
   

Anotace (abstrakt) 

Bakalářská práce pojednává o ženských internetových serverech v České republice. 

Několik kapitol je věnováno historii internetu a internetových serverů v České 

republice, internetu jako masovému i komunikačnímu médiu a psychologii komunikace 

uživatelů internetu. Práce se věnuje především zmapování českých internetových 

serverů zaměřených na ženy a dívky. U jednotlivých serverů zkoumá provozovatele, rok 

založení, průměrný počet reálných uživatelů, kteří server denně navštíví, a čas, který  

zde uživatelé stráví. Práce se dále zabývá tématy, kterým se servery věnují, rozdělení  

těchto témat na rubriky, propojenost serverů se sociálními sítěmi, vzhledu stránek, zda 

mohou uživatelé publikovat vlastní příspěvky a jak mohou komunikovat s provozovateli 

serveru a sami mezi sebou v daném prostředí. Cílem práce je zhodnotit 

nejnavštěvovanější ženské servery, témata, kterým se nejvíce věnují a také 

charakterizovat typ žen, které servery navštěvují. 

 

Abstract 

Bachelor thesis deals with women's websites in the Czech Republic. Several chapters 

are devoted to the history of the Internet and websites in the Czech Republic, the 

Internet as a mass and communication medium and the psychology of Internet users. 

The thesis is primarily devoted to mapping the Czech websites aimed at girls and 

women. For each website it examines the operators, founding year, average daily 

number of real users and the time that users spend at website. The thesis also deals with 

topics and its division at websites, connectedness with social networks, websites desing, 

when users of the websites can publish their own contributions and how they can 

communicate with the websites. The aim of the thesis is to evaluate the most popular 

women's websites, most dedicated topics and characterize the type of women who use 

women websites. 
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Úvod 

Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila ženské internetové servery v České republice, 

respektive jejich zmapování a charakteristiku. Věnovat se budu i obecné charakteristice žen, 

které je navštěvují. Téma jsem si zvolila z několika důvodů. Sama ženské servery občas 

navštěvuji a toto prostředí mě z hlediska médií fascinuje. Podle výzkumů Českého 

statistického úřadu se počet žen využívajících internet od první poloviny devadesátých let 

dvacátého století průběžně zvyšoval a v současné době používá internet 62,3% žen
1
.Co tedy 

vlastně internetové servery pro ženy nabízí a na co se zaměřují? 

 

První část práce se měla původně věnovat historii prvních internetových serverů pro ženy a 

charakteristice jednotlivých věkových období ženy. Avšak během studia výzkumů chování 

lidí na internetu a publikací věnujících se komunikaci na internetu jsem došla k názoru, že 

věkové období ženy nemusí přesně reflektovat to, co žena na internetu vyhledává. Proto jsem 

se rozhodla první část zaměřit na historii internetových serverů, založení prvních ženských 

serverů, komunikaci a chování žen na internetu. 

Druhá část práce se zabývá zmapováním ženských internetových serverů v České republice, 

popisu jednotlivých serverů a charakterizováním témat, kterým se věnují. Třetí část práce se 

věnuje charakteristice žen navštěvující servery, a to konkrétně jejich věku, vzdělání a sociální 

roli. V závěru práce pak hodnotím nejnavštěvovanější servery, témata, na něž se servery 

zaměřují, a ženy, které patří do cílové skupiny ženských internetových serverů. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1
 Informační technologie. Uživatelé internetu, Český statistický úřad. Aktualizováno dne: 6.3. 2012, [online]. [cit 

10. 5. 2012]. Dostupné na: http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/AA002293CE/$File/1413119904.pdf 



   

1. Internet jako masové a komunikační médium 

1.1 Historie internetu a internetových serverů v České republice 

 

1.1.1 Historie internetu  

Počátky Internetu, „celosvětové počítačové sítě sestávající z řady větších a menších 

počítačových sítí, které k výměně a přenosu digitálních dat využívají protokol TCP/IP“
2
, jsou 

spojené s Arpanetem. „Původně americký vojenský projekt ze 60. let, jehož zadáním bylo 

vyřešit předávání, sdílení a ukládání dat takovým způsobem, aby data zůstala zachována i 

v případě útoku na konkrétní počítače v síti, přerostl nejprve v akademickou, respektive 

univerzitní síť a od 80. let 20. století se začal měnit v univerzálně používanou globální síť 

Internet [...] Na počátku 90. let se začalo rozvíjet technologické prostředí World Wide Web, 

do něhož je možné volně umisťovat libovolné informace a vyhledávat v nich.“
3
  

 

Počátek Internetu v České republice, respektive v Československu, můžeme datovat na 

začátek devadesátých let, kdy v listopadu 1991 v ČVUT úspěšně proběhl první pokus o 

připojení na internet k již existujícímu uzlu v Linci. Oficiálně byla tehdejší ČSFR k internetu 

slavnostně připojena až 13. února 1992. Po rozpadu Československa se tehdejší síť s názvem 

FESNET (Federal Educational and Scientific Network) rozdělila na český CESNET (Czech 

Educational and Scientific Network) a slovenský SANET (Slovak Academic Network). V 

listopadu 1992 byla pevnou telefonní linkou propojena města Praha a Brno, další města se 

následně připojovala velmi rychle. V současné době je internetovou sítí pokryta téměř celá 

republika. V lednu 2011 česká vláda vydala dokument „Státní politika v elektronických 

komunikacích - Digitální Česko“, jehož cílem je do roku 2013 zajistit, aby obyvatelé po celé 

České republice měli přístup k vysokorychlostnímu internetu.
4
 

Ačkoliv CESNET zaznamenal poptávku po komerčním využití internetu již v roce 1993, až 

do poloviny roku 1995 ho mohla využívat pouze akademická obec.  

V roce 1995, kdy skončil monopol Eurotelu na poskytování datových služeb, se trh uvolnil i 

pro další poskytovatele veřejných datových služeb. O rok později byl založen první 

                                                   
2
 MRKVIČKA, Tomáš. Internet. In: REIFOVÁ, Irena a kol. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Porál, 

2004, s. 94. ISBN 80-7178-926-7. 
3 BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií, KÖPPLOVÁ, Barbara. Vyd. 1. Praha: Grada 

Publishing, 2011. 448 s., ISBN 978-80-247-3028-8 
4
 Digitální Česko, [online]. Dostupné na: http://www.digitalnicesko.cz/Digitalni_Cesko/Digitalni_Cesko_-

_stranky_jsou_pripravovany.html 



   

vyhledávácí server a postupně na internetu začali publikovat i vydavatelé tištěných periodik.  

To bylo pro vytvoření a rozvoj internetových serverů velmi důležité, protože „se vznikem 

nového komunikačního média internetu a především s masovým rozšířením aplikace world 

wide webu na technickém základu internetu v 90. letech vznikl prostor pro publikační aktivity 

mající charakter masové komunikace.
5
 Digitalizace médií tak podle Jiráka a Köpplové (Jirák, 

Köpplová, 2009) umožnila prudký rozmach počítačových a telekomunikačních sítí, které daly 

prakticky vzniknout novému průmyslovému odvětví, nabídly okamžitou výměnu informací 

bez ohledu na vzdálenost, zlevnily a mnohonásobně zvětšily možnosti zveřejňování a 

současně zjednodušily výrobu nejrůznějších typů mediálních obsahů a zrychlily jejich využití 

a distribuci. 

 

1.1.2 Historie internetových serverů 

V České republice začaly internetové servery vznikat v druhé polovině devadesátých let. Jako 

první a zároveň nejvýznamnější můžeme označit Seznam.cz, který v roce 1996 založil Ivo 

Lukačovič jako první katalogový vyhledávací server v České republice. Od roku 1997 

poskytuje i emailovou službu a rozšířil se i o další servery, například Novinky.cz, Finance.cz, 

Lidé.cz, atd. V současné době je jeho průměrná denní návštěvnost okolo 2.320.000 reálných 

uživatelů.
6
 

Dalšími servery, které vznikly v první polovině devadesátých let, jsou Centrum.cz a Atlas.cz. 

Centrum.cz založila 7. září 1999 společnost NetCentrum a podle NetMonitoru je považován 

za druhý nejnavštěvovanější server v ČR-jeho průměrná denní návštěvnost je okolo půl 

milionu uživatelů.
7
 Atlas.cz byl spuštěn v roce 1997 a jako první v České republice nabídl 

fulltextové vyhledávání, které umožňuje hledat klíčová slova či celé fráze v databázích nebo 

textových souborech.
8
 V roce 2008 se Centrum.cz a Atlas.cz spojily, a vznikla tak společnost 

Centrum holdings, která provozuje oba servery. 

 

                                                   
5
 ŠMÍD, Milan,:Pražské sociálně vědní studie: Žurnalistika v informační společnosti: Internetizace a digitalizace 

žurnalistiky. Mediální řada MED-003, Fakulta sociálních věd UK, 2006 
6
 NetMonitor (Praha) [online]. Dostupné z: http://www.netmonitor.cz/verejne-vystupy 

7
 NetMonitor (Praha) [online]. Dostupné z: http://www.netmonitor.cz/verejne-vystupy 

8
 DANIEL, Pavel, Atlas.cz chce být dvojkou na internetovém trhu. Strategie.e15cz. Poslední editace 8. 11. 2007 

[cit 5. 5. 2012]. [online]. Dostupné z: http://strategie.e15.cz/zurnal/atlas-cz-chce-byt-dvojkou-na-internetovem-

trhu-419187 



   

V současné době se do projektu měření návštěvnosti internetových stránek NetMonitor 

zapojuje 695 serverů, nicméně vzhledem k faktu, že zapojení do tohoto projektu je 

dobrovolné, nejsou zde zahrnuty všechny. Celkový počet serverů tak může být mnohem vyšší.  

Dnešní internetové servery již neplní jen funkci katalogových vyhledávačů, ale i 

zpravodajskou a tématicky zaměřenou. Nezanedbatelná část je tvořena internetovou verzí 

periodického tisku. NetMonitor rozděluje internetové servery do těchto kategorií: 

1) HP rozcestníky-mezi ně patří již zmíněné internetové portály Seznam.cz a Centrum.cz 

2) Zpravodajské servery  

3) Ekonomické, finanční a právnické servery  

4) Servery věnující se sportu 

5) Servery zaměřené na ženy, děti a zdraví 

6) Mužské magazíny o životním stylu 

7) Bulvární magazíny 

8) Komunitní a teens servery a servery věnující se fotogaleriím 

9) Servery Auto-moto 

10) Zábava a hry 

11) Bydlení a reality 

12) Společenské magazíny 

13) Cestování 

14) TV a rádia 

15) IT servery, mobilní a digitální technologie 

16) Komunikační služby – e-mail, ICQ, sms brány apod. 

17) Zájmové servery a hobby 

18) E-commerce servery – slevové portály, bazary, aukce, apod. 

19) Servery obsahující databáze a katalogy – například Známýlékař.cz, Mapy.cz, Firmy.cz, 

DPP.cz, apod. 

 

1.1.3 Historie ženských internetových serverů 

Ačkoliv na sklonku roku 1998 tvořily ženy 12,4% uživatelů internetu
9
, první internetové 

servery zaměřené na ženy se začaly v České republice objevovat již v roce 1999. Nejstarším 

je Dáma.cz, která byla založena v roce 1999. V roce 2000 ji následovaly další, například 

                                                   
9
 PETERKA, Jiří. Jak se vyvíjí český internet. Esquire. 1999, roč. 99, č. 3. [online]. [cit 7. 9. 2011]. Dostupné z: 

http://www.webdesign.paysoft.cz/clanky/2006/historie-ceskeho-

internetu/http://www.earchiv.cz/a99/a903o200.php3 



   

Žena-in.cz, Femina.cz, Babinet.cz. V současné době, podle výzkumů NetMonitoru, tvoří ženy 

téměř polovinu uživatelů internetu, což může být jedním z hlavních důvodů, že se portfolio 

ženských internetových serverů v porovnání s rokem 1999 podstatně rozšířilo. Na českém 

trhu můžeme v současné době najít dvacet devět ženských serverů. 

