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Anotace 
 

Tato práce se zaměřuje na to, jak ţeny přistupují k „exkluzivním“ ţenským 

časopisům a co jim přináší jejich čtení. Práce vychází z teorie kódování/dekódování 

Stuarta Halla, z toho, ţe čtenářky ţenských časopisů jsou aktivním publikem, které 

má moţnost „číst“ významy vepsané v článcích a obrazovém materiálu různými 

způsoby, a proto není samozřejmé to, jak chápou (dekódují) významy umístěné 

v časopisech. Toho se týká jedna část výzkumných otázek: Jakým způsobem 

čtenářky dekódují texty a obrazové materiály? Dochází přičtení ke kritickému 

hodnocení? V jakých momentech k němu dochází? Druhá část výzkumných otázek 

se zabývá tím, co čtení „exkluzivních“ ţenských časopisů ţenám přináší, jakou 

funkci v jejich ţivotech plní. Tato část práce byla inspirována výzkumem Janice A. 

Radway, který se zabýval čtením romantických příběhů. Radway nechala jako jedna 

z prvních hovořit samotné čtenářky (ale zároveň nerezignovala na kritickou analýzu 

textu) a zjistila, ţe čtení romancí plní v ţivotě ţen důleţitou funkci a ţe ţeny si této 

funkce jsou vědomy. V této práci jsem se snaţila zjistit, plní-li čtení „exkluzivních“ 

ţenských časopisů v ţivotech jejich čtenářek nějaké funkce a o jaké funkce jde. 

Ukázalo se, ţe čtenářky se ostře vyhraňují proti současnému diskurzu chápání těchto 

časopisů jako manipulativní četby a zdůrazňují svou aktivitu při jejich čtení. Druhá 

část výzkumu ukázala, ţe čtení přináší čtenářkám relaxaci, radost a důleţité 

informace. 
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1 Úvod  

Tato práce se zabývá tím, jak ţeny čtou „exkluzivní“ ţenské časopisy: zaměřuje 

se na to, jak ţeny k těmto časopisům přistupují a co jim přináší jejich čtení. Vycházím 

z toho, ţe čtenářky ţenských časopisů jsou aktivním publikem, které má moţnost „číst“ 

významy vepsané v článcích a obrazovém materiálu různými způsoby. Koncept 

„odolného“ diváka nebo divačky uvedl do širšího povědomí Stuart Hall, který ve svém 

modelu kódování a dekódování, který vznikl v roce 1980, rozpracoval teorii, ze které 

vyplývá, ţe „text“, který je určitým způsobem zakódován, můţe být dekódován 

odlišným způsobem. Proto není to, jakým způsobem čtenářky chápou (dekódují) 

významy umístěné v časopisech, vůbec samozřejmé. Právě toho se týká jedna část 

výzkumných otázek, které jsem si stanovila: Jakým způsobem čtenářky dekódují texty a 

obrazové materiály? Dochází přičtení ke kritickému hodnocení? V jakých momentech 

k němu dochází? Jak čtenářky přijímají uvedené články, rady, postoje redakce? Chápou 

text jako radu? Jako ideál, kterému by se chtěly podobat? Jako reklamu? Srovnávají 

svou ţivotní úroveň s tou, kterou „exkluzivní“ ţenské časopisy povaţují za standardní? 

Druhá část výzkumných otázek se zabývá tím, co čtení „exkluzivních“ ţenských 

časopisů ţenám přináší, jakou funkci v jejich ţivotech plní. Pro tuto část výzkumu mi 

byl důleţitou inspirací výzkum, který uskutečnila v 80. letech 20. století Janice A. 

Radway. Tento výzkum se věnoval fenoménu čtení romantických příběhů. Ţenské 

časopisy jsou podobně jako romance primárně určeny ţenám a také patří do kategorie 

„nízké“ kultury, takţe inspirace tímto výzkumem je relevantní. Ve své práci Radway 

nechala jako jedna z prvních hovořit samotné čtenářky (ale zároveň nerezignovala na 

kritickou analýzu textu) a zjistila, ţe čtení romancí plní v ţivotě ţen důleţitou funkci a 

ţe ţeny si této funkce jsou vědomy. I já jsem se tedy snaţila zjistit, plní-li čtení 

„exkluzivních“ ţenských časopisů v ţivotech jejich čtenářek (informátorek) nějakou 

funkci a o jakou funkci jde.  

První kapitola seznamuje čtenářstvo s tím, co rozumíme pojmem „exkluzivní“ 

ţenské časopisy.  

Druhá kapitola se věnuje teoretickému zakotvení této práce, ozřejmuje některé 

genderové aspekty médií, seznamuje s různými přístupy ke zkoumání publika, 

představuje teoretický přístup Stuarta Halla (jeho model kódování a dekódování) a také 
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se věnuje vývoji zkoumání ţenských časopisů. Tato kapitola je zakončena představením 

výzkumu Janice A. Radway, který byl pro tuto práci důleţitou inspirací. 

Třetí kapitola je věnována empirické části práce. Je zde popsána metodologie 

výzkumu. Dále jsou v této části popsány výsledky výzkumu: to jak čtenářky přistupují 

k časopisům a to, jaké funkce plní čtení časopisů v ţivotech čtenářek. 

1.1 Co je to „exkluzivní“ ženský časopis 

Podle Kadlecové (2006) označuje odborná veřejnost pojmem „exkluzivní 

časopis“ měsíčník, dvouměsíčník či čtvrtletník s nadprůměrnou cenou, s více neţ 100 

stranami a formátem minimálně A4. V těchto časopisech zaujímá nejméně čtvrtinu 

obsahu inzerce a přibliţně polovinu celkové plochy vyplňují fotografie. „Exkluzivní“ 

časopisy vzbuzují dojem nadstandardu také zboţím a ţivotním stylem, o kterých 

informují a které inzerují. Vzbuzují zdání časopisů pro „vyšší třídu“. 

Mezi „exkluzivní“ časopisy v Česku patří měsíčníky Elle, Marianne 

(vydavatelství Hachette Filipacchi), Cosmopolitan, Harper's Bazaar (vydavatelství 

Stratosféra) a Marie Claire (vydavatelství Sanoma Magazines Praha).  

Podle Osvaldové (2004) se v těchto časopisech objevují především společenské 

rubriky, rozhovory, medailony osob, reportáţe, recenze, fejetony a především reklama. 

Velmi důleţitou součástí těchto časopisů je grafická a obrazová sloţka. Na rozdíl od 

deníků, kde se redakce snaţí o co největší objektivizaci, v ţenských časopisech 

„převládá ich forma, subjektivní přístup, ţenské tvary sloves (měla, měly byste si 

přečíst) místo neutrálních (měli byste si přečíst). Texty jsou kontaktní, vyţadující ohlas, 

epistolární odezvu, autoři (sic) se přímo ke čtenářkám obracejí s oslovením“ 

(Osvaldová, 2004: 73-76).  

Tyto časopisy jsou zaměřeny na mladší věkové skupiny a obsahují „kosmetické 

rady, články o vzhledu, dietách, hledání partnera, o sexu, zařízení bytu, portréty 

populárních osobností, především z oblasti filmu a hudby“ (Osvaldová, 2004: 74). 

Osvaldová konstatuje, ţe v jazyce těchto časopisů se často vyskytují anglicismy, 

germanismy, objevuje se zde obecná čeština, expresivní výrazy a mimořádně mnoho 

tázacích, zvolacích a rozkazovacích vět. Redaktorky a redaktoři „si vytvářejí vlastní, 

interní jazyk s ustálenými klišé, frázemi, zdrobnělinami“ (Osvaldová, 2004: 74). 
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V procesu čtení dochází k přenosu ideologické vrstvy a normativních systémů. 

„V novinářských textech je obsaţena ideologie, kterou autoři (sic) vědomě či nevědomě 

umisťují do textu a recipienti (sic) ji vědomě či nevědomě přijímají […] [Slovo 

ideologie chápeme] bez jeho emocionálního zabarvení, tedy jako soubor představ a 

hodnocení, který ovlivňuje naše vnímání, jednání, chování. Ideologie je vázána na 

sociální skupiny, určuje a vyjadřuje jejich zájmy a názory a zároveň působí jako 

sjednocující, stmelující faktor dané skupiny“ (Kadlecová, 2006: 63). Ideologie jsou 

kódovány především v jazykových projevech a jsou neseny různými sociálními 

skupinami. Takovou skupinou mohou být například novináři a novinářky zaměstnaní 

v jednom periodiku. Ideologii nese text i obrazová stránka časopisu a je zřetelnější v 

publicistických textech neţ ve zpravodajských, protoţe v publicistických textech je více 

prostoru i moţností pro pouţití různých jazykových prostředků (Kadlecová, 2006). 

Čtenářstvo není při rozpoznávání ideologie úplně bezmocné, pouţívá své 

zkušenosti z vnímání jiných typů diskurzů (protoţe ideologie je přítomna v kaţdém 

diskurzu). „…Ideologii autor (sic) vnese do textu jiţ pouhým řazením znaků do vztahů 

a kategorií, které sám konstruuje, a které jsou tudíţ v souladu s jeho názory, zájmy a 

plány s implikovaným čtenářem. Jazyková forma textu tedy konstruuje sociální realitu, 

která závisí na kognici jednotlivých sociálních skupin – čtenářů (sic), které si diskurz 

¸vyrábí´“ (Kadlecová, 2006: 63, 64).   

Jsou-li tedy časopisy schopny konstruovat sociální realitu, potom mají vliv na to, 

jak čtenářky chápou sebe samy a jak přemýšlejí o ţenách (a muţích) obecně. Ideál ţeny, 

který je konstruován v těchto časopisech, má normativní charakter.  

2 Teoretické zakotvení tématu práce 

2.1 Některé genderové aspekty médií 

„Jedním z moţných a dokonale se nabízejících pohledů na ţenský časopis je 

pohled z hlediska genderu, rodu…“ (Kadlecová, 2006: 98). B. Osvaldová, která se 

zabývá genderovým rozborem médií, zdůvodňuje oprávněnost analýzy genderu 

v médiích tak, ţe: „Časopisy určené ţenám dávají důraz na témata, která jsou 

povaţována za typicky ţenská a mají tedy rodovou – genderovou vazbu“ (Osvaldová, 

2004). 
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 Podle Ivy Baslarové hrají média významnou roli při utváření genderových 

identifikací ve společnosti. Identifikování se s určitým genderem souvisí s procesem 

genderové socializace, který chápeme jako neustálé celoţivotní učení se být ţenou nebo 

muţem. To, jak být muţem nebo ţenou určují společenské normy, pravidla a konvence 

(Baslarová, 2008). Ţenské časopisy jsou zdrojem genderových identifikací a 

reprodukují stereotypní zobrazování ţen a muţů. 

Claire M. Renzetti a Daniel J. Curran (2003: 173) tvrdí, ţe většina mediálních 

obsahů nese určité hodnoty a normy, z kterých se mnohé týkají genderu. Média tedy 

hrají důleţitou roli v genderové socializaci. Gender chápeme jako „společenské role 

předepisované členům společnosti na základě jejich pohlaví“ (Renzetti – Curran, 2003: 

58). Podle těchto autorů média často zobrazují genderové stereotypy, coţ jsou 

„zjednodušující a paušalizující obecné popisy maskulinity a femininity“ (Renzetti – 

Curran, 2003: 58).    

Vidíme tedy, ţe všechna média nesou jisté normy, které se týkají genderové 

identity. Časopisy pro ţeny mají dopad na to, jak ţeny vnímají samy sebe a „ţenství“ 

obecně. Toto je jedním z důvodů, proč jsou ţenské časopisy zkoumány především 

feministickými výzkumnicemi a výzkumníky. 

 Například Renzetti a Curran (2003: 187) říkají, ţe ţenské časopisy vţdy šířily 

„kult ţenskosti“ – definici ţenskosti jako „narcistického pohrouţení se do sebe sama“, 

to se týká jak fyzického vzhledu, tak úspěchu v zaměstnání i úspěchu v milostných 

vztazích. I kdyţ se tvrdí, ţe dnešní čtenářky mají větší sebevědomí, více zájmů a jsou 

cílevědomější neţ čtenářky v minulosti, přesto badatelé našli jen malý počet změn u 

většiny ţenských časopisů. Autoři uvádějí výzkum Angely McRobbie (1996), která 

zjistila, ţe se v ţenských časopisech zvýraznilo zaměření na sex. To McRobbie chápe 

jako znovuvybudování ţenské sexuální identity, jako projev odvahy ţen. Ale to, co 

znamená být ţenou, je úzce vymezené: „Redakční týmy a návrhářská i reklamní 

oddělení stále vykreslují svou ideální dívku či ţenu jazykem konzumentské volby, 

volby kariéry, ţivotního stylu a světonázoru“ (McRobbie in Renzetti – Curran, 

2003:187). Aby ţeny dosáhly tohoto ideálu, musejí se řídit radami v časopisech – 

kupovat si určité oblečení, upravovat si vlasy podle určitého vzoru a pouţívat určitou 

kosmetiku. Cílem jejich snaţení je získat a udrţet si muţe. I kdyţ se v těchto časopisech 

objevily články o lesbických vztazích nebo o bisexualitě, jejich zaměření je stále 
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striktně heterosexuální a vylučuje ţeny, které se od ‚normativní, identifikovatelné 

ţenskosti odchylují‘ (McRobbie in Renzetti – Curran, 2003: 187).  

Jednou z dalších prací, která přistupuje k ţenským časopisů kriticky, je Mýtus 

krásy (2000) Naomi Wolf. Tato práce se (mimo jiné) věnuje kritice ţenských časopisů. 

Jak napovídá název této práce, Wolf tvrdí, ţe „mýtus krásy“ ţenám namlouvá, ţe krása 

je něco, co je „objektivní“ a „univerzálně“ platné. Wolf ve své knize zdůrazňuje 

negativní vliv „mýtu krásy“ na ţeny: přes nízké sebevědomí aţ po smrtelné nemoci, 

jako je anorexie nebo bulimie.  

Ţenské časopisy jsou podle Wolf jedním z velmi důleţitých faktorů, jeţ mění 

role ţen. Říká, ţe tyto časopisy na jedné straně zpopularizovaly feministické myšlenky, 

ale na straně druhé si redakce ţenských časopisů si musejí „všímat jaké společenské 

role se od ţen vyţadují, aby tak slouţily zájmům těch, kteří sponzorují jejich vydávání“ 

(Wolf, 2000: 74). Časopisy pro ţeny přinášejí „povinnou dávku mýtu krásy“, která 

v jejich čtenářkách vyvolává „nepříčetnou, nenasytnou, spalující touhu po výrobcích“ 

(Wolf, 2000: 80). Aby časopis mohl být vydáván, je nutné, aby měl dostatečný příjem 

z inzerce. Vydavatelé proto musí prezentovat takové názory na krásu, aby podporovaly 

výrobky inzerentů. Wolf tedy chápe ţenské časopisy jako nástroj, prostřednictvím 

kterého je podporován „mýtus krásy“, a tím i konzumerismus (Wolf, 2000: 80).   

Častým způsobem studia ţenských časopisů je tedy jejich obsahová analýza a 

analýza ideologie, kterou tyto časopisy obsahují. V českém kontextu existuje k tomuto 

tématu několik studií zabývajících se obrazovou, textovou a ideologickou analýzou 

ţenských časopisů (např. Kadlecová 2006, Hegerová 2001, Křeček 1999). Myslím, ţe 

 tato oblast výzkumu je důleţitá, ale přinesla jiţ dostatečné mnoţství poznatků.  

Obsahová analýza a analýza ideologie ţenských časopisů však chápe publikum 

jako pasivní. Tento přístup předpokládá, ţe všechny čtenářky čtou časopisy stejným 

způsobem a chápou jejich obsahy tak, jak bylo zamýšleno jejich autorkami a autory. 

Tím se ovšem podceňuje moment vlastního čtení. Jak je popsáno níţe, „čtení“ není tak 

jednoduchým procesem, jak by se mohlo na první pohled zdát.      

Jiným přístupem ke zkoumání ţenských časopisů je tedy studium percepce 

časopisů jejich čtenářkami a motivací ke čtení.  V česky psané literatuře se mi však 

nepodařilo najít ţádnou práci, která by se přímo věnovala tomuto způsobu výzkumu. 

Analýzou percepce dívčího časopisu IN! a analýzou jeho produkce a obsahu se ve své 
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absolventské práci věnovala P. Filkuková, která také zkoumala to, jaký je vztah mezi 

čtením dívčích časopisů a postoji pubescentních dívek (Filkuková, 2006, 2007). 

Podobnými výzkumnými otázkami, kterými se zabývám v této práci, se zabývala i H. 

Přibylová ve své absolventské práci věnované tomu, jakou roli ve svých ţivotech dívky 

připisují dívčím časopisům, jak na ně nahlíţejí, co pro ně znamenají (Přibylová 2010). 

V anglicky psané literatuře je k dispozici řada prací, které se zabývají percepcí 

časopisů jejich čtenářkami (McCracken 1993, Hermes 1997, Ballaster 1990) a jak 

uvedu níţe, tento přístup vznikl uţ v 80. letech 20. století. Myslím si proto, ţe je třeba, 

aby podobné práce vznikaly i v českém kontextu. Pro mě byla inspirací především 

studie Janice A. Radway Čtení romancí: Ženy, patriarchát a populární literatura 

(1984), která jako jedna z prvních přesunula ohnisko zájmu z literárního textu na 

čtenářstvo a vedle analýzy textu se věnovala i analýze toho, co čtení pro ţeny znamená. 

Tento výzkum je popsán níţe. 

 

2.2 Přístupy ke zkoumání publika 

McQuail definuje publikum jako všechny, kdo jsou „skutečně zasaţeni určitým 

mediálním obsahem nebo mediálními ‚kanály‘. Publikum můţe existovat jako 

pomyslný ‚cíl‘ nebo zamýšlená skupina příjemců. Můţe se shodovat se skutečnou 

sociální skupinou nebo veřejností“ (2009: 578).   

Různými cíly zkoumání publika jsou podle McQuaila (2009: 412) zjištění, zda 

média plní povinnosti ve sluţbě publiku, hodnocení výkonnosti médií z hlediska 

publika, mapování motivů publika s ohledem na výběr a uţití, odhalování interpretace 

významů ze strany publika a zkoumání kontextu uţití médií. Z těchto cílů jsou to právě 

motivy a interpretace významů, na které se ve své práci soustředím. 

