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Anotace 

Bakalářská práce „Obsahová a sémiotická analýza časopisů Playboy a Esquire z genderového 

hlediska“ pojednává o reprezentaci maskulinity v časopisech životního stylu pro muže 

Playboy a Esquire a o zobrazování vztahů mezi muži a ženami v těchto měsíčnících. Jedná se 

tedy o práci zabývající se genderovou problematikou v mediálních sděleních zaměřených na 

muže. Práce využívá smíšenou výzkumnou metodu, díky čemuž může odkrýt více dimenzí 

zkoumaného problému a dosáhnout komplexnějšího a hlubšího porozumění vymezené 

problematice. Pomocí obsahové analýzy zjišťuje tematickou agendu zvolených časopisů 

ročníku 2009 a též agendu reklamních sdělení vybraného vzorku časopisů. Cílem této analýzy 

je zjistit, zda tematická agenda jejich redakčních a reklamních textů koresponduje se 

stereotypní představou „správného“ muže nebo zda se rozšiřuje i na témata s touto představou 

nekorespondující. Pomocí sémiotické analýzy některých rubrik vybraného vzorku časopisů se 

práce snaží odhalit skryté významy redakčních textů, které vypovídají o vztazích mezi muži a 

ženami. 

 

Annotation 

Bachelor thesis „Content and Semiotic Analysis of Playboy and Esquire Magazines from 

Gender Perspective“ deals with representation of masculinity in the men's lifestyle magazines 

Playboy and Esquire and with the relationship between men and women displayed in these 

periodicals. Thus the thesis deals with gender questions hidden in media messages focusing 

on men. The thesis uses both quantitative and qualitative research methods so as to uncover 

more dimensions of the problem researched and to get a more complex and deeper 

understanding of the defined research question. The thesis probes the theme agenda of both 

articles and advertisements of particular research sample using content analysis. The aim of 

the analysis is to learn if the theme agenda of articles and advertisements corresponds with the 

stereotype of the “real” man or if the theme agenda extends to other themes not corresponding 

with the stereotype. By means of semiotic analysis, the thesis also tries to find hidden 

meanings of the articles, which would report on the relationship between men and women.  
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Úvod 

Tématem mého výzkumu se stala analýza časopisů životního stylu pro muže. Osobně 

se jako žena setkávám častěji s ženskými časopisy. Také z tohoto důvodu je pro mě zajímavé 

odhalit, jaká sdělení se ukrývají v tištěných médiích určených mužům. Obyčejná zvídavost po 

odhalení pro mne málo známého „světa mužů“ není jediným důvodem k výzkumu v této 

oblasti. Mediální sdělení se v dnešní době stala naprosto běžnou součástí naší každodenní 

reality. „Skutečná realita“ je nám prezentována prostřednictvím médií.  

Ve velké míře si však ani neuvědomujeme nebo nechceme uvědomit, jak moc jsme 

mediálními sděleními ovlivňováni. „Pro současnou (pozdně) moderní společnost je přitom 

typická exploze mediované skutečnosti spojená s každodenním kontaktem s nesčetnými 

výstupy mediální produkce, které usměrňují naše vnímání světa kolem nás, naše občanské 

postoje a volební jednání, stejně jako životní postoje a spotřební chování.“ (Trampota, 

Vojtěchovská, 2010: 8) Aktuálnost výzkumu mediálního prostředí je pro mne dalším 

důvodem, proč se zvoleným tématem zabývat. 

Ve své práci se zaměřím, jak na mediální svět, tak také na genderovou problematiku, 

která s takto zaměřeným výzkumem úzce souvisí. Vztah mezi muži a ženami se může zdát 

v dnešní době a společnosti již uzavřeným tématem, které není obecně potřeba 

problematizovat, neboť v naší společnosti je garantována rovnost osob bez ohledu na pohlaví. 

Při bližším seznámení s tímto problémem však zjistíme, že tento názor je naprosto scestný a 

média jsou právě tím prostředím, kde tento jev můžeme pozorovat a také prostředkem, jímž 

by k nápravě tohoto názoru v široké veřejnosti mohlo dojít. 

Ačkoliv je mezinárodní, evropskou i českou legislativou garantována rovnost všech 

osob, bez ohledu na barvu pleti, národnost, věk, vyznání nebo pohlaví, jde o garanci vysoce 

abstraktní a teoretickou. V praxi se setkáváme s různými stereotypními představami, o tom, 

jak má vypadat a chovat se každý „správný“ muž a každá „správná“ žena. Tyto stereotypní 

představy jsou vryty hluboko ve strukturách jednotlivých společností a kultur a nedají se 

náhle změnit pouhým zákonem nebo gestem. Taková změna musí proběhnout v postojích a 

představách společnosti. 

Jak ukáže následující text, média se významnou měrou podílejí na utváření a 

reprodukci společenských představ. To, jak média nakládají s tématem mužství a ženství, 

určitým způsobem ovlivňuje společenské mínění. Mým záměrem není zjistit, do jaké míry a 
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jakým způsobem média veřejné mínění ovlivňují či utvářejí, ale jaké informace společnosti 

sdělují. Zajímá mne mediální obsah, neboť právě s ním je společnost konfrontována. 
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1. Teoretické zakotvení práce 

1.1. Jedinec a společnost 

 Člověk se narodí do určitě společnosti a kultury. Během prvních let svého života se 

stává členem této společnosti a osvojuje si její kulturní hodnoty a normy. Tento proces se 

nazývá socializace. Z bezmocného novorozence se člověk stává jedincem, který si uvědomuje 

sám sebe a orientuje se ve své kultuře. (Giddens, 1997) Člověk se tedy jako člen společnosti, 

v níž vyrůstá, nerodí, ale stává se jím. Jak tvrdí zastánci sociálního konstruktivismu Berger 

s Luckmannem, neexistuje lidská přirozenost ve smyslu biologického základu. Lidství je 

tvarováno socio-kulturním kontextem. Objektivně vnímaná identita člověka není dle autorů 

předem dána geneticky. (Berge, Luckmann, 1999) To, že člověk pojímá sám sebe jako entitu 

oddělenou od ostatních jedinců, je zajištěno též v průběhu socializace. Sociální život je podle 

Murphyho hlavní charakteristikou lidstva. (Murphy, 2006) 

Anthony Giddens ve své Sociologii srovnává tři teorie vývoje jedince. (Giddens, 1997) 

Jde o Freudovu teorii založenou na dětské sexualitě a na potlačování úzkosti v raném dětství, 

teorii spontánního a sociálního „já“ Georga Herberta Meada a teorii kognitivního vývoje 

Jeana Piageta. Všechny tři se podle Giddense shodují v tom, že kojenec během prvních 

měsíců života nevnímá svou vlastní identitu. Sebeuvědomění postrádá během prvních dvou 

let, než se plně vyvinou jazykové dovednosti. Autor podporuje Freudovu teorii zvládání 

nejistoty. To, jak se jedinec naučí v raném dětství vypořádávat s úzkostí a nejistotou, je podle 

Freuda velice důležitý mechanismus, který člověka nadále ovlivňuje během celého jeho 

života. Tomuto mechanismu se dítě učí především z interakce s matkou a otcem v rané fázi 

dětství. (Giddens, 1997) 

K sebeuvědomění pak jedinec dospívá v procesu, během nějž se podle Meada vytvoří 

tzv. sociální „já“. Tomu předchází fáze tzv. spontánního, nesocializovaného „já“. Děti se učí 

být sociálními bytostmi tak, že napodobují, co se děje kolem nich. Dítě nabývá 

sebeuvědomění asi v pátém roce života a dochází k tomu podle Meada tím, že je schopno 

vidět se tak, jak jej vidí ostatní. (Giddens, 1997) 

Též Berger a Luckmann dokládají, že nejdůležitější fáze socializace, tzv. primární 

socializace, probíhá v rané fázi lidského života. V tomto období mají průběh socializace na 

starosti jedincovi významní druzí, nejčastěji tedy otec a matka. (Berger, Luckmann, 1999) 
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Toto tvrzení uvádí jako fakt ve svém díle Pohlaví, gender a společnost také Ann Oakleyová1. 

(Oakleyová, 2000) Dítě od svých opatrovníků potřebuje dobrou fyzickou péči, stálý citový 

vztah a jistou verbální i neverbální stimulaci. Autorka ale zároveň z genderového hlediska 

dodává, že moderní medicína ani psychiatrie ničím nepotvrzují přesvědčení, které přežívá 

v naší industriální společnosti, že nejdůležitějším člověkem v tomto období je pro jedince 

matka. Mateřskou funkci může podle Oakleyové stejně dobře zastávat i otec. (Oakleyová, 

2000) 

1.1.1. Jedinec a jeho genderová role 

Vymezení z hlediska pohlaví je podle autorů Renzettiové a Currana jedním 

z nejzákladnějších způsobů vymezení člověka. (Renzettiová, Curran, 2003) To, zda je člověk 

muž nebo žena o něm vypovídá mnohem více, než pouze to, jaké je jeho biologické zařazení 

z hlediska pohlaví. K vymezení být mužem nebo ženou se váží také určité osobní vlastnosti a 

vzorce chování, jež bude od jedince společnost jako od muže nebo ženy očekávat. Na základě 

tohoto vymezení si ostatní jedinci automaticky vytvářejí o člověku určitou předběžnou 

představu, aniž by ho museli vidět. (Renzettiová, Curran, 2003) 

Od muže budou lidé očekávat nošení kalhot a vlastnosti jako je nezávislost. 

Renzettiová s Curranem uvádějí příklad, že pokud by se muž objevil na veřejnosti v ženských 

šatech, vyvolalo by to v lidech minimálně údiv nebo dokonce úděs. Lidské představy se 

obecně točí kolem toho, že muži bývají ambiciózní a soutěživí, zaujatí vlastním úspěchem a 

většinou také sportovně a technicky nadaní. U žen se naopak automaticky předpokládá spíše 

pasivní, citově založená a závislá povaha. Podle obecných představ se žena stará o vlastní 

zevnějšek, má smysl pro romantiku a malou technickou zdatnost. (Renzettiová, Curran, 2003) 

Gender a pohlaví tedy nejsou dva pojmy vyjadřující to samé. Pohlaví je biologické 

určení člověka, kdežto gender je sociální nadstavba, vyjadřující vlastnosti a struktury chování, 

které se k pohlaví váží. Maskulinita či feminita jsou tedy společenskou kategorií. 

(Renzettiová, Curran, 2003) Stejný názor zastává také Marie Čermáková, která vymezuje 

rozdíl mezi pohlavím a genderem jako rozdíl mezi „samčím a samičím“ a „mužským a 

ženským“. Pojmy samčí a samičí, vážící se k biologickému pohlaví, jsou determinovány 

                                                             
1 U cizích ženských jmen jsem se rozhodla přechylovat. Důvod je jednoduchý. V českém jazyce slouží 
přechylování k lepšímu porozumění smyslu věty. V některých případech může dojít ve větách s nepřechýlenými 
ženskými jmény ke zmatkům ve významu věty. Kvůli jednoduchému porozumění textu tedy všechna cizí ženská 
jména přechyluji a skloňuji s koncovkou –ová. (pozn. autorky) 
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vývojem lidského druhu a jsou univerzální. Pojmy muž a žena, vážící se k genderu, jsou 

determinovány kulturou a společností a jsou na rozdíl od pohlaví vysoce variabilní. Rozdíly 

mezi samci a samicemi jsou tak u lidského druhu zvětšeny a posíleny „kulturou, normami, 

zvyky, společenským nátlakem a výchovou – tj. socializací“. (Čermáková, 1999: 51) 

Psycholožka Alena Plháková definuje gender z pohledu svého oboru jako pojem vztahující se 

„k odlišnostem mezi muži a ženami, které zahrnují složitou síť kulturních očekávání a 

sociálních rolí, jež ovlivňují sebepojetí mužů a žen, jejich touhy, naděje a sny.“ (Plháková, 

2007: 25) 

Žena a muž jsou v moderní společnosti obecně platné pojmy, které se navzájem 

vylučují, jsou protikladné a fungují jako doplnění jeden druhého. Mají tedy binární povahu a 

vytvářejí spolu celek. Žena bývá připodobňována k přírodě, protože rodí děti, naproti tomu 

muž bývá připodobňován k civilizaci. (Gjuričová, 1999) Společenský předpoklad pevně 

zavedeného vymezení toho, co je „ženské“ a co „mužské“ se snaží vyvrátit genderově 

symetrický přístup, který se podle Jany Valdrové snaží mimo jiné „problematizovat pevně 

zavedenou dichotomii ‚muž-žena‘ s neúprosně vymezeným obsahem rolí, vlastností,…“ 

(Valdrová, 2001: 202) 

Podle sociálního konstruktivismu nejsou pojmy muž a žena neměnnými, nýbrž se 

vytvářejí a proměňují v určitém kulturním a společenském kontextu. Jejich obsah se 

proměňuje vždy ve vzájemném vztahu. (Gjuričová, 1999) Jedná se tedy o ryze společensky 

vytvořené kategorie. Podobného názoru jsou zastánci feministické sociologie. Podle tohoto 

přístupu je gender spíše společensky vytvářenou kategorií, která se reprodukuje sociálním 

učením. Jeho zastánci ale zároveň uznávají, že při osvojování genderových rolí má určitý 

význam také biologická predispozice. Jde tedy o komplex biologických a kulturních faktorů, 

při čemž mnohem důležitější roli hrají faktory kulturní. Mezi hlavní cíle sociologie by 

z tohoto hlediska mělo patřit vytvoření účinných nástrojů, které by ve společnosti dokázaly 

odstranit genderovou nerovnost. (Renzettiová, Curran, 2003)  

Názory na vznik a vývoj genderových rolí nejsou jednotné povahy. Opačný názor 

zastávají autoři strukturálního funkcionalismu. Podle tohoto přístupu vedly k vývoji 

genderových rolí odlišnosti v biologii muže a ženy, a to hlavně rozdíly v reprodukčním 

chování. Tyto role se vyvinuly již v rané fázi lidských dějin a ustanovily se určitým 

způsobem, neboť právě takovýto způsob rozdělení mužských a ženských rolí vedl k úspěšné 

reprodukci a přežití lidského druhu. Na základě tohoto argumentu zastávají tito autoři názor, 

že změna v pojetí těchto rolí by musela probíhat postupným evolučním způsobem, stejně jako 
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probíhal jejich vývoj. Společenské snahy o změnu genderových rolí jsou podle nich z tohoto 

hlediska téměř nemožné. (Renzettiová, Curran. 2003, srov. např. Oakleyová, 1999, Gjuričová, 

1999)  

Renzettiová a Curran kritizují pojímání genderových rolí jako něčeho „přirozeného“. 

