazivním i 

manipulačním potenciálem - v dobové praxi nenajdeme.  

         Časopis měl však spoustu dalších přispěvatelek a přispěvatelů, spolupracovnic a 

spolupracovníků a odbornic a odborníků, jejichž texty ve svých číslech otiskoval. 

Přispěvatelky měly zastupovat ženskou intelektuální elitu a hrát roli inspirátorek či vzorů, 

                                                 
102 Eva, roč. 3, č. 1, 1930/1, s. 19. 
103 Eva, roč. 3, č. 1, 1930/1, s. 28. 
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k nimž by se mohly čtenářky vztahovat (absolventky univerzity, spisovatelky, lékařky, 

žurnalistky apod.) Mužští představitelé byli vybíráni s ohledem na prestiž časopisu navenek, 

jednalo se nejčastěji o právníky, architekty, lékaře, kritiky. Mnohdy ale byly otiskovány i 

beletristické texty z pera mužských autorů, což může ukazovat na určitou otevřenost časopisu.   

         V období druhé poloviny 20. let dochází k proměně vnímání ženy v českém prostředí a 

autorka Nasťa Papáčková nazvala tento stav „soumrakem modré punčochy“. Spojení „modrá 

punčocha“ je použito jako označení pro ženu vychrtlou, s polomužskými rysy, nepůvabným 

oblékáním, která bojuje za práva žen a s muži jedná po chlapsku. Móda zimní sezony r. 

1928/9 „zamítla jakékoli límečky, zamítla úzké sukně, zamítla sukně kratší než pod kolena, 

příliš světlé hedvábné punčochy a příliš krátké vlasy. Zamítla cokoli, co by ženě dodávalo 

chlapecký ráz. Přeje si, aby se ženy parádily a o svých šatech co nejvíce přemýšlely (…)“104 

Ženská periodika této doby ale prezentují jako (estetický) ideál ženy pařížskou mondénu, 

elegantní, krásnou, sebevědomě a vkusně koketní (femme coquette), která je vždy čistá a 

perfektně namalovaná. Pohybuje se ladně, chová se elegantně a je moderně oduševnělá. 

Z obrazové stránky lze usoudit, že tato žena je bílé rasy, pochází z města ze středních či 

vyšších tříd a může být téměř jakéhokoli věku, přestože preference mladosti je v časopise 

patrná. Česká žena se tak mění v ženu moderní a civilizovanou, podrobenou vysoce ceněnému 

západnímu stylu, tj. francouzskému. Módní rubriky tak nejsou jen prostým manuálem 

oblékání, ale mají vychovávat k francouzskému vkusu a stylu, kerý nemusí být jen záležitostí 

peněz a vysokého vzdělání.  

         V módních rubrikách se velmi podrobně píše o různých materiálech a jejich vhodnosti, 

tkaninách, druzích kabátů, klobouků atd. Zatímco pro ženské časopisy je příznačná relativně 

nižší frekvence výskytu terminologie, v otázce kosmetiky a módy jsou čtenářky terminologií 

doslova zahlcovány. Tím časopis vyloženě podporuje ženskou zálibu v oblékání a dělá ze 

čtenářek odbornice na módu, protože jim týden co týden předkládá nové „recepty“, nejčastěji 

z nenahraditelné Paříže. Módní nová sezona vždy znamená i nový styl života. Vlastnostmi, 

podle kterých si žena měla oblečení vybírat jsou vedle módnosti také osobitost, sebevědomí a 

kritická znalost vlastního těla. Ne všechny ženské časopisy ale sdílejí takový zájem o módu a 

její oceňování. Například časopis Ženský obzor referáty o módních výstřelcích považuje za 

nepokrokové a nepředkládá žádné návody na to, jak by žena měla vypadat a ve srovnání 

s lifestylovou Evou se otázkám fyzické krásy a módy věnuje mnohem méně. Postoj k módě 

vyjadřuje šéfredaktorka Ženského obzoru následujícími slovy „Vždyť přece neznamená ženin 

                                                 
104 Eva, roč. 1, č. 1, 1928/9, s. 12. 
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vzhled všechno. Co je do té nejnakadeřenější ženské hlavy, straší-li v ní pustota hlouposti? 