 McQuail (2009: 413- 415) popisuje tři hlavní přístupy k  výzkumu publika: 

prvním je strukturální výzkumu publika. Jeho hlavním cílem je popsat sloţení publika, 

vyčíslit jej a vymezit jeho vztah ke společnosti. Hlavními údaji jsou sociodemografická 

data a to, jak jsou média uţívána v čase. Hlavními metodami výzkumu jsou dotazníková 

šetření a statistická analýza. Druhým přístupem je přístup behaviorální, který se zabývá 

účinky a uţitím médií. Hlavním cílem tohoto přístupu je vysvětlit a předvídat výběr 

publika, jeho reakce a účinky působení médií na publikum. Hlavními údaji jsou motivy, 
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akty volby a reakce publika. Hlavními metodami behaviorálního přístupu jsou 

dotazníkové šetření, experiment a mentální měření. Třetím přístupem ke studiu publika 

je přístup kulturální, jehoţ hlavním cílem je pochopení významu přijímaného obsahu a 

uţívání médií v příslušném kontextu. Hlavními údaji jsou vnímání významu a sociální a 

kulturní kontext. Hlavními metodami tohoto přístupu jsou metody etnografické, 

kvalitativní (McQuail, 2009: 415). 

Ve své práci pouţívám kulturální přístup ke zkoumání publika (čtenářek), proto 

se mu zde budu věnovat podrobněji. Podle McQuaila se tradice kulturálních studií 

pohybuje na rozhraní sociologie a společenských věd. Na rozdíl od starší literární 

tradice se tento přístup zabývá téměř výhradně populární, běţnou kulturou. Chápe uţití 

médií jako odraz konkrétního společensko-kulturního kontextu a jako proces 

propůjčování významu kulturním produktům a proţitkům kaţdodenního ţivota. 

Kulturální  studia odmítají model účinků na základě podnět – reakce a odmítají také 

představu všemocného textu nebo sdělení (McQuail, 2009: 414- 415). 

Mezi hlavní rysy kulturálního přístupu McQuail  zařazuje to, ţe „mediální text 

musí být ‚čten‘ skrze vnímání svého publika, které z nabízených mediálních textů 

konstruuje své vlastní významy a uspokojení (a ty nikdy nejsou fixní nebo 

předvídatelné)“. Důleţité je i to, ţe předmětem zájmu je sám proces uţívání médií a 

publikum není vnímáno jako pasivní (2009: 415). 

V kulturálních studiích se velmi často pouţívá pojmu „čtení“ nebo 

„čtenáře/čtenářky“ jako metafory různých způsobů, které jsou spojeny s interpretací 

textu. „V rámci kulturálních studií je za text povaţována jakákoli označující jednotka 

vytvořená na základě organizace znaků a fungující jako reprezentace obdařená 

významem. Tak jako text je literární metaforou označujících praktik, čtenář (sic) je 

metaforou recepce a dekódování textů“ (Barker, 2006: 33).   

2.2.1  Koncepce aktivního a pasivního publika 

V literatuře, která se zabývá publikem, se objevují dva odlišné přístupy 

k pojímání publika a jeho chování, které se zakládá na jeho postavení v mediální 

komunikaci. Jirák a Köpplová (2009) hovoří o publiku jako o pasivním nebo aktivním 

účastníkovi mediální komunikace. První, historicky starší přístup, chápe publikum jako 

účastníka zasaţeného mediovaným sdělením a nějak na něj reagujícího. Tento přístup 
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vychází z přenosového modelu komunikace – modelu vyslaného sdělení a „zasaţeného“ 

příjemce. Koncepce pasivního diváka se projevuje zvláště v kritických teoriích sociální 

komunikace, kde jsou role médií chápány jako rizikové (Jirák a Köpplová, 2009: 219). 

Druhý přístup chápe publikum jako aktivní součást mediální komunikace. 

Publikum si vybírá mediální sdělení z nabídky podle svých potřeb, zájmů a moţností a 

je chápáno jako víceméně svobodné a podílející se na formování kulturního a 

symbolického prostředí spolu s médii. Takto pojímané publikum dokáţe autonomně 

interpretovat mediální sdělení.  

Představy pasivního a aktivního publika jsou‚ často chápány jako protikladné, 

ale ve skutečnosti jde spíše o „stupeň ‚aktivity‘ nebo ‚pasivity‘, jejţ je moţné publiku 

přisoudit“ (McQuail in Jirák a Köpplová, 2009: 219). Posun od koncepce pasivního 

publika, jehoţ reakce určuje mediální produkt, od „textového determinismu“ (Jirák a 

Köpplová 2009: 228) ke koncepci publika, které se podílí na průběhu mediální 

komunikace, je důleţitým posunem v myšlení o médiích. Podle Jiráka a Köpplové jde o 

„detailnější poznání procesu mediální komunikace, a to především o rozměr 

psychologický a sociálněpsychologický“ (2009: 228). 

S nástupem nových médií zaloţených na digitalizovaném přenosu informací 

roste moţnost aktivního zapojení se publika do mediální komunikace a moţnost 

průběţného pozměňování mediálních výstupů a dochází k tzv. interaktivitě. Její 

podstatnou vlastností je to, ţe uţivateli poskytuje moţnost proţívat pocit odezvy média 

a alespoň jeho částečného ovládání.    

Jirák a Köpplová (2009) předkládají přehled různých pojetí aktivity publika, 

který zpracoval F. A. Biocca (1988); 1. Publikum si vybírá: v tomto pojetí je selektivita 

chápána jako projev aktivity publika. 2. Publikum se řídí zkušeností a potřebou: 

mediální spotřeba se chápe jako snaha uspokojit nějaké potřeby, při výběru se publikum 

řídí dosavadní zkušeností s médii. 3. Publikum jedná záměrně: někteří autoři a autorky 

spatřují aktivitu publika v tom, ţe „publikum aktivně zpracovává přijatá sdělení tak, aby 

odpovídala jeho představám o světě, a na základě tohoto zpracování činí rozhodnutí“ 

(Biocca in Jirák a Köpplová, 2009: 229). Z tohoto názoru částečně vychází Stuart Hall 

ve své teorii kódování a dekódování, které se budu věnovat níţe. 4. Publikum je odolné 

vůči ovlivnění: S. Hall chápe publikum jako „nepoddajné“, jako schopné se ubránit 

nechtěnému ovlivnění. Podle Halla publikum dokáţe odhalit snahu o ovlivnění a bránit 
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se vnucované interpretaci sdělení. 5. Publikum je kritické a interaktivní: publikum je 

podle této představy schopné kriticky vyhodnotit mediovaná sdělení, doplnit je jinými 

sděleními a vyvodit z nich vlastní závěry (Biocca in Jirák a Köpplová, 2009: 229).   

V této práci vycházím z modelu kódování a dekódování Stuarta Halla (2005). 

2.3 Stuart Hall: Kódování a dekódování 

V roce 1964 bylo na Birminghamské univerzitě zaloţeno Centrum pro studium 

současné kultury, jehoţ významným členem byl Stuart Hall.  Hall ve své studii 

Kódování a dekódování v televizním diskurzu, která vznikla v roce 1980, analyzuje 

proces komunikace, který chápe jako strukturu „vytvářenou a udrţovanou 

prostřednictvím rozvinutí sice propojených, nicméně specifických momentů – 

produkce, cirkulace, distribuce/konsumpce, reprodukce“ (Hall, 2005: 42). Tento model 

zpochybňuje názor, ţe sdělení, které je předáváno prostřednictvím masových médií, je 

přijímáno stejným způsobem všemi členy publika. Podle Halla média (producenti) 

sdělení nejdříve zakódují (kódují významové struktury I), vytvoří „smysluplný diskurz“ 

a publikum (příjemci) toto sdělení poté dekóduje (dekóduje významové struktury II). 

Ale „významové struktury I“ a „významové struktury II“ nemusí být totéţ. „Kódy 

kódování a dekódování nemusejí být dokonale symetrické. Stupně symetrie – tedy 

stupně „rozumění“ a „nedorozumění“ v komunikační výměně – závisejí na stupních 

symetrie/asymetrie (vztahů ekvivalence) ustavených mezi „personifikovanými“ 

pozicemi: kódující-producent a dekódující-příjemce. Ty ovšem dále závisejí na stupních 

identity/non-identity mezi kódy, jeţ dokonale nebo nedokonale přenášejí, přerušují nebo 

systematicky zkreslují to, co bylo předáno“ (Hall, 2005: 46). 

Hall rozlišuje denotativní a konotativní rovinu znaku. Uvádí Barthesův příklad 

pocházející z reklamního diskurzu: svetr označuje „hřejivý kus oděvu“ (denotace) a 

aktivitu/hodnotu „udrţování tepla“. V konotativnějších rovinách můţe naznačovat 

„příchod zimy“ nebo „mrazivý den“. Ve specializovaných „sub-kódech“ můţe také 

implikovat elegantní nebo neformální styl oblékání. „Je-li však postaven proti 

správnému vizuálnímu kódu a nastaven na romantický sub-kód, můţe implikovat 

„dlouhé zimní procházky lesem“ (Barthes in Hall, 2005: 50). Podle Halla má kaţdá 

společnost sklon vnucovat své klasifikace sociálního, kulturního a politického světa a 

tyto klasifikace vytvářejí dominantní kulturní řád. Ten ovšem není ani 
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nezpochybnitelný, ani nesporný. To, jakou má tento řád strukturu, je velmi důleţité, 

protoţe „různé oblasti sociálního ţivota jsou, jak se zdá, zmapovány do diskursivních 

domén, hierarchicky organizovaných do dominantních nebo preferovaných významů… 

Říkáme ‚dominantní‘, neboť existuje určitý vzor ‚preferovaných čtení‘, v nichţ je 

vepsán institucionální/politický/ideologický řád…“ (Hall, 2005: 51). 

Protoţe neexistuje ţádná nutná korespondence mezi kódováním a dekódováním, 

můţe dekódování „preferovat“, naznačovat určitá kódování, ale nemůţe je předepisovat 

nebo garantovat, dekódování má své vlastní podmínky existence. Nicméně většina 

sdělení musí obsahovat určitou míru korespondence mezi těmito dvěma momenty, 

protoţe jinak by nebyla moţná ţádná komunikační výměna. 

Podle Barkera (2006) je moţné publikum chápat jako jedince, kteří jsou 

společensky situovaní, a jejichţ interpretace významu je ovlivněna „sdílenými 

kulturními významy a zkušenostmi“ (Barker, 2006: 201). Sdílí-li publikum s tvůrci 

významu stejné kulturní kódy, potom pravděpodobně bude sdělení dekódovat ve 

stejném základním rámci. Pokud ale publikum patří například k jiné společenské třídě, 

můţe sdělení dekódovat odlišnými způsoby. Hall navrhl tři hypotetické způsoby 

dekódování sdělení: 1. „Dominantně hegemonní dekódování, které přijímá ‚preferované 

významy‘ textu; 2 Dekódování v dohodnutém kódu, které v celku uznává legitimitu 

‚preferovaných významů‘, ale za jistých okolností  provádí vlastní rozhodnutí a úpravy; 

3. Dekódování v opozičním kódu, kdy čtenáři (sic) rozumějí preferovanému 

zakódování, ale odmítají ho a dekódují opačně“ (Barker, 2006: 201). 

Publikum tedy není homogenní skupina, která by přijímala všechny významy a 

sdělení. Je to soubor různorodých jedinců. Kaţdý z nich přijímá informace na základě 

svých kulturních zkušeností. Důleţitou roli v dekódování sdělení hraje například 

gender, věk nebo etnicita.    

Podle Barkera mají kulturální studia v současné době k dispozici řadu studií 

publika, z nichţ je moţné vyvodit několik závěrů: 1. Publikum je aktivním producentem 

významu, ne produktem textu; 2. Publikum je potřeba chápat v kontextu, ve kterém 

„čtení“ probíhá, „a to z hlediska konstrukce významu i rutin kaţdodenního ţivota“ 

(Barker, 2006: 20); 3. Publikum rozlišuje mezi skutečností a fikcí; 4. „Procesy tvorby 

významu a role textu v rutinách kaţdodenního ţivota se v různých kulturách liší; 
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v rámci téţe kulturní komunity se liší z generového a třídního hlediska“ (Barker, 2006: 

20). 

2.4 Vývoj studia ženských časopisů  

2.4.1  Ženské časopisy, feminismus a ideologie 

 Anna Gough-Yates (2003) ve své práci načrtává vývoj zkoumání ţenských 

časopisů. Toto zkoumání bylo zavedeno především feministickými badatelkami a 

badateli, kteří se v 60. letech 20. století začali zabývat médii. Tato studia ustavila tyto 

texty jako ţenský „problém“ (Hermes in Gough-Yates, 2003:7). Většina feministických 

kritiků a kritiček médií tvrdila, ţe média přispívají k upevnění genderových nerovností 

v současných společnostech. Z této perspektivy byly mediální reprezentace chápány 

jako prostor, prostřednictvím kterého se konstruují a šíří ţenské identity, které ţeny 

utiskují. Mediální produkce byla chápána jako spolčení, které propaguje kapitalismus a 

patriarchát. Feminističtí kritikové a kritičky médií pak v této době média vykreslovali 

jako ideologicky manipulativní – a svou vlastní roli chápali jako zdůrazňující a 

vyzívající systém nadvlády. 

Tyto předpoklady o manipulativní roli médií jsou zřetelné v mnoha studiích 

ţenských časopisů. Průmysl, který vytvářel ţenské časopisy, byl chápán jako 

monolitický tvůrce významu, který šíří časopisy obsahující „zprávy“ a „znaky“ o 

povaze ţenskosti, coţ slouţí k podpoře a legitimizaci zájmů nadvlády. 

Jedny z prvních popisů ţenských časopisů – a jejich interpretace vztahů mezi 

texty a sebevnímáním jejich čtenářek – se týkaly způsobů, kterými časopisy nabízely 

„neskutečné“, „nepravdivé“ nebo „zkreslené“ obrazy ţen. Tyto studie tedy volaly po 

pozitivnějším zobrazení ţen, které by více odpovídalo ideám feministického hnutí. 

Gough-Yates (2003:8) uvádí pro příklad výzkumy B. Friedan (1963) a G. Tuchman a 

kol. (1978). Obě nahlíţely na ţenské časopisy jako na mocnou sílu, která konstruuje a 

legitimizuje genderové nerovnosti. Ţenské časopisy tedy podle těchto autorek 

nenabízejí jednoduše nevinné potěšení – jsou klíčové pro vytváření sebe-identity. 

(Gough-Yates, 2003: 8). Friedan i Tuchman chápaly ţenské časopisy jako škodlivé, 

jako texty, které odcizují a oddělují ţeny jednu od druhé a také od sebe samých. Obě 
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autorky uzavřely své studie řešením, které navrhuje „osvobození“ čtenářek ţenských 

časopisů prostřednictvím „objasňující“ schopnosti feminismu.  

Na konci 70. let proběhla změna, která změnila vnímání ţenských časopisů, 

pokud jde o „negativní“ nebo „pozitivní“ obrazy ţen. Mnoho kritiček a kritiků našlo 

propracovanější teoretický model v práci neo-marxistického filosofa Louise Althaussera 

(1970). Althausser přepracoval marxistický pojem ideologie a mnoho feministických 

autorů a autorek jím bylo ovlivněno. Tvrdili, ţe reprezentace ţen, které jsou obvykle 

nabízeny v ţenských časopisech, nejsou pouhou ideologickou „chimérou“, ale mají 

dopady na ţivoty ţen, které jsou konkrétní a materiální. 

Význam Althusserovy práce spočívá v tom, ţe ideologii nechápe jako soubor 

iluzorních myšlenek. Podle něj má ideologie materiální formu, která je realizována 

skupinami a institucemi ve společnosti. Feminističtí badatelé a badatelky, kteří pouţili 

Althusserův model, chápali reprezentace ţenskosti v ţenských časopisech jako 

„naturalizující“ a ideologicky nabité obrazy ţen a jejich místa ve společnosti. Tyto texty 

byly tedy chápány jako nástroje nadvlády, které přispívaly k celkové podřízenosti 

„skutečných“ ţenských identit. (Hermes in Gough-Yates, 2003: 9). 

Jak Gough-Yates (2003: 9) shrnuje, síla „althusseriánského“ modelu spočívá ve 

schopnosti oprostit se od předešlé posedlosti „pozitivními“ a „negativními“ obrazy 

ţenskosti. Místo toho bylo mnohem více pozornosti věnováno širšímu univerzu kulturní 

politiky a její roli v udrţování ţenských identit. Ale ani tyto přístupy nebyly bez 

nedostatků. Jak ukázaly další výzkumy, v Althusserových myšlenkách bylo implicitně 

obsaţeno, ţe ţenské časopisy jsou „uzavřenými“ texty, které uvěznily své čtenářky v 

souboru vládnoucích ideologií. Tento přístup nabídl příliš pesimistický popis vztahu 

čtenářstva k jeho časopisům a v podstatě redukoval text na prostředníka ve sluţbách 

patriarchálního kapitalismu.    

2.4.2  Obrat ke Gramscimu 

V 80. letech začali někteří feminističtí badatelé a badatelky vyvíjet textově 

zaloţené přístupy. V tomto ohledu byla vlivná práce italského marxistického 

intelektuála Antonia Gramsciho (1971). Zvláštní důraz kladl Gramsci na své pojmy 

„civilní společnosti“ a produkce hegemonie. Mnoha teoretikům pomohly tyto pojmy 
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chápat ţenské časopisy jako arénu politických zápasů spíše neţ pouze místo pro 

ideologickou manipulaci (Gough-Yates, 2003: 9). 

Obecně Gramsci chápal hegemonii jako situaci, ve které třída nebo její část je 

schopna zajistit morální, kulturní a intelektuální – a tedy politické – vedení ve 

společnosti prostřednictvím pokračujícího procesu ideologického boje a kompromisu. 

Podle Barkera je hegemonie v Gramsciho pojetí nestabilní, protoţe je jen dočasnou 

dohodou a spojením sociálních skupin, které nejsou předem dány a o které se musí 

bojovat. „…Kultura je územím konfliktu a zápasu o významy. Hegemonie není statická: 

tvoří ji řada měnících se diskurzů a činností, které jsou vnitřně provázány se sociální 

mocí. Vzhledem k tomu, ţe hegemonii je třeba neustále znovu vytvářet a vybojovávat, 

je otevřena moţnosti vlastního zpochybnění, tedy vzniku protihegemonního bloku 

podřízených skupin a tříd“ (Barker, 2006: 66).    

V Gramsciho teoretickém rámci mohou být ţenské časopisy chápány jako 

prostor, kde se o útisku ţen debatuje a jedná, ne pouze jako prostor, kdy je útisk ţen 

posilován. Jednou z prvních badatelek, která převzala tento přístup, byla Sandra 

Hebron, která studovala časopisy Jackie a Woman’s Own (1983). Hebron tvrdila, ţe 

zatímco ideologie hrála klíčovou roli v udrţování podřízené pozice ţen ve společnosti, 

ţenské časopisy vytvořily prostor, kde byly znatelné prvky ideologického vyjednávání. 