Strukturální funkcionalismus dle nich stírá rozdíl mezi pohlavím a genderem a genderové 

rozdíly popisuje jako „přirozené jevy, odvozené z lidských biologických daností.“ 

(Renzzetiová, Curran, 2003: 24) Nebezpečné na tomto pojetí dle autorů je, že se dá zneužít, a 

mnohdy zneužíván bývá, k ospravedlňování nerovností a diskriminace založených na 

pohlavní rozdílnosti. (Renzettiová, Curran, 2003) 

1.1.2. Dělba práce z genderového pohledu 

Thorstein Veblen se ve svém díle Teorie zahálčivé třídy zabývá též vývojem 

mužských a ženských rolí ve společnosti. (Veblen, 1999) Zaměřuje se při tom na 

společenskou dělbu práce. Činnosti se dle autora rozdělily na jasně ženské a mužské již v rané 

fázi barbarské kultury, tedy v primitivní fázi třídní diferenciace, kdy se začala vyvíjet také 

zahálčivá třída, tedy společenská vrstva lidí vyřazená z produktivní činnosti. Toto rozdělení se 

ve společnosti ustálilo a všichni si začali být vědomi toho, co patří mezi mužské kompetence 

a co mezi ženské. Z ženských činností vznikla podle autora v další fázi vývoje produktivní 

činnost. Mužská práce, do které patřil boj, lov, sport a vykonávání náboženských obřadů, 

nebyla považována za produktivní a nedala se srovnat s ženskou lopotou. Z tohoto rozdělení 

vyplynulo, že hodnotná zaměstnání jsou taková, v nichž lze vidět hrdinský výkon a 

každodenní práce se stala podřadnou. (Veblen, 1999) 

Renzettiová s Curranem obecně neuznávají teorii člověka-lovce, o níž se opírá 

strukturální funkcionalismus. Tato teorie popisuje evoluční vývoj genderových rolí a pohlavní 

dělby práce. Na jejím základě stojí názor, že ženy jsou empatické, nesamostatné a pečující, 

kdežto muži odvážní a agresivní. (Renzettiová, Curran, 2003) Ženy jsou tedy vhodněji 

vybavené pro starost o děti a domácnost, muži pro získávání obživy. Tyto názory se zakládají 

na interpretaci dostupných archeologických dat. Renzettiová s Curranem ovšem upozorňují, 

že na základě těchto pramenů lze vyvodit různé teorie a přicházejí s možnou alternativou. 

Vycházejí při tom z názorů antropologů Bleiera, Slocuma, Tannera a Zihlmana. Kvůli nošení 

dětí v ruce poté, co lidé ztratili srst, si ženy musely vyrobit nosítka, která následně využily 

také ke sběru potravy. Prvními hmotnými nástroji tedy nebyly zbraně, ale různá nosítka. Ženy 

tak byly aktivními vynálezkyněmi a také těmi, kdo v rodinných klanech obstarávaly potravu. 
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Rodinná struktura byla koncipována volně, bez ostré dělby práce, a její jádro tvořily ženy, 

nikoliv muži. (Renzzetiová, Curran, 2003) Autoři samozřejmě netvrdí, že právě tento názor je 

ten správný. Alternativní názory na vývoj genderových rolí a společenské dělby práce nám 

však poskytují prostor pro diskusi na toto téma. 

Problematikou dělby práce mezi muži a ženami se zabývá také Ann Oakleyová. Podle 

této autorky souvisejí současné společenské názory na toto rozdělení s předpoklady 

vycházejícími z reprodukčních a hospodářských úkolů muže a ženy. (Oakleyová, 2000) Tyto 

předpoklady tvrdí, že: 1) žena se kvůli mateřským povinnostem musí vzdát jiné práce; 2) 

mateřství nevyžaduje příliš námahy a energie; 3) domácí práce obecně nevyžadují příliš 

námahy a energie; 4) v malých primitivních společnostech se ženy věnují domácnosti, což je 

okrajová činnost vzhledem k zásadním ekonomickým úkolům; 5) ženy nemohou vykonávat 

tak fyzicky náročné činnosti jako muži. Tyto předpoklady dle autorky podporují argumenty 

pro neměnné rozdělení sociálních rolí mezi mužem a ženou a pro jeho společenskou 

nezbytnost. (Oakleyová, 2000) 

Autorka na základě mnoha různých výzkumů v malých společnostech popírá 

pravdivost všech těchto pěti předpokladů. Pro ilustraci uvedu její rozbor prvně zmíněného 

předpokladu, že se žena kvůli mateřským povinnostem musí vzdát jiné práce. Moderní 

společnost klade důraz na sociální aspekt mateřství. Ten vychází z předpokladu, že sociální 

vztah mezi matkou a dítětem, který se vytvoří v prvních letech života, je základem jistoty a 

duševního zdraví v dospělosti. To však, jak jsem již zmiňovala výše, nebylo dle autorky 

žádnými výzkumy potvrzeno. Ani v malých společnostech tomu tak dle autorky není. 

Industriální společnost podle ní jasně „bagatelizuje úlohu otce.“ (Oakleyová, 2000: 103) 

V některých společnostech se však muži a ženy dělí o činnosti vyplývající z mateřství 

a porodu rovným dílem. Autorka uvádí jako příklad mimo jiné společnost Arapešů, kde se 

mateřství vztahuje na muže i ženu bez rozdílu a otec se podílí na všech běžných činnostech 

spojených se starostí o dítě. (Oakleyová, 2000) Uvádím zde citaci Jany Valdrové, kterou 

prezentovala ve své práci Stereotypy a klišé v mediální projekci genderu, kdy v pořadu České 

televize Sama doma, odvysílaného 7. 2. 2000, zaznělo: „Těhotenství by mělo být 

nejkrásnějším obdobím každé ženy, možná i budoucího tatínka.“ (Valdrová, 2001: 5) 

Valdrová dále poznamenala, že v průběhu pořadu již nepadla o prožívání těhotenství 

nastávajícími otci žádná zmínka. (Valdrová, 2001) 

Podle Oakleyové je pohlaví základním organizačním principem sociální struktury 

v naší společnosti a navzdory opačnému tvrzení hraje důležitou úlohu v rozdělování 
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sociálních rolí. I přes změny, které v této oblasti proběhly, zůstávají základní rozdíly mezi 

mužskou a ženskou prací zachovány. Lidé se často drží tradičního způsobu myšlení. 

V industriálních zemích existuje téměř ve všech profesích dělení podle genderu. Zvláště jedna 

práce je stále vysloveně ženská, a to „žena v domácnosti“. (Oakleyová, 2000) 

Některé psychologické výzkumy týkající se motivace nasvědčují tomu, že gender jako 

kulturně vymezená kategorie ovlivňuje u žen výběr práce. Plháková uvádí Jenkinsův výzkum 

z konce 60. let. Jenkins došel k závěru, že ženy při výběru zaměstnání berou v úvahu 

společenské stereotypy a vybírají si mnohem častěji práce, které jsou s těmito stereotypy 

v souladu. V dnešní době však podle Plhákové zastávají psychologové spíše názor, že většina 

žen již netrpí strachem z úspěchu, ale stojí před dilematem, zda se věnovat rodině nebo 

kariéře. (Plháková, 2007) Tento názor ovšem podporuje tvrzení, že v dnešní společnosti 

opravdu stále převládají stereotypní představy ženy, jako tvůrkyně rodinného zázemí, které 

diskriminují jak ženu, tak také roli otce. Tyto stereotypní představy berou v úvahu buď ženu 

jako rodičku nebo ženu jako kariéristku. 

1.1.3. Stereotypní zacházení s mužskými a ženskými sociálními rolemi 

Ze společensky zažitých avšak zjednodušených představ toho, jak má vypadat správný 

„maskulinní muž“ a „femininní žena“ vznikají generové stereotypy. (Rennzetiová, Curran, 

2003) Jirák a Köpplová ke stereotypům uvádějí, že se jedná o „hodnotící koncepty ve vědomí, 

které jsou stabilní a spojené s pocitem stability a obecné platnosti…“ (Jirák, Köpplová, 

2009: 298) Jak tvrdí Rennzetiová s Curranem, většina mužů a žen se však genderovým 

stereotypům vymyká. (Renzzetiová, Curran, 2003) Znamená snad to, že muži většinou 

nedávají najevo své city, že žádné nemají nebo je to společnost, která je nutí, aby své city 

najevo nedávali, protože „správný“ muž to tak nedělá? „Nebreč, kluci přece napláčou,“ nebo 

„fňukáš, jak malá holka,“ říkává se chlapcům v dětství. Jde pouze o zažitou stereotypní 

představu toho, jak by muž měl se svými city nakládat. 

Šárka Gjuričová popisuje genderové stereotypizování takto: „je (to) proces, kterým se 

určité chování, postoje a emoce zařazují jako přiměřené a patřičné pouze pro jedno pohlaví a 

dál už se pak jedná tak, jako by šlo o přirozené či dané odlišnosti – a nikoli o odlišnosti 

sociálně naučené.“ (Gjuričová, 1999: 77) Jde například o přisuzování emocionálního chování 

ženám a racionálního chování mužům, uvádí ve své práci některé jasné příklady Gjuričová. 

(Gjuričová, 1999) 
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Stereotypní představy se neuplatňují pouze v komunikaci mezi jednotlivými lidmi. Na 

základě stereotypních představ se ustavuje celý pohlavně-genderový systém. Vlastnosti a 

vzorce chování, které se u každého pohlaví předpokládají, jsou zakotveny ve společenských 

institucích, jako je například rodina, vzdělávací systém nebo hospodářství. (Renzettiová, 

Curran, 2003) Zde se všude setkáme s různými předpoklady, které jsou kladeny na muže a 

ženy. Tento systém se liší v různých kulturách i v historických úsecích v rámci jedné kultury. 

Podle autorů Renzettiové a Currana se tedy jedná o dosti tvárnou kategorii. (Renzettivá, 

Curran, 2003) 

1.2. Média a společnost 

Média sehrávají v dnešní společnosti, která se stala závislou na informacích, důležitou 

roli. To, co považujeme za skutečnost, je nám z velké části zprostředkováváno právě skrze 

média. Naše sociální skutečnost je tedy neustále konfrontována s mediální skutečností – 

s mediálními produkty, sděleními. Obě tyto „skutečnosti“, jak sociální, tak mediální, jsou 

ovlivňované kulturně a historicky, jsou to tedy podle Jana Jiráka a Barbary Köpplové sociálně 

určené konstrukce reality. (Jirák, Köpplová, 2007) Podle Bergera a Luckmanna je sociální 

realita „vlastnost náležející jevům, kterým přisuzujeme existenci nezávislou na naší vlastní 

vůli.“ (Berger, Luckmann, 1999: 9) 

Všichni se rodíme do společnosti, jež nám poskytuje své hodnoty a normy. Díky 

kultuře jsou nám v průběhu socializace tyto hodnoty a normy předávány. Setkáváme se se 

vzorci chování, kterým se v průběhu života učíme a které zde byli již před námi. Lidé tvoří 

kulturu a kultura zpětně formuje člověka. (Berger, Luckmann, 1999) Do tohoto procesu se 

v dnešní době zapojují obrovskou měrou média. „Média … nabízejí množství neustále se 

opakujících interpretací našeho života, informují nás o hodnotách, postojích a názorech, které 

jsou – nebo se díky mediální komunikaci zdají být – sdílené s ostatními.“ (Jirák, Köpplová, 

2007: 11) 

Média tak v určité míře zajišťují člověku jeho ontologické bezpečí. Důvěra 

v ontologické bezpečí, jak jej definuje autor tohoto výrazu, Anthony Giddens, je výraz 

týkající se důvěřivosti většiny lidských bytostí v trvalost své vlastní identity a ve stálost osob 

a věcí ve svém prostředí. (Giddens, 1998) Média nás svým působením ujišťují o stálé 

existenci a chodu naší společnosti. Neustále nám předávají společenské hodnoty a struktury, 

díky čemuž upevňují naše ukotvení ve společnosti. Co se týká konkrétně časopisů pro muže a 

ženy, potažmo pro jakoukoli sociální skupinu, upevňují média identitu jedince. Člověk se řadí 
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mezi čtenářkou obec, na níž je určité médium zaměřeno, čímž se vymezuje v rámci skupiny. 

Člověk na tomto základě ví, kam patří a kdo je, čímž získává oporu pro svou vlastní existenci. 

Opakem důvěry v jejím nejhlubším smyslu je podle Giddense existencionální pocit 

úzkosti nebo strach. (Giddens, 1998) I tento aspekt mohou média svými sděleními navozovat 

a prohlubovat. Rizika, kterým lidé v dnešní době čelí, se od minulosti razantně proměnila. 

Stejně tak i lidské jistoty. V předmoderních kulturách poskytovaly relativně stabilní způsob 

organizování společnosti příbuzenské vztahy. Místní komunita představovala pro člověka 

známé prostředí. Místo, kde člověk žil, kam patřil, pro něj představovalo zdroj ontologického 

bezpečí, vysvětluje Giddens. Náboženství poskytovalo interpretace osobního a sociálního 

života, což pro věřícího znamenalo pocit bezpečí. Tradice sloužila jako pramen rutinních 

činností, jako návod, podle kterého se člověk mohl v životě řídit. Giddens tento stav nazývá 

„lokalizovanou důvěrou“. (Giddens, 1998) 

V moderní době je důvěra spojována s „vyvázanými abstraktními systémy“. (Giddens, 

1998) Člověk je závislý na systémech, které sám jako jedinec nedokáže ovlivnit. Jedná se 

například o peněžní systém, trh práce, úřední aparát a všechny další systémy, s nimiž se 

dennodenně setkáváme. Média nám v tomto ohledu každý den poskytují informace, díky nimž 

můžeme sledovat, jak tyto systémy fungují či nefungují. Z médií získáváme například 

informace o kurzech měny, o stavu akcií na burzách, nebo také o krizi vlády a korupčních 

skandálech. 

Podle Giddense byly hlavními zdroji rizika v předmoderní době nebezpečí ze strany 

přírody, hrozba lidského násilí v podobě drancujících vojsk a ztráta boží milosti. V moderní 

době jsou to hrozba lidského násilí v důsledku industrializace války, hrozba ztráty osobního 

smyslu a rizika vyplývající z abstraktních systémů a globalizace. (Giddens, 1998) Člověk sám 

jako jedinec nemůže řídit fungování světové ekonomiky a globálního trhu, stále však hrozí 

riziko finanční krize. Dnes již nezáleží na tom, na jakém místě světa se událost odehraje, díky 

časoprostorovému rozpojení, které média vytvořila, se člověk o katastrofě kdekoliv ve světě 

dozví téměř okamžitě. Média tak nejenom upevňují postavení člověka ve společnosti, ale 

zároveň mu zprostředkovávají informace o množství rizik, které mu v dnešním moderním 

světě hrozí. 