 

1.2 Komunikace na internetu a internetových serverech 

1.2.1 Komunikace a masová média 

Na ženských serverech primárně probíhá jednostranná komunikace, kdy se server, jakožto 

zdroj, snaží předat sdělení formou publikovaných článků, ať už v podobě vlastních či 

marketingových, příjemci sdělení, tedy svým uživatelkám. Vzhledem k faktu, že podle 

serverů tvoří většinu jejich uživatelů ženy, dovolím si používat pouze výraz „uživatelka“.  

Většina komunikace zprostředkovávaná masovými médii je považována za jednosměrnou, 

protože „podavatel mediovaného sdělení (masové médium) nemá s příjemci (tedy s publikem) 

bezprostřední, hmatatelný kontakt a „nevidí“ jejich reakce“.
10

 Obvykle tak masové médium 

získává reakce na své sdělení „se zpožděním a ve zvláštní podobě (ve výsledcích výzkumu 

čtenosti, či spokojenosti, prostřednictvím prodaného nákladu nebo v průzkumech trhu, 

rozborem dopisů a telefonátů redakci, počtem „návštěv“ na www stránce apod.) – jedná se 

tedy o odloženou, institucionalizovanou a nepřímou vazbu, byť v různé míře.“
11

 Avšak 

servery poskytují svým registrovaným uživatelkám možnost reagovat vložením komentáře ke 

všem publikovaným článkům. Mediální komunikace na internetových serverech tak přestává 

být čistě jednosměrná, nicméně vzájemná „komunikace“ obvykle probíhá pouze tak, že server 

publikuje článek, který uživatelka okomentuje. Co se týče reakcí u publikovaných článků, při 

bližším zkoumání můžeme zjistit, že pomocí komentářů nekomunikují uživatelky jen 

se serverem ale i samy mezi sebou. V rámci reakcí na sdělení pak probíhá diskuse jen mezi 

některými uživatelkami. Komunikace mezi uživatelkami v rámci komentování článků na 

serverech tak získává i určité charakteristické prvky interpersonální a skupinové komunikace. 

Některé servery také umožňují registrovaným uživatelkám komunikovat s ostatními 

uživatelkami prostřednictvím chatu a tzv. diskusních klubů a skrze čtenářskou redakci 

uveřejňovat své vlastní články. 

                                                   
10

 JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 413 s. ISBN 978-80-7367-

466-3. 
11

 JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 413 s. ISBN 978-80-7367-

466-3. 

http://www.stránce/


   

1.2.2 Psychologie uživatelské komunikace na ženských internetových 

serverech 

Ačkoliv je tato práce zaměřena především na ženské internetové servery a témata, kterým se 

věnují, je podle mého názoru důležité zaměřit se i na komunikaci žen na internetových 

serverech jako takovou.  

Internet je obecně považován za „prostředí bez zábran“, místo, kde „mizí bariéry. Ve 

virtuálním prostředí lidé hledají možnost svobodného projevení sebe sama, svých názorů, 

pocitů a tužeb.“
12

  Virtuální prostředí je dále vnímáno jako místo určené pro zábavu, relaxaci, 

místo, kde se můžeme uvolnit a „ventilovat své problémy, bolesti, pocity, svěřit se, pociťovat 

sounáležitost s ostatními atd.“
13

 Často se také objevuje názor, že pro internet je velmi zásadní 

pocit anonymity, který jeho uživatelé získávají. Nicméně podle mého názoru je velmi důležitá 

i „absence sebe sama jako fyzického objektu“.
14

 Mizí obavy a komplexy z toho, jak 

uživatelka vypadá, jak se vnímá po fyzické stránce. Nikdo ji nebude kritizovat za to, jaký má 

účes, jak se obléká, jakou má postavu atd. Je důležité vzít v potaz, že v „prostředí internetu se 

nenachází jedinec jako fyzický subjekt, ale zachází se zde pouze s reprezentacemi sebe 

sama.“
15

 Šmahel (Šmahel, 2003) dokonce uvádí fenomén opravdového já. Dle jeho výzkumů 

se „někteří lidé domnívají, že právě v prostředí internetu mají možnost projevit své pravé, 

čisté, nefalšované já, já nezatížené maskami, komplexy a rolemi reálného světa.“
16

 Můžeme 

nalézt i obdobný pohled na virtuální identitu s tím, že „virtuální je možné, tedy i reálné a 

doplňuje, umocňuje realitu. […] Je-li tedy identita definována jako prožívání a uvědomování 

si sama sebe, své jedinečnosti i odlišnosti od ostatních, definice virtuální identity může znít 

velmi podobně. Virtuální identita je osobně zvolená konstrukce prožívání a uvědomování si 

sama sebe, dvě jedinečnosti i odlišnosti od ostatních.“
17
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2. Mapování ženských internetových serverů 

 2.1 Způsob vyhledávání 

V této kapitole se práce bude zabývat mapováním ženských internetových serverů v České 

republice. Pro vyhledávání jsem použila výsledky výzkumů projektu NetMonitor týkající se 

serverů zaměřených na ženy a dále výsledky vlastního průzkumu na Google.cz a Seznam.cz.   

 

 2.1.1 Projekt NetMonitor 

NetMonitor je „rozsáhlý výzkumný projekt, jehož cílem je poskytnout informace o 

návštěvnosti internetu a sociodemografickém profilu jeho návštěvníků v České republice. 

Zadavatelem projektu je SPIR (Sdružení pro internetovou reklamu v ČR), realizátorem je 

společnost MEDIARESEARCH, a. s. ve spolupráci se společností Gemius S.A.“
18

 Zapojení 

do projektu je pro servery dobrovolné, navíc projekt NetMonitor je „určen výhradně 

reklamním serverům, tj. takovým, které na svých stránkách umožňují placené umísťování 

reklamních formátů jiných subjektů, a které mají na toto využití reklamního prostoru veřejně 

dostupný ceník“
19

. NetMonitor tak nezahrnuje všechny ženské internetové servery dostupné 

v České republice.   

 

 2.1.2 Vyhledávání prostřednictvím internetových portálů 

Při mém vlastním průzkumu jsem využívala internetových portálů Seznam.cz a Google.cz. 

Pro vyhledávání jsem použila tato klíčová slova: žena, ženské internetové servery, ženský 

web, web pro ženy, žena and server, žena and web, server pro dívky, server pro holky, dívka 

and server, holka and server, web pro dívky. 

 

 2.1.3 Výběr jednotlivých ženských internetových serverů 

Na internetu můžeme najít velké množství serverů zaměřených nejen na ženská témata, ale i 

rodinné servery, servery věnující kosmetice nebo zdraví. Pro vytvoření seznamu serverů pro 

ženy jsem zvolila toto kritérium: Server musí být primárně zaměřen na ženu a sám se tak 

prezentovat. Seznam tak nezahrnuje servery věnující se obecně celé rodině, zdraví, designu, 
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vaření, pouze bulvárním tématům či stylu oblékání a líčení. Ačkoliv seznam obsahuje i 

některé internetové verze časopisů nebo přílohy deníků pro ženy, zahrnuje pouze servery, 

které obsahují kompletní články, nikoliv jen odkazy na aktuální vydání tištěného magazínu, a 

uživatelky zde mají možnost publikované články hodnotit, či komentovat.  

 

 2.2 Seznam ženských internetových serverů 

Charakteristika každého serveru bude obsahovat tyto informace, pokud budou dostupné: 

informace o provozovateli, rok spuštění, popis serveru, případné propojení serveru se 

sociálními sítěmi, rozdělení témat do rubrik, nabízené služby, rozsah článků, denní průměrnou 

návštěvnost reálnými uživateli a průměrný čas, který zde denně stráví. Pro získání těchto 

informací jsem využívala výsledků výzkumu NetMonitoru, údajů a témat uvedených na 

jednotlivých serverech, popřípadě jsem informace zjišťovala přímo u provozovatelů. Seznam 

serverů rozdělím na tři kategorie – sekce určené ženám v rámci zpravodajských portálů, 

servery pro ženy a tematicky zaměřené weby pro ženy. 

 

 2.2.1 Sekce určené ženám v rámci zpravodajských serverů 

 2.2.1.1 Novinky.cz|rubrika Žena 

Rubrika Žena byla na zpravodajském serveru Novinky.cz založena v dubnu 2006. Není tedy 

samostatným serverem, ale jednou z rubrik Novinky.cz. Přesto je dle výzkumu NetMonitoru 

nejčtenějším serverem o ženách. Jeho průměrná denní návštěvnost dosahuje téměř 210 tisíc 

reálných uživatelů, kteří na stránkách průměrně stráví čtyři minuty. Server je dostupný na 

webové adrese: www.novinky.cz/zena/. 

 

Na rozdíl od převážné většiny serverů nemá hlavní stránku. Na stránkách zpravodajského 

serveru Novinky.cz je odkaz na rubriku Žena, po jejím zobrazení zde najdeme chronologicky 

řazený seznam článků věnovaných tématům týkající se žen. Podrubriky se dělí na Vztahy a 

sex, Zdraví, Styl a Děti. Po otevření jedné z podrubrik se chronologicky zobrazí pouze články 

z dané podrubriky. Rubrika Žena má stejný design jako zbytek serveru. Vedle výpisu článků 

jsou zde reklamní bannery a celý je server je též propojený se sociálními sítěmi Facebook, 

Twitter a Lidé.cz.  Články mají rozsah jednu až 7 normostran a je možné k nim přidávat 

komentáře.  



   

 

 2.2.1.2 Ona.idnes.cz 

Ani server Ona.idnes.cz  není samostatným serverem, ale rubrikou zpravodajského portálu 

idnes.cz a zároveň internetovou verzí pondělní přílohy Ona Dnes deníku Mladá fronta Dnes, 

který vydává společnost Mafra. Je třetím nejčtenějším serverem v České republice, jeho 

průměrná denní návštěvnost je 64 tisíc reálných uživatelů, kteří zde v průměru stráví sedm 

minut. Ona dnes začala vycházet v dubnu 2000. Server je dostupný na webové adrese 

www.ona.idnes.cz. 

 

Přestože se jedná pouze o rubriku zpravodajského portálu idnes.cz, má svou vlastní úvodní 

stránku. Nalezneme na ní rozdělení do podrubrik, u nichž jsou zobrazeny tři názvy článků 

s fotografií, které téma přibližují. I zde jsou na stránkách rubriky a samotných článků 

zobrazeny reklamní produkty komerčních firem. Server je propojený nejen se sociálními 

sítěmi Facebook a Twitter, ale je možné článek odeslat prostřednictvím e-mailu. Rubrika 

Žena má stejný design stránek jako zbytek serveru idnes.cz 

Rubrika se dělí na několik podrubriky. Společnost zahrnuje články a rozhovory s veřejně 

známými osobnostmi. Podrubrika Krása se věnuje péči o tělo a pleť, vlasům a jejich úpravě, 

líčení a tématu plastické chirurgie. Móda obsahuje články o aktuálních a budoucích trendech 

v módním průmyslu, o přehlídkách, módních doplňcích a stylu oblékání celebrit. Další 

podrubrika Maminka se zaměřuje na těhotenství, děti a jejich výchovu, školní docházku a 

rodinné vztahy. Vztahy a sex se věnují partnerským vztahům, sexuálním tématům, 

psychologii osobnosti a kariéře. Zároveň zde server uveřejňuje příběhy čtenářek. Zdraví je 

zacíleno na zdravou výživu, fyzické a psychické zdraví a nemoci. Zahrnuje i seriál „můj boj 

s nemocí“, do kterého mohou uživatelky poslat svůj příběh. I podrubrika Dieta je zaměřena na 

zdravou výživu, hubnutí, sportování a formování postavy. V Receptech nalezneme všechny 

druhy pokrmů, recepty mohou vkládat i čtenářky. Dále je zde podrubrika na téma Naši muži, 

kde jsou rozhovory se slavnými a úspěšnými muži, s muži z různých povolání a články o 

„mužském“ pohledu na „ženský“ svět. Styl je zaměřen na trávení volného času, design, 

dekorace a úpravy bytů a zahrady. Podrubrika Poradna je tvořena dotazy uživatelek, na které 

odpovídají odborníci z různých oborů, například psychologie, plastická chirurgie, dietologie, 

gynekologie apod. Kavárnička je obdobou diskuzního klubu, kde témata zadává buď samotný 

server, nebo jakákoliv uživatelka. Co se týče podrubriky Blogů, najdeme v ní články od 

veřejně známých osobností i od některých uživatelek. Na rozdíl od běžné registrace, která je 

http://www.ona.idnes.cz/


   

automatická a kde je povolena přezdívka, tzv. nick, u blogů musí registraci schválit správci 

serveru, pseudonym se povoluje jen u výjimečných případů a uživatel je povinen představit 

nejen sebe ale i téma, o kterém hodlá psát. Posledními podrubrikami jsou Slevy, kde se 

zobrazují hlavní strana ze slevového portálu Slevomat.cz a Firemní články, které prezentují 

jsou komerční sdělení.  