Janice Winship ve své práci Inside Women’s Magazines (1983) zkoumala měnící 

se obsah ţenských časopisů v souvislosti se změnami ve společenské pozici ţen 

v moderní Británii. Winship tvrdila, ţe od pozdních 60. let přineslo ţenské hnutí větší 

zaměření ţenských časopisů na politická témata, včetně těch dříve odmítaných a 

„feministických“. Podle Winship nicméně ţenské časopisy přijaly za vlastní 

„pragmatický“ přístup k těmto tématům. Takţe zatímco se zdálo, ţe časopisy nabízejí 

řešení socioekonomického útlaku ţen, bylo to povrchní řešení, které efektivně 

blokovalo perspektivy pokládané za radikální nebo „příliš kontroverzní“. Tato 

ideologická „práce“ byla završena tím, ţe ţenské časopisy charakterizovaly genderovou 

nerovnost jako problém, který se má řešit individuálním jednáním v kaţdodenním 

ţivotě, spíše neţ jako hluboce zakořeněný problém, který vyţaduje širokou sociální 

transformaci. Takţe zatímco ţenské časopisy budily zdání, ţe zabývají otázkami 

politického osvobození, ve skutečnosti potlačovaly jeho realizaci vyzdvihováním 

„postfeministického“ jedince, jehoţ ţivot můţe být „čímkoli, co z něj udělá“ (Winship 

in Gough-Yates, 2003: 10). 
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Anna Gough-Yates (2003:11) uvádí další výzkumy, které pouţily podobné 

přístupy. Ros Ballaster a kol. (1991), Ellen McCracken (1993) a Gigi Durham (1996) 

došly ke srovnatelným výsledkům ve svých analýzách ideologie a femininity 

v ţenských časopisech. Došly k tomu, ţe existuje moţnost, aby čtenářky rozvinuly 

vyjednávané a opoziční významy. Přesto, ţe tyto autorky rozeznaly potenciální prostor 

pro „odolné“ čtení, přesto podle nich postrádá moţnost pro smysluplnou změnu ve 

společnosti i v ţánru samotného časopisu. Některé badatelky byly ale optimističtější 

v chápání síly čtenářek odolat ideologii v ţenských časopisech. Například Eva Illouz 

(1991), Linda Steiner (1991) a Jacqueline Blix (1992) tvrdí, ţe texty nabízejí malý – ale 

přesto velmi významný – prostor pro rezistenci a alternativní čtení ţenských ţivotů.  

2.4.3  Feminismus, postmodernismus a etnografické přístupy 

k ženským časopisům 

V průběhu 80. let začala mít postmoderní a poststrukturalistická teorie 

významný vliv na feministické přístupy k populární kultuře. Feminističtí výzkumníci a 

výzkumnice, kteří byli ovlivněni poststrukturalistickými a postmoderními teoretičkami 

a teoretiky (zvláště Michelem Foucaultem), tvrdili, ţe významy ţenských časopisů, 

nebo jiných forem kultury, nenesou jiţ-existující zprávy, které čekají, aţ je někdo 

objeví. Namísto toho pouţili pojem diskurzu a začali povaţovat významy ţenských 

časopisů za ‚dialogické‘ a v moţném konfliktu s ostatními historicky a kulturně 

specifickými pouţitími jazyka a jiných forem kultury. To pomohlo feministickým 

výzkumnicím a výzkumníkům vyvinout kritiku teorie poznání, která byla prominentní 

ve filosofickém myšlení od dob osvícenství. Objevily se nové způsoby interpretace 

„pravdy“ a „významu“ ţivota ţen a jejich zkušeností a také nové způsoby analyzování 

kulturních artefaktů konzumovaných ţenami (Gough-Yates, 2003: 12). 

Někteří autoři a autorky, ovlivněni těmito pohledy, začali pouţívat 

interpretativní a etnografické metodologie ve svých studiích ţenských časopisů. Tvrdili, 

ţe je-li význam časopisů produkován prostřednictvím diskurzivních formací, 

interpretativní etnografie nabízí potenciál pro rozeznání toho, jak jednotlivé čtenářky 

v určitém sociálním a historickém kontextu „dávají“ časopisům význam. Tato metoda 

navíc otevřeně vzala na vědomí roli výzkumnice nebo výzkumníka a odmítla vyvyšovat 

vědce do pozice informovaného „osvícence“, který se vyhýbá „obyčejným“ čtenářům a 

čtenářkám. Podle Joke Hermes vzestup tohoto přístupu znamenal rozeznatelný 
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„etnografický obrat“ ve výzkumu publika v mediálních a kulturálních studiích (Hermes 

in Gough-Yates, 2003: 12). 

Etnografická kulturální studia se věnovala „kvalitativnímu výzkumu kulturních 

hodnot, významů a ţivotních světů ve snaze nechat (zprostředkovaně) ‚promluvit‘ ty, 

kterým západní odborná literatura dlouhodobě nevěnuje dostatečnou pozornost“ (Barker 

2006: 50). Tento přístup pocházející z antropologie má za cíl porozumět kulturní 

aktivitě, která je zasazena do určitého kontextu.  

Jednou z prvních studií vyuţívající etnografický přístup k ţenským časopsům je 

studie Ros Ballaster a kol. Woman’s Worlds (1991). Z rozhovorů se skupinami ţen 

vyvodili, ţe čtenářky si jsou ve skutečnosti velmi dobře vědomy toho, ţe ţenské 

časopisy jsou „nositeli určitých diskurzů femininity“ a zjistili také, ţe mnoho čtenářek 

kriticky hodnotí obsah časopisů. (Ballaster a kol. in Gough-Yates, 2003: 12).  

Joke Hermes (1995) ve své studii ţenských časopisů a kaţdodenního pouţívání 

médií tvrdila, ţe při kritice ţenských časopisů je potřeba kombinovat sebe-reflexivitu ze 

strany výzkumnice či výzkumníka a metodologii, která „čtenářkám dovolí, aby mluvily 

samy za sebe“ (Hermes in Gough-Yates, 2003: 13). Hermes hledala cestu mezi těmi 

studii médií, která upřednostňují analýzu ţánru a textu a těmi, která se zabývají 

„situovaností“ a „kaţdodenností“ uţívání médií. Takto se Hermes chtěla zaměřit na 

způsob, jakým se časopisy pro ţeny „stávají smysluplnými výhradně prostřednictvím 

percepce jejich čtenářkami“. Současně ale Hermes dodrţela závazek postmoderní 

sebereflexe tím, ţe uznala, ţe její výzkum byl její vlastní „interpretací toho, jak čtenářky 

interpretují ţenské časopisy“ (Hermes in Gough-Yates, 2003: 13).    

2.5 J. A. Radway: Hlas čtenářek a kritická analýza 

Mou největší inspirací pro tuto práci byl výzkum J. A. Radway, který byl 

zaměřen na fenomén ţenského čtení romantických příběhů. Práce Radway Čtení 

romancí: Ženy, patriarchát a populární literatura (1984) byla novátorská v tom, ţe 

ohnisko zájmu přesunula z literárního textu na čtenářstvo. Radway zjistila, ţe romance 

zaujímají v ţivotech čtenářek důleţitou psychologickou a sociální roli a čtenářky si toho 

jsou vědomy.  

I kdyţ se má práce týká časopisů pro ţeny, je pro ni studie J. Radway velmi 

relevantní. Tyto časopisy, stejně jako romantické romány, jsou primárně určeny ţenám 
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a nejsou povaţovány za hodnotnou literaturu, v nejlepším případě jsou chápány jako 

„odpočinkové čtení“. Ţenské časopisy je moţné řadit k tzv. ţenskému ţánru, do něhoţ 

spadá také červená knihovna. Z televizní tvorby můţeme do tohoto ţánru zařadit soap 

opery, ze kterých vycházejí telenovely. Oba tyto ţánry vznikly z rozhlasových her, které 

byly určeny ţenám v domácnosti – ţeny je mohly sledovat i při domácích pracích. 

Červená knihovna, soap opery a telenovely bývají povaţovány za niţší formu kultury, 

součást populární kultury. To je důvodem toho, ţe jak ţeny, tak muţi se neradi 

přiznávají, ţe tyto ţánry vyhledávají. Tyto ţánry jsou zaloţeny na emotivnosti a 

milostných vztazích, coţ euroamerická kultura připisuje ţenské identitě, ne muţské 

(Baslarová, 2007).    

Radway zkoumala v 80. letech 20. století čtenářky romantických románů 

v USA, ve městě Smithon. Radway vycházela z teorie birminghamské školy a 

feministické psychoanalýzy a soustředila se na kaţdodenní setkávání se publika 

s mediálními texty a na motivace k jejich čtení. 

Jak říká Iva Baslarová, Radway chápala čtení románů jako součást a formu 

sociálního chování, které se odehrává v rodinném rámci (Baslarová, 2008: 74). Ve svém 

výzkumu došla Radway k tomu, ţe čtení milostných tománů má pro ţeny kompenzační 

funkci. Díky jejich čtení mohou ţeny „uniknout“ z reality patriarchálního manţelství, 

z rodinného kruhu. Čtení má tedy pro ţeny emancipační charakter, protoţe si ţeny 

dokázaly najít čas jenom pro sebe, dokázaly se na chvíli oprostit od svých povinností 

v rodině a od potřeb dětí a manţela. Současně Radway upozorňuje na tzv. „provinilá 

potěšení“, která čtenářky při čtení pociťují – cítí se provinile, protoţe čas, který strávily 

četbou, mohly věnovat domácím pracím nebo dětem a také kvůli penězům, které za tuto 

literaturu utratily. Čtenářky tedy potřebují čtení romancí nějak obhájit a zdůrazňují to, 

ţe se prostřednictvím četby vzdělávají – získávají poznatky o historických a kulturních 

reáliích, do kterých je zasazen děj románů. 

Radway však konstatovala, ţe emancipační charakter čtení milostných románů 

není tím jediným: čtením se „paradoxně stále reprodukuje struktura patriarchální 

společnosti, neboť narativní forma a rigidita tohoto ţánru konzervuje dominantní 

ideologii“ (Baslarová, 2008: 74). Ideální milostný román totiţ naplňuje představu, ţe 

„potěšením ţeny je muţ“. Ţeny tedy „mají“ snít o milostné romanci – o silném muţi, 

hrdinovi, který je ochrání. „Jejich volný čas tak sice můţe představovat subverzivní 

únik z reality, avšak prostor pro snění je jiţ předem naplněný obsahem, který má pro 
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ţeny představovat kontrolované a ovládnuté potěšení, pramenící opět ze vztahu a 

závislosti na muţi“ (Baslarová, 2008: 74). Podle Radway je přitom ideální hrdina silný 

a statečný, ale zároveň také jemný, citlivý a chápavý.      

Sue Thornham (2000) zdůrazňuje, ţe Radway nerezignovala na analýzu textu 

samotného: oddělila význam romantického textu (jeho význam pro čtenářky) od 

významu aktu čtení samotného. Radway poţádala čtenářky, aby popsaly „ideální 

romanci“ a na základě tohoto popisu analyzovala strukturní a ideologické vlastnosti 

romancí a nevědomé potřeby, které čtenářky vedou k vyhledávání romantických fantazií 

(Thornham, 2000: 105). 

Jak jsem jiţ uvedla výše, „ideální romance“ podle analýzy Radway ukazuje na 

potřebu ţen, aby o ně bylo pečováno. Patriarchální společnost však omezuje muţskou 

schopnost pečovat o ţeny. Romance i přesto nabízí slib, ţe tyto potřeby mohou být 

naplněny v rámci heterosexuálního vztahu. Scénáře romance s nenaplněnou hrdinkou a 

citově „vyprahlým“ hrdinou tedy podle Radway signalizují ţenskou nespokojenost 

s genderovými vztahy tak, jak je utváří patriarchát (Thornham, 2000: 105). 

Zatímco čtenářky chápaly akt čtení jako ‚vyhlášení nezávislosti‘ tj. věnování se 

vlastním zájmům (Radway in Thornham, 2000: 106), Radway ze své analýzy textu 

vyvodila, ţe romance znovu-potvrzují patriarchální uspořádání společnosti tím, ţe 

k naplnění ţeny dochází vţdy v tradičním heterosexuálním vztahu. Romance se tedy 

„vyhýbají zpochybňování institucionalizovaných základů patriarchální kontroly nad 

ţenami, dokonce, i kdyţ slouţí jako protestní prostor proti některým jejím 

emocionálním důsledkům“ (Radway in Thornham, 2000: 106).  

Tento rozdíl mezi chápáním aktu čtení čtenářkami a analýzou textu, kterou 

provedla Radway, ji vedl k tomu, ţe oddělila význam aktu čtení od významu 

vznikajícího v souvislosti se čtením. Zatímco význam aktu čtení můţe ustavit „opoziční 

akt“, význam vznikající v souvislosti se čtením omezuje ten impuls, který „kdyby 

zprostředkovaně neuspokojoval potřeby a poţadavky, mohl by být formulován jako 

poţadavek v reálném světě a mohl by tak vést k potenciální restrukturalizaci vztahů 

mezi pohlavími“ (Radway in Thornham, 2000: 106). Radway tedy chápe tento 

„opoziční impuls“ v rámci celkového důrazu na ideologickou moc textu. (Thornham, 

2000: 106).    



 23 

I kdyţ od výzkumu, který Janice Radway uskutečnila, uběhlo jiţ více neţ 25 let, 

je moţné z něj stále čerpat inspiraci. Je ovšem nutné si uvědomit, ţe Radway zkoumala 

starší ţeny, ţeny provdané, které měly zpravidla děti. Tyto ţeny byly často 

v domácnosti a náplní jejich kaţdodenního ţivota byla péče o rodinu a domácnost. Je 

také nutné poznamenat, ţe od doby, kdy probíhal její výzkum, se výrazně změnily 

společenské poměry. Ţeny mají v současné době mnohem širší moţnosti seberealizace.  

I přes tyto rozdíly pro mě byl výzkum Radway důleţitou inspirací, protoţe stejně 

jako v jejím výzkumu, je i v mém kladen důraz na roli četby v ţivotě ţen, na to, jaký 

význam má pro ţeny čtení ţenských časopisů. Některé otázky, které pokládám, jsou 

inspirovány těmi, které kladla Radway svým informátorkám. Týkají se například 

čtenářských zvyků informátorek – kdy a kde čtou, jak často, jak dlouhou čtenářskou 

zkušenost mají s ţenskými časopisy a tak dále. V další části otázek se snaţím zjistit, 

jakou funkci má čtení ţenských časopisů v ţivotech informátorek, je-li spojeno 

s nějakým emocionálním stavem. Tyto otázky jsem vyvodila ze zjištění Radway, ţe pro 

čtenářky romancí má čtení kompenzační a emancipační charakter. Mým úmyslem je 

zjistit, má-li čtení ţenských časopisů pro informátorky nějakou funkci. 

Podobně jako J. Radway, i já bych ve svém výzkumu chtěla dát dostatek 

prostoru čtenářkám ţenských časopisů, aby se mohly vyjádřit k tomu, co pro ně čtení 

časopisů pro ţeny znamená a jak se vztahují k různým částem časopisu. Zároveň bych 

ale chtěla, aby se vyjádřily k tomu, ţe časopisy mohou vytvářet normativní a stereotypní 

obrazy ţenskosti, coţ je často předmětem kritiky (viz výše uvedená kritika Wolf nebo  

Renzetti a Currana). Otázky, které jsem kladla informátorkám, se vztahovaly k tomu, 

zda a jak vnímají zobrazování „ideálu krásy“ v časopisech, jak se s tímto „ideálem“ 

vyrovnávají a týkaly se také toho, jak vnímají inzerované zboţí a „exkluzivitu“ 

časopisu. 

3 Empirická část 

3.1 Metodologie výzkumu 

Ve svém výzkumu vycházím z toho, ţe čtenářky ţenských časopisů jsou 

aktivním publikem, které nepřijímá slepě obsah těchto časopisů, ale tvoří si na něj 

vlastní názor. Podle výše představené teorie S. Halla (2005), nemusí být obsah sdělení 
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vyslaný jednou stranou přijat druhou stranou tak, jak bylo zamýšleno. Publiku je podle 

Halla schopné dekódovat text (sdělení) jiným způsobem, neţ jakým bylo zakódováno. 

To tedy umoţňuje (v tomto případě) čtenářkám ţenských časopisů „číst“ články a 

rubriky různými způsoby. I kdyţ mi byly tři mody čtení, které Hall navrhuje, inspirací, 

rozhodla jsem se, ţe v této práci podle nich nebudu analyzovat výpovědi informátorek. 

Mým záměrem bylo spíše popsat to, jak se čtenářky jak vztahují k obsahům těchto 

časopisů a jak chápou jejich funkci v kaţdodenním ţivotě.  

3.1.1  Výzkumná strategie 

Pro tento výzkum jsem zvolila kvalitativní výzkumnou strategii. Kvalitativní 

proto, ţe mi jde o co nejhlubší vhled do problematiky čtení časopisů pro ţeny, o to, aby 

se ukázalo, jak čtenářky rozumí jejich různým částem a jaký k nim zaujímají postoj. 

Nepotřebuji tedy získat informace o velkém počtu jedinců, ale mnoho informací o 

malém počtu jedinců.  

 „Kvalitativní metody se uţívají k odhalení a porozumění tomu, co je podstatou 

jevů, o nichţ toho ještě moc nevíme. Mohou být také pouţity k získání nových a 

neotřelých názorů na jevy, o nichţ uţ něco víme. V neposlední řadě mohou kvalitativní 

metody pomoci získat o jevu detailní informace, které se kvantitativními metodami 

obtíţně podchycují“ (Strauss, Corbinová, 1999: 11). Díky těmto výhodám 

kvalitativního výzkumu je moţné se dozvědět více o tom, proč vlastně informátorky 

vyhledávají ţenské časopisy, co jim jejich čtení přináší a jak se vztahují k jejich 

obsahům.  

Omezením kvalitativní výzkumné strategie je to, ţe závěry není moţné zobecnit; 

pro zobecnění by bylo vhodné pouţít například dotazníkové šetření. To by ale 

neukázalo subjektivní interpretaci významů a postoje k obsahům časopisu. Proto jsem 

se přiklonila ke kvalitativní výzkumné strategii.  

Podle Silvermana (2005: 20) patří mezi hlavní preference kvalitativních 

výzkumníků to, ţe dávají přednost spíše významům neţ chování, chtějí se pokusit o 

„dokumentování světa z pohledu zkoumaných lidí“ (Hammersley in Silverman, 2005: 

20). 

Ve svém výzkumu bych se chtěla pokusit právě o ono „dokumentování světa 

z pohledu zkoumaných lidí“ (Hammersley in Silverman, 2005: 20). Zajímá mě to, jak 
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čtenářky pojímají texty a fotografie v časopisech, jaký význam jim připisují, a jakou 

úlohu časopisy mají v jejich ţivotech podle nich samých. 

3.1.2  Výběr vzorku, prostředí výzkumu 

Výzkumný problém vyţaduje účelové vzorkování, to znamená „volbu 

informačně bohatých případů pro hlubší studium“ (Hendl, 2005: 154). Jako kritéria pro 

výběr informátorek jsem tedy zvolila to, ţe jsou pravidelnými čtenářkami některého 

z „exkluzivních“ ţenských časopisů.   