Problémem tradice v moderní společnosti se ve svém díle Média a modernita zabývá i 

J. B. Thompson. (Thompson, 2004) S rozvojem moderních společností podle tohoto autora 

slábne normativní a legitimizační aspekt tradice. To však neznamená, že by tradice z dnešního 

světa zmizela. Tradice si podle Thompsona zachovává svůj význam z hermeneutického a 
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identifikačního pohledu. To znamená, že nadále dává světu smysl a člověku pocit 

sounáležitosti, je to prostředek budování a udržování identity. I když si tradice zachovává svůj 

význam, zásadním způsobem se přeměňuje. Přenos symbolických materiálů, které tvoří 

tradici, je odtržen od interakce na sdíleném místě. Nedochází již tedy k předávání tradice ústní 

formou při přímé komunikaci mezi lidmi, neboli při komunikaci „tváří v tvář“, jako tomu 

bylo v minulosti. Tradice obecně nemizejí, pouze ztrácejí zakotvení. Přenos tradice přestal být 

závislý na lidech, s nimiž jsme v interakci ve svém každodenním životě, a tradice se stála 

odosobněnou. (Thompson, 2004) V moderní době dochází k předávání tradice skrze 

institucionální systémy (např. školství) a v obrovské míře také skrze média. 

Chceme-li, podle Thompsona, porozumět kulturnímu důsledku komunikačních 

prostředků v moderním světě, musíme se zbavit představy, že média nevyhnutelně vedou 

k opuštění tradice a nastolení moderního životního stylu. Rozvoj médií nevedl k odstranění 

tradice, ale v mnoha ohledech ji zásadně proměnil. Přenášení tradice začalo být závislé na 

„zprostředkované interakci“ a „kvaziinterakci“. (Thompson, 2004) 

1.2.1. Média a gender v západním světě 

 Z teoretického hlediska dochází v západním světě k výzkumu genderové problematiky 

v médiích již ve 20. a 30. letech dvacátého století. Od konce 60. let dochází v důsledku tzv. 

druhé vlny feminismu k diskusi i mezi laickou veřejností a v politické sféře. Výzkum genderu 

v médiích se zde pohybuje okolo několika výzkumných okruhů. Výzkumníci se zajímají o 

rozložení moci v médiích, působení alternativních médií, vliv médií, podíl médií na tvorbě 

kultury a využíván je také psychoanalytický přístup na příjem a interpretaci mediálních 

sdělení příjemci. (Oates-Indruchová, 1999) 

Reprezentace feminity a maskulinity se na západě podle Gauntletta začíná radikálně 

měnit s příchodem devadesátých let minulého století. Filmoví producenti si začínají 

uvědomovat, že ženy-hrdinky, které, lidově řečeno, ostatním „nakopou zadky“, vydělávají 

producentům více peněz, než ženy prezentované jako ubohé ječící oběti. (Gauntlett, 2002) 

 David Gauntlett se ve svém výzkumu zaměřil převážně na americkou filmovou a 

televizní produkci. Co se této mediální oblasti týče, došel k závěru, že od devadesátých let 

dvacátého století dochází ke komplexnějšímu a méně stereotypnímu zobrazování 

genderových rolí mužů a žen. Muži a ženy jsou prezentovány jako sobě rovné, i když stále 

odlišné, osobnosti. Ženy jsou zobrazovány jako sebevědomé hrdinky, zatímco muži ztrácejí 

svoji přirozenou cílevědomost a potýkají se s více problémy. Mění se také pohled na sexuální 
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role. Začíná se ustupovat od striktní představy heterosexuálního muže a heterosexuální ženy. 

Na televizní obrazovky se čím dál častěji dostávají gayové a lesbičky. Tento trend se však 

podle autora již příliš neprojevuje ve filmové produkci. (Gauntlett, 2002) 

 Pro srovnání, v minulosti zobrazovala média muže a ženy velice stereotypně. 

Gauntlett uvádí, že muži byli obecně aktivnější, cílevědomější a inteligentnější. Ženské 

charaktery se ve filmové produkci objevovaly přirozeně méně. Občas se ve filmu nějaká 

chytrá a odvážná hrdinka objevila, ovšem v tak malé míře, že se dá mluvit o výjimce 

potvrzující pravidlo. Tisk, stejně jako reklama zaměřená na ženy, vytvářel jednostranný 

stereotypní obraz „správné ženy“ jako ženy v domácnosti. Změnu v těchto stereotypech 

přinesl až magazín Cosmopolitan. (Gauntlett, 2002)  

Cosmopolitan se od časopisů, propagujících ženy v domácnosti, liší hlavně v tom, že 

propaguje úspěch na pracovním trhu a v osobním životě. (Oates-Indruchová) Podle Libory 

Oates-Indruchové je však znepokojující způsob, jímž mají ženy takových úspěchů dosáhnout. 

Žádoucí je lstivá žena, která dokáže využít mužských zbraní proti nim samým. Stejný 

charakter „války pohlaví“ mají i články pro muže, které jim radí: „dejte ženám, co chtějí, ale 

tak, aby vám to příliš nenarušilo vaše ostatní zájmy a činnosti,“ shrnuje Oates-Indruchová. 

(Oates-Indruchová, 1999: 139) 

1.2.2. Média a gender v České republice 

 Česká média měla po roce 1989 z hlediska genderových témat „nebývalé možnosti 

ovlivňovat utváření veřejného mínění“. Toho však podle Oates-Indruchové nevyužila 

správným způsobem. (Oates-Indruchová, 1999: 132) Polistopadový tisk přinášel články 

týkající se pojmu feminismus, které měly hodnotící charakter, avšak nepřinášely bližší 

vysvětlení tohoto pojmu. Jejich charakteristickým rysem byl předpoklad zasvěceného čtenáře. 

Autorka však konstatuje, že na základě rozhovorů se svými známými a studenty došla 

k závěru, že feminismu a genderové problematice je těmito osobami na základě mediální 

zkušenosti připisováno negativní hodnocení, ačkoliv tyto pojmy následně nedokázali 

definovat. „Česká média tedy u nás často vyjadřovala … svůj hodnotící názor na koncept, 

jehož obsah nebyl a není všem čtenářům, divákům a posluchačům nijak samozřejmě znám.“ 

(Oates-Indruchová, 1999: 132) 

Podle Jany Valdrové jsou česká média v přístupu k vytváření obrazu muže a ženy 

nekompetentní, neseriózní a neobjektivní. (Valdrová, 2001) Řešení vidí autorka trojí. Za prvé 

je dle ní důležité, aby média zviditelnila ženy a jejich společenský přínos. To by mělo být 
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zajištěno prostřednictvím rozhovorů a historických portrétů, které by měly být prezentovány 

jako „exkluzívní“, ať už půjde o článek o nositelce Nobelovy ceny nebo matce od dětí. 

Nežádoucí je v těchto případech ze strany médií senzačnost a pokleslá sentimentalita. Za 

druhé by měla média opustit stereotypní zobrazování genderových rolí. Média by ženy a 

muže měla prezentovat jako neohraničené a jedinečné osobnosti, jejichž vlastnosti se 

vzájemně prolínají. Média by měla „v zájmu žen i mužů představit otcovství jako 

nenahraditelnou lidskou hodnotu, zviditelnit muže v dřívějších ‚typicky ženských‘ doménách 

(muže pečující o děti, muže v sociálních službách atd. – předložit tak realizovatelnou 

alternativu mužství pro ty, kteří by se s ní chtěli ztotožnit).“ (Valdrová, 2001: 204) Na tomto 

místě uvedu příklad diskriminace mužů, který zmiňuje Oates-Indruchová. Jedná se o sdělení 

oznamované v Mladé frontě – Dnes (5.1.1993). „Kočárek za 7100 korun věnovali zástupci 

pražského Dětského domu maminkám prvních dvou letošních občánků.“ Na tatínky miminek 

se tak tento dar nejspíš nevztahoval. (Oates-Indruchová, 1999) 

Za třetí, uvádí Valdrová, by měla média zamezit nekorektnímu přístupu k těmto 

tématům. To znamená zamezit naivitě a projevům neúcty při prezentaci těchto témat, dát 

přednost odborníkům a odbornicím a poskytnout prostor k diskusi. (Valdrová, 2001) 

Vývoj od roku 1994 definuje Oates-Indruchová jako „fázi genderového probouzení“ 

v českém tisku. V tištěných médiích se začínají objevovat články věnované ženské a 

genderové problematice. Velice kladně na tomto fenoménu autorka hodnotí to, že autory 

článků, pokoušejících se o hlubší pochopení genderové problematiky, jsou jak ženy, tak také 

muži. Podle autorčina mínění přestávají být genderové otázky od té doby mediálním tabu 

(Oates-Indruchová, 1999) 

1.3. Časopisy životního stylu pro muže 

Tištěná média životního stylu pro muže se na českém trhu objevují až v devadesátých 

letech minulého století. Výzkum orientovaný na reprezentaci maskulinity v těchto médiích je 

tak poměrně omezený. (Řeháčková, 2006) Obecně se u nás výzkum médií do roku 1989 

omezoval téměř výhradně na oblast lingvistiky. Ve světě dochází k systematičtějšímu 

zkoumání médií od dvacátých let minulého století, což souvisí s rozvojem rozhlasu a 

kinematografie. (Trampota, Vojtěchovská, 2010) 

Fenomén pánských časopisů životního stylu není relativně novým jevem pouze na 

českém, potažmo středo a východoevropském trhu. Vývoj po listopadu 1989 je srovnatelný 

s vývojem pánských časopisů v západním světě před listopadem. David Gauntlett uvádí, že již 
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před počátkem vydávání časopisů životního stylu pro muže existovaly časopisy určené pouze 

mužům. Jednalo se o lehce pornografické magazíny, mezi které v té době patřil Playboy, 

Penthouse a Men Only. Dalším druhem časopisů pro muže byly časopisy zaměřené na 

volnočasové aktivity, koníčky a zájmy, dalo by se říci „hobby“ magazíny. Gauntlett uvádí 

například What Car nebo Hobby Electronics. (Gauntlett, 2002) 

Neexistoval zde ale žádný pánský časopis jako paralela k bezpočtu dámských 

magazínů. Vydavatelé se v té době podle Gauntletta obávali přijít na trh s produktem, který 

by mužům poskytoval návod na to, jak se o sebe starat a jak žít. Magazíny životního stylu se 

jevily jako záležitost ryze ženská. Každý „správný muž“ přece dobře ví, jak žít. (Gauntlett, 

2002) 

To se podle některých britských reportérů změnilo až v roce 1986, kdy ve Velké 

Británii začal vycházet časopis Arena. „Módní magazín životního stylu Arena se zaměřoval 

na městského muže s vyšším cenovým standardem a stavěl na úspěchu stylových magazínů, 

jakými byly The Face, i-D a Blitz.“2 (Gauntlett, 2002: 155) V roce 1988 ho v podobném stylu 

následoval magazín GQ (Gentleman´s Quarterly). Ačkoliv se tyto magazíny prodávaly dobře, 

stále neotevřely trh většině mužů. Gauntlett uvádí, že opravdový trh s pánskými časopisy 

v podobě, jak jej známe dnes, odstartoval až o několik let později, v roce 1994, s počátkem 

vydávání časopisu Loaded. „Mezi britskými novináři se od té doby běžně používá slovní 

spojení ‚čtenář magazínu Loaded‘, které se stalo stereotypním vyjádřením pro sexuálně 

posedlého mladíka, kterému je něco přes dvacet, pije pivo a miluje fotbal.“ (Gauntlett, 

2002: 155) Do roku 2000 se trh s pánskými časopisy životního stylu rozrostl ve Velké Británii 

na desetinásobek oproti roku 1993. Tento „britský výrobek“, jak tyto časopisy Gauntlett 

nazývá, se mezi tím v podání magazínů Maxim a FHM (For Him Magazine) rozšířil přes 

Atlantik do Spojených států amerických. (Gauntlett, 2002) 

V České republice byl vývoj obdobný jako ve světě. Do roku 1989 se na našem trhu 

podle Oates-Indruchové nevyskytoval žádný časopis, který by se zaměřoval pouze na 

mužskou čtenářskou obec. Existovaly zde pouze profesně zaměřené magazíny, jež se dle 

autorky daly označit jako mužské, mezi kterými autorka uvádí Voják, Svět motorů a 

Technický magazín. (Oates-Indruchová, 1999) K rozdělení na mužskou a ženskou masovou 

kulturu došlo záhy po Sametové revoluci. Podle autorky však tyto nově vznikající časopisy 

                                                             
2 Texty psané v angličtině cituji vždy v českém jazyce. Ve všech případech se jedná o mé vlastní překlady. (pozn. 
autorky) 
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„nepostihovaly ženskost a mužskost v celé jejich komplexitě, ale zdůrazňovaly jen určité 

prvky pokládané za znaky ženskosti či mužskosti.“ (Oates-Indruchová, 1999: 137)  

Mediální vývoj v polistopadové éře, jak jej autorka popisuje, se ve svých počátcích 

vyznačoval přílivem západních vzorů. Jediným zájmem mediální ženy se stala starost o 

partnera a rodinu, ideálem byla „nevzdělaná žena v domácnosti“, což vynikalo především 

v reklamě. (Oates-Indruchová, 1999: 137) Ženy si v té době podle autorky stěžovaly, že je 

„například naivní reklamy na prací prášky zesměšňují a považují za hloupé.“ (Oates-

Indruchová, 1999: 137)  

Rané časopisy pro muže pojímá autorka jako synonymum pro pornografii. V roce 

1990 začal v Praze vycházet první původně český pánský časopis Premiant: magazín 

moderního muže. (Oates-Indruchová, 1999) Jeho jednostranné zaměření potvrzuje archiv 

Národní knihovny, kde u Premiantu najdeme jediné klíčové slovo a to je „erotika“. Vydávání 

Premiantu bylo pozastaveno v roce 1994 a od té doby zatím nebylo obnoveno.3 Pro srovnání, 

druhým časopisem zaměřeným na muže se stal v České republice Playboy. Jednalo se o první 

licenční zahraniční časopis pro muže na českém mediálním trhu. (Oates-Indruchová, 1999) 

Podíváme-li se dnes do archivu Národní knihovny, najdeme u Playboye, původně také 

erotického magazínu (srov. Gauntlett, 2002), podtitulek „časopis životního stylu pro muže“ a 

hesla „životní styl, cestování, osobnosti, sport, automobilismus, ženské akty, fotografie.“4 

Rozdíl mezi polistopadovými magazíny pro muže a pro ženy byl podle Oates-

Indruchové v tom, že pánské časopisy se nevěnovaly radám pro muže, o tom, jak mají být 

zdravější, krásnější, úspěšnější a jak mají řešit partnerské problémy. Obsahy článků a 

fotografií pánských časopisů se většinou snažily uspokojit některou potřebu či zájem muže. 