Články mají obvykle rozsah jedné až tří normostran, jsou doplněny několika ilustračními 

fotografiemi nebo portréty a je možné k nim připojovat komentáře.  

 

 2.2.1.3 Blesk.cz| rubrika Pro ženy 

Blesk.cz|rubrika Pro ženy je rubrikou bulvárního serveru Blesk.cz a zároveň i internetovou 

verzí přílohy Blesk pro ženy deníku Blesk, který vydává Ringier Axel Springer CZ. Průměrná 

denní návštěvnost je 40 tisíc reálných uživatelů, kteří zde v průměru stráví necelých sedm 

minut za den. Rubrika byla spuštěna v říjnu 2009. Server je propojen se sociálními sítěmi 

Facebook a Twitter a je dostupný na webové adrese: www.bleskprozeny.cz. 

 

Na hlavní stránce najdeme rozdělení rubriky na podrubriky a nabídku čtyř aktuálních článků s 

fotografiemi. Dále jsou na hlavní stránce zobrazeny podkategorie se třemi titulky článků, 

anotací a fototografií, reklamní bannery a odkazy na další aktuální články z Blesk.cz. Logo 

Blesk.cz pro Ženy je červeno-bílé, vzhled článků je však tvořen černým textem na bílém 

podkladu.  

V seznamu podrubrik je nejdříve uveden odkaz na Blesk.cz, který uživatelku vrátí zpět na 

hlavní stránku serveru Blesk.cz. Další podrubrika Móda a krása zahrnuje články zaměřené na 

oblékání a líčení celebrit a věnující se péči o pleť a tělo. Podrubrika VIP obsahuje příběhy 

celebrit a rozhovory s nimi. Následující podrubrika Osudy představuje články o „obyčejných“ 

lidech, jejichž život ovlivnila nějaká senzace nebo neobvyklost. Láska a sex se především 

věnuje tématu nevěr, sexu, manželství a radám, jak najít partnera. Podrubrika Rodina se 

zaměřuje na výchovu dětí, rodiny celebrit, rodinné vztahy a dětské nemoci. Zdraví a hubnutí 

je zaměřené na redukci tělesné hmostnosti, cvičení, různé nemoci a rady pro jejich prevenci. 

Navíc obsahuje seriál „Blesk říká ne anorexii“, který pojednává o příbězích anorektiček. 

Podrubrika Recepty zahrnuje recepty na různé pokrmy vložené redakcí nebo samotnými 

uživatelkami. Volný čas se věnuje tipům na kulturu, dovolenou, dárky a trávení volného času. 

Poslední podrubrika Magazíny odkazuje na ostatní internetové verze příloh deníku Blesk.  



   

Články jsou bulvárně zaměřeny, jsou doplněny fotografiemi a jejich rozsah okolo jedné až 

dvou normostran.  

 

2.2.2 Servery pro ženy 

 2.2.2.1 Server ProŽeny.cz 

Server ProŽeny.cz, jehož provozovatelem je internetový portál Seznam.cz, byl spuštěn ke dni 

20. 8. 2011. Podle NetMonitor druhým nejnavštěvovanějším ženským serverem. Jeho 

průměrná denní návštěvnost činí 192 tisíc reálných uživatelů, kteří zde denně průměrně stráví 

pět minut. Server je dostupný na webové adrese: www.prozeny.cz. 

 

Na hlavní stránce nejprve nalezneme rozdělení webu na sekce Magazín, Video, Horoskopy, 

Poradny, Nákupy, Recepty, Bazar, Soutěže a Pavlač. Zároveň je zde hned zobrazena sekce 

Magazín, která se dále dělí na rubriky Krása a móda, Sex a vztahy, Zdraví a životní styl, Děti 

a rodina, Bydlení a zahrada, Společnost a kultura a Vaše příběhy. Na hlavní stránce jsou u 

každé rubriky čtyři články s fotografiemi. Celý server proveden v bílé, oranžové a černé 

barvě. Na hlavní stránce i na stránkách jednotlivých rubrik a článků jsou zobrazeny i reklamní 

bannery. Server je propojený se sociální sítí Facebook. 

Rubrika Krása a móda se věnuje aktuálním a budoucím trendům v oblečení, kosmetice a 

líčení, radám, jak se ženy mají líčit, starat o pokožku, oblékat při různých typech postavy a 

doporučení, kde oblečení a kosmetiku nakoupit. Další rubrika Sex a vztahy se zaměřuje na 

partnerské vztahy, rady v lásce a sexu, mateřství a problematice nevěr a úmrtí partnera. Dále 

zde najdeme sérii článků „Jak to vidí chlap“, ve kterých je popisován „mužský“ pohled na 

„ženské“ záležitosti. Zdraví a životní styl soustřeďuje články na téma stravování, hubnutí a 

diety, nemoci, estetická medicína a věštění. Rubrika Děti a rodina je zaměřená na témata 

těhotenství a porodu, dětí od kojeneckého věku až po teenagery, rodinné vztahy, problematiku 

výchovy, drog a šikany a rodinného práva a financí. Nalezneme zde i „Zápisník uštvané 

matky“, který píše jedna z čtenářek. Následující rubrika Bydlení a zahrada obsahuje články o 

rekonstrukcích domů, bytů, zahrad, vybavení a design domu/bytu. Ve Společnosti a kultuře 

nalezneme bulvární články o celebritách, které se věnují jejich soukromému a pracovnímu 

životu, seriálům a filmům. Poslední rubrika Vaše příběhy obsahuje články s příběhy čtenářek, 

které jsou ale napsané redakcí.  

http://www.prozeny.cz/


   

Články uveřejněné na serveru mají rozsah od dvou do čtyř normostran a jsou doplněny 

několika ilustračními obrázky. Každý článek je možné ohodnotit a přiložit k němu komentář. 

V jednotlivých rubrikách jsou články řazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.  

Mezi zbylé sekce serveru patří Video, které obsahuje video reportáže týkající se módních 

trendů, úpravy vzhledu, životního stylu a cvičení. Sekce Horoskopy obsahuje denní horoskop 

a osobní výklady astrologů. Další sekce Poradny funguje tak, že uživatelky sem vkládají 

dotazy, na které pak odpovídají odborníci z různých oblastí, kteří se serverem spolupracují, 

například vizážisté, lektoři STOBu, lékaři, psychologové atd. Poradna je rozdělena na tyto 

oblasti: Astrologie a výklad z karet, Krása a móda, Sex a vztahy, Zdraví a životní styl, Děti a 

rodina, Bydlení a zahrada a Recepty. Sekce Nákupy obsahuje seznam různých produktů a 

služeb, které jsou odkazem na server Zboží.cz, který je také provozován portálem Seznam.cz, 

a slevové servery. 

Následující sekce Recepty obsahuje recepty od čtenářek, redaktorek a šéfkuchařů. Bazar je 

katalog nákupu a prodeje od aut, přes nábytek, kosmetiku až po starožitnosti. V sekci Soutěže 

mohou uživatelky získat dárky od kosmetických firem nebo od provozovatele serveru 

samotného. Poslední sekcí je Pavlač, která sdružuje blogy, diskuzní kluby a chat.  

 

 2.2.2.2 Server Žena.cz 

Server Žena.cz, jenž byl spuštěn v březnu 2006, provozuje Centrum Holdings. Žena.cz je 

čtvrtým nejčtenějším ženským serverem na trhu, jeho denní průměrná návštěvnost je téměř 50 

tisíc reálných uživatelů, kteří na stránkách průměrně stráví osm minut denně. Server je 

dostupný na webové adrese: www.zena.cz. 

 

Na hlavní stránce serveru je zobrazeno rozdělení témat do rubrik a výpis nejnovějších článků 

s anotací a fotografiemi. Rubriky se dělí na Ženu, Módu a krásu, Sex a vztahy, Volný čas, 

Kariéru, Děti, Zdraví, Bydlení, Recepty a Horoskopy. Server i rubriky jsou v designu bílé a 

různých odstínu fialové, po otevření článků je pozadí článku i server černě podbarveno. I na 

tomto serveru jsou reklamní bannery a možnost odeslat odkaz na stránky nebo konkrétní 

článek na Facebook. V jednotlivých rubrikách jsou články řazeny chronologicky od 

nejnovějšího po nejstarší. 

Rubrika Žena je totožná s hlavní stránkou. Následující rubrika Móda a krása se věnuje 

módním trendům, módě celebrit a péči o tělo a pleť, radám, jak se ženy mají líčit nebo oblékat 

podle aktuálních trendů. Rubrika Sex a vztahy je zaměřena na rodinné a partnerské vztahy a 

http://www.zena.cetrnum.cz/


   

problémy a otázky týkající se sexu. Volný čas se věnuje nejrůznějším tématům, návrhům na 

dárky, receptům, kultuře, charitě nebo zvířecím útulkům. V rubrice Kariéra nenalezneme jen 

články týkající se úspěchu v zaměstnání, řízení lidí, získávání zkušeností, sociální podpoře, 

zákoníku práce a kalkulačky na výpočet mzdy, mateřského příspěvku a nemocenské dávky, 

ale i tipy na dovolenou a nákup automobilu či telefonu. Rubrika Děti je zaměřená na celebrity 

s dětmi, těhotenství, výchovu dětí a jejich školní docházku. Zdraví se věnuje tématům 

životního stylu, nemocí a jejich prevence, stravování a redukci tělesné hmotnosti a také 

sexuálním otázkám. Bydlení se věnuje rekonstrukcím bytů a domů a tipům na vybavení a 

dekoraci místností. V rubrice Recepty nalezneme nejen recepty a články publikované 

serverem, ale i vložené uživatelkami serveru. V poslední rubrice Horoskopy nalezneme denní 

horoskop, online tarotové karty, snář a poradnu s věštci. 

Články mají obvykle rozsah jedné až dvou normostran, ale často jsou vytvořeny pouze 

fotografiemi s popisky. U většiny článků jde zřejmě pouze o reklamní sdělení. Články je 

možné komentovat. 

 

 2.2.2.3 Server Doma.cz 

Doma.cz je ženský internetový server Televize Nova, jejímž provozovatelem je společnost 

CET21. Oficiálně byl spuštěn ke dni 1. 5. 2010. Denní průměrná návštěvnost je dvacet dva 

tisíc reálných uživatelů, kteří na serveru průměrně stráví necelých sedm minut. Server je 

dostupný na webové adrese: www.doma.nova.cz. 

 

Na hlavní stránce je zobrazeno rozdělení serveru do rubrik Vaše příběhy, Krása a móda, 

Zdraví, Rodina a vztahy, Láska a sex, Štíhlá a fit, Sexy chlapi, Rady, Galerie, Blogy, Seriály a 

Celebrity. Server má odlišný design než ostatní stránky na internetovém serveru Nova.cz. 

Stránky jsou laděny do bílé, růžové a fialové barvy. Server je také propojen se sociální sítí 

Facebook a má na svých stránkách reklamní bannery. Dále na hlavní stránce najdeme názvy, 

fotografie a anotace u nově uveřejněných článků z různých rubrik. 