Všechny informátorky byly ve věku od 20 do 23 let v probíhajícím 

pomaturitním studiu. Informátorky Barbara, Diana a Daniela jsou studentkami vysoké 

školy, další tři informátorky Lenka, Klára a Denisa jsou studentkami vyšší odborné 

školy. Informátorek bylo tedy celkem 6. Tato kritéria jsem zvolila proto, ţe mým cílem 

bylo zkoumat do jisté míry ucelenou skupinu, která má srovnatelné sociální zázemí. 

Uvědomuji si, ţe sociální zázemí studentek se můţe významně lišit, přesto si myslím, 

ţe tyto ţeny mají podobné ţivotní zkušenosti, a proto tvoří do určité míry homogenní 

skupinu. 

Výběr vzorku jsem původně zamýšlela uskutečnit pomocí metody sněhové 

koule. Ukázalo se však, ţe tato metoda nebyla vhodná. Informátorky, které jsem 

poţádala o kontakty na další čtenářky odpovídajících kritérií, mi ţádné kontakty 

nepředaly. I kdyţ se informátorky zmínily, ţe si o ţenských časopisech (jejich obsahu) 

povídají s kamarádkami, a tedy znají alespoň jednu další čtenářku, pro ţádnou z nich 

zřejmě nebylo příjemné se „veřejně“ hlásit k četbě „exkluzivních“ ţenských časopisů. 

Podobně dopadl i výběr vzorku pomocí letáků umístěných na nástěnkách na vysokých 

školách. Z časových důvodů jsem se proto rozhodla pouţít některé své kontakty a 

poţádala jsem lidi ve svém okolí, aby mi pomohli hledat informátorky odpovídajících 

kritérií. Tento způsob výběru vzorku se ukázal jako funkční. Oslovování potenciálních 

informátorek prostřednictvím druhých osob a získání jejich souhlasu k výzkumu se 

dařilo.  

Tyto obtíţe při získávání informátorek stojí za povšimnutí. Nastiňují totiţ to, jak 

jsou „exkluzivní“ ţenské časopisy vnímány celou společností i samotnými čtenářkami. 

Aby byly čtenářky ochotny se účastnit tohoto výzkumu, bylo třeba, aby je poţádal o 

spolupráci někdo, koho znají, ke komu mají důvěru, a kdo také zná mě. Moţná, ţe se 
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čtenářky obávaly nepříjemného záţitku při rozhovoru, ve kterém by musely obhajovat 

četbu těchto časopisů (společensky povaţovaných za „nízkou“ literaturu) nebo jejich 

podceňování z mé strany. Jak jsem se snaţila vyrovnat s těmito moţnými etickými 

problémy, popisuji níţe. 

Jako prostředí výzkumu jsem zvolila klidnou kavárnu, kde mohl rozhovor 

probíhat v příjemné atmosféře. Cílem bylo, aby se informátorky cítily co moţná nejvíce 

jako při rozhovoru s kamarádkou.  

3.1.3 Techniky sběru dat 

Jako techniku sběru dat jsem pouţila polostrukturovaný rozhovor s otevřenými 

otázkami (rozhovor pomocí návodu) proto, ţe výzkumnici nebo výzkumníkovi 

umoţňuje udrţet téma a zaměření rozhovoru, a přitom dovoluje informátorkám nebo 

informátorům volně hovořit o svých názorech a pocitech. Připravený seznam potom 

pomáhá při porovnávání a klasifikaci dat.  

 „Návod k rozhovoru představuje seznam otázek nebo témat, jeţ je nutné 

v rámci interview probrat. Tento návod má zajistit, ţe se skutečně dostane na všechna 

pro tazatele (sic) zajímavá témata. Tazateli zůstává volnost přizpůsobovat formulace 

otázek podle situace. Současně umoţňuje provést rozhovory s několika lidmi 

strukturovaněji a ulehčuje jejich srovnání. Pomáhá udrţet zaměření rozhovoru, ale 

dovoluje dotazovanému (sic) zároveň uplatnit vlastní perspektivy a zkušenosti“ (Hendl, 

2005: 174).  

Zaměřila jsem se na to, kdy, v jakých situacích a proč ţeny čtou „exkluzivní“ 

ţenské časopisy, na to, co jim čtení přináší. Tematické okruhy otázek, které jsem kladla 

informátorkám, se týkaly toho, kdy, v jaké situaci a proč časopisy čtou, co jim jejich 

čtení přináší, jaký pro ně má význam, co od čtení časopisů očekávají, jakou funkci 

v jejich ţivotech čtení těchto časopisů plní a to, jak se vztahují k jejich obsahům, zda je 

hodnotí kriticky a v jakých momentech k případné kritice dochází. 

Při sestavování seznamu otázek jsem se snaţila o jejich co největší 

srozumitelnost a jasnost a také na to, aby nebyly sugestivní. Kdyţ jsem potom tyto 

otázky kladla, soustředila jsem se na to, abych mluvila pomalu, klidně a abych nekladla 

více otázek najednou. Snaţila jsem se nechat informátorky co nejvíce mluvit a 

minimálně zasahovat do jejich projevu.    
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3.1.4  Metody vyhodnocování a interpretace získaných dat 

Jako metodu vyhodnocování dat jsem zvolila otevřené kódování. Kódování je 

rozkrytí dat směrem k jejich interpretaci, konceptualizaci a nové integraci. Při 

otevřeném kódování výzkumník nebo výzkumnice lokalizuje témata v textu a přiřazuje 

jim označení. (Hendl, 2005: 246).  

Podle Strausse a Corbinové (1999) je prvním krokem konceptualizace údajů. Jde 

o tematické rozkrytí textu a pojmenování jednotlivých případů, myšlenek a témat. 

Postupně se porovnává případ s případem, takţe podobným jevům mohou být přiděleny 

stejné kódy. Je moţné kódovat slovo po slovu, podle odstavců, anebo podle celých 

textů. Proces seskupování pojmů, které náleţí stejnému jevu, nazýváme kategorizace. 

Kategorie má určitý pojmový rozsah, je to označení, které je abstraktnější neţ jména 

pojmů, které jsou v této kategorii uskupeny. 

Podle Flicka se data nejdříve rozdělí na segmenty a dále se tyto části (slova, 

krátká slovní spojení) třídí tak, aby k nim mohly být připojeny určité koncepty nebo 

kódy. V dalším kroku se tyto kódy shromaţďují kolem určitého fenoménu, který byl v 

analyzovaném textu objeven. Výsledné kategorie je třeba znovu spojit do kódů, které 

jsou abstraktnější neţ ty, které vznikly v prvním kroku. Kódy by nyní měly jasně 

reprezentovat obsahy kategorií a měly by pomoci zapamatovat si, k jakým obsahům 

kategorie odkazují (Flick, 2006: 299). 

Zdrojem pro názvy kódů a kategorií mohou být pojmy z odborné literatury nebo 

pojmy, které výzkumník nebo výzkumnice převezme z výrazů informátorek nebo 

informátorů. Pojmy převzaté od informátorek nebo informátorů jsou preferovány, 

protoţe jsou blíţe studovanému textu - přepisu rozhovorů (Flick, 2006: 299).  

Ve svém výzkumu jsem tedy začala přepisováním rozhovorů, které byly nahrány 

na diktafon. Rozhovory jsem přepisovala celé, protoţe mi to při vytváření kódů a 

kategorií pomáhalo srovnávat jednotlivé výpovědi informátorek. Po pečlivém přečtení 

přepisů rozhovorů jsem hledala výrazné motivy, které se v rozhovorech často 

opakovaly, porovnávala různé výpovědi. Poté jsem označila jednotlivé kódy, hledala 

kategorie, které by byly významově nadřazené jednotlivým kódům. Do těchto kategorií 

jsem zařadila kódy s vnitřní souvislostí. Snaţila jsem se vybrat takové názvy pro kódy a 

kategorie, aby co nejlépe a nejjasněji vypovídaly o tom, co označují. Názvy pro kódy a 
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kategorie jsem ve většině případů převzala z výpovědí informátorek, nejsou to tedy 

„umělé“ názvy, ale pojmy, které informátorky skutečně pouţily. 

3.1.5  Hodnocení kvality výzkumu 

Aby byla zajištěna validita výzkumu, je důleţité zváţit reflexivitu a neutralitu 

výzkumnice nebo výzkumníka a reaktivitu a moţné zkreslení ze strany informátorů 

nebo informátorek. Reflexivita se týká sebekritičnosti a snahy výzkumníka nebo 

výzkumnice vyrovnat se s omezením pouţitých metod (Hendl, 2005). Výzkumnice 

nebo výzkumník by si měli uvědomit své osobní předpoklady, názory a předsudky a 

snaţit se je „uzávorkovat“. V tomto bodě bylo pro mě jako pro výzkumnici důleţité si 

uvědomit, jak se vztahuji k „exkluzivním“ ţenským časopisům a k jejich čtenářkám. 

Bylo nezbytné se oprostit od předpokladů, které povaţují tyto časopisy za vyloţeně 

škodlivou četbu. K informátorkám – tedy čtenářkám časopisů pro ţeny – bylo třeba 

přistupovat s otevřeností a bez jakéhokoli naznačení, ţe bych sdílela společenské 

přesvědčení o „podřadnosti“ této četby.  

Je také třeba se zamyslet nad reaktivitou zkoumaných osob. Reaktivita označuje 

odpověď jedince na vědomí toho, ţe je pozorován. Projevuje se netypickým chováním. 

Je proto přínosné zváţit, kolik informací o tématu výzkumu svým informátorkám nebo 

informátorům sdělíme, aby se nám nesnaţili říkat to, co si myslí, ţe „chceme slyšet“. 

V tomto výzkumu bylo důleţité si uvědomit, ţe časopisy pro ţeny jsou, jak jiţ bylo 

několikrát zmíněno, povaţovány za nehodnotnou, problematickou četbu. Proto se dalo 

předpokládat, ţe jejich čtenářky budou při rozhovorech zaujímat k těmto časopisům 

určitý odstup. Potom by nebylo jasné, do jaké míry je tento postoj „opravdový“ a do 

jaké míry je důsledkem toho, ţe informátorky reagují na to, ţe jsou zkoumány. I kdyţ 

tento problém nebylo moţné vyřešit, vyrovnala jsem se s ním tak, ţe jsem samotný 

tento odstup podrobila zkoumání a ukázalo se, ţe je jedním z klíčových témat této 

práce.  

Zkreslení ze strany informátorek nebo informátorů můţe být způsobeno tím, ţe 

zamlčí nebo pozmění některé informace, popřípadě uvedou nepravdivé odpovědi. Tomu 

je moţné čelit tím, ţe výzkumnice nebo výzkumník kladou stejné otázky různými 

způsoby nebo ověřují informace jinými způsoby. Já jsem se při rozhovorech snaţila 
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právě o pokládání stejných otázek jinými slovy v těch situacích, kdy jsem měla pocit, ţe 

informátorky se nevyjádřily jasně, nebo by o daném tématu mohly vypovědět více. 

Validitu této práce jsem se tedy snaţila zajistit tím, ţe jsem reflektovala své 

předsudky a názory a také jsem konzultovala své postupy, abych od své práce získala 

určitý odstup. 

Při vyvozování závěrů z dat jsem se snaţila o co největší transparentnost, aby 

čtenářstvo mohlo sledovat, jak jsem k daným závěrům došla. 

3.1.6  Etika společenskovědního výzkumu 

Nejdůleţitějšími pravidly pro etické jednání při výzkumu jsou: potřeba získat 

informovaný souhlas (osoba se účastní výzkumu, pouze pokud s tím souhlasí, je potřeba 

ji informovat o průběhu a okolnostech výzkumu); svoboda odmítnutí – účastnicím a 

účastníkům musí být řečeno, ţe mohou kdykoli ukončit svoji účast v projektu; 

anonymita – pokud není moţné zajistit anonymitu, nesmí být odhalena nikomu dalšímu 

(Hendl, 2005: 155). 

Nejprve jsem tedy od informátorek získala informovaný souhlas. Řekla jim, ţe 

od výzkumu mohou kdykoli odstoupit a popsala jsem stručně charakter výzkumu. 

Informátorkám jsem sdělila, ţe jde o anonymní výzkum, ţe rozhovory vyuţiji jen pro 

účely výzkumu a ţádné informace o informátorkách nebudu sdělovat jiným osobám. 

Zeptala jsem se, zda mohu rozhovory nahrávat na diktafon a následně pouţít jejich 

křestní jména v přepisech rozhovorů. Všechny informátorky souhlasily. Posledním 

údajem, který jsem zaznamenala, byl věk informátorek. Aby byla zachována co největší 

anonymita informátorek, nespecifikuji město, ze kterého pocházejí. 

Za velmi důleţitou etickou otázku u tohoto výzkumu povaţuji svůj přístup (jako 

přístup výzkumnice) k informátorkám. Protoţe ţenské časopisy jsou pokládány za 

nekvalitní a nehodnotnou četbu, existuje nebezpečí „nadřazeného“ pohledu na jejich 

čtenářky. I v tomto výzkumu se ukázalo, ţe jde o relevantní předpoklad. Informátorky 

cítily potřebu zdůraznit, ţe čtení těchto časopisů je pro ně pouze formou relaxace, a ţe 

obsahy časopisů je třeba brát s „rezervou“. Janice Radway přiznává, ţe se také musela 

s tímto problémem vyrovnávat. Nejprve ke čtenářkám romancí přistupovala jako 

vzdělaná akademička a kritička, která studuje „objekty“ výzkumu – čtenářky. Ale 

později byla překvapena tím, ţe samy čtenářky byly schopny sebereflexe, ţe si byly 
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dobře vědomy toho, co pro ně četba znamená. Radway proto přestala na čtenářky 

romancí pohlíţet jako na „objekty“ výzkumu a začala je chápat jako jeho „subjekty“ 

(Radway, 2007).  

  Proto jsem se snaţila reflektovat svou pozici výzkumnice a „nečtenářky“ 

ţenských časopisů. Pro Radway znamenala tato sebereflexe výzkumníka nebo 

výzkumnice významnou součást feministického výzkumu. Jiţ sama pozice výzkumnice 

totiţ představuje jisté mocenské postavení. Díky obeznámenosti s přístupem Radway 

jsem se tedy jiţ při navrhování tohoto výzkumu snaţila nic nepředjímat a oprostit se od 

všech svých předsudků. Snaţila jsem se k informátorkám chovat jako k rovnocenným 

partnerkám a mým cílem bylo navodit přátelskou atmosféru. Myslím, ţe i díky tomu, ţe 

informátorky byly v podobném věku, jako jsem já, se tato snaha dařila. 

Zvukové nahrávky rozhovorů byly vymazány a data získaná při výzkumu 

(přepisy rozhovorů) jsou archivována v mém soukromém archivu. 

4 Jak ženy přistupují k časopisům 

4.1 Čtenářka s nadhledem 

Při rozhovorech s informátorkami se ukázal jako jeden z nejsilnějších postojů 

k ţenským časopisům postoj „čtenářky s nadhledem“, mohli bychom mu říkat i postoj 

rozumné nebo informované čtenářky.  

Pozice „čtenářky s nadhledem“ naznačuje, ţe čtenářky jsou kritické k mnoha 

článkům a rubrikám jejich oblíbených časopisů. Kladou důraz na to, ţe je potřeba při 

čtení časopisu pouţívat zdravý rozum, umět rozlišovat a udělat si vlastní názor na 

předkládaná témata. Tento kód se táhne jako červená nit celou empirickou částí této 

práce. Informátorky se velmi silně vymezovaly vůči tomu, ţe by byly pasivními 

čtenářkami, které se jednoduše nechají ovlivnit články (nebo fotografiemi) v časopisech. 

Pojem „nadhled“ se objevil jiţ v té části rozhovorů, která se týkala toho, zda 

ţenské časopisy zobrazují „ideál krásy“. Myslím, ţe se tento pojem objevil ve spojení 

s tématem „ideálu krásy“ proto, ţe čtenářky se chtěly vymezit vůči tomu, aby na ně bylo 

nahlíţeno jako na ţeny, které se nechají ovládat. Většina informátorek uvedla, ţe určitý 

„ideál krásy“ časopisy předkládají, tento ideál nejčastěji spočívá ve štíhlosti, 

„dokonalých“ tělech a tvářích a ztělesňují jej modelky.  Čtenářky se ale potřebovaly 
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vymezit vůči tomuto „ideálu“, vůči tomu, ţe by se s ním měly nějak poměřovat nebo se 

jím řídit. Jejich argumentem bylo, ţe modelky nejsou „normální, běţné ţeny“. 

„Normální“ ţeny vypadají jinak.  

No já si myslim, ţe ideál pro muţe moţná, nebo kdyţ se řekne 

ideál ţeny, tak si kaţdej představí to, co je v časopise, jako ţe 

normální chlap, tak si ideál takhle nepředstavuje, jako ţe jsou to 

většinou ty modelky, málokdy je v tomhle časopise, ale v těch 

českejch [časopisech typu Žena a život] jsou nafocený normální 

ţenský z ulice, ale v tamtěch [časopisech typu Elle] jsou samý 

modelky, takţe si myslim, ţe to ideál není. (Lenka) 

Tuto rozporuplnou výpověď informátorky Lenky bychom mohli vyloţit tak, ţe 

existují dvě úrovně chápání „krásy“, jednou úrovní je právě svět časopisů, reklam, kde 

jsou „ideálními“ ţenami modelky („když se řekne ideál ženy, tak si každej představí to, 

co je v časopise“), ale informátorka tento svět chápe jako nereálný. Ve skutečném světě 

se pohybují „normální“ ţeny, a tento „ideál“ zde tedy neplatí. 

Do společenského povědomí se rozšířilo, ţe zobrazování „ideálních“ ţen můţe 

být pro ţeny potenciálně nebezpečné. Zvláště to, ţe mladé ţeny mohou být ohroţeny 

anorexií anebo na ně můţe mít negativní vliv srovnávání se s tímto „ideálem“ ţeny, se 

často objevuje jako kritika zobrazování „ideálu“. Moţná, ţe i proto informátorky 

zdůrazňují, ţe modelky jsou velmi štíhlé, aţ anorektické, jsou nalíčené a jejich 

fotografie na obálkách časopisů jsou vyretušované. To chápu jako vyjádření 

pochybnosti o „skutečnosti“ existence „ideálních“ ţen a o nutnosti se s nimi srovnávat.  

No tak určitě, na těch titulních stranách jsou modelky – 

namalovaný, je to vyretušovaný, takţe normální ţenský tam moc 

nejsou. (Denisa) 

Jedna z informátorek přímo kritizovala „kult štíhlosti“, kdyţ kladla do kontrastu 

některé kampaně v médiích, které mají za cíl varovat ţeny před anorexií a to, jaké 

modelky si vybírají módní časopisy. Tomuto zmiňovanému rozporu rozumím tak, ţe 
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informátorka chtěla naznačit, ţe si je vědoma manipulativní moci médií, a proto se jí 

nedá ovlivnit, coţ se dobře ukázalo v dalším kódu.      