„… muž v nich byl příjemcem požitků,“ uvádí autorka. (Oates-Indruchová, 1999) 

Do konce devadesátých let došlo podle Oates-Indruchové u mužských a ženských 

časopisů k řadám změn. (Oates-Indruchová, 1999) Ženské časopisy začaly prezentovat 

potěšení z ženství. Žena by se měla radovat z toho, že je žena. Zároveň by ale měla být právě 

taková žena, jakou tyto časopisy prezentují. Tento trend popsali v osmdesátých letech 

                                                             
3 <http://aleph.nkp.cz/F/?func=find-

b&find_code=WRD&local_base=nkc&request=premiant:+magaz%C3%ADn+modern%C3%ADho+mu%C5%BEe> 

[cit. 23.4.2011] 
4 <http://aleph.nkp.cz/F/I6AU941GSUG8Q8KIE9SSI5IBUK877A2DKGIGX3AT8MHA9T2E1M-33495?func=find-

b&find_code=WRD&x=0&y=0&request=playboy+%C4%8Dasopis&adjacent=N> [cit. 23.4.2011] 
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minulého století ve Velké Británii u ženských časopisů Winship a Fergusson, uvádí autorka. 

Nastala situace, kdy ženské časopisy začaly prezentovat ženy stejně ambiciózní jako muže. 

Ženy však měly své ambice projevovat pouze v určitých oblastech, a to v partnerských 

vztazích, budování rodiny, domova a fyzické krásy. Ačkoliv tedy koncem devadesátých let 

časopisy určené ženám podporovaly ženy v jejich sebeuplatnění, míní Oates-Indruchová, tak 

jim zároveň předepisovaly, jakých oblastí se toto sebeuplatnění má týkat. (Oates-Indruchová, 

1999) 

V mužských časopisech došlo také ke změnám. Ačkoliv jim dle autorky zůstal jejich 

pornografický ráz, došlo k rozšíření škály mužských zájmů a rolí, jimiž tyto časopisy 

budovaly obraz maskulinity. Na konci devadesátých let, kdy práce Oates-Indruchové Gender 

v médiích: nástin šíře problematiky vznikla, nebylo lehké hodnotit prezentaci maskulinity 

v pánských časopisech, neboť jejich historie byla podstatně kratší než historie ženských 

časopisů. Autorka vidí jeden z možných důvodů v tom, že v předlistopadové éře se v naší 

kultuře stereotypní představa muže, jehož hlavním zájmem je vlastní úspěch, téměř 

nevyskytovala. V této souvislosti se autorka zamýšlí nad pozdním vnikem pánského časopisu 

Esquire na český trh. To by dle ní totiž mohlo být argumentem pro nastíněný důvod. V naší 

společnosti se nejdříve musela vytvořit čtenářská mužská obec, kterou by zajímalo, jak se 

mají chovat a vypadat, aby se stali „správnými“ a „úspěšnými“ muži. (Oates-Indruchová, 

1999) 

Směr, jakým se však v té době vývoj v časopisech zaměřených na muže a ženy vydal, 

byl podle autorky do jisté míry znepokojující, neboť vedl ke genderovému konfliktu. 

Genderový konflikt musí podle autorky zákonitě nastat „jestliže podporujeme rozvoj stejných 

vlastností u žen a mužů, ale zároveň existuje snaha předepisovat jejich ‚vhodné‘ projevy,…“ 

(Oates-Indruchová, 1999: 139) 

V současné době vychází na českém trhu několik časopisů zaměřených na životní 

styl mužů. Patří mezi ně Maxim, Playboy, Formen, Esquire a FHM.5 Nejprodávanějším 

titulem je již několik sledovaných období Maxim a na druhém místě za ním se nachází 

Playboy, jehož prodeje mají dle jeho šéfredaktora Olexy oproti jiným titulům v poslední době 

rostoucí charakter.6 Výzkumem čtenosti tisku se v České republice zabývá Media projekt. 

Podle tohoto projektu je celkový dosah tiskových médií vyšší než dosah televizního vysílání. 

                                                             
5 <http://www.median.cz/docs/MP_2010_zprava.pdf> [cit. 1.5.2011] 
6 <http://www.ricansko.info/clanky/vlado-olexa-v-ricanech-mohla-byt-redakce-playboye> [cit. 30.4.2011] 
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Jedná se o devadesáti dvou procentní dosah tisku v celkové populaci oproti sedmdesáti jedna 

procentnímu dosahu televize. Co se týče časopisů, jejich dosah v populaci je sedmdesát devět 

procent.7 

1.3.1. Vlastnosti moderního „mediálního muže“ 

Jana Valdrová se ve své práci Stereotypy a klišé v mediální projekci genderu věnuje 

kritické analýze genderových klišé, na jejichž základě odhaluje stereotypní zacházení 

s prezentací mužů a žen v mediální produkci. (Valdrová, 2001) Na základě jazykové analýzy 

dámského televizního magazínu Sama doma a vybraných tištěných periodik dochází k závěru, 

že český „mediální muž“ je na rozdíl od ženy prezentován jako osoba s těžkým životním 

údělem, jelikož musí podávat vysoký pracovní výkon. Od žen neočekává profesionalitu. 

S ženami koketuje a i na pracovišti si všímá hlavně jejich tělesných předností. Feministky 

trestá opovržením nebo dokonce negalantností. Inteligentní muž má obavy ze soužití 

s emancipovanou ženou. (Valdrová, 2001) 

Podle Benwella je v pánském magazínu Quo prezentován muž v ambivalentním 

postavení. Toho je dosahováno neustálou oscilací mezi tradiční a ironickou formou 

maskulinity. Muž je prezentován tradičně jako hrdina a zároveň ironicky jako antihrdina. 

Hrdina je odvážný, drsný, vykonává fyzickou práci a věnuje se sportu. Kdežto antihrdina je 

přesný opak. Vyznačuje se obyčejností, slabostí a sebereflexí. (Benwell, 2003 podle 

Řeháčkové, 2006) 

Magazínu Quo se ve své práci Konstruování maskulinity v časopisech životního stylu 

pro muže věnovala také Dana Řeháčková. Autorka potvrzuje Benwellovu tezi ambivalentního 

zobrazení mužství. „Zdůrazňování ‚chlapáctví‘, přehánění a sebeshazování je patrné zejména 

v systematickém používání takových výrazů, jako je drsňák, drsný chlap, tvrdý chlap, 

opravdový chlap, železný frajer, chlap s pevnými nervy a železnými svaly, dále v 

sugestivních otázkách typu ‚Máte také hory svalů a odvahu na rozdávání?‘ (Quo 5/2001, s. 

72) nebo ‚Znáte jiný sport, kde se chlap může vyblbnout chlapským způsobem?‘“ 

(Řeháčková, 2006) 

David Gauntlett srovnává několik, v době vydání jeho práce nejprodávanějších, 

magazínů životního stylu vycházejících ve Spojených státech amerických a Velké Británii. 

                                                             
7 <http://www.rocenkaunievydavatelu.cz/2010/index.php?akce=ctenost> [cit. 3.5.2011] 
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(Gauntlett, 2002) U rozboru každého časopisu uvádí, jak by měl podle sdělení 

prezentovaných v těchto magazínech vypadat „ideální muž“. Jeho závěry jsou následující: 

 

- podle FHM (For Him Magazine) je „ideální muž“ dobrý v posteli, šťastný ve 

vztazích, vtipný, pozorný a nadaný ve všech ohledech; 

- Loaded prezentuje “ideálního muže“ jako muže svobodného, který může kdykoli 

vyrazit mezi lidi a bavit se, výhodou pak je, pokud má muž zkušenosti s omamnými 

látkami a věnuje se extrémním sportům; 

- „ideální muž“ je podle časopisu Maxim naprosto skvělý ve všem a má sex se 

spoustou atraktivních žen; 

- Men´s Health propaguje dokonalou fyzickou kondici, „správný muž“ je ale také 

přeborníkem v posteli, je všeobecně znalý a pozorný; 

- podle magazínu Front je obklopený atraktivními, nahými a řádně vyvinutými 

ženami; 

- GQ (Gentlemen´s Quarterly) vykresluje „ideálního muže“ jako elegantně oděného, 

sečtělého a „ženatého nejspíš s Claudií Shiffer“. (Gauntlett, 2002: 165) 

 

Redaktor Martin Frozen zastává ve svém článku názor, že časopisy životního stylu prezentují 

stereotypní představy o tom, jak má vypadat „správný“ muž. „Jsme sexuální dravci nadupaní 

testosteronem, kteří myslí jen na jedno a promiskuita jim je vlastní od přírody.“8 Takto 

jednostranně je dle autora o mužích v těchto magazínech pojednáváno. Ve svém článku dále 

uvádí, že tyto stereotypy škodí ženám i mužům, a na základě názorů autorky Jessi Fisherové 

se snaží vyvrátit základní mýty týkající se sexuálního chování mužů.9 

1.3.2. Konstruování maskulinity v časopisech životního stylu pro muže 

Časopisy životního stylu pro muže se dají zkoumat z mnoha pohledů. Pokud se 

zaměříme na gender, nabízí Oates-Indruchová tři hlediska, jimiž můžeme obecně 

problematiku vztahu genderu a médií uchopit. Může nás zajímat, jak média prezentují 

                                                             
8 <http://xman.idnes.cz/stop-pomluvam-tri-myty-o-muzske-sexualite-f2d-/xman-

sex.aspx?c=A110310_155140_xman-sex_fro> [cit. 25.4.2011] 
9 <http://xman.idnes.cz/stop-pomluvam-tri-myty-o-muzske-sexualite-f2d-/xman-

sex.aspx?c=A110310_155140_xman-sex_fro> [cit. 25.4.2011] 
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gendrové role (maskulinitu a feminitu) a jak se podílejí na jejich konstrukci. Dalším 

hlediskem, kterým se můžeme zabývat, je, jak média prezentují feminismus a obecně 

genderovou problematiku nebo se můžeme zaměřit na to, co jsou to feministická a další 

média, která se zabývají genderovými vztahy a příbuznou problematikou. Jak však sama 

autorka upozorňuje, nelze tyto tři hlediska striktně oddělovat, protože se navzájem do určité 

míry prolínají. (Oates-Indruchová, 1999) 

Podle Renzettiové a Currana představují pánské časopisy v některých aspektech až 

křiklavý kontrast k ženským časopisům. Zatímco ženské časopisy propagují takzvaný „kult 

ženskosti“, mužským časopisům vévodí téma pohodlného životního stylu. Ženám se 

doporučuje zahledění do sebe sama, do svého fyzického vzhledu a úspěchu v zaměstnání a 

v srdečních záležitostech. Mužům je zatím propagován život v blahobytu umožněný 

finančním úspěchem. (Renzzetiová, Curran, 2003) 

Dana Řeháčková ve svém článku Konstruování maskulinity v časopisech životního 

stylu pro muže porovnává čtyři zahraniční studie věnované pánským časopisům a genderové 

problematice. (Řeháčková, 2006) Benwell podle této autorky popisuje konstrukci maskulinity 

v pánských časopisech jako oscilaci mezi tradiční a ironickou reprezentací maskulinity. 

Časopisy pro muže se tak podle autora kvůli procesu zviditelňování a zneviditelňování 

maskulinity vyznačují určitým napětím. (Řeháčková, 2006) 

Imelda Whelehanová ve své knize OverLoaded: Popular Culture and the Future of 

Feminism tvrdí, že celý fenomén časopisů životního stylu pro muže souvisí se současnou krizí 

maskulinity, kterou procházejí západní společnosti. Myšlenky feminismu jsou dle autorky 

v těchto časopisech diskreditovány a rozdíly mezi pohlavími upevňovány. (Whelehanová, 

2000 podle Řeháčkové, 2006, srov. Gauntlett, 2002) Řeháčková dále uvádí, že Peter Jackson, 

Nick Stevenson a Kate Brooksová došli ve své knize Making Sense of Men´s Lifestyle 

Magazines pomocí rozhovorů se čtenáři pánských časopisů životního stylu k závěru, že tyto 

časopisy nedostatečně reflektují maskulinitu jako sociální konstrukt. (Řeháčková, 2006) 

Podle Řeháčkové zastává David Gauntlett opačný názor. Podle něj je sociální 

konstrukce maskulinity hlavním tématem časopisů životního stylu pro muže. (Řeháčková, 

2006) Ve své práci polemizuje Gauntlett s názory Imeldy Whelehanové a tvrdí, že časopisy 

životního stylu nezastávají protifeministické názory, ani zastaralou představu mužské 

nadvlády. Autor upozorňuje, že ačkoliv by se některé obsahy mohly jevit jako podpora 

takových názorů, není to jejich primární účel. Existence a popularita časopisů životního stylu 

pro muže podle autora značí spíše mužskou nejistotu a snahu „najít své místo v moderním 
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světě, neboť muži v těchto časopisech hledají doporučení, jak se chovat ve vztazích, jak získat 

pozornost, lásku a respekt žen a přátelství ostatních mužů.“ (Gauntlett, 2002: 180) Humor a 

ironie, které jsou součástí těchto časopisů, značí podle autora rovněž více chlapeckou 

nervozitu než silnou mužnost. (Gauntlett, 2002) 

Sama Dana Řeháčková dochází k závěru, že „pokud časopisy mužům radí, jak se ‚stát‘ 

mužem, pak zpochybňují, že ‚mužství‘ je danost, a naopak připouštějí, že existuje více 

možností, jak se stát mužem.“ (Řeháčková, 2006: 304) Zastává tedy názor, že se jedná o 

sociální konstrukt nejednotné povahy, který je v rámci společnosti tvárný. 

1.3.3. Playboy 

Pánský časopis Playboy založil v toce 1953 Hugh Hefner ve Spojených státech 

amerických pod názvem Stag Party. Jelikož se v té době v USA již vyskytoval časopis Stag, 

musel ještě před svým prvním vydáním, které vyšlo v prosinci 1953, změnit časopis název, 

kterým se stal právě Playboy. Na titulní straně prvního čísla se tehdy objevila Marilyn 

Monroe. Její fotka nebyla ani z dílny časopisu Playboy, ale byla vytvořena pro kalendář. 