Proč se nedovedou všechny ty průměrné paničky nadchnout pro jinou věc a její řešení tak, 

jako se nadchly pro rozhodování o mikádu? … nelze zuniformovat modu na jedno brdo a 

obléci všechny ženy do jedné barvy a střihu, ale nutno ponechati osobnímu vkusu, aby se na 

formách stanovených modou uplatnil (…)“105 

         Jednou z klíčových oblastí zájmu Evy byla móda, které je ze všech ostatních témat a 

rubrik věnován největší počet příspěvků a stran. Módním návrhům a nákresům je věnováno 

v jednotlivých ročnících tři až šest stran, ale vedle toho se vyskytují ještě více či méně obsáhlé 

články o módě. Na důležitosti módy, přinejmenším v prvním ročníku časopisu, lze soudit ze 

skutečnosti, že nadpisy jako „Eva na horách“, „Eva ve společnosti“, „Eva v lázních“ apod. 

uvozují článek o módě. Zahrnutím názvu časopisu do nadpisu lze předpokládat zvýšený 

ideologický potenciál textu, který tak má vyjadřovat stanovisko či postoj redakce.   

         Přestože časopis píše o velkých návrhářích (Charles Worth) a návrhářkách (Chanel, 

Patou, Jeanne Lanvin) z Paříže, důraz v módě je kladen na materiály, střihy a barvy. Je to 

jejich znalost a správná kombinace, které konstruují oděvní distinkce, funkce značky, resp. 

návrháře je pro české prostředí sekundární. Módní články jsou však podle redaktorky 

publikovány proto, „aby oznamovaly novinky o módě, ale ne proto, aby stejné oblékání 

připisovaly všem ženám a dělaly z nových nápadů módy způsob pro všechny.“106  

         Šatník „moderní ženy“ je tak velmi individuální otázkou a ve třetím ročníku časopis 

vypíše anketu na téma kolik šatů čtenářky mají, z jakého jsou materiálu, k jakému účelu je 

nosí a které mají nejraději. Uveřejněné odpovědi jsou velmi různorodé, ale rysem mnohých 

z nich je skutečnost, že čtenářky se necítí být dostatečně kompetentní k zodpovězení této 

otázky. Povážím-li, že časopis v každém čísle věnuje několik stran módě, jejím trendům, 

novým materiálům a obecně pěstuje téměř odborné znalosti o módě, pak jsou tyto odpovědi 

překvapující. Některé píší, že se o módu moc nezajímají, jiné, že nosí jedny šaty několik let. 

Tento příklad vede badatele k opatrnosti a zdůrazňuje charakter časopisu jako prostředku, 

který předkládá ideální a chtěné normy.    

         Charakteristickým je v rámci časopisu velmi ambivalentní postoj k módě. Do určité 

míry odlišné názory na smysluplnost či sledování módy mohou být dány odlišnými 

přispěvatelkami, které články píší. Nelze se tedy divit, že v jednom čísle lze někdy nalézt jak 

                                                 
105 Ziegloserová, A.: Všelicos, Ženský obzor, r. 21, č. 5-6, 1926. 
106 Eva, č. 1, roč. 3, 1930/31, s. 10. 
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články kritizující módu jako „diktaturu“ (autorkami těchto článků jsou většinou ženy107) či 

nelogický rozmar (autory těchto článků jsou většinou muži108), tak módní referát o „zákonech 

zimní módy“, který nesmlouvaným jazykem popisuje a téměř předepisuje nové trendy. Na 

jedné straně se objevuje tendence módu obelstít a ušetřit na ní, ale na druhé straně slouží 

pořád jako kánon oblékání. „Minulá móda nemohla ublížit nikomu a nebylo ženy, pro kterou 

by se nehodila; nová móda je exklusivní, chvilková a je při ní potřeba velké opatrnosti. (…) a 

tady je [čtenářky] opouští v největší nejistotě, bezradné nad módními časopisy a (…) schopný 

zkarikovat ten nejkrásnější módní výmysl.“109 Navíc móda mnohdy nenormuje jen oblékání, 

ale klade požadavky i na tělo (štíhlost, proporce atd.), čímž do hry vstupuje otázka bio-moci.   