Asi jo, asi to tak je. Je tam rozhodně ideál krásy. Sice se mluví 

o tom, jak svět nechce modelky, ale tak to prostě není… prostě přijde 

holka do agentury a oni jí řeknou: „Sorry slečno, jste tlustá, pro nás 

jste neatraktivní.“ Takţe na jednu stranu se mluví o tom, ţe stop 

anorexii, nechcem to, pouští do éteru nějaký rádoby opodstatněný 

plakáty, ale stejně je to ve skutečnosti úplně jinak. Protoţe kdyby 

tohle nechtěli, tak ty vyzáblý nechutný modelky nepouštěj do těch 

módních časopisů. Takhle prostě normální ţenská nevypadá. 

(Daniela) 

4.1.1  Nemanipulovatelná čtenářka 

V další otázce, která se týkala toho, jak se informátorky s tímto „ideálem“, který 

časopisy předkládají, vyrovnávají, se pozice „čtenářky s nadhledem“ opět potvrzuje a 

objevuje se kód „nemanipulovatelné čtenářky“. Informátorky zdůrazňují, ţe určité 

pasáţe časopisů je nutné brát s rezervou, ţe je potřeba si vytvořit vlastní názor na daná 

témata. Často také říkají, ţe je moţné, ţe se ostatní čtenářky nechají články nebo 

fotografiemi ovlivnit, ale ony samy ne. Označují se za realistky, soudně uvaţující 

čtenářky, které dokáţou rozlišovat mezi realitou a fikcí, mezi tím, co je pouze 

„marketingový tah“ a tím, co je uskutečnitelné.  

Člověk se má nad to povznést, normálně smýšlející člověk 

prostě si dokáţe uvědomit, co je realita a co je fikce, a najít si tu cestu 

někde uprostřed. (Daniela) 

Objevuje se také částečná shoda s tvrzeními časopisu: informátorka souhlasí, ţe 

ţena by o sebe měla pečovat, měla by mít zdravý ţivotní styl, ale v oblékání, líčení a 

váze by se měl kaţdý řídit podle sebe, aby všichni nebyli stejní. I zde tedy měla 

informátorka potřebu se proti časopisu vyhranit, vyhranit se proti tomu, ţe existuje 

nějaký „ideál“, který by měl být následován, a opět bylo zdůrazněno, ţe je třeba utvořit 

si vlastní názor, protoţe jinak by se mohlo zdát, ţe je lidstvo „stádem ovcí“.  
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Podle mě by lidi neměli být zaměřený na nějakej ideál krásy, 

mě to vybízí k myšlení o tom, ţe lidstvo je stádo ovcí a všichni by 

měli být stejný, tak to se mi nelíbí. Já beru prostě rozdílnost a nějakej 

ideál krásy mě spíš trošku odrazuje. Určitě se snaţej ukázat, ţe by 

ţenská měla bejt hubená, hezká, nalíčená, hezky oblečená, dobře se o 

sebe starat, jako jo, starat se o sebe, mít dobrou ţivotosprávu, to já 

povaţuju za ideál, ale to, jak kdo je oblečenej, nalíčenej, i nějaký kilo 

navíc je kolikrát hezčí neţ kdyţ jsou úplně hubený. Určitě si na to 

dělám vlastní názor. (Klára) 

Odpověď informátorky Denisy je dvojznačná, protoţe nejdříve říká, ţe se s 

„ideálem“ vyrovnávat nemusí, ví, ţe fotografie modelek jsou upravované. Ale zároveň 

říká, ţe při pohledu na tyto štíhlé modelky začne uvaţovat o tom, ţe by měla začít 

cvičit, aby vypadala lépe. Myslím, ţe tento postoj je reakcí na to, ţe hovořila se mnou, 

jako s výzkumnicí, a proto měla potřebu se distancovat od této společensky nepříliš 

dobře hodnocené četby. Ale nemyslím si, ţe jejím úmyslem bylo pouze toto. Ona sama 

můţe být na pochybách, zda časopisu „důvěřovat“, řídit se jeho radami, nebo jej odmítat 

či brát s rezervou. Moţná, ţe vţdy v určitou chvíli převáţí jedna z moţností. 

Já to tak neberu, dívám se na to s nadhledem, vim, ţe je to 

všechno vyretušovaný, jak se to dělá. Na nějaký ty mladší holky 14, 

15 [-leté] to můţe působit… většinou kdyţ vidim ty hubený modelky, 

tak si řeknu, ţe bych mohla začít cvičit, abych vypadala líp… 

(Denisa) 

Tento kód „nemanipulovatelné čtenářky“ můţeme velmi jasně vidět 

v odpovědích informátorek na otázku, jak chápou rozpory v časopisech, kdy vedle 

článku o dietách je článek o tom, ţe má ţena zůstat sama sebou, neměnit se. V podstatě 

všechny informátorky odpověděly, ţe tyto rozpory berou s nadhledem, ţe je neřeší, 

kaţdý si je má zváţit sám. Reagovaly především na články o hubnutí a dietách. 

Informátorky připouštějí, ţe ostatní čtenářky se mohou nechat ovlivnit, zvláště, jsou-li 

velmi mladé, nebo lehce ovlivnitelné, ale ony samy ne. Informátorky Daniela a Barbara 
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říkaly, ţe jsou sportovkyně, a proto vědí, co je moţné, a co ne, a proto se článkům, které 

slibují rychlé zhubnutí bez námahy, mohou jenom zasmát.  

 Rozhodně, pravá neví, co dělá levá. Já studuju ještě FTVS, 

takţe vím, co je reálný a co reálný není, a kdyţ je tam rubrika o 

hubnutí a doporučujou tam deset minut rychlý chůze po ránu a večer a 

slibujou prostě neskutečný zázraky a shozenejch prostě X kilo, nad 

tim se můţu prostě jedině zhluboka pousmát, protoţe to je absolutně 

nereálný… takový ty zaţraný čtenářky tomu třeba prostě věřej. Já 

jsem realistka a tohle je pro mě časopis kdyţ se potřebuju uvolnit. 

(Daniela) 

Informátorka Barbara vysvětluje nereálné sliby hubnutí jako marketingovou 

strategii časopisu, který se snaţí zvýšit svůj prodej. Myslím, ţe tím dokazuje, ţe rozumí 

tomu, co a proč časopis dělá a ţe má dostatečný nadhled na to, aby se nechala ovlivnit a 

uvěřila nereálným slibům v časopise. 

No, já tohle beru hrozně s rezervou, co se týče váhy a postavy, 

protoţe to beru tak trochu jako marketingový tah… vím, ţe bez sportu 

se prostě nedá zhubnout ani mít hezkou postavu, pokud se s ní člověk 

nenarodí. Vím, ţe neexistuje, ţe budu jíst jenom červené zeleniny a za 

dva dny zhubnu. To jsou takové metody, které mají naznačovat něco 

nového a přitom to je jenom, aby se ten časopis prodal…(Barbara) 

Informátorka Klára vysvětluje svoji „odolnost“ vůči dietám tím, ţe je velmi 

neovlivnitelná, a tudíţ na ni nemohou mít ţádný vliv. Myslím, ţe toto je jeden z prvních 

argumentů, který čtenářku napadne, zeptá-li se jí někdo na otázku, která je pro ni 

nějakým způsobem problematická. Takto se s celým problémem vypořádá a nemusí se 

zabývat tím, zda a do jaké míry se nechá časopisem ovlivnit. Myslím, ţe to je 

„bezbolestné“ řešení otázky, na kterou by informátorka moţná mohla dostat odpověď, 

která by se neslučovala s jejím „sebeobrazem“.  

To by si měl asi kaţdej vyřešit sám v sobě, na mě to nějak moc 

nepůsobí, já jsem svá, jsem taková zarytá, prostě tak jak já jsem, 
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nebudu se měnit, podle toho, co píšou. Na někoho to můţe mít vliv, 

ale já jsem zrovna tak neovlivnitelnej člověk, ţe na mě vůbec ţádnej, 

ale někdo určitě řekne: „Jó, dieta, nová, hurá, půjdeme to vyzkoušet!“, 

ale já řikám ne, protoţe mě to nezajímá, půjdu si radši zaběhat, mě je 

to jedno… Zhodnotim to, jestli ta dieta, jestli je to moţný a správný 

podle mě. (Klára) 

 Zajímavé je, ţe informátorka Klára odpověděla na otázku, zda je v časopise 

dostatek prostoru pro to, aby si čtenářka udělala vlastní názor, to, ţe si svůj názor musí 

chránit, aby se „nezlomila“. Informátorka si je zřejmě vědoma schopnosti časopisu 

ovlivňovat a zároveň dodává, ţe jiné čtenářky se nechají ovlivnit více neţ ona. Tím 

vlastně vyzdvihuje svou odolnost a svou intelektuální „práci“ při čtení časopisu. 

No, musim si ho docela chránit, abych se nějak nezlomila, 

abych si neřekla, tamta drastická dieta je pro mě. Myslim, ţe určitě 

jsou lidi, na který to působí víc neţ na mě. (Klára) 

4.1.2  Svoboda volby 

S pozicí „čtenářky s nadhledem“ úzce souvisí to, ţe informátorky často hovoří o 

moţnosti výběru, o svobodné volbě, kterou mají při výběru zboţí, které časopisy 

inzerují. To chápu jako distancování se od toho, ţe by si čtenářky nechávaly od 

časopisů vnucovat určité výrobky, od toho, ţe by časopisy chtěly, aby všechny čtenářky 

byly „stejné“, stejně oblečené nebo nalíčené. Informátorky také zdůraznily, ţe ony samy 

si tuto svobodu volby uchovávají, vědomě na ní „pracují“.   

Informátorka Daniela hovoří o důleţitosti výběru, o tom, ţe se jednoduše 

nepodřídí tomu, co v časopise udávají jako trend, i kdyţ sama říká, ţe částečně se jím 

řídí. Inzerované zboţí chápe jako „nabídku moţností“. 

 Nějakej odstín rtěnek nebo řasenek nebo něčeho takovýho, tak 

to si člověk většinou stejně vybere, co mu sedí nejvíc, taky se trošku 

řídí módním trendem… ale většinou se popíše ten kurz, ale ne, ţe by 

ses prostě podřídila. Tohle je spíš taková nabídka moţností“; „Musíš 
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to umět selektovat… nemusíš si to nutně kupovat všechno, je to o tom 

výběru. (Daniela) 

Podobně jako Daniela se k této otázce vyjádřila Barbara. Opět zdůrazňuje, ţe 

nabídku zboţí chápe jako inspiraci. Říká, ţe kdyţ je například oblečení prezentované 

v časopisu velmi drahé, neznamená to, ţe si je má čtenářka jít koupit, ale inspirovat se 

jím, vybrat si, co se jí líbí, a potom si třeba vybrat něco podobného v obchodech, které 

odpovídají jejím finančním moţnostem. 

…Ale většinou si z toho člověk něco vybere sám pro sebe, co 

si můţe dovolit, tak tím se inspiruje, o čem chce vědět, to si 

zapamatuje, tak si jakoby otevírá svůj vlastní obzor, co všechno 

existuje… co se týče módy, myslím si, ţe neukazujou: „Kupte si, tady 

máme čtyři kabelky, všechny jsou Chanel, a jednu z nich si můţete 

koupit, abyste odpovídala trendům jara“. To je spíš, ţe hlavní trendy 

udávaj návrháři, tak aby je nějakým způsobem prezentovali, tak tam 

zobrazují ty výsledky tvorby těch návrhářů, coţ jsou většinou haute 

couture a věci, které stojí desítky tisíc. (Barbara) 

Obě informátorky jsou přesvědčeny, ţe mají moţnost svobodné volby, 

svobodného výběru. Chápou módní typy časopisu jako selekci toho, co je „in“, toho, co 

se nosí, něčeho, čím se mohou nechat inspirovat. Neberou ovšem v úvahu to, ţe 

„moţnost výběru“ je vlastně velmi omezená.  I kdyţ si čtenářky přejí, aby jim časopis 

vybral to, co je „in“, nemůţe obsáhnout všechny moţnosti, zvláště v době, kdy je 

definice „módního oblečení“ velmi široká. Výběr tedy za čtenářky jiţ provedl časopis 

sám, takţe jejich volba je volbou z výběru někoho jiného. Ona moţnost výběru je tudíţ 

mnohem uzavřenější, neţ by se mohlo na první pohled zdát.          

4.1.3  Kritická čtenářka 

Kód „kritická čtenářka“ naznačuje kritičnost čtenářek k časopisu, odstup, který 

si čtenářky od časopisu nebo některých jeho částí udrţují. Je zajímavé, ţe informátorky 

Barbara, Klára a Lenka vysvětlují některá slabá místa časopisu tím, ţe redakce 

potřebovala něčím zaplnit stránky časopisu (kdyţ se například nedělo „nic zajímavého“: 
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nebyly ţádné světové módní přehlídky, nepodařilo se získat rozhovor s celebritou atd.), 

a proto pouţila například hloupé rady nebo vymyšlené články. Toto vysvětlení slabých 

míst v časopisu bychom mohli chápat jako „omlouvání“ redakce. Jak jinak si vysvětlit, 

ţe časopis čtenářkám nabízí informace, které jsou všeobecně známé, rady, které 

nefungují, nebo články, které jsou vymyšlené? To by bylo moţné vysvětlit tak, ţe 

časopis (redakce) povaţuje čtenářky za nesoudné, hloupé nebo tak, ţe se nezajímá o to, 

co si čtenářky o obsahu časopisů myslí. To je ovšem pro čtenářky nepřípustné, a proto si 

tato „selhání“ časopisu vysvětlují nesnázemi redaktorek a redaktorů. 

…Půlka z toho je vyloţeně odpad, to co tam píšou, jenom 

třeba aby se zaplnily stránky, nebo jsou to fakta, které kaţdý zná, nebo 

jsou to věci, které jsou neúčinné nebo nerealizovatelné, třeba kdyţ se 

chcete zbavit celulitidy, tak pouţijte tenhle a tenhle krém a běţte do 

tohoto fitcentra na tenhle zábal a ne kaţdý má na ty krémy pět tisíc a 

na zábal dalších pět tisíc. (Barbara) 

Oni taky musej zaplnit počet nějakých stran, určitě tam dávaj 

věci, který si jen tak vycucali z prstu, jen tak, aby to zaplnili, určitě to 

není moje nějaká bible. (Klára) 

To je hlavně o tom, aby tam do toho časopisu vůbec něco 

natiskli… (Lenka) 

Je zajímavé, ţe informátorky jsou vlastně srozuměny s nekvalitností časopisu a 

také chápou komerční tlak, který nutí redakce časopisů zaplňovat stránky nekvalitními 

texty. Jde tedy o určitý konsenzus mezi čtenářkami a redakcemi.  

Informátorka Daniela zmínila, ţe měla moţnost nahlédnout do fungování 

redakce ţenského časopisu, a vyjádřila údiv nad tím, ţe některé redaktorky a redaktoři 

mohou psát tak špatné články, a přesto zůstávají součástí redakce. Informátorka zmínila 

i absurditu a „jednoduchost“ některých článků.  

Dost mi ty články přijdou absurdní, prostě jednoduchý čtení, 

tak je to prostě psaný tak, aby si to mohla koupit většina populace, byť 
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ta cena tomu úplně neodpovídá, ale je to prostě psaný jednoduchou 

češtinou tak, aby s tim nikdo neměl problém… Aţ to člověka občas 

udivuje, ţe někdo, kdo ten článek stvořil, můţe v tý redakci vůbec 

existovat…(Daniela) 

Tuto silnou kritiku částečně chápu jako reakci na rozhovor se mnou, jako 

s výzkumnicí. Opět se zde ukazuje snaha nějak se vyrovnat s tím, ţe časopisy pro ţeny 

jsou společností pokládány za „nehodnotné“ čtení, které ţenami můţe manipulovat. 

 V celé této kapitole věnované kategorii „čtenářky s nadhledem“ se objevuje 

významný odstup čtenářek od časopisu a jeho kritika. Otázkou je, do jaké míry je to 

způsobeno reaktivitou informátorek, tedy jejich vědomím toho, ţe jsou zkoumány. Tuto 

otázku zřejmě nebude moţné jednoznačně zodpovědět, ale je evidentní, ţe informátorky 

mají potřebu zdůraznit, ţe s časopisem ne vţdy souhlasí, ţe při jeho čtení je nutné 

pouţívat zdravý rozum, vybírat si, a brát jej s rezervou. Pomocí kódů jsem ukázala 

některé strategie vyrovnávání se problematickými částmi časopisů.  

V části věnované kódu „nemanipulovatelné čtenářky“ se často objevuje 

zdůraznění toho, ţe na ostatní čtenářky můţe mít časopis vliv, ale na informátorky ne, 

protoţe ony jsou soudnými, realistickými a rozlišujícími čtenářkami, které se nenechají 

snadno ovlivnit.  

Dalším kódem byla „moţnost výběru“. V této části byla klíčovou strategií 

vyrovnání se s nabídkou zboţí a článků, které časopisy přinášejí, moţnost „svobodné“ 

volby mezi nimi. Informátorky zmiňovaly, ţe například inzerované oblečení chápou 

jako inspiraci, které se striktně nedrţí, zobrazované modely nebo kosmetiku vnímají 

jako „soubor moţností“, ze kterého si vybírají podle vlastního vkusu a uváţení.  

Posledním kódem byla „kritická čtenářka“, šlo o kritiku zvláště některých částí 

časopisu, které informátorky označily za „odpad“, články „vycucané z prstu“ nebo 

pouze za výplň stránek kvůli nedostatku hodnotnějšího obsahu. V této části 

informátorky vyjádřily zřetelný odstup od neprofesionálních rad, reportáţí a jiných 

článků a daly najevo, ţe je jasně vnímají. Nejčastější formou vyrovnání se s těmito 

slabými částmi časopisu bylo vysvětlení, ţe redaktorky a redaktoři někdy nemají o čem 

psát, nic zajímavého se nepřihodilo, a proto je tyto články potřeba brát s nadhledem. 
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4.2  Koncept „exkluzivity“ časopisu – my vs. ony 

Na otázku, zda informátorky chápou ţenské časopisy (typu Elle, Cosmopolitan 

atd.) za „exkluzivní“, jsem získala nejednoznačné odpovědi. Informátorky (aţ na 

informátorku Lenku) neřekly, ţe tyto časopisy chápou jako „exkluzivní“. Informátorky 

spatřovaly moţnou „exkluzivitu“ například v extravagantních fotografiích, serióznosti, 

výjimečnosti, zahraničním prodeji časopisu, v jeho proslulosti. Tato otázka však ukázala 

zajímavé distinkce, které čtenářky zmínily v souvislosti s „exkluzivitou“ – jsou to kódy 

„mladé vs. starší ţeny“ a „průměrné vs. nadprůměrné ţeny“.  