První vydání na sobě nemělo ani sériové číslo, neboť Hefner si prý tehdy nebyl jistý, zda 

vyjde další číslo. Nakonec bylo první číslo během několika týdnů vyprodáno v nákladu 

zhruba 54 000 kusů.10  

Playboy se nestal úspěšným pouze kvůli obrázkům nahých žen, ale také díky 

kvalitním literárním článkům, které na jeho stránkách vycházely. V roce 1954 vycházel 

v Playboyi jako seriál například román 451 farenheitů od Raye Bradburyho. Mezi slavné 

autory, kteří zde také publikovali své práce, patří mimo jiné Vladimír Nabokov, Ian Flaming, 

John Updike, John Irving a spousta dalších. Kromě příběhů od známých spisovatelů se v něm 

každý měsíc objevovaly také rozhovory se zajímavými osobnostmi. Kromě erotiky tedy 

Playboy nabízel kvalitní kulturní zázemí. V dnešní době vychází Playboy ve zhruba 40 

zemích světa, nejnověji od dubna 2011 v Jihoafrické republice.11 

V České republice je tento měsíčník vydáván od roku 1991. V dnešní době se 

prezentuje jako časopis životního stylu pro muže „se zajímavými informacemi z oblasti 

módy, sportu, nejnovějších technických vymožeností, luxusního zboží, cestování, 

automobilismu a s profily významných osobností a rozhovorů s nimi. Je však také 

                                                             
10 <http://en.wikipedia.org/wiki/Playboy> [cit. 30.4.2011] 
11 <http://en.wikipedia.org/wiki/Playboy> [cit. 30.4.2011] 
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(a především) synonymem pro erotické fotografie žen, mnohdy z řad velmi známých 

osobností.“12 

Prvním vydavatelstvím v České republice, které začalo vydávat českou edici magazínu 

Playboy, bylo vydavatelství Axel Springer. V roce 2006 se stal jeho šéfredaktorem Vlado 

Olexa, který tuto funkci zastává dodnes. V roce 2009 odkoupil Olexa od vydavatelství 

Springer licenci na vydávání magazínu Playboy a založil vlastní vydavatelství Playpress, 

které je současným vydavatelstvím tohoto magazínu.13 

V době, kdy začal časopis Playboy v USA vycházet, se jednalo o lehce pornografický 

magazín. (srov. Gauntlett, 2000) V dnešní době se Playboy řadí mezi škálu časopisů životního 

stylu pro muže. „Playboy rozhodně není nemravný časopis,“ uvádí v rozhovoru pro říčanský 

zpravodajský web Vlado Olexa.14 Jako šéfredaktor definuje svůj produkt jako „lifestylový 

časopis s naprosto originálními články, je to skvělé čtení pro muže i ženy, a jen jako třešnička 

na dortu jsou články proloženy velmi elegantními, uměleckými akty. Nikdo se nemusí stydět 

za to, že si ve vlaku otevře Playboy. Naopak, je to důkaz toho, že je inteligentní a má dobrý 

vkus.“15 Tento dojem má vyjadřovat také heslo magazínu, které se nachází na jeho titulní 

stránce: „hravý, inteligentní, nad věcí.“ Olexa také uvádí, že v současné době (březen 2011) 

tvoří 40% jejich čtenářské obce ženy.16 

Česká verze Playboye není dle Olexy nijak omezována majitelem americké licence. 

Podle šéfredaktora jde o naprosto originální český produkt, který není žádnou „mutací“ 

amerického Playboye. Naopak, všechny články, které v tomto magazínu vycházejí, jsou 

z pera českých autorů a též fotografie jsou produkty Playpressu. „Je to český časopis se vším 

všudy a v celosvětové rodině Playboye je vysoce oceňován za vysokou kvalitu a originalitu 

textů a prvotřídní fotografie.“17 

Tato fakta jsou z badatelského hlediska velice zajímavá, neboť v Playboyi 

nenacházíme překlady amerických (nebo jiných) článků, ale články ryze české. Na základě 

toho můžeme očekávat, že tyto články budou více reflektovat české prostředí a jejich 

zaměření nám více napoví o tom, jak tento magazín pojímá moderního muže pocházejícího 

                                                             
12 <http://www.facebook.com/Playpress.cz?sk=info> [cit.28.4.2011] 
13 <http://www.ricansko.info/clanky/vlado-olexa-v-ricanech-mohla-byt-redakce-playboye> [cit. 30.4.2011] 
14 <http://www.ricansko.info/clanky/vlado-olexa-v-ricanech-mohla-byt-redakce-playboye> [cit. 30.4.2011] 
15 <http://www.ricansko.info/clanky/vlado-olexa-v-ricanech-mohla-byt-redakce-playboye> [cit. 30.4.2011] 
16 <http://www.ricansko.info/clanky/vlado-olexa-v-ricanech-mohla-byt-redakce-playboye> [cit. 30.4.2011] 
17 <http://www.ricansko.info/clanky/vlado-olexa-v-ricanech-mohla-byt-redakce-playboye> [cit. 30.4.2011] 
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z českého prostředí. Samozřejmě je jasné, že americká a další verze tohoto magazínu, může 

sloužit autorům článků jako inspirace. A také, že v současné době, jsou média ovlivňována 

nejrůznějšími zahraničními vlivy. (srov. Oates-Indruchová, 1999) Žijeme v globalizovaném 

světě a právě média jsou tomu velkou podporou. K vydávání samostatné české verze dochází 

od poloviny roku 2009. 

1.3.4. Esquire 

Esquire je po Playboyi a Penthousu třetím licencovaným zahraničním časopisem pro 

muže na našem trhu. Vycházet zde začal až sedm let po revoluci (Oates-Indruchová, 1999) 

v květnu roku 1996. Penthouse vycházel v České republice od roku 1994 do roku 2002 

s přestávkou ve vydávání v roce 1997. Do roku 2001 vycházel s podnázvem „mezinárodní 

časopis pro muže“ poté se jeho podtitulem stalo „mezinárodní časopis pro muže, který chce 

vše.“ Resumé na webových stránkách archivu Národní knihovny u tohoto titulu zní: „bulvární 

magazín pro muže plný sexu, erotiky a reklam.“18 Zjednodušeně bychom tedy mohli 

vyvozovat, že podle vydavatelů tohoto časopisu, zajímají muže pouze drby, sex a spousta 

inzerce. 

Časopis Esquire naproti tomu v České republice vycházet nikdy nepřestal a již od 

svého počátku u nás vychází pod vydavatelstvím Stratosféra.19 Toto vydavatelství bylo v roce 

1996 založeno českým automobilovým závodním Antotnínem Herbeckem a společností 

Strategie. V roce založení byl Esquire jediným titulem, který pod tímto vydavatelstvím 

vycházel. V dnešní době zde vychází 16 časopisů nejrůznějšího zaměření.20 

Časopis Esquire je mimo jiné charakterizován jako „časopis pro inteligentního muže 

ve věku od 25 do 45 let“21 nebo také jako „jediný pánský časopis, který neskrývá pravdu o 

vztazích mezi muži a ženami. Ženy, kariéra, dobrodružství, sport, sex. Esquire se dívá na svět 

s nadhledem a s osobitým humorem!“22 Samotný magazín pak jako podtitul uvádí: „časopis 

pro muže, který už ví, co chce.“ 

                                                             
18 <http://aleph.nkp.cz/F/E95ETF5HUG8URFSUA5IECNPFEE98JSJ9UG6NR4KRHU9UQBN3TP-48410?func=full-

set-set&set_number=085007&set_entry=000001&format=999> [cit. 30.4.2011] 
19 <http://aleph.nkp.cz/F/V5NT3MI4S69MSF82YDV1AI12XEEES3TDAH3RKERGTL7YC8T5E8-06927?func=full-set-

set&set_number=086404&set_entry=000004&format=999> [cit. 30.4.2011] 
20 <http://www.jackie.cz/clanek.php?clID=62> [cit. 1.5.2011] 
21 <http://www.send.cz/casopis/298/esquire> [cit. 1.5.2011] 
22 <http://www.periodik.cz/predplatne/casopis.php?akce=titul&titul=100157> [cit. 1.5.20011] 
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1.4. Reklama 

K obsahu nejenom pánských časopisů životního stylu, ale médií jako takových, patří 

neodmyslitelně reklama. Reklama je hlavním příjmem mediálních objektů. Oates-Indruchová 

poukazovala na to, že stereotypní zobrazení genderu v polistopadových časopisech životního 

stylu šlo ruku v ruce se stereotypním zobrazením maskulinity a feminity v reklamních 

sděleních té doby. (Oates-Indruchová, 1999) 

Romana Mičulková ve své práci Gendrová interpretace české reklamy na luxusní a 

běžné zboží čerpá z textu Magdy Gregarové a uvádí vzájemný vztah mezi reklamou a 

tištěným periodikem. Tento vztah se řídí pravidlem, že „cílová skupina inzerovaného 

produktu by měla být shodná s cílovou skupinou samotného periodika, v němž je produkt 

inzerován.“ (Mičulková, 2009: 22) Autorka se dále vyjadřuje k reklamě v „lifestylových 

exkluzivních titulech“, ke kterým se řadí i pánské magazíny Playboy a Esquire, kterými se 

budu ve své analýze zabývat. Tyto tituly podle Mičulkové vytvářejí „nejintenzivnější 

představy o genderových ideálech a spolu se svým reklamním obsahem slouží jako vodítko k 

dosažení těchto ideálů.“ (Mičulková, 2009: 22) Většina čtenářů a čtenářek těchto magazínů 

patří mezi středoškolsky nebo vysokoškolsky vzdělané jedince s vyššími příjmy. Na tuto 

socioekonomickou skupinu jsou tedy zaměřeny i reklamní sdělení v těchto magazínech. 

(Mičulková, 2009) 

Petra Kubálková a Tereza Wennerholm Čáslavská se ve své práci Gender, média a 

reklama zabývají přetrvávajícími genderovými stereotypy. (Kubálková, Čáslavská, 2009) 

Tato práce vznikla jako analýza pro Centrum Proequaily, které se zabývá prosazováním 

rovných příležitostí mužů a že v České republice i zahraničí.23 Svou analýzu zakládají na 

názoru, že „média nedostatečně sledují trendy v informování o společenských rolích mužů a 

žen a že reklamní sdělení neustále reprodukují stereotypní a sexistické obrazy žen a mužů.“ 

(Kubálková, Čáslavská, 2009: 4) Autorky uvádějí, že denně se každý z nás setká až s 2 500 

reklamními sděleními a sledováním televizních komerčních sdělení strávíme v průměru celé 

tři roky svého života. Enormní je také investice, kterou do reklamy vkládají její inzerenti, 

jenom pro Českou republiku uvádějí autorky částku 25 miliard korun ročně. (Kubálková, 

Čáslavská, 2009) 

                                                             
23 <http://www.proequality.cz/centrum-proequality.html> [cit. 1.5.2011] 
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Někteří autoři pojímají reklamu jako „všeprostupující a přesvědčující“ společenský 

jev, proto nelze podle Kubálkové a Čáslavské přehlížet její normativní vliv na naše lidské 

postoje. (Kubálková, Čáslavská, 2009: 49) Stejně jako prochází téma, rozsah i umístění 

mediálního sdělení v médiu určitou selekcí, prochází i komerční sdělení tímto procesem. 

Média tak volbou toho, co je a není důležité, „jistý způsobem … nastolují agendu veřejného 

mínění.“ (Kubálková, Čáslavská, 2009: 49) 

Na základě různých výzkumů docházejí autorky k názoru, že reklamy ve společnosti 

posilují genderové stereotypy. Dále se kriticky vyjadřují k tomu, jaký dopad mají reklamy ve 

spojení s redakčním textem v ženských a dívčích časopisech. Tyto reklamy dle nich u žen 

ovlivňují jejich vnímání svého vzhledu a tělesné váhy. Autorky tento názor podkládají daty, 

která uvádějí, že v ženských časopisech je deset a půlkrát více reklam a redakčních textů 

propagujících hubnutí než v časopisech mužských a čtvrtina ženských časopisů propaguje 

změnu vzhledu na svých titulních stránkách. (Kubálková, Čáslavská, 2009) 

1.5. Příjem mediálních sdělení 

Na závěr teoretické části mé práce bych se chtěla zmínit o některých názorech na 

příjem mediálních sdělení jedinci. Kubálková s Čáslavskou ve své práci uvádějí, že podle 

analytika Grosse má mnoho notorických televizních diváků tendenci přijímat mediovaná 

televizní sdělení nekriticky jako skutečnost. Dlouhodobé dopady na společenské postoje a 

hodnoty způsobené médii se odborně nazývají sociálněpsychologické sekundární efekty 

médií. Velkými kritiky masových médií jsou v tomto ohledu představitelé Frankfurtské školy. 

Podle nich mají média k dispozici velkou moc ovlivňovat veřejné mínění. Autorky samotné 

jsou toho názoru, že mediální sdělení mají téměř jistě vliv na postoje a hodnoty příjemců. 

(Kubálková, Čáslavská, 2009) 

Existují i opačné názory, jejichž autoři kladou důraz na kritickou schopnost jedinců 

přijímat mediální sdělení a nesdílejí k médiím negativní postoj. Mezi takové autory patří 

například J. B. Thompson. Podle tohoto autora přijímají lidé obrovské množství mediovaných 

prožitků a zkušeností selektivně, filtrují je a vztahují ke kontextům vlastního každodenního 

života. Thompsnon zastává názor, že jedinci nejsou vůči médiím odsouzeni k pasivní 

odevzdanosti. (Thompson, 2004) 
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2. Praktická část 

2.1. Výzkumný problém a výzkumné otázky 

Na základě načtené literatury a také v porovnání s množstvím výzkumů, jež jsem 

objevila a jež se zabývaly problematikou zobrazování mužství a ženství v médiích, jsem 

získala dojem, že pánské časopisy životního stylu nepatřily do nynějška příliš často do 

zorného pole badatelského zájmu v porovnání s časopisy ženskými. Jak bylo řečeno výše, 

jedním z důvodů je, že časopisy životního stylu pro muže jsou na našem i světovém trhu 

relativně novým fenoménem. V předcházejícím období, než se vydavatelé odvážili přijít na 

trh s tištěným produktem zaměřeným obecně na mužskou populaci, předcházela doba, kdy 

jedinými časopisy pro muže byly lehce pornografické magazíny a zájmové časopisy zaměřené 

vždy na jednu určitou aktivitu. Jednalo se tedy o mediální produkty s úzce vymezenou 

tematikou. 

Oproti tomu tištěná periodika zaměřená vysloveně na ženy se na trhu vyskytují 

dlouhou dobu. To jistě nabízí větší badatelské možnosti pro analýzu těchto časopisů. Na 

základě těchto časopisů lze vysledovat, jak se měnilo zobrazení žen v tištěných periodikách a 

lze popsat vývoj, jakým prošlo zobrazování žen v těchto médiích. Tento vývoj do jisté míry 

jistě reflektuje i vývoj změn postojů, jakým prošla celá společnost. 

Mediálnímu obrazu ženy je obecně věnováno více badatelského prostoru, což je 

v souvislosti s historickým vývojem postavení žen ve společnosti logickým jevem. Nebylo 

tomu tak odjakživa, že by ženy měly ve společnosti stejná práva jako muži. Odborný zájem o 

tuto problematiku je dle mého názoru velice přínosným pro naši společnost. I když se 

legislativní postavení žen změnilo a člověku je garantována rovnost bez ohledu na pohlaví, je 

vysoce pravděpodobné, že určité nerovné představy v postojích společnosti přetrvávají. Nejde 

jen o rovné příležitosti, ale také o stereotypní představy, které člověku přisuzují určité 

vlastnosti a stylizují ho do určité role. Je tedy dle mého názoru velice důležité, aby se těmto 

výzkumům věnoval značný prostor, neboť mohou sloužit jako společenská reflexe. 