Hodnotový systém Evy je v područí modernizace. V souvislosti s právě probíhající debatou o 

důležitosti či nedůležitosti tradic a ohlížení se do minulosti znamená pro autorky (a tudíž asi i 

pro čtenářky) modernizace bezpředsudkové myšlení, pragmatismus, pohled do budoucnosti a 

důraz na praxi. Z tohoto hlediska je ideální společností Amerika a ideální morální stanoviska 

má Američanka. Určité krédo by šlo subsumovat do teze, že žena může dělat cokoli, pokud je 

přesvědčena, že to, co dělá je to nejlepší. To vůbec nemusí odporovat zálibám nebo činnostem 

tradičně považovaným za ženské, ale důraz je položen na moderní, tj. tvořivý a otevřený 

přístup k nim. 

         Důležitou složkou časopisu je reklama, která na některých stranách zabírá více plochy 

než text. Zatímco v prvním ročníku jí jsou vyčleněny závěrečné strany časopisu, od druhého 

ročníku již proniká reklama do textové části časopisu. Reklama může sloužit jako jeden 

z dokumentů doby a jako podklad pro studium společenského klimatu. Je nutné ji vnímat jako 

aktivitu spojenou s persvazivní funkcí, která souvisí s vyhlašováním stochastických výroků, 

nejčastěji prostřednictvím slavných hvězd nebo obyčejných lidí v naturalistických scénách. 

To vede D. Boorstina k závěru, že reklama působí v řádu pravděpodobnosti, nikoli pravdy a 

jejím cílem tudíž není předkládat ověřitelná fakta, nýbrž prohlášení, která se jeví jako 

pravdivá a důvěryhodná. 110  

         Reklama se nesnaží zreformovat člověka ani jeho mravy, bere jej takového jaký je, 

pouze se snaží rezonovat s jeho zájmy a vyvolat u něj spotřební žízeň. Při neustálém 

                                                 
107 „To co si letos na nás vymyslela je nehoráznost. Tato svrchovaná autokrata, které podléháme. Snažily jsme se 
namluvit že máme i v módě smysl pro účelnost a jednoduchost, ale přizpůsobovaly jsme se ne provozu 
moderního života, ale diktatuře módy.“ O. Scheinpflugová, Zbytečný protest, Eva, roč. 3, č. 21, 1930-31.  
108 „Duch protismyslu v módě je tak častý a tak pravidelný, že je v tom skoro zákon. Ukazuje to na nepraktičnosti 
a na proměnlivosti módy. Je na světě žena, která by před patnácti lety nosila punčochy růžové nebo béžové, jaké 
se nosí dnes? (…)V každém období panuje víra, že současná móda je výrazem konečným, nejrozumnějším a 
nejestetičtějším.“ P. Poiret, Z mých přednášek po Americe, Eva, roč. 3, č. 9. 1930-31.  
109 Eva, roč. 1, č. 1, s. 12, 1928/1929. 
110 D. Boorstin, L´Image, 1971. 
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vyvolávání nových potřeb se reklama spokojuje s tím, že využívá obecné touhy po blahobytu 

a po novinkách. Cílem není vybudovat nového člověka, ale využít existující záliby 

v materiálním potěšení, v blahobytu  a v novotách. Snahou je uvést do oběhu normy a ideály, 

které všichni přijímají, ale jen málo nebo nedostatečně je uvádějí do praxe. 

         Reklamní rubrika je z pohledu poskytovatelů služeb a značek výrobků proměnlivá, ale 

z hlediska nabízených služeb, předmětů a inzerovaných obsahů relativně stabilní. 