V rubrice Vaše příběhy redakce uveřejňuje vybrané příběhy, které jí zaslaly čtenářky. 

Za uveřejněné příběhy dostávají uživatelky od serveru odměnu.  Krása a móda se věnuje péči 

o pleť a tělo a stylu oblékání celebrit. Rubrika Zdraví je za zaměřená na psychické i fyzické 

zdraví a prevenci onemocnění a stresu. Následující rubrika Rodina a vztahy se věnuje 

vztahům a konfliktům v rodinném a partnerském životě. Láska a sex je zaměřena na sexuální 

otázky týkající se partnerského života. Rubrika Štíhlá a fit se věnuje dietám celebrit, radám, 
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jak zhubnout a různým druhům cvičení pro zpevnění těla. Rubrika Sexy chlapi obsahuje 

články o pohledných mužských celebritách a modelech. Rubrika Rady je zaměřena jak na 

komerční tipy na dárky, vybavení domu a tipy na dovolenou, tak i na návody, jak vyrobit 

různé dekorace. Galerie obsahuje fotografie z některých článků.  

V rubrice Blogy mohou uživatelky uveřejňovat své články. Rubrika Seriály se věnuje 

novinkám ze seriálů z produkce TV Nova. Poslední rubrika Celebrity se zabývá veřejně 

známými osobnostmi a jejich životům.  

Všechny články jsou doplněny ilustračními fotografiemi nebo portréty a mají rozsah dvě až tři 

normostrany. Rozhovory jsou obvykle obsáhlejší, mají až šest normostran. K článkům je 

možné přidávat komentáře.  

 

 2.2.2.4 Server Dáma.cz 

Dáma.cz je nejstarším ženským internetovým serverem na trhu, který byl založen již v roce 

1999. Od roku 2009 ho provozuje vydavatelství Mladá fronta. Jeho průměrná návštěvnost je 

přes 17 tisíc reálných uživatelů, kteří zde v průměru denně stráví patnáct minut. Server je 

dostupný na webové adrese: www.dama.cz. 

 

Na hlavní stránce nalezneme málo viditelné rozdělení serveru do rubrik: Dáma.cz, Móda, 

Kosmetika, Kultura, Cestování, Bydlení, Zdraví, Vaření, Rodina, Sex, Zábava, Poradny, 

Diskuse, Foto, Mapy, Blogy, Hry, Butik a Bazárek. Dále jsou na hlavní stránce zobrazeny 

názvy aktuálních článků s fotografiemi a krátkými anotacemi, názvy několika nejčtenějších 

článků, odkazy na nejživější diskuse, soutěže, starší články, poradny a blogy čtenářek. Server 

není propojen se sociálními sítěmi, ale článek je možné odeslat prostřednictvím e-mailu a na 

stránkách jsou umístěni reklamní bannery. Design serveru je v bíle, oranžové a černé barvě. 

Jednotlivé rubriky jsou zde vždy rozděleny na články aktuální, nejčtenější a doporučované 

redakcí. Rubrika Móda se věnuje aktuálním trendům v oblékání, stylu celebrit, módnímu 

návrhářství a radám v oblékání. Kosmetika obsahuje články o kosmetických přípravcích, péči 

o pleť a tělo a tvarování postavy. Kultura zahrnuje aktuální zprávy ze společnosti a kultury. V 

cestování najdeme tipy na dovolenou a místa na výlety. Rubrika Bydlení se věnuje vaření, 

dekoracím bytu, návodům, jak si některé dekorace vyrobit. V rubrice Zdraví se server věnuje 

prevenci onemocnění a péči o tělesné zdraví. Navíc se v seriálu Bulimie zaměřuje na poruchy 

příjmu potravy. Rubrika Recepty zobrazuje recepty vložené samotnými uživatelkami. V 

Rodině nalezneme rozhovory s celebritami o jejich rodinách a články věnující se dětem a 
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jejich výchově. Rubrika Sex se věnuje partnerským vztahům, sexu a sexuálnímu životu 

celebrit. Další rubrika Zábava se věnuje společenskému životu celebrit. I na tomto serveru je 

rubrika Poradna tvořena dotazy uživatelek, na které odpovídají odborníci z různých oborů. V 

Diskuzi mohou uživatelky komunikovat s ostatními uživatelkami. Ne všechny diskuze jsou 

automaticky přístupné, u některých musí přístup schválit správce diskuze, některé jsou 

uzavírány z důvodu nedostatečné aktivity. Do rubriky Foto mohou uživatelky vkládat 

fotografie týkající se nejrůznějších témat, které je možné komentovat a hodnotit. Do rubriky 

Mapy, kde je zobrazena mapa České republiky, mohou uživatelky vkládat odkazy na 

zajímavá místa a komentovat je. V Blozích jsou zobrazeny nejen příspěvky od uživatelek, ale 

i reklamní sdělení od komerčních firem. Server umožňuje v rubrice Hry hrát například 

piškvorky, slovní fotbal a šibenici. Butik funguje jako eshop pro různé produkty, jako šperky, 

kosmetiku a potravinové doplňky. Při otevření rubriky Bazar je uživatelka přesměrována na 

Bazárek serveru Maminka.cz, další ženský server, který provozuje vydavatelství Mladá 

fronta. 

Všechny články jsou doplněny fotografií, je možné k nim připojovat komentáře a jejich 

rozsah je obvykle jedna normostrana.  

 

 2.2.2.5 Server Ženy.cz 

Server Ženy.cz byl spuštěn v roce 2000 a v současnosti ho provozuje vydavatelství Mladá 

fronta. Jeho denní průměrná návštěvnost jsou téměř tři tisíce reálných uživatelů, kteří zde 

průměrně stráví pět minut. Server je dostupný na webové adrese: www.zeny.cz. 

 

Server je rozdělený do pěti sekcí: Magazín, Diskuse, Poradny, Deníčky a Fotogalerie. Na 

hlavní stránce je zobrazena sekce Magazín, která se dále dělí na rubriky Krása, Sex a vztahy, 

Zdraví, Výživa, Cvičení, Domov, Finance, Soutěže, Pro ženy a Hry. Dále na hlavní stránce 

najdeme šest názvů článků s fotografiemi a anotacemi, odkazy na diskuze s nejnovějšími 

příspěvky, nově vložené fotografie, Poradny a Deníčky čtenářek. Stránky jsou vytvořeny v 

bílé, oranžové a zelené barvě, jsou propojeny se sociálními sítěmi Facebook, Twitter, 

Myspace, Linkuj, Jagg a Digg a jsou na nich umístěny reklamní bannery.   

Rubrika Krása se věnuje kosmetice a líčení obecně, dále radám jak se ženy mají líčit, starat o 

pokožku, pleť a vlasy a co o nich vypovídá vzhled. Sex a vztahy jsou zaměřené na partnerské 

vztahy, rady, jak najít partnery, stylu života a sexuálním otázkám. Rubrika zdraví je zaměřena 

na články o nemocech, zdravou životosprávu, rady, jak zpomalit stárnutí apod. Výživa 
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obsahuje recepty a návody na stravování při různých dietách. Rubrika Cvičení obsahuje 

návody na různé cviky, zpevňování těla a informace o různých sportech. Rubrika Domov 

obsahuje články o různých typech domácích dekorací, návody na pěstování květin doma i na 

zahradě. Finance soustřeďují vše, co se týká spoření peněz, rodinných financí, dědictví, práce 

a různých zákonů spojených s financemi. V rubrice Soutěže mohou uživatelky získat 

produkty od komerčních firem. Rubrika Pro ženy zahrnuje nejnovější a nejčtenější články 

především ze serveru Ženy.cz, ale i z ostatních ženských serverů patřících vydavatelství 

Mladá fronta. V rámci poslední rubriky Hry mohou uživatelky hrát různé online hry. 

Sekce Diskuze je rozdělena podle témat, která si zakládají samotné uživatelky. V sekci 

Poradny najdeme dotazy uživatelek na serverem určená témata, na které odpovídají odborníci 

z daných oborů, například fitness poradci, vizážisté, fóristé apod. Sekce Deníčky se podobá 

blogům, nicméně zde není nutné publikovat celý článek, ale stačí například nahrát video. Do 

Fotogalerie mohou uživatelky vkládat své fotografie.  

Rozsah článků je okolo dvou až čtyř normostran. Články jsou doplněny ilustračními obrázky 

a lze k nim přidávat komentáře.  

 

 2.2.2.6 Server Kafe.cz 

Kafe.cz je dalším ženským serverem založeným již v roce 2000. Server provozuje 

vydavatelství Sanoma. Průměrná denní návštěvnost je devět tisíc reálných uživatelů, kteří zde 

stráví průměrně téměř šest minut za den. Server je dostupný na webové adrese: www.kafe.cz. 

 

Na hlavní straně nalezneme rozdělení webu na rubriky Kafe.cz, Sex a vztahy, Krása a móda, 

Rodina a domov, Zábava, Diskuse a poradny, Hry, Soutěže a Testy. Rubrika Kafe.cz a hlavní 

strana jsou shodné. Dále jsou na hlavní straně umístěny názvy aktuálních článků s krátkými 

anotacemi a fotografiemi, doporučené články, výběr fotografií z rubriky Zábava, odkaz na 

Poradny, aktuální týdenní horoskop a ankety. Server je propojený se sociálními sítěmi 

Facebook a Twitter a na jeho stránkách jsou umístěny reklamní bannery. Celý server je laděn 

do bílé, oranžové a červené barvy.  

Rubrika Sex a vztahy se věnuje tématům erotiky a problémům v sexu, partnerským vztahům, 

lásce a psychickému zdraví. Zároveň zde uživatelky mohou do podrubriky Mám problém 

vložit příspěvek, o kterém pak mohou debatovat s ostatními uživatelkami. Krása a móda je 

zaměřena na Proměny čtenářek, které organizuje server, módní trendy, péči o tělo, zdraví a 

životní styl a diety. Rubrika Rodina a domov obsahuje články o domácnosti, dětech a rodině, 
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cestování a kariéře. Zábava zahrnuje horoskopy, rozhovory s celebritami, on-line příběhy 

Harlequin, kdy je postupně po kapitolách publikována kniha z edice Harlequin, povídky a 

fejetony, blogy uživatelek, zábavná videa a fotografie a kulturní a televizní tipy. V Diskuzích 

a poradnách mohou uživatelky debatovat o jednotlivých tématech, jež si samy zvolí , a psát 

dotazy, na které jim pak budou odpovídat odborníci z různých oborů. Hry obsahuje hry 

tématické zaměřené na kávu a online proměnu vizáže. V Soutěžích mohou uživatelky vyhrát 

různé odměny, například produkty kosmetických firem. Poslední rubrika Testy nabízí různé 

vědomostní i psychologické testy.  

 Články jsou doplněny několika ilustračními fotografiemi a obvykle mají rozsah dvě až tři 

normostrany. Ke všem článkům je možné vkládat komentáře.  

 

 2.2.2.7 Server JenProŽeny.cz 

Server JenProŽeny.cz, který byl spuštěn v první polovině roku 2011, provozuje vydavatelství 

Stratosféra. Průměrná denní návštěvnost serveru je téměř sedm tisíc reálných uživatelů, kteří 

na serveru průměrně stráví deset minut za den. Server je dostupný na webové adrese 

www.jenprozeny.cz. 

 

Na hlavní straně serveru nalezneme rozdělení na tyto rubriky Drby & Celebrity, Krása & 

Móda, Láska & Sex, Zdraví & Styl, Život & Astro a Soutěže & Kontakty. Barevně je laděn do 

pastelových odstínů na bílém pozadí. Dále na hlavní straně najdeme velké množství 

reklamních bannerů, odkazy na pět nejčtenějších, nejkomentovanějších a nejnovějších článků, 

odkazy na další uveřejněné články z ostatních rubrik a na ostatní servery vydavatelství 

Stratosféra. Server je propojený se sociální sítí Facebook.  