Stereotypní představy se ovšem neváží pouze k ženám. Stejně tak jako jsou určité 

vlastnosti, postoje a způsoby chování přisuzované ženám, jsou jiné přisuzované mužům. 

Různé výzkumy dokázaly, že ženské časopisy se ve velké míře věnují tématům, která souvisí 

se stereotypní představou ženy hospodyňky, která se stará hlavně o vztahy se svým nejbližším 

okolím a o svůj vzhled. Teprve poté se objevil obraz ženy toužící po úspěchu stejně jako muž. 
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Jak ženské, tak mužské časopisy procházejí určitým vývojem ve svém tematickém 

zaměření. Jak popsala Libora Oates-Indruchová, časopisy pro muže se těsně po revoluci 

zaměřovaly převážně na sexuální témata, jímž vévodila představa „majetnického sexu“. Ke 

konci devadesátých let minulého století se jejich tematická agenda pohnula o něco kupředu a 

jejich zaměření se rozšířilo i na další témata. (Oates-Indruchová, 1999) V této souvislosti mě 

tedy zajímá jaká je tematická agenda časopisů životního stylu pro muže v poslední době. 

Renzzetiová s Curranem uvádějí, že muži bývají společností pojímáni jako ambiciózní a 

soutěživí, zaujatí vlastním úspěchem a většinou také sportovně a technicky nadaní. 

(Renzettiová, Curran, 2003) Zajímá mne tedy, v jaké míře souvisí tematická agenda pánských 

časopisů životního stylu s touto stereotypní představou. 

Důležitou součástí časopisů životního stylu je reklama. Výzkumy opět dokládají, že co 

se týká časopisů životního stylu pro ženy, využívají inzerenti stereotypní představy ženy, 

k jejímž hlavním zájmům patří starost o svůj zevnějšek, a proto se v těchto časopisech 

setkáme s velkým množstvím reklam na prostředky na hubnutí. Z tohoto ohledu by mě 

zajímalo, jaké tematické zaměření reklamních sdělení se vyskytuje v pánských časopisech 

životního stylu. 

Oates-Indruchová vyslovila svou obavu, že vývoj, kterým se ženské a mužské 

časopisy životního stylu vydaly, ohledně toho, jak mají muži a ženy dosahovat svých 

úspěchů, vede nevyhnutelně k „válce pohlaví“. Tento vztah mezi muži a ženami 

charakterizuje autorka jako „soužití nikoli partnerské, založené na vzájemné úctě, ale soužití 

mocenské, založené na tom, kdo z koho a komu se podaří získat víc.“ (Oates-Indruchová, 

1999: 139) Z tohoto hlediska by mě zajímalo, jak jsou v pánských magazínech prezentované 

vztahy mezi muži a ženami. Na základě práce Dany Řeháčkové vycházím z toho, že časopisy 

životního stylu pro muže dokazují tvárnost maskulinity jako sociální kategorie a představa 

„správného“ muže se v nich může v určité míře lišit. (Řeháčková, 2001) Rozhodla jsem se 

tedy prověřit své výzkumné otázky na dvou časopisech životního stylu pro muže a to na 

časopisech Playboy a Esquire, ročnících 2009. 

Záměrem mého výzkumu je podat částečnou výpověď o tom, jak časopisy životního 

stylu pro muže nakládají s tématem maskulinity a jak toto téma reprezentují. Abych podala o 

něco komplexnější představu o reprezentaci maskulinity v těchto časopisech, podívám se na 

tento problém z několika hledisek, které se navzájem doplňují a vytvářejí tedy celistvější 

obraz této problematiky. Analýzou redakčního a inzertního obsahu bych chtěla zjistit, na jaká 

témata se redakce a inzerenti těchto časopisů zaměřují, a analýzou vybraných rubrik zjistit, 
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jakým způsobem je v těchto časopisech pojednáván vztah mužů a žen. Pokládám si tedy tyto 

tři výzkumné otázky: 

 

1) Jaká je tematická agenda časopisů životního stylu pro muže Playboy a Esquire 

v roce 2009, to znamená, jakými tématy se tyto časopisy zabývají a kolik prostoru jim 

věnují? Podporuje toto tematické zaměření představu muže jako „ambiciózního, 

soutěživého, vlastním úspěchem zaujatého, sportovně a technicky nadaného“ jedince? 

2) Jaké je tematické zaměření reklamních sdělení v časopisech životního stylu pro 

muže Playboy a Esquire v roce 2009? Odpovídá výše popsanému stereotypu? 

3) Propagují časopisy Playboy a Esquire v roce 2009 názory podporující ve vztazích 

mezi muži a ženami „válku pohlaví“? Jak je zde prezentován vztah mezi muži a 

ženami? 

2.2. Výběr vzorku 

Vzhledem ke zvolenému tématu a rozsahu práce jsem zvolila účelový výběr vzorku. 

K analýze pánských časopisů životního stylu jsem vybrala dva nejdéle vydávané časopisy 

tohoto zaměření na našem území a to Playboy a Esquire. Již z letmého seznámení s těmito 

dvěma produkty se dá odhalit určitá odlišnost. Můžeme tedy předpokládat, že reprezentace 

maskulinity se v těchto magazínech bude v určité míře lišit. 

Při pohledu na titulní stránky zjistíme, že titulní stránka Playboye se snaží svého 

čtenáře zaujmout vyobrazením ženské postavy, tzv. „playmate“, jež se stala charakteristickým 

rysem tohoto pánského časopisu. U titulních stránek časopisu Esquire se s takovýmto 

jednostranným zaměřením nesetkáme. Obálku tohoto časopisu naopak často zaujímá 

fotografie slavného a úspěšného muže, zobrazeného v charakteristicky drsné póze. 

Ve sledovaném ročníku 2009 jsou na obálkách magazínu Esquire zastoupeni muži a ženy 

v naprosto stejném počtu, tedy šest a šest.  

Nejenom vizuální stránka obálek je u těchto magazínů odlišná. Stačí porovnat ceny 

těchto dvou časopisů a zjistíme další odlišnost těchto dvou mediálních produktů. Časopis 

Playboy se celý rok 2009 prodával za 99 Kč, kdežto cena časopisu Esquire činila 65 Kč. 

Vidíme tedy, že pořizovací náklady časopisu Esquire jsou o třetinu nižší než pořizovací cena 

časopisu Playboy. Esquire tedy pravděpodobně míří na jinou cílovou skupinu než Playboy. 

Časopis Playboy vychází v České republice od roku 1991 a v současné době je 

vydáván nakladatelstvím Playpress. Časopis Esquire zde vychází pravidelně od roku 1996 
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pod nakladatelstvím Stratosféra. Rozdílné jsou tedy i mediální společnosti, které se na 

produkci těchto časopisů podílejí. Na základě zjištěných odlišností tedy můžeme předpokládat 

odlišnosti v reprezentaci maskulinity na stránkách těchto časopisů. 

V případě Esquiru i Playboye se jedná o měsíčníky. Ke svému výzkumu jsem zvolila 

roční časový úsek. Ročník 2009 byl vybrán s ohledem na to, že jsem na své práci začala 

pracovat v roce 2010. Vybrala jsem tedy celý předešlý ročník. Vzorkem mého výzkumu jsou 

všechna vydání časopisů životního stylu pro muže Esquire a Playboy z roku 2009. Jedná se o 

23 vydání (červencové a srpnové číslo magazínu Playboy vyšlo v roce 2009 jako dvojvydání 

v jednom čísle), která podrobím analýze. 

2.3. Analytické postupy 

Vzhledem k povaze výzkumných otázek jsem se rozhodla využít smíšenou metodou 

výzkumu, to znamená kombinaci kvantitativních a kvalitativních metod. Odpovědi na první 

dvě výzkumné otázky bude hledat pomocí kvantitativní obsahové analýzy. Statistické 

zpracování tématu doplním kvalitativní sémiotickou analýzou, která je podle Trampoty a 

Vojtěchovské vhodným nástrojem pro výzkum mediálních sdělení. (Trampota, Vojtěchovská, 

2010) Sémiotická analýza se zabývá konstrukcí významů v textu. Rozborem znakových 

systémů v textu zkoumá konstrukci a reprezentaci reality. Využiji proto tento přístup 

k odhalení významů, které by mohly naznačovat, že ve vybraných časopisech životního stylu 

pro muže opravdu dochází k podpoře „války pohlaví“. Využitím dvou odlišných metod 

zkoumání docílím zároveň hlubšího porozumění prezentovaných sdělení. 

Uvádím tabulku nejběžněji využívaných metod při výzkumu médií, kterou ve svém 

díle publikují Trampota a Vojtěchovská (Trampota, Vojtěchovská, 2010: 16) a jež podporuje 

výběr mnou zvolených analýz. 
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Objekt zájmu Kvantitativní Kvalitativní (interpretativní) 

Rámce fungování médií Ekonomická analýza 

Systémová analýzy 

Interpretace sekundárních 

materiálů 

Kritická politická ekonomie 

Účastníci 

komunikace/jednotlivci 

Strukturální 

sociodemografická analýza 

Sotazníkové šetření 

Psychologický experiment 

Zúčastněné pozorování 

Hloubkový rozhovor 

Ohniskové skupiny 

Zakotvená teorie 

Mediální sdělení Berelsonova obsahová 

analýza 

Frekvenční lingvistika 

Sémiotická analýza 

Kritická analýza diskurzu 

Narativní analýza 

Obrazová analýza 

Tab. 1 Frekventované metody výzkumu médií 

2.3.1. Obsahová analýza 

Kvantitativní obsahová analýza se při výzkumu médi používá ke zjišťování tematické 

agendy. Pomocí této analýzy tedy zjistíme, jakými tématy se vybraná média zabývají a kolik 

jim věnují svého prostoru. Jak uvádí Trampota a Vojtěchovská pomocí obsahové analýzy 

jsme schopni sledovat proměnu mediálních sdělení v delším časovém úseku a také porovnávat 

obsahy různých mediálních produktů. (Trampota, Vojtěchovská, 2010) 

Základem kvantitativní obsahové analýzy je konstrukce obsahových kategorií, kterých 

mohou zkoumané jednotky analýzy nabývat. (Trampota, Vojtěchovská, 2010) Tvorba 

kategorií se podle Hendla řídí základním pravidlem, kterým je, že deskriptivní systém by měl 

být abstraktnější než klasifikovaný materiál. Kategorie představují zobecnění vycházející 

z konkrétních obsahů mediovaných sdělení. (Hendl, 2008) Kategorie musí být vystaveny tak, 

aby se navzájem vylučovaly a zkoumaná jednotka mohla být zařazena do právě jedné 

kategorie. V případě více kódovačů musí být všem naprosto stejně jasné, kde končí hranice 

jedné a začínají hranice další kategorie. Důležitou pomůckou je manuál kódovací knihy, kde 

jsou jednotlivé kategorie podrobně popsány. (Trampota, Vojtěchovská, 2010) V případě mého 

výzkumu, kdy jsem jediným kódovačem já, je toto důležité z hlediska reliability výzkumu. 

V případě mého výzkumu se budu řídit postupem emergent kódování. Při tomto 

postupu dojde nejprve k předběžnému průzkumu vybraného vzorku a až na základě tohoto 

průzkumu k vytváření kategorií pro kódování. Předběžným seznámením s vybraným vzorkem 
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docílím toho, že vybrané kategorie budou lépe reflektovat obsah zkoumaného vzorku. 

Kódováním se rozumí úkon, při němž mediované obsahy identifikujeme a zapíšeme pomocí 

číselných hodnot neboli kódů. (Končelík et al., 2005) 

2.3.2. Sémiotická analýza 

Sémiotika, jako věda o znacích, vychází z předpokladu, že veškerá komunikace je 

založena na výměně znaků. Každé sdělení, stejně tak i jakýkoli mediální produkt, je podle 

sémiotické analýzy textem, který je možné „přečíst“, a to ať se jedná o fotografii, reklamu, 

titulek nebo článek. Proto je tato metoda vhodným nástrojem pro odhalení významů 

v mediálních sděleních. (Trampota, Vojtěchovská, 2010) 

Základním prvkem této analýzy je tedy znak. Každý znak se skládá z označujícího a 

označovaného. Označující je fyzická podoba znaku, jak jej vnímáme smysly. Označované je 

mentální koncept, který znak představuje a jež znak pojí s reálným světem. Jeden označující 

se však může pojit s více označovanými, tím vzniká prostor pro vytváření významů. 

Označování probíhá ve dvou rovinách. První rovina je denotativní, kdy jde o jednoznačný, 

doslovný význam znaku. Druhá rovina je pak konotativní, kdy dochází k druhotnému, 

asociativnímu významu. (Trampota, Vojtěchovská, 2010) „Sémiotickou terminologií řečeno, 

mediální produkty se stávají ‚označujícím‘, zatímco stereotypy jsou ‚označovaným‘,“ uvádějí 

k prezentování stereotypních představ v médiích autoři Jirák a Köpplová. (Jirák, Köpplová, 

2009: 299) 

Jelikož jde u sémiotické analýzy o interpretační metodu kvalitativního rázů je její 

aplikace silně ovlivněna kulturními a společenskými hodnotami a zvyklostmi. Jejím cílem je 

vyložit text s ohledem právě na tyto kulturní, politické, historické nebo společenské okolnosti. 

Trampota a Vojtěchovská na základě názorů Bertrandové a Hughese uvádějí, že výsledky 

sémiotické analýzy jsou tedy více závislé na argumentaci než na validitě nebo reliabilitě 

výsledků. (Trampota, Vojtěchovská, 2010) 

V praxi vede využití sémiotické analýzy k odhalení více podpovrchového významu 

textu. Tento význam by nebylo podle Denise McQuaila možné odhalit „pouhým sledováním 

gramatických jazykových pravidel nebo hledáním významů jednotlivých slov ve slovníku.“ 

(McQuail, 2009: 360) Metoda sémiotické analýzy může podle autora stanovovat kulturní 

významy mediálních obsahů a mimo jiné se hodí také k odkrývání „předpojatosti“ mediálních 

sdělení. (McQuail, 2009) 
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2.4. Výsledky analýz 

2.4.1. Tematická agenda redakčních textů magazínu Esquire 

Na základě předběžného seznámení s oběma zvolenými časopisy jsem určila 13 

základních kategorií, se kterými jsem pracovala při kódování zvoleného vzorku. Těmito 

kategoriemi jsou anekdoty, kultura a společnost, kariéra, móda, motorismus, rozhovory a 

profily osobností, sex, sport, stravování a ubytování, technika, vztahy, zdraví a krása a ženy. 