„Reklamním matadorem“ je inzerát na ondulaci v kadeřnickém salonu J. Klause v Jindřišské 

ulici, který byl přítomný ve všech číslech analyzovaných ročníků. Reklama koreluje se 

sezónností a svou argumentací se k ní váže. Zatímco zimní čísla časopisu obsahují reklamy na 

lyžařské vybavení, oblečení na hory a inzerují různé horské chaty, letní čísla jsou plná reklam 

na koupací potřeby, ledničky, příslušenství k zavařování a nabídky cestovních kanceláří na 

cestu k moři. Sezónnost má vliv i na rétoriku reklam, např. „Milý drahý Ježíšku, až bude o 

svatvečeru šero, přines mě Watermannovo plnící pero.“111 Mezi celoroční obsahy reklamy 

patří kadeřnické a kosmetické služby a produkty, elektrospotřebiče a domácí spotřebiče (v 

současných ženských časopisech není téměř jediná reklama na domácí spotřebič. Podle K. 

Jonášové je důvodem skutečnost, že zobrazení domácích spotřebičů v časopisech pro ženy by 

asociovalo jejich tradiční roli a přivazovalo je k stereotypním představám112), drogistické 

zboží, domácí i světová literatura, žárovky, inzerce lékařů, potraviny, šperky, parfémy a obuv 

i oděvní salony.  

         Co se týče forem reklamy, sahají od čistě textových k převážně obrazovým. Některé 

mají dialogizující ráz, čímž se snaží značku personifikovat, jiné jen hlásají/deklarují svou 

(stochastickou) pravdu. Všeobecně však lze říci, že argumentační strategie reklam jsou 

relativně podobné, exkluzivní zboží se odvolává na svou jedinečnost, předměty každodenní 

potřeby se snaží čtenáře získat svou cenou nebo - spojka je myšlena v disjunktním významu - 

účinností ve srovnání s podobným zbožím. Tyto rysy reklamy se zdají mít v určitém typu 

společnosti časově univerzální platnost. Badatele může překvapit až zarážející podobnost s 

reklamními slogany současnosti, jako příklad bych uvedl reklamu na prací prášek LUX. Přes 

obrázek dvou usměvavých žen je napsán text „Chtěla bych mít také takový nový jumper.“ 

„Ten přece není nový, jen jsem jej sama přeprala na nový.“113, který nápadně připomíná 

současný slogan „Ten není nový, jen vypraný v Perwollu.“       

                                                 
111 Eva, č. 3, roč. 1, 1928-9, s. 29. 
112 K. Kadlecová, Ženské časopisy pro pokročilé, 2006, s. 96. 
113 Eva, č. 2, roč. 5, 1932-3, s. 31. 
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         Reklama prokazuje výrobku či značce nezastupitelnou službu tím, že ji psychologizuje. 

Stejně jako móda individualizuje vzhled, ambicí reklamy je personalizovat značku. V reklamě 

jsou muži a ženy využívány především jako zástupné symboly a jejich pojetí je značně 

idealizované. Muž jako symbol pro sílu, odvahu, rozhodnost, statečnost, někdy inteligenci, 

žena jako symbol mateřské lásky, elegance, krásy a svůdnosti.  

         Argumentace jsou mnohdy rétorické a silně hyperbolické. Případné chyby 

v argumentaci jsou spíše ideologické než logické a odtud pragmatické neboť podporují 

autorovo, resp. autorčino vidění světa a jeho, resp. její názor. Nejčastější argumentační 

chybou je generalizace v článcích o módě, např. „Každá žena má kožich, nebo bude mít letos 

kožich, nebo si šetří na kožich.“114, přičemž se čeká, že čtenářka se v jedné z těchto skupin 

objeví. Do stejné kategorie by patřil i výrok „Není na světě ženy, která by se nezajímala o 

garderobu té druhé.“115 Texty se zabývají otázkami často proto, aby na ně daly odpovědi, 

nikoli však aby je našly.  