 Nejčastěji byly časopisy typu Elle, Cosmopolitan chápány jako „exkluzivní“ ve 

srovnání s časopisy typu Vlasta, Žena a život. S tímto rozlišením úzce souvisí to, pro 

koho je časopis určen. Informátorky povaţují časopisy typu Vlasta za určené starším 

ţenám, jiné věkové skupině, neţ jsou ony samy, nebo čtenářkám s omezenými 

finančními moţnostmi. Jde tedy i o sociální a ekonomické distinkce. 

Jestli myslej „exkluzivitou“ to, ţe tam daj extravagantní fotky, 

tak v tom jo…. Ten časopis se zdá takovej cennej, zajímavej, ţe ta 

stránka třeba u toho Yellow byla taková tvrdší, voskovaná a u Květů je 

prostě papírová, je to i takovej lepší formát do tý kabelky. (Klára) 

Tak pro kaţdýho je „exkluzivní“ něco jinýho. Jestli je Bazaar 

„exkluzivní“, to nejde tak jednoznačně říct. Jsou tam věci, který se mi 

líběj… Vedle Vlasty je „exkluzivní“, je to fakt dobrej časopis... Vedle 

[Bazaaru je] Žena a život, podle mě, úplně podřadný čtení.; 

[„Exkluzivita“ by mohla spočívat] v serióznosti určitě, ţe tam není 

ţádnej bulvár vymyšlenej, ţe nepotřebuju číst, co si tam nějaká 

Helena Vondráčková nebo Iveta Bartošová, co si támhle prdla, ţe je to 

prostě o serióznosti. (Diana) 

Jediná informátorka Lenka povaţuje svůj oblíbený časopis Elle za „exkluzivní“. 

Tato „exkluzivita“ je podle ní zajištěna tím, ţe časopis přichází ze zahraničí a taky je 

v zahraničí čten mnoha čtenářkami. Lenka také zdůraznila, ţe je pro ni důleţité, ţe 

časopis Elle přináší zahraniční módu. Toto zaměření na zahraničí značí to, ţe 

informátorka povaţuje zahraniční prodej a módu za záruku kvality časopisu. 
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Zrovna to Elle, si myslim, ţe jo, protoţe se i hodně prodává 

v zahraničí, v Americe a tak, takţe bych řekla, ţe jo, ţe to čte hodně 

lidí. A kdyţ koukám na různý zahraniční televizní stanice, tak tam 

dávaj reklamy na Elle, takţe si myslim, ţe jo… je něčím výjimečný, 

ţe je tam prostě něco, co nikde jinde není, a i to jméno je prostě 

takový „exkluzivní“, prostě „Elle“, kaţdý ví… on je ten časopis i 

jinak tvarovej, neţ ty všechny časopisy, ţe je takovej větší a vlastně 

ten nápis, ten prostě kaţdýho hned upoutá, a taky k němu dávaj různý 

módní doplňky – tašky, boty, takţe jako je. (Lenka) 

4.2.1  Mladé vs. starší ženy 

Častým rozdílem mezi časopisy typu Elle a typu Vlasta, který informátorky 

zdůrazňovaly, byla cílová skupina, pro kterou je časopis určen. Informátorka Barbara 

povaţuje své oblíbené časopisy za určené ţenám především mezi 20 a 30 lety. Tento 

věk chápe jako období, kdy většina ţena ještě nemá rodinu, zajímá se o módu, líčení a 

hledá ţivotního partnera. To naznačuje určitou bezstarostnost čtenářek, k níţ se můţe 

vázat čtení těchto časopisů. Věk kolem 40 let uţ informátorka chápe jako „období 

starostí“, ke kterému se hodí spíše jiné časopisy. 

Časopisy, které čtu já, to jsou jednak jakoby pro dvacítky, 

třicítky a čtyřicetileté, pokud nepracují podle mě v branţi, tak myslim, 

ţe jim ten časopis nevyhovuje, kolem čtyřiceti, tam uţ jsou starosti 

s rodinou, o domácnost, práce, tam ten časopis … nevím, jestli se 

úplně strefuje. (Barbara) 

Informátorka Diana připisuje časopisy typu Vlasta generaci své matky a 

babičky. Říká, ţe tyto časopisy obsahují mnoho receptů na vaření a pečení, a to jí 

nezajímá. Starší ţeny ve věku její babičky ovšem tuto tématiku vyhledávají.  

Já jsem si tu Vlastu prolistovávala a myslim, ţe je určená jiný 

věkový skupině, ţe mě třeba moc nezájímaj recepty na vaření, je to asi 

pro někoho jinýho… nebo recepty na pečení, ţe je to pro nějaký 

babičky, který se doma nuděj a pečou. A jako třeba je tam někdy 
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rozhovor s nějakou zajímavou osobností, tak to mě třeba zajímá, ale 

jinak asi tam nic zajímavýho nenajdu… A mamka to opravdu čte a 

pak to ještě posílá to babičce na Moravu, ta to taky čte. (Diana) 

Podobně i informátorka Klára chápe vzhled i obsah časopisů typu Vlasta jako 

vyhovující starším čtenářkám, zajímavé je, ţe opět zdůrazňuje, ţe tyto časopisy se často 

zabývají recepty a vařením. Tato domácí práce a zájem o ni je zřejmě jakýmsi 

„znakem“ pro „starší“ ţeny.  

No podle toho, jak je to zpracovaný, ţe je to kolikrát i pro 

starší generaci, to tak vypadá, je to i vtom vzhledu i v tom, co je 

vevnitř, třeba v tý Vlastě jsou recepty, v těch časopisech pro mladý to 

není. Pro tu mladší generaci je na obálce nějaká hezká ţenská, 

modelka, superhvězda – herečka, zpěvačka a podobně, pro ty starší 

tam jsou nějaký takový ţeny, co nic neřikaj. (Klára) 

Informátorka Lenka se domnívá, ţe časopisy typu Vlasta jsou určené ţenám, 

kterým je více neţ 40 let a dalším rozdílem je „počeštěnost a chudost“ těchto časopisů 

ve srovnání se „světovými“ časopisy typu Elle.  

No je to hodně počeštěný, jsou tam typy na výlety a většinou je 

to jenom po Čechách a jsou tam domácký recepty, takový jako chudý 

vůči těm… a jsou asi pro ty ţenský po čtyřicítce. (Lenka)  

 Informátorka Denisa se shoduje s výpověďmi ostatních informátorek: Časopisy 

typu Vlasta chápe jako obsahově zajímavé pro „babičky“.  

Mě přijde, ţe tamto jsou časopisy pro takový ty starší, ty 

babičky spíš, jsou tam kříţovky a celkově mě ty reportáţe vůbec 

nezajímaj, kdeţto v tom Cosmopolitanu, tam je to zajímavý. (Denisa) 

Stojí za povšimnutí, ţe informátorky chápou časopisy typu Vlasta za určené 

ţenám od 40 let, ale také „babičkám“. Tím vlastně „házejí do jednoho pytle“ všechny 

ţeny od 40 let výše, jako kdyby rozdíly mezi potřebami ţeny padesátileté a 
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sedmdesátileté byly totoţné. Moţná, ţe na to má vliv „kult mládí“, které časopisy typu 

Cosmopolitan nebo Elle podporují. Mladé ţeny potom vymezují svou identitu 

„mladých“ proti „starým“, aniţ se hlouběji zamyslí nad rozdílnostmi, které obsahují obě 

kategorie. 

Důleţitou zmiňovanou distinkcí ovšem nebyl pouze věk, ale zároveň i jiné 

ţivotní období a jiné sociální role, které informátorky chápou jako propojené s určitým 

věkem. To má zajímavé genderové aspekty. Všechny informátorky očekávají v podstatě 

stejnou trajektorii ţivota – reproduktivní budoucnost. Myslím, ţe jasně to vyjádřila 

informátorka Barbara, kdyţ věk kolem 40- ti let popsala jako období starostí s rodinou a 

dětmi. Informátorky se vyhraňují nejen vůči věku čtenářek časopisů typu Vlasta, ale 

také vůči tomu, ţe tyto ţeny zpravidla mají děti a jsou vdané – mají jiné sociální role. 

Informátorky se tedy vymezují vůči něčemu, co nejsou (matky, manţelky), vůči období, 

které je teprve čeká.  

Tomuto rozlišení rozumím tak, ţe informátorky vyjadřují svoje chápání průběhu 

ţenského ţivota jako neměnného a daného. Období „mládí“ pro ţeny znamená „uţívání 

si“, volnost, studium, moţnost zabývání se právě těmi záleţitostmi, které probírají 

„exkluzivní“ ţenské časopisy. Pozdější věk je podle informátorek spojen se starostmi o 

děti a rodinu a tématy, která nabízejí jiné časopisy, např. Vlasta.  

4.2.2  Průměrné vs. nadprůměrné ženy 

V odpovědi na otázku, v čem se liší časopisy typu Vlasta a typu Elle, se 

informátorky zmínily o tom, kdo si nejčastěji kupuje časopisy jednoho nebo druhého 

typu. V odpovědi informátorek Daniely a Barbary (obě jsou čtenářkami časopisu Elle) 

se objevilo tvrzení, ţe čtenářky, které čtou časopis Elle nebo podobné časopisy, jsou 

příslušnicemi „vyšší třídy“ ţijící ve velkých městech. Čtenářky časopisů typu Vlasta 

jsou spíše starší ţeny z „průměrných rodin“, „středních poměrů“.  

Řekla bych, ţe je to spíš pro takovou… Elle pro tu vyšší třídu, 

která spíš prostě ţije ve velkoměstech, kdeţto Vlastu čte spíš jiná 

věková skupina anebo ţeny, který jsou v menších městech, a pak i 

třeba ta móda tomu odpovídá. Elle je vyloţeně módní časopis, kdeţto 

ta Vlasta není zaloţená na módních výstřelcích;  Elle si většinou 
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nekupujou lidi z malýho města, průměrný ţenský, který maj rodinu 

s dětma, tak si nepujdou koupit Elle a koupí si něco jinýho. Pak si 

myslim, ţe to čtou spíš mladší ţenský nebo prostě lidi z velkýho 

města. (Daniela) 

 [O časopisech typu Žena a život] „Souvisí to s věkem a 

nějakým ţivotním stylem. Protoţe to jsou starší dámy, které jsou 

dejme tomu z nějakých průměrných rodin, ze středních poměrů a mají 

spoustu starostí. A v těch časopisech Žena a život nebo Vlasta a tak, si 

přečtou příběhy lidí, kteří taky mají nějaké problémy, ať uţ finanční 

nebo s rodinou a jsou tam pro ně takové příběhy. (Barbara) 

Je zajímavé, ţe v těchto výpovědích se prolínají sociální distinkce 

s genderovými rolemi. Spojení bydliště (malé město), sociální pozice (průměrné 

poměry) a role matky evokuje četbu časopisů typu Vlasta, kdeţto spojení nízkého věku 

ţeny (toho, ţe je bezdětná) s jejím bydlištěm ve velkém městě (a tedy nadprůměrnou 

sociální pozicí) evokuje četbu „exkluzivních“ časopisů pro ţeny.  

I kdyţ si nemyslím, ţe by o sobě informátorky řekly, ţe patří k „vyšší vrstvě“, 

implicitně je to v jejich výpovědích patrné. Pojem „vyšší vrstva“ zde pouţívám ve 

stejném smyslu, ve kterém ho pouţily informátorky – do této kategorie můţeme zařadit 

osoby s nadprůměrným příjmem a bydlištěm ve velkých městech, osoby, které si mohou 

pořídit například oblečení nebo kosmetiku inzerovanou v „exkluzivních“ ţenských 

časopisech a nenaruší to jejich rozpočet. 

 Moţná, ţe díky tomu, ţe časopis dokáţe navnadit pocit luxusu a zdání časopisu 

pro „lepší společnost“, je pro čtenářky přitaţlivý. Informátorky se také zmínily o tom, 

ţe časopis se moţná chce takto prezentovat: kupuje-li si ţena Elle nebo Cosmopolitan, 

znamená to, ţe je „in“, ţe si můţe dovolit koupit zboţí v něm inzerované, je bohatá a je 

součástí „lepší společnosti“.  

Občas mi přijde, ţe je to pro nějakou vyšší třídu, neţ jsem já, 

ţe já si nemůţu dovolit kabelku za 20 tisíc… přijde mi, ţe na ty věci, 

který tam jsou, má opravdu málokdo, takţe moţná, ţe ten časopis 

chce, aby to tak vypadalo [ţe je určený „vyšším“ vrstvám]. (Denisa) 
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Nemyslim si, ţe by tyhle tituly musely být nutně pro 

„exkluzivní“ klientelu. Moţná se snaţí přilákat… ţe ten člověk, kdyţ 

má Elle, tak rázem stoupnul do lepší společnosti. (Daniela) 

Je zajímavé, ţe Daniela v předchozím úryvku říkala, ţe časopis Elle je spíš pro 

„vyšší vrstvu“, ale později to částečně popřela a zdůraznila, ţe časopis se můţe snaţit 

takto působit, aby čtenářkám navodil pocit výjimečnosti. V tomto jejím vyjádření 

spatřuji kritiku tohoto přístupu (ať uţ časopisu nebo čtenářek, které se nechají takto 

klamat). Myslím, ţe v rozporuplnosti Danieliných výroků se opět objevuje snaha 

čtenářky se distancovat od společensky příliš neuznávané literatury. Tím, ţe ukáţe, ţe 

„prokoukla“ strategii časopisu, dává jasně najevo, ţe ona sama se nenechá časopisem 

manipulovat a stále zůstává sama sebou.   

  Je pravda, ţe kdyţ se třeba podíváme na Rytmus života a 

například to Elle, tak je tam vidět jakoby jiná třída. Jak ceny, tak 

materiálu, ze kterého je ten časopis vyroben a asi i z těch informací… 

je pravda, ţe přitahuje spíš lidi, kteří rádi utrácejí hlavně za oblečení a 

za módu a za tyhle věci, a s tím utrácením, a tu inspiraci, kterou 

nacházejí v těch časopisech, tak je spjato s tím, ţe musejí mít peníze, 

aby si ty věci mohli koupit. Někteří třeba mají málo, někteří strádají, 

tak proč by si kupovali časopis, kdy by jim bylo líto, ţe jsou tam 

krásní lidi, krásné herečky se šťastným ţivotem a jsou tam nápady na 

oblečení, které si nemůţou koupit. To jsou lidi, kteří to nečtou a radši 

si třeba koupí ten Rytmus, kde si přečtou o paní, jak ji okradli na 

městském úřadě a tak dále, na pracáku. (Barbara) 

Informátorka Barbara podala zajímavé vysvětlení toho, proč si chudší lidé, kteří 

nemají na to, aby si koupili výrobky inzerované v časopise, časopisy nekupují. Lidé, 

kteří strádají, si časopis, který ukazuje krásné, šťastné a bohaté lidi nekoupí, protoţe by 

jim bylo líto, ţe oni sami takoví nejsou. Raději si koupí časopis Rytmus života, kde si 

přečtou o potíţích ostatních.  

Je zajímavé, ţe informátorka povaţuje sociálně slabší nebo chudé lidi za zapšklé 

nebo závistivé. Pro čtenářky znamená čtení „exkluzivních“ ţenských časopisů 
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oblíbenou činnost spojenou s radostí, rády se podívají na krásné lidi a výrobky. 

Informátorka ale vylučuje, ţe pro chudé lidi by čtení těchto časopisů mohlo mít 

podobný význam. Místo toho říká, ţe chudším lidem by bylo líto, ţe si nemohou dovolit 

koupit inzerované zboţí a nemají stejný ţivot jako slavní lidé, a proto raději čtou 

časopisy, kde se dozvědí o problémech jim podobných lidí. Sociální rozdíly tedy podle 

informátorky mají dopady na to, jakou zábavu lidé vyhledávají a jací jsou – chudší lidé 

jsou uzavřenější a mohou být závistiví.     

Stojí také za povšimnutí, ţe informátorka ztotoţňuje bohatství a krásu se 

šťastným ţivotem. Myslím, ţe k tomu můţe přispívat četba těchto časopisů, protoţe 

časopisy ukazují „úspěšné lidi“, kterými jsou lidé krásní a bohatí. Časopisy slibují 

získání štěstí pomocí nakupování toho „správného“ oblečení, kosmetiky a doplňků. 

Slibují čtenářkám, ţe se mohou přiblíţit k „celebritám“ tím, ţe budou nakupovat stejné 

zboţí jako ony. Štěstí je podle nich moţné najít v konzumerismu.  

V této kapitole věnované tomu, jak se čtenářky časopisů pro ţeny vztahují 

k jejich „exkluzivitě“, se ukázalo, ţe informátorky nechápou svoje oblíbené časopisy 

jako „exkluzivní“, s tímto tvrzením souhlasily pouze částečně. Nejčastěji o těchto 

časopisech hovořily jako o „exkluzivních“ ve srovnání s jiným druhem časopisů pro 

ţeny – časopisů typu Vlasta, Žena a život a podobně.  

Informátorky spojovaly se čtením časopisům typu Vlasta ţeny jiné věkové 

skupiny a jiné sociální a genderové role, neţ mají ony samy. Dalším rozdílem mezi jimi 

a čtenářkami Vlasty apod. byla jejich „průměrnost“ – niţší příjmy nebo bydliště mimo 

velká městská centra.   

4.3 Čtení jako vytváření prostoru pro sebe samu 

Nyní se dostáváme k další části práce, která se věnuje tomu, jakou funkci plní 

čtení časopisů v ţivotech čtenářek. Jako nejdůleţitější funkce čtení časopisů 

informátorky zdůraznily to, ţe jim čtení přináší pocit relaxace, radosti a náhledu do 

jiného světa 

Na otázku, je-li čtení časopisů spojeno s nějakým emocionálním rozpoloţením, 

informátorky odpovídaly, ţe nejčastějším pocitem při čtení je pocit uvolnění, zklidnění 

a odpočinku.   
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Já bych řekla, ţe pro ţenu je to prostě taková chvíle pro sebe 

samu. Takový: „Teď mě nerušte, teď si čtu časopis, pak udělám 

všechno, pak uvařim, pověsim to prádlo, teď tady mám ten časopis. 

(Barbara) 

Je zvláštní, ţe výpověď Barbary je v rozporu s výše uvedenou výpovědí, ve 

které říká, ţe „exkluzivní“ ţenské časopisy čtou svobodné a bezdětné ţeny, které 

podobné práce nemusí dělat často. Myslím, ţe to můţe být způsobeno přijímáním 

stereotypu, ţe domácí práce jsou ţenské práce. První, co se informátorce vybavilo, kdyţ 

začala mluvit o volné chvilce ţeny, bylo, ţe si můţe odpočinout právě od své nejčastější 

činnosti – práce v domácnosti.     