Rubrika Drby & Celebrity se věnuje společenským skandálům a celebritám, rozhovorům 

s celebritami a jejich portrétům. Krása & Móda je zaměřena na módní trendy, líčení, diety a 

tvarování postavy a vzhledu. Rubrika Láska & Sex obsahuje články o partnerských vztazích a 

sexu. Zahrnuje také články s „mužským“ pohledem na „ženská“ témata, psychologické testy a 

poradnu, kam mohou uživatelky vkládat dotazy, nicméně na rozdíl od ostatních serverů 

v poradně neodpovídají odborníci, ale redakce samotná.  Rubrika Zdraví & Styl se věnuje 

Dietám a stravování, zdraví, bydlení a cestování a obsahuje i recepty, které vkládá redakce. 

Život & Astro je zaměřeno na témata běžného života, děti a rodinu a kulturu. V podrubrice 

Vaše příběhy jsou uveřejněny redakcí upravené příběhy ze života, které zaslaly uživatelek. 

http://www.jenproholky.cz/


   

Poslední rubrika Soutěže & Kontakty zobrazuje aktuální soutěže a jejich výherce a zobrazuje 

kontaktní informace o serveru.  

Články mají obvykle rozsah jedné normostrany a jsou doplněny několika fotografiemi nebo 

portréty velkého formátu. Všechny články je možné komentovat.  

 

 2.2.2.8 Server Primažena.cz 

Primažena.cz byla založena v roce 2008 a je provozována vydavatelstvím Esprit Bohemia. 

Server není zapojen do projektu NetMonitor, nicméně svou návštěvnost monitoruje pomocí 

stránek Toplist.cz. Podle uveřejněných dokumentů server navštíví dvacet sedm tisíc uživatelů 

týdně
20

, informace o průměrné denní návštěvnosti není k dispozici. Server je dostupný na 

webové adrese: www.primazena.cz. 

 

Na hlavní stránce je zobrazeno rozdělení serveru do rubrik Móda, Zdraví a Krása, Sex a 

Vztahy, Domov, Cestování, Nákupy, Gurmán, Společnost, Soutěže a Horoskopy. Dále je na 

hlavní stránce uvedeno několik názvů aktuálních článků s krátkými anotacemi, fotografiemi a 

reklamní bannery. Server není propojen se sociálními sítěmi, ale je možné odeslat odkaz na 

článek prostřednictvím emailu. Barevné provedení je v bílé, vínové a černé barvě.  

Rubrika Móda se věnuje aktuálním a budoucím trendům v stylu a oblékání, doplňkům a 

šperkům a módním návrhářům. Zdraví a krása je zaměřena na úpravu vlasů, líčení, péči o pleť 

a tělo a zdraví. Sex a vztahy se věnuje erotickým tématům, vztahům mezi mužem a ženou, 

psychologickým otázkám a příběhům ze života, v rámci kterých redakce publikuje 

uživatelkami zaslané příběhy. Rubrika Domov obsahuje návody, jak vyrobit různé dekorace 

domova, věnuje se tématům rodiny, designu a zahrady. Cestování zahrnuje tipy na dovolenou 

a výlety v České republice a zahraničí. Nákupy odkazují na různé produkty a tipy na dárky. 

Rubrika Gurmán zobrazuje recepty, které vkládá sama redakce serveru. Společnost je 

zaměřena na aktuální zprávy ze života celebrit, události ze společenských akcí a kultury. 

Rubrika soutěže zahrnuje soutěže samotného serveru i magazínu Perfect Woman, který 

vydává Esprit Bohemia. Poslední rubrika Horoskopy obsahuje týdenní horoskopy a 

charakteristiku jednotlivých znamení.  
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Články jsou doplněny ilustrační fotografií a jejich rozsah je v rozmezí dvou normostran. 

Uživatelky je mohou hodnotit jednou až pěti hvězdičkami, ale není možné k článkům přidávat 

komentáře.  

 

 2.2.2.9 Server ChytráŽena.cz 

Provozovatelem serveru Chytrážena.cz, který byl spuštěn ke konci roku 2006, je mediální 

agentura AdActive. Denní průměrná návštěvnost serveru je osm tisíc reálných uživatelů, kteří 

zde stráví průměrně téměř padesát tři minut. Server je dostupný na  webové adrese: 

www.chytrazena.cz. 

 

Celý server i hlavní stránka má pozadí v růžové barvě a najdeme na ní oproti ostatním 

serverům větší množství reklamních bannerů. Na hlavní stránce je zobrazeno rozdělení 

serveru do rubrik Soutěže, Móda&Trendy, Láska&Sex, Společnost, Bydlení, Zdraví, 

Cestování, Recepty, E-shop, Zábava, Rodina, Miminka, Fotoalbum, Diskuze a devět 

nejnovějších názvů článků s fotografií a krátkou anotací. Server je propojený se sociálními 

sítěmi Facebook a Linkuj a článek můžete odeslat i prostřednictvím emailu.  

V rubrice Soutěže nalezneme aktuálně probíhající soutěže, ve kterých mohou uživatelky 

vyhrát produkty komerčních firem, a seznamy výherců předešlých soutěží. Móda&Trendy 

jsou zaměřeny nejen na oblékání žen, ale i návody, jak vybrat oblečení pro partnery a děti.  

Další rubrika Láska&Sex se věnuje tématům antikoncepce, partnerským vztahům sexuálním 

otázkám. Obsahuje i kategorii Vaše erotické příběhy, kde mohou uživatelky uveřejňovat 

příběhy o svých sexuálních prožitcích či představách. Přístup do této rubriky je omezen, 

povolen je pouze pro osoby starší osmnácti let. Rubrika Novinky je zaměřena na celebrity, 

společenské události, kulturu, knižní novinky a televizní tipy. Bydlení se věnuje péči o 

domácnost, rekonstrukcím, novostavbám a úpravám zahrady. Zdraví zahrnuje články o péči o 

tělo a vlasy, cvičení, dietách a nemocech. Cestování je zaměřeno na tipy na dovolenou 

v České republice i zahraničí. Do rubriky Recepty mohou uživatelky vkládat své recepty, v E-

shopu najdeme produkty z různých internetových obchodů. V rubrice Zábava najdeme odkaz 

na rubriku Diskuze, různé horoskopy, hry a testy inteligence. Rodina se věnuje otázkám 

rodinných financí, manželství, výchovy dětí a náctiletých, svatby a domácích zvířat. Rubrika 

Miminka je zaměřena na těhotenství, porod, vývoj dětí, dětské nemoci a také zde najdeme 

dětský bazar, kde mohou uživatelky nabízet a kupovat produkty a vybavení pro děti. Do 



   

Fotogalerie mohou uživatelky vkládat své fotografie.  Diskuze je rozdělena podle témat, 

jednotlivé diskuze zakládají i spravují čtenářky. 

Články mají obvykle rozsah jednu až dvě normostrany, jsou doplněny ilustračními 

fotografiemi nebo portréty a uživatelky k nim mohou připojovat komentáře.  

 

 2.2.2.10 Server ŠťastnéŽeny.cz 

Také server Šťastnéženy.cz, který byl spuštěn v roce 2006, provozuje mediální agentura 

AdActive. Jeho průměrná denní návštěvnost je přes tisíc reálných uživatelů denně, kteří na 

stránkách stráví průměrně třicet jedna minut. Server je dostupný na webové adrese 

www.stastnezeny.cz.  

 

Hlavní stránka i celý server je proveden v odstínech růžové barvy. Není propojený se 

sociálními sítěmi, ani není možné články odesílat prostřednictvím emailu, na stránkách ovšem 

najdeme reklamní bannery. Hlavní stránka zobrazuje dvojí rozdělení, nejprve na Fotogalerii, 

která odkazuje na alba uživatelek, Karty, Zvířátka, Vaření, Naštvalo vás, Potěšilo vás, U 

Maryši, Hampejz, Tvoření, Vtipy a obrázky, Soutěže a Ostatní, které odkazují na témata 

redakční diskuze. Druhé dělení zobrazuje tématické rubriky webu. 

Rubrika Život a vztahy se věnuje vztahům a problémům s partnery a rodiči, výchově dětí a 

jejich školní docházce, ale i sexuální tématice. Rubrika Pro maminky se detailněji věnuje 

tématu malých dětí a jejich výchově. Rubrika Zdraví a krása je zaměřena na nemoci a jejich 

prevenci, péči o tělo, kosmetice, módním trendům, hubnutí, exotickým tancům a bylinkám. 

Náš domov je věnován přírodě, úpravě domu, bytu a zahrad a českým tradicím. Cestování je 

zaměřeno na tipy na výlety a dovolenou po České republice a zahraničí. Rubrika Společnost 

se zaměřuje na filmové a knižní recenze, lidské osudy, události ve společnosti a násilí na 

ženách. Diskuzní fórum neobsahuje seznam témat, o kterých mohou uživatelky diskutovat, 

ale jsou zde zobrazeny různé články z ostatních rubrik. Následující rubrika Horoskopy, sny a 

tajemno zahrnuje věštírnu, výklad karet, horoskopy a výklad snů. V Receptech jsou zobrazeny 

návody na přípravu různých jídel, které serveru zaslaly uživatelky. Soutěže, ankety a kvízy 

obsahují soutěže o různé komerční produkty, vědomostní a zábavné kvízy a ankety týkající se 

aktuálních událostí. Zábavný koutek informuje o výhercích soutěží a články v podobě 

vyprávění o fiktivní rodině Šťastných a různé rébusy. V rubrice Hry mohou uživatelky nalézt 

různé online hry. Diskuze se dělí na Redakční diskuze, které jsou zobrazeny již v rozdělení na 

hlavní stránce, a Vaše diskuze, kdy témata vybírají samotné uživatelky. Katalog služeb 

http://www.stastnezeny.cz/


   

odkazuje podle výrobků na různé on-line obchody nebo kontakty na služby. V Počasí je 

zobrazena aktuální předpověď pro Českou republiku. V poslední rubrice Odkazy je možné 

najít webové adresy různých rodinných serverů, Ministerstvo práce a sociálních věci, 

Ministerstvo financí, Ministerstvo zdravotnictví, Statistický úřad apod.  

Všechny články jsou tvořeny příspěvky a příběhy uživatelek, které zasílají redakci, nebo samy 

vkládají na server, a komerčními sděleními. K článkům jsou přiloženy ilustrační obrázky a 

všechny články je možné komentovat. Rozsah článků je na jednu až dvě normostrany.  

 

 2.2.2.11 Server DokonaláŽena.cz 

Server Dokonalážena.cz byl spuštěn v roce 2010 a je provozován mediální agenturou 

Impression Media. Jeho průměrná denní návštěvnost je osm set padesát reálných uživatelů, 

kteří zde stráví průměrně pět minut za den. Server je dostupný na webové adrese 

www.dokonalazena.cz. 

 

Na hlavní straně je zobrazeno rozdělení serveru na sekce Home, Diskuse, Naše tipy, Soutěže, 

Kvízy, Sudoku a Horoskopy a rubriky Cestování, Hubnutí, Móda, Naše tipy, Recepty, 

Rodina, Sex a vztahy, Speciály, Společnost a Životní styl. Server je propojen se sociálními 

sítěmi Facebook, Twitter, Jagg.cz a Linkuj.cz a na svých stránkách má umístěné reklamní 

bannery. Celý server je laděn do bílé, růžové a modré barvy.   

První sekce Home je totožná s hlavní stránkou serveru. Na té jsou kromě samotného rozdělení 

uvedeny názvy aktuálních článků s fotografiemi a krátkými anotacemi. Sekce diskuze 

zobrazuje komentáře uživatelek k jednotlivým článkům. Naše tipy obsahují především 

komerční tipy na různé produkty a služby. V Soutěžích mohou uživatelky vyhrát různé 

produkty v rámci reklamního sdělení na serveru. Kvízy obsahují různé psychologické testy, 

sekce Sudoku umožňuje uživatelkám hrát online hru Sudoku a poslední sekce Horoskopy 

obsahuje denní horoskopy. Rubrika Cestování obsahuje tipy na dovolenou a zážitky. Hubnutí 

se věnuje zdravému stravování, dietám a různým druhům cvičení. Móda se zabývá událostmi 

v módním průmyslu, módními trendy a doplňky. Rubrika Naše tipy je totožná se sekcí Naše 

tipy. V Receptech jsou zobrazeny recepty na různé pokrmy, které serveru zaslaly uživatelky. 