Většina kategorií byla následně rozdělena do podkategorií. Seznam všech kategorií i 

podkategorií je uveden v manuálu kódovací knihy, který je přílohou této práce. 

Na základě analýzy vyšlo najevo, že magazín Esquire se ve svých článcích zabývá 

nejvíce tématy, která jsem zařadila do kategorie kultura a společnost. Dále jsou nejčastěji se 

vyskytujícími tématy v tomto magazínu rozhovory a profily osobností, pokaždé osobností 

úspěšných ve svém oboru, móda a ženy. Číselné i procentuální vyjádření tematického 

zaměření podle počtu článků uvádějí následující grafy 1 a 2. 

 

 
Graf 1 Esquire – tematická agenda ročníku 2009, číselné vyjádření (články) 
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Graf 2 Esquire 2009 – tematická agenda ročníku, procentuální vyjádření (články) 

 

Každému, kdo si někdy prohlížel jakýkoliv časopis, je jasné, že některé články jsou 

delší než jiné. V časopise se tedy může vyskytovat velký počet článků o jednom tématu, které 

však zabírají každý dejme tomu stránku, a pak zde najdeme pouze jeden článek o jiném 

tématu, tomuto článku ovšem bude v časopise věnovaný desetistránkový prostor. Počet 

článků tedy neodpovídá prostoru, které téma v časopise zabírá. Proto ve své analýze sleduji 

jak počet článků, tak jejich rozsah v počtu stránek. 

Z hlediska rozsahu dostala v roce 2009 nejvíce prostoru kategorie témat rozhovory a 

profily osobností. Druhé a třetí nejvíce zastoupené téma bylo kultura a společnost a ženy. 

Číselné i procentuální vyjádření rozsahu stránek věnovaných jednotlivým kategoriím témat 

vyjadřují grafy 3 a 4. 
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Graf 3 Esquire – tematická agenda ročníku 2009, číselné vyjádření (rozsah) 

 

 
Graf 4 Esquire – tematická agenda ročníku 2009 – procentuální vyjádření (rozsah) 
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Zjistila jsem, že časopis Esquire se ve velké míře opravdu věnuje tématům, která 

podporují stereotypní představu muže „ambiciózního, soutěživého, vlastním úspěchem 

zaujatého, sportovně a technicky nadaného“. Není to však jediné zaměření tohoto magazínu. 

V menším zastoupení se tento magazín věnuje také zdraví a kráse, vztahům a stravování a 

ubytování. V každém vydání magazínu Esquire se čtenář může vedle „typicky mužských“ 

témat setkat například s rubrikou Gurmán, jejíž součástí je vždy i jeden recept s podrobným 

návodem na přípravu. Vaření jistě ještě do nedávna nepatřilo mezi „typicky mužskou“ 

činnost. 

Časopis Esquire se zabývá velkou měrou módou. V menší míře se zaměřuje také na 

zdraví a krásu. Starost o vlastní vzhled se tedy stává také doménou mužů. Nejedná se tedy o 

záležitost vlastní pouze ženským časopisům. Sečteme-li módní rubriku, kde Esquire mužům 

radí, co na sebe, s rubrikou Zdraví a krása, kde se muži dozvídají, jak pečovat o svůj fyzický 

vzhled, zjistíme, že starost o vzhled zabírá 17 % rozsahu celého ročníku. 

Tématem číslo jedna je v Esquiru úspěch. Jak vidíme v grafu 4, celých 20 % 

prostoru, který je v tomto magazínu věnován redakčním textům, patří rozhovorům a profilům 

osobností. Jak jsem již uvedla, vždy se jedná o osoby úspěšné. Esquire tak nabízí svým 

čtenářům spoustu vzorů, u kterých se mohou inspirovat. Návodům, jak dosáhnout pracovních 

úspěchů je v magazínu věnována zvláštní rubrika Kariéra. Další návody na život „správného“ 

muže pak nabízí i nepravidelná rubrika Manuál muže. Ačkoliv svým zaměřením Esquire 

potvrzuje stereotypní představu ambiciózního a úspěšného muže, je třeba si povšimnout faktu, 

že kromě návodů na úspěch, je určitý prostor, konkrétně 3 %, věnován také vztahům. 

V Esquire šlo o vztahy partnerské, mimopartnerské i rodinné. To pro pánské časopisy jistě 

nebývalo typické. Starost o vztahy s ostatními je vlastnost připisovaná společností ženám. 

V tomto ohledu se tedy Esquire společenskému stereotypu vzpírá. 

Opomenout bych neměla ani oblast věnující se kulturním a společenským tématům. 

Této kategorii témat je v magazínu věnován téměř stejný prostor jako rozhovorům a profilům 

osobností a to 19 %. „Správný“ muž by se tedy měl orientovat i v oblasti kultury a 

společnosti. Jelikož jsou kultura a společnost široké pojmy, uvádím tabulku znázorňující 

zastoupení všech podkategorií, co se týče počtu stránek, jež jsou jednotlivým podkategoriím 

věnovány. Z tabulky se dá vyčíst, že Esquire se v celkem vyrovnané míře věnuje tématům 

patřícím k zábavě (hudba, film, virtuální svět…), ale i serióznějším společenským tématům 

(politika, válečné konflikty, zajímavosti…). 
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Graf 5 Esquire – kategorie Kultura a společnost (rozsah) 

2.4.2. Tematická agenda redakčních textů magazínu Playboy 

Tematické agendě magazínu Playboy, co se týká počtu článků, vévodí kategorie 

kultura a společnost 35 % všech článků. V menší míře se články věnují ženám (14 %), 

rozhovorům a profilům osobností (12 %) a stravování a ubytování (9 %). Stejně jako 

v Esquire nalezneme i v každém vydání časopisu Playboy rubriku věnovanou restauračním 

zařízením a receptům. V magazínu Playboy se jedná o rubriku Playboy je labužník. 

Čemu se naopak Playboy nevěnuje vůbec, jsou články zaměřené na kariéru a vztahy. 

Z toho by se dalo vyvozovat, bereme-li v úvahu, že se jedná o luxusní časopis životního stylu, 

zaměřený na vyšší socioekonomickou třídu čtenářů, že Playboy se nesnaží podat čtenáři 

návod na to, jak se stát úspěšným, ale zaměřuje se na čtenáře, kteří již úspěšní v životě jsou. 

Podává pouze návody na to, jak si svůj úspěch patřičně užít. 

Co se týká prostoru, který je jednotlivým kategoriím témat věnován, na prvním místě 

nacházíme opět kategorii kultura a společnost (30 %) a téměř se stejným zastoupením na 

druhém místě kategorii ženy (27 %). Se 14 % zastoupením se v Playboyi objevila kategorie 

věnující se rozhovorům a profilům osobností. Všem ostatním tématům je věnováno 

maximálně 5 % objemu stránek s redakčním textem. 
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Graf 6 Playboy – tematická agenda ročníku 2009, číselné vyjádření (články) 

 

 
Graf 7 Playboy – tematická agenda ročníku 2009, procentuální vyjádření (články) 
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Graf 8 Playboy – tematická agenda ročníku 2009, číselné vyjádření (rozsah) 

 

 
Graf 9 Playboy – tematická agenda ročníku 2009, procentuální vyjádření (rozsah) 
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2.4.3. Srovnání tematické agendy časopisů Playboy a Esquire 

Grafy 10 a 11 nabízí srovnání procentuálního zastoupení jednotlivých kategorií ve 

vybraném ročníku 2009 časopisů Playboy a Esquire, jak z hlediska počtu článků, tak 

z hlediska jejich rozsahu ve stránkách. Z tohoto srovnání vidíme, že podle počtu článků se 

tyto časopisy výrazněji liší pouze v počtu článků o kultuře a společnosti, kterých nacházíme 

více v Playboyi, a v počtu módních článků, kterých je více v Esquire. 

V porovnání prostoru, které jednotlivá témata v časopisech dostávají, se rozdíly 

zvětšují. V Playboyi najdeme více stránek zaměřených na kulturu a společnost a také na ženy. 

Zde se jedná především o ženské akty, kterým je věnovaných několik rubrik jako Pictorial 

nebo Playmate. Esquire zatím nabízí více módních stran, motoristicky zaměřených stran, 

většinou věnujících se luxusním autům a motorkám, rozhovorů a profilů úspěšných osobností 

a na rozdíl od Playboye nabízí také již zmíněné články věnující se vztahům a úspěchu 

v kariéře. 

V obou časopisech se tedy setkáváme ve velké míře s „typicky mužskými“ tématy 

(ženy, motorismus, sport, technika), s tématy zaměřenými na styl a úspěch (kariéra, móda, 

rozhovory a profily osobností), ale také rubrikami, které se nastíněnému stereotypu vymykají 

(stravování a ubytování, vztahy). Můžeme tedy vyvodit, že tematické zaměření časopisů 

životního stylu pro muže se začíná rozšiřovat i na další témata, která se vymykají stereotypní 

představě „mužského ideálu“. Je však třeba podotknou, že těmto tématům není zatím v těchto 

časopisech věnováno příliš prostoru. 

Můžeme potvrdit i hypotézu, že reprezentace maskulinity se v jednotlivých časopisech 

životního stylu pro muže liší. Na základě tematické agendy jsem zjistila, že magazín Esquire 

se více zaměřuje na články věnující se módě a tomu, jak dosáhnout úspěchu. Tomu odpovídá 

například i rubrika Manuál muže. S ničím podobným se v Playboyi nesetkáváme. Playboy 

naproti tomu počítá s tím, že jeho čtenář již mezi úspěšné jedince patří a nepotřebuje tedy číst 

návody na úspěch. Hlavními tématy v Playboyi jsou ženy a zajímavosti z oblasti kultury a 

společnosti. 
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Graf 10 Srovnání tematického zaměření magazínů Playboy a Esquire ročníku 2009 (články) 

 

 
Graf 11 Srovnání tematické agendy časopisů Playboy a Esquire ročník 2009 (rozsah) 
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2.4.4. Tematické zaměření inzertních sdělení časopisů Esquire a Playboy 

V časopise Esquire se největší počet reklamních sdělení zaměřoval na oblečení, 

motorismus, elektroniku a šperky a hodinky. To koresponduje se zaměřením časopisu na styl 

a úspěch. U Playboye se nejvíce reklamních sdělení zaměřovalo na motorismus. Žádné jiné 

téma nedosáhlo tak výrazného zastoupení. V menší míře se pak objevily také reklamy na 

alkohol, elektroniku, krásu, vybavení domácnosti a ostatní média. 

Za vypíchnutí zde, dle mého názoru, stojí reklamy na domácí vybavení. V Playboyi 

jsem se s tímto fenoménem setkala ve větší míře. Mezi těmito reklamami se v nejvíce jednalo 

o kávovary, dále také o mikrovlnné trouby, mrazničky nebo televizory. Celkově to dle mého 

názoru svědčí o tom, že i mužům začíná být, alespoň podle inzerentů, vlastní starost o 

domácnost, i když zatím pouze v rámci koupi domácích spotřebičů. Je také možné, že 

inzerenti využívají demografického fenoménu, kdy muži i ženy obecně vstupují déle do 

manželství a žijí tak nějakou dobu samostatně a musí se o svou domácnost starat sami nebo 

fenoménu staromládenectví. 

V souhrnu se nejvíce reklam v těchto dvou časopisech životního stylu týkalo 

motorismu, oblečení, elektroniky, hodinek a šperků. Srovnání reklamních sdělení obou 

časopisů ilustruje graf 14. 

 

 
Graf 12 Esquire – tematické zaměření reklam v ročníku 2009 
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Graf 13 Playboy – tematické zaměření relam v ročníku 2009 

 

 
Graf 14 Srovnání tematického zaměření reklam v časopisech Playboy a Esquire, ročník 2009 
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2.4.5. Vztah mezi muži a ženami podle časopisů Playboy a Esquire 

Na základě sémiotické analýzy jsem se pokusila odhalit vztah mezi muži a ženami tak, 

jak jej prezentují vybrané články časopisů životního stylu pro muže Playboy a Esquire. 

K analýze jsem zvolila články z rubrik, které se těmito vztahy v jednotlivých časopisech 

zabývají. V časopisu Playboy nenajdeme rubriku, která by se věnovala vztahům, tak jako 

v Esquire rubrika Vztahy nebo Rodina. V magazínu Playboy jsem k analýze zvolila rubriky 

Playboy svádí a Sex. S oběma těmito rubrika vztah mužů se ženami blízce souvisí. V Esquire 

to byly články již zmíněných rubrik Vztahy a Rodina a také z rubriky Sex. 

Na základě sémiotické analýzy časopisu Playboy jsem došla k následujícím 

výsledkům. Články časopisu Playboy se nesou v duchu toho, že „správný muž“ se snaží ženě 

porozumět a naklonit si ji. Celý časopis je v určité míře jakoby poctou ženské kráse, což 

dokládá rozsah článků, který se věnuje ženám. Umělecké akty, nikoli vulgární zobrazení, žen 

vévodí všem rubrikám, které se ženám věnují, jako Pictorial a Playmate. Fotky žen (většinou 

ne aktů) se pojí i s rubrikou Dívka měsíce a i s většinou dalších rubrik, které se netýkají přímo 

žen, jako například rubriky Cestování. 

Playboy se ovšem nezaměřuje pouze na fyzický vzhled ženy, ačkoliv by se tak mohlo 

zdát. „Je něco atraktivnějšího než krásná, chytrá a akční žena?“ píše se v článku Chytrý dárek 

pro ni, kde redakce doporučuje mužům koupit ženě jako dárek flash disk v provedení 

přívěsku na krk. (Playboy, 6/2009) V rámci toho, že se Playboy obecně zaměřuje na luxusní 

zboží a vysoký životní standart v souladu s výrokem Oscara Wildeho: „Mám úplně prostý 

vkus. Vždy mě uspokojí to nejlepší.“ radí vlastně Playboy mužům dopřát stejný luxus i svým 

partnerkám. V případě flash disku se tak samozřejmě nejedná o obyčejný disk, zavěsitelný na 

řetízek, ale disk se zlatým krytem. K čemu by ale žena, které jde pouze o vlastní vzhled, 

potřebovala flash disk? 