Informátorka Daniela řekla, ţe chvíle, kdy čte časopis je chvíle, kdy nemusí nic 

dělat a můţe se věnovat „nepotřebným“ věcem. Právě Daniela při rozhovoru se mnou 

často zdůrazňovala, ţe čtení časopisu Elle je pro ni odpočinkem, časopis klasifikovala 

jako „časopis pro volný čas“. To jsem nejprve chápala jako vyjádření značného odstupu 

od časopisu, ale nyní se přikláním k jinému vysvětlení. Myslím, ţe Daniela chtěla svým 

trváním na tom, ţe časopis Elle je pro ni pouze „odpočinkovým“ časopisem, ukázat svůj 

nadhled a schopnost rozlišování. Tím, ţe při čtení časopisu jde o odpočinek, tedy o 

činnost, u které se člověk nemusí (intelektuálně) namáhat, informátorka zdůrazňuje, ţe 

za jiných okolností se věnuje náročnějším činnostem, a ţe tato četba pro ni není 

„primární“. Rozumím tomu jako další strategii vyrovnávání se s četbou, která vytváří 

normativní obraz ţenskosti a vůči které má společnost výhrady. Tímto komentářem ale 

nechci popřít přínos ve formě relaxace, který časopisy čtenářkám přinášejí. 

 Mám takovej pocit pohody, uvolnění, v tu chvíli jakoby nic 

nemusíš a můţeš se tady věnovat jenom těm „nepotřebnejm“ věcem. 

(Daniela) 

Je to takovej klid, uvolnění, relaxace… (Denisa) 

Součástí odpočinku je i informátorkou Lenkou zmíněné „přenesení se“ 

myšlenkami „někam jinam“. Tomuto kódu, který je s odpočinkem úzce spojen, se budu 

věnovat níţe. 
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Takovej relax, kdyţ si prostě sednu a tak se uvolnim, prostě se 

přenesu těma myšlenkama jinam, kdyţ vidim ten šatník, tak si řikám, 

no, to se mi nelíbí, nebo jo, nebo mám myšlenky na to, ţe bych si 

chtěla jít nakoupit oblečení a takhle… (Lenka) 

Informátorky Lenka a Denisa odpověděly na otázku, kde nejčastěji čtou svůj 

časopis, ţe doma u sebe v pokoji. To podporuje chápání čtení časopisu jako „prostoru 

pro sebe sama“, protoţe čtenářka jde do svého pokoje, kde ji nikdo neruší a ona se můţe 

v klidu věnovat čtení. 

Kdyţ si ho koupim, tak většinou jdu k sobě do pokoje a pustim 

si televizi a u toho si to čtu. (Lenka) 

Většinou doma v pokoji anebo v autobuse, kdyţ jedu do 

školy… (Denisa) 

4.3.1  Radost 

Nejvýraznější pocity, se kterými je čtení časopisů pro ţeny spojeno, jsou radost 

a dobrá nálada. Časopisy ale dokáţí ve svých čtenářkách vzbudit i jiné emoce. 

Informátorka Barbara popsala, jak se těší na to, ţe si přečte nové číslo svého 

oblíbeného časopisu. Ve své odpovědi navazuje na hlavní kategorii této kapitoly – na 

„prostor pro sebe samu“, kdyţ zmiňuje, jak se na čtení připravuje. Aby byl záţitek ze 

čtení „dokonalý“, obleče si pohodlné oblečení, uvaří si kávu – uţ to navozuje pocit 

pohody – a potom teprve začíná číst. Zde vidíme, jak se prolíná hlavní kategorie 

s kódem – radostí ze čtení. 

Vţdycky z toho mám strašně radost, vţdycky se uţ strašně 

těším a vţdycky neţ si ho otevřu, tak si ještě obleču něco pohodlného 

a ještě si uvařím čaj nebo kafe a udělám si super prostor a pak ho aţ 

začnu číst. Není to tak vţdycky, ţe bych dělala to samé, ale je to 

ideální rozpoloţení, kdyţ si ho chci poprvé prohlídnout. (Barbara) 
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Informátorka Klára říká, ţe jí časopis dokáţe zlepšit náladu, dokonce, ţe je díky 

čtení někdy šťastná. 

…Některý ty články jsou zábavný, zasměju se, jsem z toho 

celá taková kolikrát šťastná, dokáţe mi to zlepšit náladu. (Klára) 

Informátorce Lence dokáţe čtení také zlepšit náladu, ale na rozdíl od Kláry v ní 

někdy vyvolává i smutek. Některé články jsou podle Lenky emocionálně „nabité“, a 

proto mohou mít za následek nadšení i smutek. 

Kdyţ to čtu, tak mám radost, ţe to čtu, a kdyţ jsou tam nějaký 

články, tak mě třeba dokáţou… takový emoce, ţe jsem z toho aţ 

smutná taky někdy. Mám pocit euforie, nadšení, někdy třeba i smutek, 

někdy, kdyţ to čtu, tak si přijdu, ţe jsem sama, ale přitom ne, ale ten 

časopis to tak jako navnadí… kdyţ mě třeba nic nebaví, tak si ho 

vezmu a tak se dostanu do tý lepší nálady. (Lenka) 

Informátorka Barbara také zmínila, ţe jí časopis dokáţe emocionálně ovlivnit. 

Jsou to především „šokující“ reportáţe ze zahraničí nebo články o utrpení jiných ţen. 

Barbara si představuje sebe samu v situacích, které proţívají tyto ţeny, a to v ní 

zanechává určité pocity. 

 Potom jsou články, které mě třeba nějak emocionálně ovlivní, 

teď si bohuţel nemůţu na nic vzpomenout, ale určité to bylo X 

článků, které mě tak jako dostaly, ţe jsem cítila potřebu… To jsou 

třeba reportáţe, jak to funguje v jiné zemi, nějaké šokující fakta… 

Anebo třeba jak jsou obřízky v Africe, o tom jsem četla článek, o těch 

holčičkách, jak to musí absolvovat. To jsou články, které se člověka 

nějakým způsobem dotknout, představí si sebe samu jakoby v té 

situaci… nebo článek „Týrá mě otec“, kdy aktérka vypovídá o svých 

pocitech a o těch nejtěţších momentech, tak si člověk při čtení 

představuje sebe samého v té dané situaci, a potom to v člověku 

zanechá nějaký pocit. (Barbara) 
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Jak jsme viděli, čtení časopisů pro ţeny ve čtenářkách vyvolává různé emoce, 

nejčastěji radost, pocit relaxace, ale i euforii nebo smutek. Je zajímavé, ţe vedle 

pozitivních emocí jako je radost a odpočinek se objevuje i negativní emoce – smutek. 

Myslím ale, ţe informátorky tuto emoci nevnímají negativně. Jak zmínila Barbara, 

některé reportáţe nebo články, které mají „smutný“ obsah – například týrání členem 

rodiny – ve čtenářce mohou vyvolat pocit ztotoţnění se s „obětí“. Myslím, ţe by mohlo 

jít o jakési rozšíření vlastní zkušenosti, o moţnost zamyslet se nad tím, jak se zachovat 

v případě, kdy by se sama čtenářka dostala do podobné situace. Zároveň by ale mohlo 

jít o pouhé sledování neštěstí jiných z bezpečí domova. 

 Odpočinek, pobavení se a získání dobré nálady jsou tedy nejčastěji uváděné 

motivy ke čtení, mluvíme-li o rovině pocitů. Zdrojem těchto pozitivních pocitů je dívání 

se na fotografie krásných lidí a věcí, na „ideální“ svět, čtení reportáţí z „vyšší 

společnosti“ – například z módních přehlídek světoznámých návrhářů. To můţe 

čtenářky vybízet k představám a snění o tom, ţe jsou součástí tohoto „lepšího“ světa. 

Pozitivní emocionální rozpoloţení čtenářek při čtení časopisu souvisí s dalším kódem, 

kterým je „náhled do jiného světa“.  

4.3.2  Náhled do jiného světa 

Právě pomocí „náhledu do jiného světa“ probíhá odpočinek, uvolnění a zlepšení 

nálady čtenářek. Čtenářky prostřednictvím čtení nebo prohlíţení časopisu získají 

moţnost podívat se do světa odlišného od toho kaţdodenního. Časopisy jsou plné 

fotografií, na nichţ jsou zachyceni krásní, úspěšní (tedy movití) a mladí lidé v krásném 

a především módním oblečení. Předměty, které časopis inzeruje, jsou také velmi 

důleţité. Opět jsou krásné – je tedy příjemné se na ně dívat.  

Podle informátorky Barbary je moţné se díky této „kráse“, kterou časopisy 

zobrazují „zasnít“, „dostat se do fantazií“, do „ideálního“ světa. To je jeden z klíčových 

motivů čtení těchto časopisů. Tento „pohled do jiného“ světa, do „lepšího“ světa, 

moţnost přenést se myšlenkami „někam jinam“, je velmi důleţitou součástí relaxačního 

účinku časopisu. 

Musím říct, ţe kdyby tam nebyly ty obrázky těch dokonalých 

lidí a těch krásných, nových, třpytivých, módních věcí, tak je otázka, 
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jestli bych si ten časopis vůbec koupila. Ten člověk se moţná chce 

takhle kochat, moţná, ţe se tím chce dostat do těch fantazií a do toho 

světa ideálních hezkých věcí. Někdo má svůj ţivot třeba ne úplně tak, 

jak by chtěl, a tak se při tom třeba trošku zasní… (Barbara) 

Čtenářka prostřednictvím prohlíţení krásných fotografií a zabýváním se 

„nepotřebnými“ věcmi, které ji ale zajímají, získá jiné myšlenky a dokáţe se odpoutat 

od kaţdodenních problémů. Informátorka Denisa vysvětluje, ţe časopisy chtějí nalákat 

čtenáře tím, ţe ukazují „lepší a hezčí“ věci, neţ jsou v reálném světě. Jejím argumentem 

je, ţe je lepší se dívat na něco hezkého neţ na něco ošklivého. 

Je to všechno jinak, je to takový lepší, hezčí, ty časopisy chtěj 

nalákat čtenáře, je lepší koukat na něco hezkýho, neţ na nějaký špatný 

věci… (Denisa) 

Podobnou „logiku“ pouţila informátorka Barbara, kdyţ vysvětlovala „ideál“ 

krásy. 

 Je hezčí ţenská s hezky učesanýma vlasama, s nabarvenými 

nehty neţ nějaká střapatá, ten ideál je spíš v takové logice, ţe jsou 

hezké nové boty, ne staré ošoupané, ochozené. Takţe ten ideál, tam 

ani není vina toho časopisu, ale spíš ukazuje hezké věci, neukazuje 

špatné... (Barbara) 

Tedy to, co je krásné, je podle těchto informátorek záleţitostí „logiky“, protoţe 

je samozřejmé, ţe je lepší „něco hezkého“ neţ „něco ošklivého“. Informátorky chápou 

obsahy slov „krása“ a „ošklivost“ jako neproblematické, dané a všem lidem společné. 

Myslím, ţe tuto „logiku krásy“ podporují i časopisy pro ţeny. Nechápou totiţ krásu 

jako něco relativního, jako něco, co se mění od jedné doby k druhé a od kultury ke 

kultuře, jako něco, co závisí také na individuálních preferencích. To se týká jak fyzické 

krásy, tak „krásy“ zobrazovaných předmětů.  

Vraťme se nyní k tomu, co informátorky povaţují za náhled do jiného světa. 

Podle Daniely můţeme za „jiný svět“ povaţovat „vyšší“ společnost nebo „svět módy“. 
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Náhled do „vyšší“ společnosti, do společnosti, která se orientuje ve světě módy, můţe 

čtenářce nabízet snění. Čtenářka si na chvíli můţe připadat součástí této společnosti, a 

to jí dodává povznášející pocit, který doprovází čtení těchto časopisů.  

Mám to spojený s uvolněnim a nahlídnutim do jinýho světa; je 

to náhled do vyšší společnosti, je to náhled do světa módy. (Daniela) 

Otázkou je, zda tento „jiný svět“ informátorky chápou jako něco nedostupného, 

nebo jako něco, k čemu by chtěly ve svém ţivotě dospět. Myslím, ţe to můţe být 

spojení obojího. Moţná, ţe čtenářky sní o ţivotě v luxusu, čtení časopisů je pro ně něco 

jako pohádka, která podporuje jejich fantazii. Zároveň pro ně čtení můţe být motivací 

k tomu, aby se snaţily dosáhnout podobného stylu ţivota i ve skutečnosti. 

Jedním ze zajímavých aspektů, které se objevily v souvislosti s „jinakostí“ světa 

zobrazovaného v „exkluzivních“ časopisech pro ţeny, je genderové vyhraňování ve 

spojitosti s „vyšší“ třídou. Něco podobného se objevilo uţ výše – v rozlišení 

průměrných a nadprůměrných ţen. Myslím, ţe být ţenou v „jiném světě“ znamená být 

ţenou z „vyšší“ třídy, být úspěšnou, bohatou, krásnou a zároveň velmi femininní ţenou, 

která se věnuje svému vzhledu, obléká se do nejnovějších modelů a pouţívá luxusní 

kosmetiku. To je podle mě obraz „ideálního“ ţenství, který nabízejí „exkluzivní“ 

časopisy pro ţeny, a čtenářky jej alespoň do určité míry přijímají. 

V této kapitole věnované kategorii „prostor pro sebe samu“, se ukázaly tři kódy, 

které jsou velmi silně provázané. S chápáním časopisu jako prostoru pro sebe samu je 

spjata relaxace, radost a náhled do jiného světa.  Informátorky odpovídaly, ţe mají se 

čtením svého oblíbeného časopisu spjat pocit odpočinku, pohody, čtení jim dokáţe 

zlepšit náladu a doprovází jej pocit radosti. Relaxace je podpořena tím, ţe čtenářky 

mohou nahlédnout do „jiného světa“, do světa krásných a „ideálních“ lidí a věcí. Mohou 

tedy na chvíli zapomenout na starosti všedního ţivota a zabývat se třeba ţivotem 

celebrit, nebo se zasnít nad krásným módním oblečením.   

4.4 Čtení časopisu jako spojení se světem 

Jednou z důleţitých funkcí, kterou plní časopisy pro ţeny, je „spojení čtenářky 

se světem“. Tento kód se zdá být podobný  předchozímu kódu, ale jde o něco odlišného. 



 52 

Tento název jsem pouţila proto, ţe samy čtenářky jím označovaly tuto funkci časopisů. 

Zatímco předchozí kód se týkal něčeho neskutečného, tento kód je naopak spojen 

s realitou – s tím, co v dané chvíli „je v módě“; v oblečení, v kosmetice, ve světě 

celebrit. Čtenářky chtějí znát nejnovější „trendy“, a to nejen ve zmíněných oblastech. 

No já jsem člověk, kterej zrovna moc nevnímá, co děje kolem, 

takţe já si v tom časopise něco dozvim, je to spojení s okolnim 

světem… (Klára) 

Dokázala bych se bez toho obejít. A asi by mi to moţná 

chybělo… Takový to spojení s tim světem, ţe si přečtu, co a jak, co je 

v módě, nemyslim jenom oblečení, ale celkově co je v módě. (Diana) 

Informátorka Daniela chápe časopisy pro ţeny jako určitý „servis“, který 

čtenářky seznamuje s tím, co potřebují vědět – s tím, co je v módě, jaké jsou novinky 

v oblékání a kosmetice. 

V podstatě ti jakoby servírujou to, co je v módě, to, co je in a 

samozřejmě novinky ze světa módy, s módou je spojená kosmetika, 

líčení a mnohdy nějaký nový parfémy… (Daniela) 

Informátorky Lenka a Denisa říkají, ţe se nechávají inspirovat módou, která je 

prezentována v časopisech. Lenka si při nákupu oblečení potom vybírá podobné kusy, 

které viděla v časopise, protoţe z toho usuzuje, ţe budou moderní. Díky časopisu je 

tedy „v obraze“, a to nejen v oblasti módy, ale také například kultury.  

Většinou se kouknu, co letí, tak se třeba pak právě snaţim, 

kdyţ jdu do obchodu, tak tohle by se mi třeba hodilo, ţe to bylo v tom 

časopise, ţe to třeba bude moderní, takţe podle toho sleduju, co se 

nosí anebo kdyţ je tam zmínka o různých kapelách, tak si řeknu, tu 

třeba neznám, tak si ji najdu na internetu… (Lenka) 

Informátorka Denisa zdůraznila, ţe jsou pro ni zajímavé novinky ze světa 

celebrit. 
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 Abych se nějak inspirovala, třeba, je tam móda, nebo mě i 

zajímá, co se třeba děje ve světě celebrit, co dělaj… (Denisa) 

Spojení se světem je tedy u informátorek spojením pouze s určitým „výsekem“ 

světa, který zahrnuje módu, kosmetiku, líčení, „trendy“ všeobecně a novinky ze ţivota 

celebrit. Jak samy informátorky podotkly, tato četba je pro ně relaxací, a proto se jedná 

o „lehčí“, ne příliš seriózní témata. I přesto jsou tato témata pro informátorky velmi 

důleţitá. Kdyţ jsem se totiţ zeptala, co vyvaţuje ty části časopisu, které informátorky 

kritizovaly, odpověděly, ţe je to právě toto spojení s okolním světem, se světem módy, 

líčení a kosmetiky. Některé informátorky také zdůraznily důleţitost rad, zvláště 

týkajících se partnerských vztahů, které časopis nabízí. 

Samy informátorky hovořily o tom, ţe móda a záleţitosti s ní spojené, zajímají 

převáţně ţeny. Hlavní rozdíl mezi časopisy pro ţeny a ostatními (např. společenskými) 

časopisy spatřovaly v absenci těchto témat. Časopis pro ţeny musí proto zákonitě tato 

témata obsahovat. A proto, ţe tato témata obsahuje, není zajímavý pro muţe. Tomu, jak 

se ţeny vymezují vůči muţům, je věnována následující kapitola. 

4.5 Ženské časopisy jako prostor výhradně pro ženy 

Informátorky se ve svých výpovědích shodly na tom, ţe ţenské časopisy mohou 

být chápány jako prostor určený výhradně ţenám. Tyto časopisy tedy vnímají 

v protikladu k muţským zájmům a „muţskému prostoru“. 

Informátorka Diana vidí hlavní rozdíl mezi časopisy určenými ţenám a 

společenskými časopisy v tom, ţe témata ţenských časopisů nejsou zajímavá pro muţe 

a je podle ní „jasné“ v tomto druhu časopisů si muţ „nepočte“. Toto tvrzení se zakládá 

na přesvědčení, ţe ţena a muţ jsou odlišné bytosti s odlišnými zájmy a potřebami. 

Diana říká, ţe muţi se nezajímají o módní trendy ani o ostatní témata a články běţné 

v časopisech pro ţeny.      