Rodina se věnuje tématům bydlení, domova, péče o děti, rodinným vztahům a těhotenství. 

Rubrika Sex a vztahy je zaměřena na témata lásky, partnerských problémů a sexu. Speciály se 

věnují tématům souvisejícím s aktuálním ročním obdobím a obsahují i redakčně upravené 

příběhy uživatelek. Společnost je zaměřena na kulturní tipy a novinky, celebrity a rozhovory 

http://www.dokonalazena.cz/


   

s nimi. Poslední rubrika Životní styl obsahuje články o kosmetice, péči o pleť a tělo a 

prevenci nemocí.  

Články mají rozsah jedné až tří normostran, jsou doplněny ilustrační fotografií a je možné 

k nim přidávat komentáře. 

 

 2.2.2.12 Server Babinet.cz 

Babinet.cz, který patří mezi nejstarší servery na českém trhu, byl založen v roce 2001. 

V současné době ho spravuje mediální agentura AdActive. Původně fungoval jako katalog 

odkazů pro ženy, postupem času se rozšířil i na články a blogy. Aktuálně se připravuje jeho 

nová verze s názvem Novýbabinet.cz. Jeho průměrná denní návštěvnost jsou téměř čtyři tisíce 

reálných uživatelů, kteří na serveru průměrně stráví osm minut. Server je dostupný na webové 

adrese www.babinet.cz. 

 

Na hlavní straně je zobrazeno rozdělení serveru na sekce Magazín, Soutěže, Diskuse, Katalog, 

Recepty, Zeptejte se mužů a Slevy. Dále je zde umístěna část aktuálního článku z rubriky 

Magazín, odkaz na nejnovější diskuze, soutěže a na ostatní aktuální články z Magazínu. Na 

serveru jsou umístěny reklamní bannery, server je propojen se sociálními sítěmi Facebook, 

Twitter, Blogger a LinkedIn. Stránky jsou provedeny v zelené, modré, žluté, červené a bílé 

barvě.  

Sekce Magazín se věnuje tématům domova a zahrady, kariéry, péče o vzhled, rodiny, 

společnosti, módního stylu, volného času, zdraví, cestování, módy, životnímu stylu žen, 

kulturním tipům, anketám a průzkumům. Prostřednictvím rubriky Doteky múz mohou 

uživatelky zaslat serveru své básně, z nichž pak redakce vybrané básně uveřejní. V rubrice 

Zeptejte se mužů mohou uživatelky pokládat dotazy, na které jim odpovídají zakladatelé 

serveru Juraj Kizák a Jiří Kouba. Diskuze obsahuje diskuzní fóra uživatelek a poradny, ve 

kterých na rozdíl od většiny serverů neodpovídají uživatelkám odborníci, ale uživatelky zde 

diskutují stejným způsobem jako v diskuzích. Témata si mohou uživatelky zakládat samy. 

Katalog umožňuje vyhledávání produktů a služeb. Sekce Recepty obsahuje recepty vložené 

redakcí a články týkající se různých potravin. V Soutěžích mohou uživatelky vyhrát různé 

produkty v rámci reklamního sdělení na serveru. Poslední sekce, Slevy, odkazuje na nabídky 

slevových serverů.  

http://www.babinet.cz/
http://www.babinet.cz/


   

Všechny články včetně receptů obsahují komerční sdělení. Jejich rozsah se pohybuje 

v rozmezí dvou normostran, jsou doplněny ilustrační fotografií nebo fotografií výrobku a je 

možné k nim přidávat komentáře.  

 

 2.2.2.13 Server Femina.cz 

Server Femina.cz, který byl spuštěn v březnu 2000, provozuje mediální agentura Impression 

media. Jeho průměrná denní návštěvnost je tři tisíce reálných uživatelů, kteří zde v průměru 

stráví necelých sedm minut. Server je dostupný na webové adrese www.femina.cz. 

 

Na hlavní stránce je zobrazeno rozdělení serveru na rubriky Magazín, Testy kosmetiky, 

Horoskopy, Soutěže, Femina TV, Blogy, Recepty a Poradna. Dále jsou zde zobrazeny názvy 

aktuálních článků s fotografiemi a anotacemi a reklamní bannery. Server je propojený se 

sociálními sítěmi Facebook, Linkuj, Twitter a Jagg. Stránky jsou vytvořeny v kombinaci bílé, 

šedé a růžové barvy.  

Rubrika Magazín se věnuje sexu a partnerským vztahům, módě, péči o pleť a tělo, relaxování, 

dietám, zábavě, bydlení, rodinným vztahům, výchově dětí a plastické chirurgii. Testy 

kosmetiky obsahují názory redakce na různé druhy kosmetických přípravků. Rubrika 

Horoskop zahrnuje denní, partnerské, charakteristické a keltské horoskopy. V Soutěžích 

mohou uživatelky vyhrát různé produkty v rámci reklamního sdělení na serveru. Femina TV 

obsahuje videa aktuálně vydaných hudebních skladeb, upoutávky na nové filmy a různé rady 

a návody pro krásný vzhled. Rubrika Blogy zahrnuje příspěvky redaktorů a román na 

pokračování české spisovatelky Sabrina D. Harris. Recepty vkládají samy uživatelky. Do 

poslední rubriky Poradna mohou uživatelky vkládat své dotazy na různá témata, na které jim 

odpovídá plastický chirurg nebo určitý zástupce mladých mužů a mladých žen.  

Články mají obvykle rozsah dvě normostrany, jsou doplněny ilustračními fotografiemi nebo 

portréty a uživatelky k nim mohou přidávat komentáře.  

 2.2.2.14 Server Bety.cz 

Server Bety, který byl spuštěn v roce 2009, provozuje agentura Interteam. Jeho průměrná 

denní návštěvnost je osmnáct tisíc reálných uživatelů, kteří na stránkách stráví necelých pět 

minut. Server je dostupný na webové adrese www.bety.cz. 

 

http://www.femina.cz/
http://www.femina.cz/
http://www.femina.cz/
http://www.bety.cz/


   

Na hlavní straně je zobrazeno rozdělení serveru na rubriky Magazín, Horoskopy, Recepty, 

Diskuze, Seriály, Podvedená, Dítě dne, Zábava, Klinika zdraví a Pro muže. Hlavní stránka 

dále obsahuje názvy nejnovějších a nejčtenějších článků doplněných fotografií a anotacemi, 

odkazy na Recepty, Poradny a Diskuze a fotografie z rubriky Dítě dne za poslední čtyři dny. 

Stránky serveru jsou laděny do fialové, bílé a růžové barvy a jsou na nich umístěny reklamní 

bannery. Server je propojen se sociálními sítěmi Facebook a Twitter.  

Rubrika Magazín se věnuje módě, zdraví a životnímu stylu, partnerským vztahům, sexu, 

bydlení a dekorací domů, výchově dětí, zábavě, zaměstnání, rodinným financím a celebritám. 

Horoskopy uvádějí denní horoskopy, čínský horoskop a astroporadnu, ve které jsou zobrazeny 

telefonní kontakty a fotografie několika astroporadců. Do rubriky Recepty mohou uživatelky 

vkládat své vlastní recepty na různé pokrmy.  

V  Diskuzích mohou uživatelky debatovat o nejrůznějších tématech, která si zakládají samy. 

Rubrika Seriály je zaměřena na seriály z produkcí Televize Nova a Prima. Články obsahují 

děje jednotlivých dílů nebo rozhovory s herci. Rubrika Podvedená je detailně zaměřená na 

nevěru ze strany partnera. Rubrika obsahuje články, diskuzi a poradnu. Dítě dne uveřejňuje 

fotografie dětí, které na server mohou umístit samy uživatelky. Zábava soustřeďuje zábavná 

videa, fotky a vtipy. Rubrika Klinika zdraví je po otevření přesměrována na hlavní stránku 

serveru zaměřeného na zdraví www.klinikazdravi.cz. Poslední rubrika Pro muže je taktéž 

přesměrována, a to na hlavní stránku serveru pro muže www.Best4men.cz. Poslední dvě 

uvedené rubriky tedy nespravuje server samotný.  

Články jsou doplněny ilustračními fotografiemi nebo portréty a je možné k nim přidávat 

komentáře. Jejich rozsah se pohybuje v rozmezí jedné až dvou normostran. K článkům jsou 

navíc připojeny tématické ankety.  

 

 2.2.2.15 Server Ženax.cz 

Server Ženax.cz, jehož provozovatelem je společnost Elity Network, byl spuštěn v  květnu 

2008. Jeho průměrná denní návštěvnost jsou tři tisíce reálných uživatelů, kteří na serveru 

denně v průměru stráví pět minut. Server je dostupný na webové adrese www.zenax.cz. 

 

Na hlavní straně je zobrazeno rozdělení serveru na sekce Články, Blogy, Recepty, Ankety, 

Videa a Hry online. Hlavní stránka dále zobrazuje názvy nejnovějších článků s fotografiemi a 

anotacemi a odkazy na nejnovější, doporučené a nejvíce diskutované články a nejnovější 

http://www.klinikazdravi.cz/
http://www.best4men.cz/
http://www.zenax.cz/


   

videa. Stránky jsou provedeny v šedé, světle modré a bílé barvě a jsou na nich umístěny 

reklamní bannery. Server je propojený se sociální sítí Facebook. 

Sekce Články se dělí na rubriky Krásná, která se věnuje kosmetice a módním trendům, 

Zdravá je zaměřena na antikoncepci, domácího lékaře, hubnutí a diety, zdravý pohyb a zdravý 

životní styl. Rubrika Smyslná obsahuje erotické povídky a články věnující se vztahům a sexu. 

Úspěšná se věnuje cestování, ekonomice, zaměstnání, volnému času, celebritám, 

společenským událostem, politice a vzdělání. Rubrika Praktická je zaměřena na bydlení a 

zahradu, domácnost, recepty, ruční práce, svatbu a tipy na dárky. Kulturní se věnuje 

aktuálním kulturním událostem, recenzím, portrétům osobností a událostem v televizních 

soutěžích a reality show. Rubrika Tajemná zahrnuje horoskopy, články o magii a mystice a 

věštírnu. Rozhněvaná obsahuje názory na různá společenská témata a poradnu na téma 

vložené redakcí. Zlobivá je zaměřena na humor a satirické články a na vztahy můžu a žen a 

hry. Poslední rubrika Aktivní se věnuje různým druhům cvičení a tanci.  

Další sekce Blogy obsahuje pravidelné příspěvky několika uživatelů. Recepty obsahují 

recepty vložené redakcí. Sekce Ankety zahrnuje anketní otázky k různým článkům. Videa 

obsahují aktuálně vydané singly, upoutávky na nové filmy a vybraná videa ze serveru 

Stream.cz. V rámci sekce Hry mohou uživatelky hrát různé typy online her. Poslední sekce 

Slevy odkazuje na nabídky různých slevových portálů.  

Články mají rozsah dvou normostran a jsou doplněny několika ilustračními fotografiemi nebo 

portréty. K článkům je možné připojovat komentáře.   

 

 2.2.2.16 Server ExtraKrása.cz 

Server Extrakrása.cz je dalším serverem mediální agentury AdActive a jeho spuštění se datuje 

k září 2008. Průměrná denní návštěvnost serveru dosahuje osmi set reálných uživatelů, kteří 

zde stráví téměř jedenáct minut. Server je dostupný na webové adrese: www.extrakrasa.cz. 

 

Na hlavní straně je zobrazeno rozdělení serveru do rubrik Móda a módní trendy, Kosmetika a 

účesy, Bulvár a celebrity, Životní styl a Vztahy a sex. V rámci dělení na rubriky jsou také 

zobrazeny odkazy na informace o serveru, online hry, aktuální články ze zpravodajských 

serverů, předpověď počasí, horoskopy, videa módní televize FashionTV, diskuzní fórum 

serveru, kde uživatelky mohou debatovat s ostatními, soutěže a různé tipy na účesy. Hlavní 

stránka dále obsahuje názvy nejnovějších článků s fotografiemi a anotacemi a poslední 

videopříspěvek, dále odkazy na poslední příspěvky v diskuzích a náhodné fotografie z článků. 

http://www.extrakrasa.cz/


   

Stránky serveru jsou vytvořeny v bílé a fialové barvě, jsou na něm umístěny reklamní bannery 

a současně jsou propojeny se sociální sítí Facebook.  

