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Autorka ve své práci pojednává o reprezentaci maskulinity v časopisech životního stylu pro 

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

V teoretické části se autorka věnuje konceptualizaci genderu a jeho vlivu na jedince v západní 

společnosti. Dále se zaměřuje na roli médii při konstruování a zobrazování genderu. 

Neopomíjí při tom ani vliv reklamy. Podrobněji se zabývá časopisy životního stylu pro muže. 

V rámci svého výzkumu se autorka zaměřila na časopisy Playboy a Esquire z období leden až 

prosinec roku 2009. Jedná se o účelový vzorek, kdy byla kritériem výběru délka vydávání 

časopisu. Klade si tři výzkumné okruhy otázek: 

 

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? (s. 35) 

Na tyto otázky se pokouší odpovědět provedením kvantitativní obsahové analýzy, kterou 

vhodně doplnila o analýzu sémiotickou (s. 36). Obě analýzy autorka používá správně. 

Autorka dochází k závěru, že tématická agenda časopisů životního stylu pro muže se začíná 

rozšiřovat i na další témata, která nepatří do stereotypní představy muže zajímajícího se pouze 

o vlastní úspěch, techniku a sport (s. 54). Všímá si také, že stále větší roli v agendě těchto 

časopisů hraje vzhled mužů a péče o něj, na to reagují i inzerenti, kteří se jinak zaměřují na 

původní životní styl správného muže, který se zajímá o techniku, sport a vlastní úspěch. Na 

poslední okruh otázek, který si klade autorka nachází následující odpověd. O „válce pohlaví“ 

lze podle ní mluvit v souvislosti s časopisem Esquire. Playboy jí nepodporuje. Výzkumem 

potvrdila svou hypotézu (s.36), že reprezentace maskulinity bude v obou časopisech odlišná 

(s. 54). Závěru by asi ještě prospělo propojit ho se tezemi teoretických prací, které autorka 

uvádí na s. 34, respektive by čtenáři při vnímání práce pomohlo, kdyby na ně znovu odkázala. 



Celkově autorka splnila svůj cíl, podařilo se jí odpovědět na otázky, které si vhodně nastavila 

po prostudování potřebné literatury. Výzkum provedla korektně. Práci tedy hodnotím 

známkou výborně. 
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