Témata v těch ţenských časopisech nezajímaj chlapy. Asi 

chlapy nebude zajímat, co si na sebe obleču, co se zrovna bude nosit 

na jaře. Tak tohle je asi ten hlavní rozdíl, ţe ty ţenský časopisy jsou 

fakt zaměřený jenom na ţeny, ţe chlap si v tom asi moc nepočte, i ty 
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témata, různý články, teď mě ţádnej zrovna nenapadá, to je jasný, ţe 

tam si chlap nepočte. (Diana) 

Informátorka Klára si také myslí, ţe muţi si v těchto časopisech nepočtou, 

protoţe se věnují pouze „ţenským“ problémům a záleţitostem, jako je kosmetika. 

Zároveň ale říká, ţe tyto časopisy by mohly zajímat například i metrosexuály nebo 

gaye. Tento rozpor chápu tak, ţe přestoţe informátorka říká, ţe některé muţe by ţenské 

časopisy mohly zajímat, jsou to muţi, kteří nejsou těmi „pravými, skutečnými muţi“, 

protoţe „Chlapi by tohle určitě nečetli…“ Myslím, ţe informátorka povaţuje za „pravé“ 

muţe právě ty, které časopisy pro ţeny nezajímají. 

 Chlapi by tohle určitě nečetli, protoţe je to opravdu jenom 

zaměřený na ţeny, na ţenský problémy… je tam i ta kosmetika, ale 

myslim, ţe i nějakej metrosexuál by se na tu kosmetiku klidně rád 

podíval, nebo nějakej gay, ţe to nemusí být přímo jenom pro ţeny. 

(Klára) 

Informátorka Daniela řekla, ţe její přítel povaţuje ţenské časopisy za 

nehodnotnou četbu. Ona se ale brání tím, ţe srovnává svůj oblíbený časopis s jeho 

oblíbenými časopisy o automobilech nebo kolech a tvrdí, ţe jde v podstatě o to samé. 

Daniela zdůraznila, ţe ona nerozumí autům, takţe si raději přečte něco o módě. 

Informátorka se zde vymezuje proti tomu, ţe ţenské časopisy jsou povaţovány za 

„nízkou“ literaturu a jejich čtenářky jsou často kritizovány. Časopisy pro muţe 

orientované například na automobily přitom podle Daniely mají stejnou funkci jako 

ţenské časopisy, a přesto je ani jejich čtenáře nikdo nekritizuje. 

Přítel tomu vyloţeně říká „dorotkovskej“ časopis, tak jako jo, 

on si zase čte svý časopisy o kolech, nebo o autech, mě to přijde úplně 

to samý, tak prostě chlapi… pro mě je auto čtyři kola a plechy, tak 

prostě já si radši přečtu něco o módě… no číst, tam se ani nedá v 

podstatě tolik číst, prostě si prohlídneš obrázky, ale to samý je podle 

mě v automobilovejch časopisech. (Daniela)  
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Informátorka Barbara zdůraznila, jak je důleţité, aby ţena byla v kontaktu 

s ostatními ţenami, a časopis jí můţe nabídnout témata, která jsou pro ţeny důleţitá. 

Stejně jako ţeny, i muţi se potřebují scházet s ostatními muţi, aby si mohli popovídat o 

tom, co je zajímá.  Právě v tom je ale zásadní rozdíl. Muţi a ţeny se od sebe zásadně 

liší, a to se ukazuje právě v tom, jaká témata je zajímají.  

 Já si myslím, ţe pro ţenu je důleţité se stýkat s ţenama, 

pobavit se o ţenských věcech, jenom prostě podrbat, pokecat, svěřit 

se, slyšet jiný ţenský názor. A třeba pro člověka, který na tohle nemá 

čas, jít třeba na kávu, můţe ten časopis znamenat alternativu. I třeba 

chlap někdy potřebuje si zajít na pivo do hospody, a přestoţe svoji 

ţenu nesmírně miluje, tak v tu chvíli ji tam nechce. Chce tam být 

s těma chlapama bavit se o věcech, které ji ani nezajímaj a ţenská má 

to samé a ten časopis jí to můţe někdy nahradit. (Barbara) 

Barbara se v odpovědi na jinou otázku vyjádřila, ţe „ţeny jsou úplně jiné neţ 

chlapi“. Rozdíly vidí jak ve vzhledu, tak v myšlení a názorech. Barbara říká, ţe ţena, 

která v sobě „ţenskost“ potlačuje, je vlastně nešťastná, nebo se o hodně ochuzuje.  

Nemám ráda ţeny, které se snaţí chovat jako chlapi, které se 

snaţí být tvrďačky, potlačovat v sobě nějaké charakteristické rysy, 

protoţe jasně očividné, ţe ţeny jsou úplně jiné neţ chlapi. I co se týče 

myšlení, vzhledu, názorů, strašný rozdíl. Takţe kaţdá ţenská, která to 

v sobě potlačuje, tak si myslím, ţe je nešťastná uvnitř, nebo o strašně 

moc v ţivotě přichází. (Barbara) 

Toto tvrzení je podle mého názoru zaloţené na předpokladu, ţe „ţenskost“ nebo 

to, co znamená „být ţenou“ je jasné, samozřejmé a ţe to všichni lidé chápou stejně. V 

ţenských časopisech bychom myslím tento pohled našli. „Skutečnou“ ţenu zajímá, co 

se nosí za oblečení, jak se má líčit, jakou kosmetiku má pouţívat, má mít přehled o 

novinkách v módě, má se snaţit být co nejkrásnější, má o sebe pečovat. Všechny 

informátorky se shodly na tom, ţe ţeny tato témata zajímají, a ţe je to přirozené. V tom 

se liší od muţů, protoţe muţe zajímá něco jiného. Ţenské časopisy tyto premisy 
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nezpochybňují, ale naopak je neustále opakují a dávají jim široký prostor, a tím 

podporují genderové stereotypy.   
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5 Závěr  

Tato práce měla za cíl zjistit, jak ţeny čtou „exkluzivní“ ţenské časopisy – jak 

k nim přistupují a zabývala se také tím, co jim čtení přináší – tedy motivacemi ke čtení 

těchto časopisů.  

Jednou z výzkumných otázek, které jsem si na začátku této práce poloţila, bylo 

to, jakým způsobem čtenářky dekódují “exkluzivní“ ţenské časopisy, zda a v  jakých 

momentech dochází při čtení ke kritickému hodnocení textů a obrazových materiálů. 

Ukázalo se, ţe jedním z klíčových přístupů k těmto časopisům je právě určitý odstup a 

vyhranění se vůči nim. Informátorky v průběhu rozhovorů zdůrazňovaly, ţe 

k časopisům pro ţeny je třeba přistupovat s nadhledem a při čtení pouţívat „zdravý 

rozum“. 

Nejdůrazněji se informátorky ohrazovaly proti tomu, ţe by pouze pasivně 

přijímaly to, co jim časopis předkládá. Svou „aktivitu“ při čtení dokládaly například na 

tom, ţe mají svobodnou volbu si vybírat mezi inzerovaným zboţím (módním 

oblečením, líčením, ale i mezi radami a typy). Informátorky zdůraznily, ţe si vybírají 

podle svých vlastních preferencí anebo se inzerovaným zboţím „pouze“ inspirují. 

  Informátorky se takto vymezují proti tomu, ţe by se nechaly časopisem 

ovlivňovat. Z jejich výpovědí vyplynulo, ţe jsou si vědomy manipulativní moci 

časopisu, a právě proto, ţe o ní vědí, se nenechají lehce ovlivnit. Informátorky 

zdůrazňovaly, ţe jsou realistickými, soudně uvaţujícími čtenářkami, které dokáţou 

rozlišovat mezi realitou a fikcí, mezi tím, co je pouze marketingový trik a tím, co je 

uskutečnitelné. Informátorky také připustily, ţe některé čtenářky se mohou nechat 

časopisy ovlivnit, ale ony samy ne. Tím daly ještě více najevo svou aktivitu a 

„rozumnost“. 

Myslím, ţe tyto postoje jsou reakcí na současný diskurz zkoumání časopisů pro 

ţeny, i diskurz „ţenské četby“ obecně. Do společenského povědomí se „exkluzivní“ 

ţenské časopisy vepsaly jako nekvalitní a potenciálně škodlivá četba. Nepopírám to, co 

tvrdí mnohé výzkumy zabývající se obsahovou analýzou a analýzou ideologie obsaţené 

v těchto časopisech – ţe časopisy mohou ţenám škodit. Ale tento přístup zcela opomíjí 

právě to, jakým způsobem je časopis čten – dekódován – a chápe čtenářky jako pasivní 
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a lehce ovlivnitelné. Jak jsme viděli, samy čtenářky se právě oproti tomuto pohledu 

ostře vymezují a trvají na tom, ţe jsou schopny odolávat nátlaku a uvaţovat samostatně.  

Četba určená ţenám je obecně povaţována za „nízkou“ literaturu, je často 

kritizována a kritizovány jsou i její čtenářky. I kdyţ informátorky řekly, ţe jim čtení 

„exkluzivních“ ţenských časopisů přináší potěšení, ihned dodaly, ţe vědí, ţe toto 

potěšení je „špatné“. Aby se zbavily nálepky „hloupé čtenářky ţenských časopisů“, 

zdůrazňovaly, ţe čtení časopisů pro ně znamená relaxaci, chvíli, kdy se nemusejí 

věnovat ţádné intelektuálně náročné práci a vymezily se také vůči tomu, ţe by se 

nechaly časopisy ovlivňovat.  

Dalším cílem této práce bylo odhalit to, co ţenám čtení „exkluzivních“ ţenských 

časopisů přináší. Jednou z nejdůleţitějších funkcí, kterou ţenské časopisy plní 

v ţivotech čtenářek, je vytvoření prostoru pro sebe samu, chvíle, kdy se čtenářky mohou 

věnovat pouze tomu, co je zajímá. S tím je spjata relaxační funkce, čtenářky 

zdůrazňovaly, ţe si při čtení odpočinou, cítí se uvolněně, pohodově a mají dobrou 

náladu. Relaxace probíhá prostřednictvím zasnění, nahlédnutí do „jiného“, krásného a 

ideálního světa. To čtenářkám pomáhá se v myšlenkách přenést od všedních starostí 

k něčemu nevšednímu, zvláštnímu. Čtení oblíbených časopisů čtenářkám přináší radost, 

je to radost z prohlíţení krásných fotografií módního oblečení, ze čtení článků, které se 

věnují „ţenským“ záleţitostem, kosmetickým radám, typům na líčení, ale také různým 

reportáţím a rozhovorům s úspěšnými ţenami. Klíčovou sloţkou „exkluzivních“ 

časopisů pro ţeny je obrazová část časopisů: velké, lesklé, barevné fotografie modelek, 

oblečení, doplňků a kosmetických výrobků, popřípadě exotických krajin v cestopisných 

rubrikách – tedy na pohled krásných věcí – čtenářkám nabízejí moţnost zasnít se a po 

něčem touţit.  

Jedním z dalších témat, kterým se tato práce věnuje, je to, jak informátorky 

rozumí konceptu „exkluzivity“, zda své oblíbené časopisy povaţují za „exkluzivní“. 

Z odpovědí informátorek nevyplynulo, ţe by tyto časopisy chápaly jako „exkluzivní“, 

ukázalo se ale, ţe mezi hlavní rozdíly, které odlišují „exkluzivní“ ţenské časopisy od 

ostatních ţenských časopisů, je podle informátorek věk čtenářek a to, zda patří mezi 

„průměrné“ nebo „nadprůměrné“ ţeny. Zajímavé je, ţe kategorii věku informátorky 

spojovaly s různými genderovými a sociálními rolemi. Období „mládí“, tedy věk asi do 

čtyřiceti let, povaţovaly za období, kdy ţenu zajímají témata „exkluzivních“ ţenských 

časopisů. V této části ţivota je podle nich ţena zpravidla svobodná, bezdětná, studuje, 
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pracuje, „uţívá si“. Věk po čtyřicítce informátorky povaţovaly za období, kdy ţena jiţ 

má nebo zakládá rodinu – má roli manţelky a matky. Je to období starostí, kdy uţ ţenu 

nezajímají témata „exkluzivních“ časopisů, ale spíše časopisů typu Vlasta. Toto 

rozlišování ţivotních období ţeny vypovídá o předpokládané (reproduktivní) trajektorii 

ţivota informátorek. Informátorky se vymezují vůči tomuto věku a rolím, které s ním 

spojují, ale zároveň jsou to role, které ve svém dalším ţivotě očekávají.  

Jak můţeme vyvodit z výpovědí informátorek, koncept „průměrné“ a 

„nadprůměrné“ ţeny úzce souvisí s jejím sociálním zázemím, ale i s genderovými 

rolemi. Informátorky chápou jako „průměrné“ ţeny ze „středních“ poměrů, které bydlí 

na venkově nebo v malém městě a mají zpravidla rodinu s dětmi. Za „nadprůměrné“ 

povaţují naopak svobodné, bezdětné a dobře finančně zajištěné mladé ţeny, které bydlí 

ve velkých městech. Mohli bychom tedy říci, ţe jde o vymezení mezi společenskými 

třídami a genderovými rolemi. 

Z uvedeného lze vyvodit, ţe informátorky se ztotoţňují s mladými a 

„nadprůměrnými“ ţenami. Je moţné, ţe čtení „exkluzivních“ časopisů pro ţeny 

informátorkám pomáhá cítit se právě jako „nadprůměrné“ ţeny.  

Čtení ţenských časopisů čtenářkám umoţňuje, aby zůstaly ve „spojení se 

světem“, tedy s určitou „částí světa“. Je pro ně totiţ důleţité vědět, co je právě v módě, 

a to nejen v oblasti módního oblečení. Díky časopisům získávají přehled o dění ve světě 

slavných lidí, módy, kosmetiky a líčení. Časopis jim nabízí jistý informační „servis“ 

z těchto oblastí a čtenářky si rády nechají poradit nebo se inspirovat. Proč jsou pro ně 

tato témata důleţitá? 

Tuto odpověď myslím nabízí poslední kapitola této práce, která se zabývá tím, 

ţe informátorky chápou ţenské časopisy jako prostor výhradně pro ţeny. Umoţňují jim 

tedy sebe-identifikaci s tím, co je „ţenské“. Právě výše zmíněná témata (móda, líčení 

atd.) jsou podle informátorek určena pro ţeny. Tato témata muţe nezajímají, a proto 

ţenské časopisy nečtou. Myslím, ţe tato tvrzení jsou zaloţena na přesvědčení, ţe ţeny a 

muţi jsou zcela odlišnými bytostmi, ţe „skutečné“ ţeny se starají o svůj vzhled a 

připisují mu velkou důleţitost. Naopak muţi se o tyto záleţitosti příliš nestarají a mají 

jiné zájmy. V tomto rozlišení spatřuji moţný vliv časopisů, které tyto genderové 

stereotypy neustále opakují a tím i podporují. 
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7 Přílohy 

7.1 Seznam otázek pro rozhovor 

Otázky týkající se procesu výběru a čtení časopisů pro ţeny, jejich specifičnosti 

a čtenářské zkušenosti s nimi 

 

 Která tištěná média pravidelně čtete? (noviny, společenské časopisy, 

zájmové časopisy…) 

 Jak byste tato média rozdělila? (viz předchozí ot.) 

 Kolik času týdně věnujete čtení? (Denně nebo týdně, beletrie, časopisy, 

noviny) 

 Jak dlouhou čtenářskou zkušenost máte s časopisy pro ţeny? 

 Které ţenské časopisy pravidelně čtete? 

 Čtete pravidelně jeden titul nebo střídáte různé tituly?  

 Co říkáte cenám těchto časopisů? Jsou přiměřené? 

 Podle čeho, podle jakých kritérií jste si vybrala časopis, který pravidelně 

čtete?  

 (V případě, ţe informátorka čte více titulů) Podle čeho si vybíráte to, 

který časopis si zrovna koupíte? 

 V čem se – podle Vás – liší časopisy určené ţenám od ostatních 

časopisů? 

 Proč Vy sama tyto časopisy čtete? 

 Vnímáte nějaké rozdíly mezi různými časopisy pro ţeny? (např. 

srovnání/kontrast Ţena a ţivot, Překvapení atd. x Elle, Cosmopolitan…) 

 Jak si čtete nebo prohlíţíte nový časopis? (doplňující otázky např. 

Popořadě? Pokud ne, které rubriky nebo články si vybíráte jako první?) 

 Je něco, co Váš časopis „umí“ lépe neţ ostatní časopisy? 

 Časopisy pro ţeny bývají často kritizované, setkala jste se někdy 

s odmítavou reakcí okolí? 
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Otázky týkající se motivací ke čtení, pocitů se čtením spojených a okolností, 

které mají se čtením spojitost 

 Kde nejčastěji čtete? (např. doma, při cestě v tramvaji, v kavárně) 

 Kdy nejčastěji čtete tyto časopisy? Je nějaká denní doba, ve které je čtete 

nejčastěji?  

 Co Vám Váš časopis nabízí?  

 Co si od čtení slibujete?(bude-li informátorka hovořit o informacích, 

doplňující otázka: Které informace a proč jsou pro Vás důleţité?) 

 Co je pro Vás ideální časopis? Co musí mít? 

 Je čtení Vašeho oblíbeného časopisu spojeno s nějakým emocionálním 

rozpoloţením, stavem? (popř. doptat se na spojitost s činností) 

 Jaké proţíváte pocity při listování časopisem, při jeho čtení? 

 Kdyţ listujete časopisem, honí se Vám hlavou nějaké představy, 

fantazie?  

 Jaké jsou chvíle čtení? Mohla byste je popsat? 

 Dělíte se s někým o svůj čtenářský záţitek? Povídáte si s někým o 

článcích? 

 

 

Otázky týkající se „exkluzivity“ časopisů – jak se k tomuto označení 

informátorky vztahují a jak se vztahují k ideálům, které časopisy předkládají 

 Tyto časopisy bývají označované jako „exkluzivní“. Souhlasíte s tímto 

označením? 

 V čem tato „exkluzivita“ spočívá/ měla by spočívat? 

 Koresponduje svět zobrazovaný v časopisech pro ţeny s Vaším 

vnímáním světa? 

 Pokud ne: V čem vidíte rozdíly? Pokud ano: Bylo tomu tak vţdycky? 

 Objevují se kritiky, které ukazují na rozporuplnost některých sdělení 

v časopisech pro ţeny. Vnímáte některé tyto rozpory? Pokud ano, které 

to jsou? 
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 Chápete to, jak časopis zobrazuje ţivot (svět, ţeny) jako ideály?  

 Pokud ano, je těţké se vyrovnat s „ideálem“ ţivota nebo světa, který 

časopisy předkládají? 

 Jsou pro Vás přínosné rady a tipy, které časopisy nabízejí? 

 Je pro Vás – jako pro ţenu – důleţité číst časopisy určené ţenám? 

 Je pro Vás důleţitá vizuální sloţka časopisu?  

 V jakém vztahu je podle Vás obrazová a textová sloţka v časopisu? 

(Doplňují se?) 

  