Rubrika Móda a módní trendy se věnuje oblékání a doplňkům. Kosmetika a účesy jsou 

zaměřeny na péči o pleť a tělo, péči o vlasy a jejich úpravu. Rubrika Bulvár a celebrity se 

věnuje veřejně známým osobnostem. Životní styl soustřeďuje rady a tipy pro zdravý životní 

styl a věnuje se psychickým problémům a každodennímu životu. Poslední rubrika Vztahy a 

sex se věnuje partnerským vztahům a s nimi souvisejícím problémům.  

Články jsou obvykle dlouhé dvě normostrany a jsou doplněny ilustračními fotografiemi nebo 

portréty. K článkům je možné přidávat komentáře.  

 

 2.2.2.17 Server Žena-in.cz 

Žena-in.cz, která patří mezi nejstarší ženské servery na českém trhu, byla spuštěna  

1. 1. 2000. Po dlouhou dobu patřil server mezi nejčtenější, nicméně po změně designu a 

redakčního systému, která proběhla v roce 2009, ho poměrná část uživatelek opustila.
21

 

V současné době je průměrná denní návštěvnost serveru čtyři tisíce reálných uživatelů, kteří 

na stránkách v průměru stráví téměř čtrnáct minut. Server je dostupný na webové adrese: 

www.zena-in.cz. 

 

Na hlavní stránce nalezneme rozdělení webu do rubrik: Dárky, Styl, Vlasy, Vztahy a sex, 

Domácnost, Rodina, Zdraví, Bulvár, Magie, Cestování, Vaření, Diskuze, Zábava, Soutěže a 

Fotogalerie. Současně zde najdeme několik názvů článků s fotkami a anotacemi, výpis 

nových článků a článků vydaných v aktuální den, komerční tipy a reklamní bannery. Barvy 

jsou laděny do bílé a světlé modré a není zde propojení se sociálními sítěmi. 

V první rubrice Dárky jsou převážně komerční sdělení v podobě PR článků o různých 

produktech, např. kosmetika, káva, dárky pro děti a rodinu atd. Další rubrika Styl se věnuje 

módním doplňkům, vzhledu, péči o tělo, sportování, najdeme zde i módní polici, která 

hodnotí styl oblékání a vzhled celebrit. Rubrika Vlasy se věnuje úpravě, péči i barvení vlasů. 

Rubrika Vztahy a sex je zaměřena na partnerské, ale i přátelské vztahy a obsahuje veškerá 

témata týkající se sexu. Domácnost se věnuje různým typům dekorací, návodům na pěstování 

květin doma i na zahradě a chovu domácích zvířat. Rubrika Rodina soustřeďuje články o 

dětech, zaměstnání, rodinných vztazích, výchově dětí a těhotenství. Zdraví je zaměřeno na 
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psychická i fyzická onemocnění, hubnutí, prevenci nemocí, ale zahrnuje i elektronický 

menstruační kalendář. Rubrika Bulvár je zaměřena nejen na celebrity a jejich život, ale 

obsahuje i verzi rádia s písničkami na přání, kdy se uživatelky mohou redakci napsat o 

vložení písničky dle jejich výběru a redakce tam pak prostřednictvím krátkého příspěvku 

připojí odkaz videa s písničkou ze serveru Youtube.com. Další rubrika Magie se věnuje 

magii, astrologii a záhadám. Rubrika Cestování obsahuje tipy na dovolenou a výlety v České 

republice a v zahraničí. Vaření obsahuje recepty na různé pokrmy, které do této rubriky 

vkládá z velké části redakce a ne samotné uživatelky. Diskuze zobrazuje seznam diskusí dle 

rubrik a kategorií, kde na jednotlivá témata mohou uživatelky debatovat. V rubrice Zábava 

uživatelka nalezne různé hry a videa. V sekci Soutěže mohou uživatelsky vyhrát produkty 

různých komerčních partnerů. Do rubriky Fotogalerie mohou uživatelky vkládat své 

fotografie. Většina rubrik obsahuje i složku Vaše příběhy, ve které server uveřejňuje redakčně 

upravené příběhy uživatelek. 

Server obsahuje především komerční sdělení a PR články. Články jsou obvykle jednu až dvě 

normostrany dlouhé a doplněné ilustračními fotografiemi. Ke všem článkům je možné 

přidávat komentáře. 

 



   

2.2.3 Tematicky zaměřené weby pro ženy 

 2.2.3.1 Server Maminka.cz 

Maminka.cz je dalším serverem vydavatelství Mladá fronta. Ačkoliv magazín Maminka 

vychází od roku 2001, jeho internetová verze byla spuštěna až v roce 2009. Průměrně server 

za den navštíví přes tři tisíce uživatelů, kteří zde průměrně stráví téměř šest minut. Server je 

dostupný na webové adrese: www.maminka.cz. 

 

Na hlavní stránce je zobrazeno rozdělení serveru do rubrik Články, Poradny, Diskuze, 

Bazárek, Od čtenářek, Rady a tipy, Zábavy a Služby. Dále hlavní strana zobrazuje pět názvů 

aktuálních článků s fotografiemi a anotacemi. Pod nimi nalezneme odkazy na nejnovější 

položky v Bazárku, příspěvky do diskuzí, nově vložené fotogalerie a příspěvky uživatelek 

v jejich Deníčcích. I server Maminka.cz má na svých stránkách reklamní bannery a je 

propojen se sociální sítí Facebook.  Server je barevně laděn do světle modré, světle růžové a 

bílé.  

Rubrika Články je věnována slavným maminkám, domovu a rodině, těhotenství a mateřství, 

zdraví, penězům a kariéře. Do rubriky Poradny mohou uživatelky vkládat své dotazy, na které 

jim odpovídají dětští lékaři, psychologové nebo nutriční poradci. V diskuzích mohou 

uživatelky debatovat o tématech týkajících se těhotenství, porodu, mateřství a výchově dětí, 

sexu a partnerských vztahů. Témata vybírají a diskuze zakládají a spravují samy uživatelky. 

Bazárek je katalog inzerce, přes který mohou uživatelky prodávat a kupovat věci pro děti. 

Rubrika Od čtenářek se dělí na Deníčky, kam mohou uživatelky vkládat své příběhy a 

Fotogalerii, kde mohou uživatelky vkládat fotografie-nejčastěji svých dětí. Další rubrika Rady 

a tipy obsahuje tipy na dárky, výchovu dětí, výlety s dětmi a upozornění na výrobky, které by 

mohly dětem uškodit.  

Zábava zahrnuje horoskopy a soutěže. A poslední rubrika, Služby, obsahuje seznam porodnic 

v České republice, ovulační kalendář, výpočet dnu porodu a katalog firem s různým zbožím.  

Články mívají obvykle rozsah okolo dvou až tří normostran, jsou doplněny fotografiemi a je 

možné k nim přikládat komentáře.  

 

 2.2.3.2 Server Elle.cz 

Elle.cz je internetovou verzí módního magazínu Elle, který vydává Burda media. Ačkoliv je 

Elle původně zahraniční magazín, česká verze magazínu i jeho internetová verze mají své 



   

vlastní oddělené redakce. Server byl spuštěn v průběhu roku 2005 a jeho průměrná denní 

návštěvnost jsou čtyři tisíce reálných uživatelů, kteří zde v průměru stráví šest minut. Server 

je dostupný na webové adrese: www.elle.cz. 

 

Na hlavní straně je zobrazeno rozdělení serveru do rubrik Móda, Krása, Celebrity, Láska sex, 

Volný čas, Gurmán, Blogy, Horoskopy, Elle.tv a Soutěže. Dále jsou zde zobrazeny názvy 

aktuálně vydaných článků s doplňujícími fotografiemi a anotacemi, video z Elle.tv a reklamní 

bannery. Server je proveden v černé, bílé a červené barvě a je propojen se sociálními sítěmi 

Facebook, LindkedIn a MySpace.  

Rubrika Móda se věnuje módním trendům, návrhářům a módním přehlídkám, doplňkům a 

radám, kde nakoupit oblečení. Krása je zaměřena na úpravu vlasů, make-up, péči o pleť a 

tělo, parfémy, cvičení a zdraví. Rubrika Celebrity obsahuje aktuální dění ze společnosti, styl 

celebrit a rozhovory s nimi. Další rubrika Láska a sex se věnuje tématům singles, partnerským 

vztahům, sexu a svatbě. Volný čas je zaměřen na kulturní tipy, dekorace domova a cestování. 

Rubrika Gurmán obsahuje tipy na doporučené restaurace a obchody, kde nakoupit kvalitní 

potraviny a recepty z časopisu Apetit, který také vydává Burda media. Blogy se rozdělují na 

redakční, které píšou samy redaktorky, a uživatelské, v rámci kterých mohou své příběhy 

uveřejnit samy uživatelky. Horoskopy zahrnují denní, týdenní i měsíční horoskopy a poradnu 

tří věštkyň, kterým mohou uživatelky prostřednictvím poradny pokládat dotazy. Elle.tv 

zobrazuje videa například z focení módy pro časopis ELLE, reportáže z Fashion week a různé 

reklamy na produkty uveřejňované nebo doporučované redakcí v článcích. V Soutěžích 

mohou uživatelky vyhrát různé produkty komerčních partnerů. 

Články se věnují především módě a vysokému návrhářství. Obvykle mají rozsah jedné až tří 

normostran a jsou doplněny ilustračními fotografiemi nebo portréty. Články je možné 

hodnotit jednou až pěti hvězdičkami, při okomentování článku na serveru se odkaz s 

komentářem automaticky vloží i na profil uživatelky na Facebooku.  

 

 

 2.2.3.3 Server Womenzone.cz 

Server Womenzone.cz byl spuštěn v roce 2010 a provozuje ho mediální agentura AdActive. 

Průměrná denní návštěvnost serveru činí tři tisíce reálných uživatelů, kteří zde stráví 

průměrně téměř šest minut. Server je dostupný na webové adrese: www.womenzone.cz. 

 

http://www.elle.cz/
http://www.womenzone.cz/


   

Na hlavní straně je zobrazeno rozdělení serveru na rubriky WomenZone, Kalendář, Poradna, 

Pokec, Deníčky, Katalog a Profily. Server je tvořen především online kalendáři, deníky a 

poradnami pro ženy. Zahrnuje menstruační kalendáře s výpočtem periody, sledování cyklů, 

výpočet ovulace a plodných dnů, výpočet předpokládaného porodu na dny, týdny, lunární 

měsíce i trimestrech a sledování hmotnosti při hubnutí. Na hlavní straně jsou dále zobrazeny 

odkazy na různé typy kalendářů a katalogy firem pro ženy, odkazy na tři nejnovější témata 

z Poradny, tři články z Encyklopedie a tři otevřené chatovací místnosti ze sekce Pokec. Server 

je propojen se sociální sítí Facebook a jsou na něm umístěny reklamní bannery. Stránky 

serveru jsou v modré a bílé barvě.  

První rubrika Womenzone je totožná s hlavní stránkou serveru. Dále obsahuje serverové 

novinky, nové profily a nová témata. Rubrika Kalendáře obsahuje menstruační kalendář, 

kalendář pro výpočet ovulace a plodných dnů, záznam těhotenství, hlídání linie. Uživatelka 

dokonce obdrží email s informací, že se jí například blíží plodné dny. Rubrika Poradna 

zahrnuje Encyklopedii, která obsahuje články o těhotenství, ženských onemocněních, 

menstruaci atd. Články mohou zpracovávat samy uživatelky. Do rubriky Poradna mohou 

uživatelky psát dotazy, o kterých pak mohou debatovat s ostatními uživatelkami. Rubrika 

Pokec se rozděluje na chatovací místnosti pro běžná témata, dále ženy, které chtějí otěhotnět a 

ženy, které jsou těhotné nebo porodily. Do rubriky Deníčky mohou uživatelky vkládat své 

příspěvky, fotografie a odkazy shlédnutých filmů s jejich hodnocením. Katalog obsahuje 

kontakty na různé lékaře, školy a kadeřnictví. Poslední rubrika Profily obsahuje profily 

jednotlivých uživatelek.   