Žena tedy není pojímána jako pouhý objekt, na kterém by „správného muže“ měl 

zajímat jediný aspekt, a to fyzický vzhled, ale také jako inteligentní bytost. To dokládají i mé 

výsledky z obsahové analýzy, kde se ženy v Playboyi objevovaly i v rubrikách, kde šlo o 

rozhovory a profily úspěšných osobností. Pro ilustraci uvádím na tomto místě i graf, který 

vychází z dat mé obsahové analýzy (graf 15). Muži se sice v této kategorii objevovali 

mnohem častěji, ale oproti Esquiru získaly v Playboy úspěšné ženy výraznější prostor. 
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Graf 15 Rozhovory a profily osobností – srovnání zastoupení žen v tého kategorii 

v časopisech Playboy a Esquire, ročník 2009 

 

Playboy vyjadřuje názor, že ženy potřebují spoustu dárků. Vytváří tak obraz náročné 

ženy, kterou by si měl muž hýčkat a která chce být hýčkána. Nikde však u takto zaměřených 

článků nenacházíme explicitní zmínku o tom, že muž má ženu zavalovat, nebo by se dalo říci 

uplácet, drahými dárky, aby za to posléze získal něco od ní. Dárky ženě zde nejsou 

prezentovány jako prostředek pro dosažení určitého záměru, kromě potěšení ženy. „Playboy 

je muž, který umí ženu překvapit. Nevejde do prvního krámu, aby si na rychlo nechal od 

prodavačky poradit, co by se asi tak hodilo jako dárek pro ženu jeho snů (i když filmoví 

hrdinové to, k našemu zoufalství, často dělají). On hledá, posuzuje a přemýšlí, jak najít něco 

opravdu originálního, něco, co podtrhne přednosti jeho dívky či ženy.“ (Playboy, 1/2009) 

V partnerském vztahu má Playboy tendenci propagovat rovnost obou pohlaví. V 

článku Láska jako vlastnictví, rozvíjí autor úvahu nad majetnickými sklony některých 

partnerů či partnerek. „Ať už spolu muži a ženy bojují jakkoliv, chorobná potřeba druhého 

vlastnit postihuje obě pohlaví.“ (Playboy, 10/2009) V článku je pokaždé přiznáno, že jde o 

obě pohlaví a že do stavu tyrana i oběti se mohou dostat oba bez ohledu na to, zda se jedná o 

muže či o ženu. Do záporné role „partnerských tyranů“ tedy článek staví obě pohlaví. 

Nadřazené postavení jednoho z partnerů je v článku hodnoceno negativně. Článek v žádném 

případě nepodporuje mužskou nadvládu, nepodporuje žádnou nadvládu, naopak propaguje 
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mezi partnery naprostou rovnost. Rovnost pohlaví vyjadřuje i článek věnující se sexuální 

oblasti. Největší a ještě červeně zvýrazněný titulek v článku o tantrickém sexu zní: „V tantře 

jsou si ženy i muži rovni.“ Celý článek je poté inspirovaný výpovědí ženy, která svou 

tantrickou zkušenost sepsala a vydala knižně. (Playboy, 11/2009) 

Časopis životního stylu pro muže Playboy podle mě nevyjadřuje názory vedoucí k 

„válce pohlaví“. Naopak zastává rovnost pohlaví, které má být dosaženo starostí o svého 

partnera nebo partnerku a porozuměním opačnému pohlaví. 

Časopis Esquire věnuje ženám také značnou pozornost. Přímo vyhrazené jim jsou 

rubriky Fotogalerie a Žena, kterou milujeme. Co se vztahu mezi muži a ženami týče, došla 

jsem na základě sémiotické analýzy u časopisu Esquire k následujícím výsledkům. Obsah 

některých článků zkoumaných rubrik otevřeně podporuje mužskou nevěru. „Když jsem se 

ženil, bylo mi jasné, že s touto ženou prožiji už celý zbytek svého života. To ovšem 

neznamená, že by mělo být na škodu, kdybych si našel nějakou milenku, Přiznejme si, že i 

když doma čekají šťavnatá žebírka nebo krásný růžový steak, rádi občas zbaštíme nějakou tu 

pizzu nebo hamburger.“ (Esquire, 3/2009) Některé výroky dokonce nevěru legitimizují jako 

přirozenou věc. „Vaše stálá partnerka vám prostě zevšední a vaše pudy vás donutí k tomu, že 

se začnete rozhlížet kolem. Nenechte se odradit nějakým moralizováním, je to přirozené,…“ 

(Esquire, 9/2009) 

Posledně zmíněný citát je z článku Vyberte si tu správnou bokovku. (Esquire, 9/2009) 

Podle tohoto článku přijde v životě každého muže chvíle, kdy si zkrátka potřebuje najít 

milenku, protože potřebuje zažít změnu. „Je to stejně neodvratné jako smrt,“ používá autor 

článku dosti silné přirovnání. Říká se, že jediné, co člověk jednou určitě musí, je zemřít. 

Podle tohoto článku si „správný muž“ musí kromě smrti v životě také najít milenku. I Esquire 

se věnuje tomu, čím obdarovat ženu. Jeho návod pro muže je ovšem poněkud sobečtější, než 

s jakým se setkáváme v Playboyi. „A nejlepší ze všeho je dávat dárky takové, ze kterých mají 

radost oba – ten, kdo dává, i ten, který dostává.“ (Esquire, 1/2009) 

Co se týká sexuální stránky vztahů mezi muži a ženami, poskytuje Esquire mužům 

rady a návody, jak sexuálně uspokojit ženu. Mimo to se časopis Esquire ve velké míře věnuje 

tomu, jak má muž od ženy získat uspokojení vlastních tužeb. „Nedívejte se na sex jako na 

jednu z jejích povinností (i když je) a neremcejte jako malý kluk, který chce další zmrzlinu 

(i když jím jste),“ uvádí článek Mamka a taťka, který se věnuje tomu, jak znovu vzbudit touhu 

v zaneprázdněné ženě. (Esquire, 2/2009) „Řekněte své ženě, že po ní hrozně toužíte a kvůli 

tomu, že vidíte, jak tvrdě pracuje a jak náročné mateřství ve skutečnosti je, se úmorně snažíte 
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tolik po ní netoužit.“ „Abyste mezi vámi a vaší ženou oživil tu animální přitažlivost, která vás 

kdysi přivedla k sobě, musíte ji hýčkat jako princeznu, kterou doopravdy je.“ (Esquire, 

2/2009) Esquire ve vztazích vlastně podporuje taktiku „něco za něco“. „Správný muž“ dává 

pouze v době, když chce dosáhnout určitého cíle. 

Z článku Proč ženy lžou a my jim věříme vyplývá, že každý „normální“ vztah je plný 

drobných lží. V článku však není jediná zmínka o tom, že by se těchto malých lží dopouštěli 

také muži. Lži, tedy ženské lži, jsou v článku rozděleny do několika kategorií od těch 

nejmenších až po ty největší. Článek má mužům nejspíš sloužit jako návod k tomu, aby se 

dokázali orientovat v ženských každodenních podvodech a lžích. „A právě proto, že naše 

ženušky, od přírody předurčené být klepnami a intrikánkami, na nás zkoušejí svoje fígle den 

co den, nemáme moc velkou šanci je prokouknout.“ (Esquire, 8/2009) Stejně jako prezentuje 

Esquire mužskou nevěru jako přirozenou, prezentuje jako přirozené také to, že ženy lžou. 

Článek Jak zkrotit sexbombu pojednává o atraktivních ženách jako o poněkud méně 

inteligentních a po penězích jdoucích osobách. „Krásné ženy jdou hlavně po penězích. Víme 

to všichni…“ (Esquire, 6/2009) Celý článek pojednává o bohatých mužích, kteří se nechávají 

obírat atraktivními „zlatokopkami“. Z jeho obsahu vyplývá, že takové ženy se ve výběru 

partnera řídí pouze jeho vzhledem a peněžním kontem. U mužů je to podobné. Ačkoliv vědí, 

že těmto ženám jde pouze o jejich peníze, jsou rádi, když se na veřejnosti mohou ukazovat 

s atraktivní ženou a využívají tedy na oplátku jejich krásu. Většina článku se poté věnuje 

tomu, jak takovou ženu „ulovit“. (Esquire, 6/2009) Opět se tedy setkáváme s propagací 

situace „něco za něco“. 
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Závěr 

Tematická agenda časopisů životního stylu pro muže se podle mého názoru začíná 

rozšiřovat i na další témata, která nepatří do stereotypní představy muže zajímajícího se pouze 

o vlastní úspěch, techniku a sport. I když tato témata jsou v obou časopisech hojně 

zastoupena, v menší míře se zde objevují i témata pojímaná jako ryze ženská, a to vaření a 

vztahy. Co se v časopisech životního stylu rozmohlo ve velké míře, je starost o vlastní vzhled. 

Jestliže tištěná média životního stylu nutí ženu, aby se ve značné míře soustředila na svůj 

vzhled, začíná být tento „trend“ silnou doménou i pánských časopisů životního stylu. Vedle 

módních rubrik, radících mužům, co na sebe, jsou běžnou součástí těchto časopisů také 

články, které mužům radí, jak se starat o pleť po holení, o vlasy nebo jak zhubnout a posílit. 

Reklamní sdělení ve velké míře využívají stereotypní představu „správného“ muže, 

což dokládá fakt, že nejvíce reklam v magazínu Playboy se zaměřovalo na luxusní auta a další 

motorové stroje s jejich příslušenstvím. Největší zastoupení reklamních sdělení týkajících se 

módy v Esquire ale zároveň dokládá, že inzerenti si již uvědomili, že „správnému“ muži jde 

také o jeho vzhled. Jisté zastoupení reklam na vybavení domácnosti a potravin nasvědčuje 

také jistému posunu v představách „správného“ muže. Redakční i inzertní texty v těchto 

magazínech tedy podporují stereotypní představu mužství, ačkoliv v malé míře dochází 

k rozšiřování „mužských témat“. 

Razantní rozdíly se objevily v prezentaci vztahů mezi muži a ženami. Zatímco časopis 

Playboy propaguje rovný vztah zaměřený na porozumění a starost o druhého, magazínu 

Esquire vévodí představa vztahu, kde se uplatňuje taktika „něco za něco“. Časopis Esquire 

tedy do jisté míry podporuje hypotézu „války pohlaví“. Nedá se však říci, že by k tomuto jevu 

docházelo obecně v časopisech životního stylu pro muže, neboť články časopisu Playboy 

tomu nijak nenasvědčují. Co se týče dosahování úspěchu, nakládají s tímto tématem oba 

časopisy jinak. Nastíněné rozdíly mezi oběma časopisy potvrzují hypotézu, že maskulinita je 

tvárná kategorie, k čemuž časopisy životního stylu přispívají. 
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Přílohy 

Příloha 1 Manuál kódovací knihy 

 

Manuál kódovací knihy 
Kódovací jednotka: článek 

Proměnná: téma, rozsah 

Nominální škála proměnné „téma“: 

 

Číslo 

kategorie 

Název kategorie 

1 Anekdoty 

2 Kultura a společnost 

3 Kariéra 

4 Móda 

5 Motorismus 

6 Rozhovory a profily osobností 

7 Sex 

8 Sport 

9 Stravování a ubytování 

10 Technika 

11 Vztahy 

12 Zdraví a krása 

13 Ženy 

 

Pozn.: V případě, že lze článek teoreticky zařadit do více kategorií, rozhoduje jeho hlavní 

zaměření, tedy rubrika, v které se nachází. Např. rozhovor s ženou – sportovkyní v rubrice 

Profily, je řazen do rozhovorů a profilů osobností, pokud se ovšem článek zaměřuje hlavně na 

fotografie ženy (jako např. rubriky Playmate /Playboy/ nebo Žena, kterou milujeme 

/Esquire/), je článek řazen do kategorie ženy. 

3 Kariéra: Jedná se o rady a návody, jak dosáhnout úspěchů v pracovních i mimopracovních 

záležitostech. 
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12 Zdraví a krása: Jedná se o rady a návody, jak zlepšit svůj fyzický vzhled a zdravotní 

kondici. 

13 Ženy: Patří sem články a fotografie týkající se žen, nikoli však partnerských vztahů a sexu, 

rozhovory s ženami sem též nepatří. 

 

Podkategorie jednotlivých kategorií: 

 

Kultura: 

Číslo podkategorie 

 

Název podkategorie 

2.1. Hudba 

2.2. Film 

2.3. Knihy 

2.4. Válečné konflikty 

2.5. Virtuální svět 

2.6. Finance 

2.7. Politika 

2.8. Cestování 

2.9. Zajímavosti 

2.10. Bydlení 

2.11 Divadlo 

2.12. Nezařazeno 

 

Kariéra 

Číslo podkategorie 

 

Název podkategorie 

3.1. Pracovní úspěchy 

3.2. Osobní úspěchy 
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Rozhovory a profily osobností 

Číslo podkategorie 

 

Název podkategorie 

6.1. Podnikatel 

6.2. Herec 

6.3. Sportovec 

6.4. Hudebník 

6.5. Vynálezce 

6.6. Vysoký manažer 

6.7. Režisér 

6.8. Novinář 

6.9. Kuchař 

6.10. Právník 

6.11. Politik 

6.12. Malíř 

6.13. Historická osobnost 

6.14. Fiktivní osobnost 

Pozn.: U této kategorie je navíc sledováno pohlaví aktérů v článku - a) žena, b) muž. 
 

Sex 

Číslo 

podkategorie 

 

Název Podkategorie 

7.1. Rady 

7.2. Zkušenosti/Zajímavosti 

 
Sport 

Číslo podkategorie 

 

Název podkategorie 

8.1. Lyžování 

8.2. Seskok padákem 

8.3. Golf 

8.4. Formule 1 

8.5. Běh 
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8.6. Horolezectví 

8.7. Fotbal 

8.8. MTB 

8.9. Box 

8.10. Skoky do vody 

8.11. Lodě 

8.12. Automobilové závody 

8.13. Sumo 

8.14. Windsurfing 

8.15. Freestyle motokros 

8.16. Nezařazeno 

 
Stravování a ubytování 

Číslo podkategorie 

 

Název podkategorie 

9.1. Recepty 

9.2. Hotely a restaurace 

9.3. Alkohol 

 
Vztahy 

Číslo podkategorie 

 

Název podkategorie 

11.1. Rodina 

11.2. Kamarádi 

11.3. Ženy obecně 

11.4. Milenka 

11.5. Právník 

 
Zdraví a krása 

Číslo podkategorie 

 

Název podkategorie 

12.1. Rady, jak být zdravější 

12.2. Rady, jak být krásnější 

12.3. Novinky v oblasti 
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Proměnná „rozsah“: Počítají se stránky, které jednotlivé kategorie témat zabírají. 
 

Kódovací jednotka: reklama 

Proměnná: téma 

Nominální škála proměnné „téma“: 

 

Čísla kategorií Názvy kategorií 

1 Motorismus 

2 Oblečení 

3 Alkohol 

4 Sportovní vybavení 

5 Zdravotnická osvěta 

6 Mobilní tarify 

7 Elektronika 

8 Krása 

9 Kluby, bary, hotely 

10 Vybavení domácnosti 

11 Kulturní akce 

12 Ostatní média 

13 Cestování 

14 Finance a pojištění 

15 Zdraví 

16 Šperky, hodinky 

17 Potraviny 

18 Bydlení 

19 Vzdělání 

20 Webové portály 

 