         Za zmínku stojí jazyková stránka časopisu, neboť v současných mediálních studií se pro 

jazyk ženských časopisů používá termín genderlekt, tj. typický jazyk, v němž se projevuje 

ženskost. Tento způsob vyjadřování je charakteristický častým užíváním osobních zájmen, 

častými osloveními a jinými kontaktovými prostředky, expresivitou a emotivností v jazyce. 

Redakce si v některých případech vytvářejí určitý vlastní jazyk s ustálenými klišé, frázemi či 

zdrobnělinami, které se pak objevují při zpětné vazbě v dopisech a ohlasech recipientek. 

Přestože v této době se při přejímání cizích slov respektuje jejich originální pravopis, určité 

užívání těchto pojmů ať již bezděčně (jako dobový standart v určitých společenských 

vrstvách) nebo cíleně a vědomě integruje prezentovaný životní styl do obecné představy 

moderní vzdělané ženy. 

         V ročníku 1930/1 jakoby docházelo k posunu preferencí té správné, tj. časopisem 

zobrazované ženy. Pod pojmem světová žena není myšlena žena, která se dovede skvěle 

obléci v Paříži, cestuje mezinárodními expresy a zapřádá nákladné flirty s muži hlavních měst 

světa, kde se umí lehce pohybovat v nejvyšších společnostech (což by odpovídalo pojetí 

v ročníku 1928/9), ale světová žena „je pro nás ta, která rozumí smyslu života, poslání lidstva, 

státu, člověka jako jednotlivce a chápe své vlastní poslání.“116 I přes tuto rétoriku si 

zachovává módní rubrika svou obsáhlost, ale praktická žena v ideologii časopisu získává 

navrch nad společenskou. Důkazem může být i typologizace charakterů žen podle preferencí 

                                                 
114 Eva, roč. 1, č. 2, 1928-1929, s. 12. 
115 Eva, roč. 3, č. 1, 1930-31, s. 10. 
116 Eva, roč. 3, č. 3, 1930/1, s. 4. 
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automobilů. Evě je nejbližší typ „mercedesky“, která je ženou praktickou, dovedla by auto 

bez problémů opravit, aniž by jí vadilo, že si přitom umaže své pěstěné nehty a auto pro ní 

není předmětem přepychu.   

         Je otázkou, do jaké míry posun v těchto názorech koreluje s hospodářsky ztíženou 

situací. Zcela jistě je však odraz krize patrný v ročníku 1931/2, který publikuje několikadílný 

text o národním hospodaření a hospodaření v domácnosti. „Domácnost je hospodářskou 

stránkou života rodinného (…) Ženin vkus, její přání, způsob života rozhodují téměř o směru 

výroby.“117 Ženě je přisouzen úkol spotřebitele a zpětně platí, že spotřebitel je pánem výroby. 

Nezastupitelná je především výchovná role ženy, na kterou autor apeluje a nabádá k výchově 

v duchu zásady primitivní ekonomie, tj. šetřit věci, aby co nejdéle sloužily. „Šetři věc, šetři 

své zdraví, šetři majetku a utrácej rozumně peníze.“118 Text o hospodaření v domácnosti 

v dalším čísle se nese ve velmi podobném duchu, kdy jednou z vlastností dobré hospodyně je 

šetrnost a schopnost uskrovnit své individuální schopnosti. Oproti ideologii umírněného 

hédonismu v dřívějších ročnících dochází k znatelnému posunu vyvolanému příčinami, které 

leží daleko za hranicí sféry vlivu časopisu. Hospodářská krize vede k racionální organizaci 

spotřeby, kterou autor těchto textů, Dr. Augustin Menčák, vidí v spojování do družstev.    

         Vedle článků o hospodaření, které explicitně radí, navádí a píší o nové hodnotové 

orientaci, lze tuto proměnu pozorovat i na subtilnější úrovni časopisu. Pojmy luxus a přepych 

přestávají být chápány jako cíle, po kterých je možné a vhodné toužit a získávají spíše 

pejorativní konotace. Namísto luxusu mají čtenářky dbát více na funkčnost dané věc a 

přepychem se myslí  „vše, co v sobě nemá skutečný účel a důvod.“119 Současně je patrná 

snaha o výchovu k nerozhazovačnosti. V článku Praha-Paříž je kritizováno nakupování věcí 

jen proto, že jsou hezké, že jsou moderní a že jsou z Paříže. Věci se mají kupovat jen když je 

potřeba a čtenářky jsou nabádány, aby se nenechaly strhnout spotřební vášní.  

         V ročnících 1931/32 a 1932/33 lze frekvenční analýzou snadno prokázat, že se mnohem 

častěji objevuje slovo bohatství a analýzou kontingence můžeme konstatovat, že toto slovo se 

vyskytuje čím dál častěji v souvislosti s tím, co si mohou dovolit jen někteří. Zdá se tedy, 

jakoby se rozdělení společnosti během krize promítlo i do Evy.  

         Žánry a syžety jsou v případě Evy velmi konvenční a obměňují se vlastně jen 

vyjadřovací a kompoziční postupy. Opakují se stejné archetypy postav, děje i témat. Texty 

jsou nejčastěji zastřešeny v rubrikách, což na jednu stranu přináší tematické omezení a 

                                                 
117 Eva, roč. 4, č. 11, 1931/2, s. 20. 
118 Ibid.  
119 Eva, roč. 4, č. 8, 1931/32, s. 11. 
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nutnost dodržení ustálené formy, na druhou stranu lze rubriky uvnitř sebe pojímat jako seriál, 

který na sebe navazuje. Témata v těchto časopisech jsou nejčastěji nadčasová, ale současně 

svázána s ročním obdobím a periodicky se vracejí. Texty jsou mnohdy kopiemi téhož a 

syžetům chybí myšlenková originalita, což však lze s vědomím jisté nepřesnosti plynoucí ze 

zevšeobecnění označit za vlastnost celého žánru exkluzivních časopisů.     

ZÁVĚR 
 
         Nevím, jestli se mi podařilo dostát cílům vytčeným v úvodu, neboť analýza textů 

pramenné povahy se ukázala komplikovanější, než jsem předpokládal. Zejména případné 

přesahy do diskursivní analýzy byly limitovány mou omezenou znalostí ostatních dobových 

textů o životním stylu. Snažil jsem se proto vedle rozboru pramenů položit důraz i na 

konceptualizaci a chápání pojmu životní styl v sekundární literatuře, nicméně kompendium 

pročtené literatury mi neumožňuje širší závěry.  

         Ženský časopis Eva do určité míry ekonomickou a sociální krizi reflektoval, ale ve 

většině článků ji přehlížel. To by podporovalo tezi o časopisu o životním stylu jako systému 

s určitou autonomií, který se vyvíjí do určité míry nezávisle na vnějších podmínkách. Kromě 

článků explicitně se vyjadřujících k ekonomické situaci si lze všimnout určité hodnotové a 

myšlenkové změny i v článcích, které s danou problematikou souvisí jen okrajově, ale které o 

to více mohou sloužit jako důkaz citlivosti a reagování na události své doby. K širšímu 

zdůvodnění a vlastně i potvrzení těchto výsledků by byla přínosná, zajímavá a téměř nutná 

analýza dalších společenských časopisů. V jejich kontextu by pak bylo možno určit i míru 

genderové profilace Evy a význam genderově adresného diskurzu, tj. agitace a osvěty ženské 

populace. Její provedení svými časovými nároky ale bylo nad rámec mé bakalářské práce a 

přestože jsem jej měl v plánu, musel jsem na něj z důvodu ne úplně snadného přístupu 

k pramenům rezignovat.   

         Fenomény spjaté s problematikou životního stylu nepatří mezi hlavní témata a 

badatelské zaměření historické vědy, ale jsou spíše jejich občasným doplňkem. Sociologové 

se při makrostrukturálním přístupu nemohou vyhnout generalizacím, které snaha o 

konceptualizaci problému nese a třebaže nemá příliš velký smysl jednotlivými sondami 

koncepty bourat, je možno je jimi zpřesňovat. Byl bych rád, kdyby moje práce tento 

požadavek splnila.     
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