Jednotlivé rubriky jsou doplněny fotografiemi a je možné k nim přidávat komentáře. Články 

mívají rozsah dvou normostran. 

 

 2.2.3.4 Server Žena-podnikatelka.cz 

Žena-podnikatelka.cz byla založena v roce 2009 podnikatelem Zdeňkem Nožičkou, který je 

dodnes jejím provozovatelem. Server není zapojený do výzkumu NetMonitor a ani na jeho 

stránkách nejdou k dispozici informace o návštěvnosti. Server je dostupný na webové adrese 

www.zena-podnikatelka.cz. 

 

Na hlavní straně je zobrazeno rozdělení serveru na rubriky Podnikání, Osobní růst, Ze 

společnosti, Tipárna, Akce, Móda a krása, Životní styl, Domov, Volný čas a Žena a technika. 

Dále jsou na hlavní straně fotografie osobností serveru, odkazy na vzhledové proměny 

http://www.zena-podnikatelka.cz/
http://www.zena-podnikatelka.cz/


   

uživatelek, soutěže, články o hubnutí, poslední komentáře v diskuzích, nejčtenější a 

nejdiskutovanější články, daňové termíny a názvy nejnovějších článků s fotografiemi a 

anotacemi. Barevně je laděn do bílé, zelené a fialové a jsou na něm umístěny reklamní 

bannery. Stránky jsou propojeny se sociální sítí Facebook.  

Rubrika podnikání obsahuje desatero úspěšných žen, články věnující se jednotlivým úřadům, 

formulářům, produktům spořitelen apod., marketingu a podnikatelským plánům, financím a 

legislativě, personalistice a zaměstnancům a světovému obchodu. Osobní růst se věnuje 

vzdělávání, získávání znalostí a zkušeností. Rubrika Ze společnosti je zaměřena na úspěšné 

celebrity a příběhy úspěšných osobností veřejného života. Rubrika Tipárna se dělí na sekce 

Testujeme, kde redaktorky testují různé produkty a služby a Doporučujeme, která obsahuje 

komerční sdělení. Akce obsahují tipy na kulturní a společenské akce a slevy v obchodech. 

Další rubrika, Móda a krása, se věnuje vzhledu, stylu oblékání a péči o pleť a tělo. Životní styl 

je zaměřen na sportování a relaxování, hubnutí, diety a péči o zdraví, nemoci a nové lékařské 

technologie.  Domov obsahuje články o vybavení a designu domů, bytů a zahrad a vaření. 

Další rubrika Volný čas zahrnuje tipy na výlety, články o cestování, mystice, astrologii a 

horoskopech a volnočasových aktivitách. Poslední rubrika Žena a technika je věnována 

výběru spotřební techniky pro muže i pro ženy a automobilům a jejich výbavě a údržbě.  

Články mají převážně komerční charakter, rozsah necelých dvou normostran a jsou doplněny 

fotografiemi. K článkům je možné přidávat komentáře. 

 

 2.2.3.5 Server ŽenaVAutě.cz 

Server ŽenaVAutě.cz byl založen v roce 2008 jako internetový automobilový magazín pro 

ženy. Vydává ho nakladatelství komunikační agentury Srdce Evropy. Server není zapojený do 

výzkumu NetMonitor a ani na svých stránkách neuvádí návštěvnost. Server je dostupný na 

webové adrese www.zenavaute.cz. 

 

Na hlavní straně je zobrazeno rozdělení serveru na rubriky Jedeme autem, Bavíme se, Jsme 

IN a Na nákupy. Dále zde nalezneme odkaz na hlavní téma a nejnovější články s krátkou 

anotací a ilustrační fotkou. Server je laděn do bílé, zelené a černé barvy a zároveň jsou 

barevně odděleny i jednotlivé rubriky. Na stránkách jsou umístěny reklamní bannery a server 

je propojen se sociální sítí Facebook. 

První rubrika Jedeme autem obsahuje recenze vozů, tiskové zprávy automobilových 

společností a autoporadnu, ve které nicméně nejsou zobrazeny odpovědi na dotazy uživatelek, 

http://www.zenavaute.cz/


   

ale reklamní články věnující se novým vozům, jejich doplňkům a službám. Další rubrika 

Bavíme se se věnuje tématům lásky a vztahů  a kariéry, dále také obsahuje soutěže a 

horoskopy. Rubrika Jsme IN je zaměřena na aktuální dění ve světě celebrit, kulturní tipy a 

cestování. Poslední rubrika Na nákupy obsahuje reklamní sdělení týkající se módních trendů, 

krásy a zdraví, bydlení a stravování. 

Články jsou z převážné většiny tvořeny reklamními sděleními, jsou doplněny fotografiemi a u 

většiny z nich je i odkaz na video obsahující reklamu na nějaký vůz. K článkům je možné 

přidávat komentáře, nicméně u většiny článků žádné nenalezneme. Články mají obvykle 

rozsah jedné až dvou normostran. 

 

 2.2.3.6 Server Feminismus.cz 

Server Feminismus.cz byl založen v roce 1999 jako projekt neziskové organizace Gender 

studies o.p.s. Server je primárně vytvořen jako zdroj informací z oblasti ženských práv, 

feminismu, ženských studií a vzdělávacích programů, aktivit nevládních ženských organizací 

apod. Server není zapojen do projektu NetMonitor, mimo jiné i proto, že nepatří mezi 

reklamní servery, ani nejsou na jeho stránkách umístěny reklamní bannery.  Informace o jeho 

návštěvnosti nejsou uveřejěnny. Server je dostupný na webové adrese www.feminismus.cz. 

 

Na hlavní straně nalezneme rozdělení rubrik na Feminismy, Historie, Kultura, Média, 

Multikulturně, Rodičovství, Rovné příležitosti, Partnerské vztahy, Násilí, Zdraví a tělo a dvou 

sekcí s názvem Informace a Databáze. Dále jsou na hlavní straně zobrazeny odkazy na 

aktuální články z různých rubrik, které jsou řazeny chronologicky dle data vydání. Stránky 

jsou vytvořeny v šedé, oranžové a černé barvě. Server je propojený s velkým množstvím 

sociálních sítí a je možné odeslat odkaz prostřednictvím emailu. 

Do rubriky Feminismy jsou zařazeny články věnující se aktuálnímu společenskému dění 

spojenému s feministickými otázkami. Další rubrika Historie se věnuje historickým otázkám, 

proměnám doby a historickému vývoji pohledu na ženu. Rubrika Kultura je zaměřena na 

otázky feminismu v uměleckých dílech a aktuální kulturní dění. Média se věnují zobrazení 

ženy v reklamě a v médiích. Rubrika Multikulturně je zaměřena na postavení žen a 

feministické hnutí v České republice i ve světě a mezinárodní spolupráci ve zrovnoprávnění 

postavení žen a mužů. Další rubrika Rovné příležitosti se věnuje postavení žen na trhu práce a 

ve společnosti. Rodičovství se věnuje tématu domácího porodu, možností spojení výchovy 

dětí a kariéry, adopci u homosexuálních párů atd. Rubrika Partnerské vztahy se věnuje 

http://www.feminismus.cz/


   

otázkám rodičovství, partnerským vztahům a postavení žen v nich. Rubrika násilí se věnuje 

prostituci, obchodu se ženami, znásilnění a domácímu násilí. Poslední rubrika Zdraví a tělo je 

zaměřena na sexuální výchovu dětí, porod, právo reprodukčního rozhodování, interrupci a 

přístup ke zdravotní péči.  

Jak je již zmíněno výše, články jsou informačního charakteru, ne vždy jsou doplněny 

obrázkem a obvykle mají rozsah dvou až čtyř normostran. K článkům není možné přidávat 

komentáře, ale uživatelka je může odeslat na svou stránku na sociální sítě. 

 

 2.2.3.7 Server Maminkám.cz 

Maminkám.cz založila v roce 2008 Ivana Řeháková, která server dodnes provozuje a je 

autorkou všech článků, pokud není uvedeno jinak. Stránky průměrně navštíví dva tisíce 

reálných uživatelů, kteří zde průměrně stráví téměř deset minut. Server je dostupný na 

webové adrese: www.maminkam.cz. 

 

Na hlavní straně je zobrazeno rozdělení webu na rubriky Těhotenství, Výživa dítěte, Vývoj 

dítěte, Dětské nemoci, Pro děti a Diskuzní fórum. Dále na hlavní straně najdeme odkazy na 

články z jednotlivých rubrik, aktuální články, vybrané příspěvky v blogu, nové příspěvky 

v diskuzích, nová témata diskuzí a kalendáře pro výpočet termínu plodných dnů a porodu. 

Server je propojen se sociálními sítěmi Facebook a Twitter a na stránkách jsou zobrazeny 

reklamní bannery. Server je vytvořen ve světle šedé a modré barvě, rozdělení rubrik je 

barevně odlišeno do modré, tyrkysové, zelené, žluté, oranžové a červené barvy.  

Rubrika Těhotenství se věnuje všemu o těhotenství, ať už komplikacím, vyšetření, potratu, 

výživě, porodu nebo výbavě pro dítě. Další rubrika Výživa dítěte se zabávý je kojením, 

příkrmům, pitnému režimu, alergiím a celiakii, vitaminům a minerálům. Rubrika Vývoj dítěte 

je zaměřena na psychomotorický vývoj dítěte, spánek kojenců a batolat, separační úzkost, 

kojeneckou koliku a syndrom náhlého úmrtí kojence. Rubrika Dětské nemoci obsahuje články 

o nemocech rozdělených na onemocnění dýchacích cest, kožní onemocnění, nemoci trávicí 

soustavy, horečku, zácpu, neštovice a zánět středního ucha. V rubrice Pro děti najdeme dětské 

říkanky. Poslední rubrikou je Diskuze, ve které mohou uživatelky volit témata a debatovat 

s ostatními uživatelkami. Blog serveru není zařazen mezi rubriky, nicméně na hlavní stráně i 

v ostatních rubrikách je na něj zobrazen odkaz.  

http://www.maminkam.cz/


   

Server se prezentuje jako „internetová kniha o těhotenství a péči o dítě“
22

, články tak mají 

spíše informativní charakter. Články mají rozsah dvě až tři normostrany, jsou doplněny 

ilustrační fotografií a není možné je komentovat, nicméně u každého je odkaz na příslušné 

téma v diskuzi. 

 

 2.2.3.8 Server MojeTěhotenství.cz 

MojeTěhotenství.cz, které funguje od roku 2007, je dalším serverem zastupovaným 

společností Impression media. Server denně navštíví v průměru čtyři tisíce čtyři sta reálných 

uživatelů, kteří zde v průměru stráví jedenáct minut. Server je dostupný na webové adrese: 

www.mojetehotenstvi.cz 

 

Na hlavní straně jsou nejprve zobrazeny odkazy na partnerské rodinné servery 

Dětskýbazar.cz, 9měsíců.cz, Těhotenství.cz, Trička a Těhotenská móda.cz. Následuje 

rozdělení webu Blogy a deníčky a Ostatní kategorie. Veškeré články, blogy a deníčky a kluby 

fungují spíše formou diskuze, či poradny. Uživatelky vkládají příspěvky či fotografie, které 

mohou ostatní uživatelky komentovat. Celý server je proveden v bílé, modré a růžové barvě, 

není porpojen se sociálními sítěmi, ale všechny příspěvky je možné odeslat prostřednictvím 

emailu.  

Blogy a deníčky jsou rozděleny na témata Plánujeme miminko, Těhotenství, Porod, 

Novorozenec, Maminky, Svatba a Dítě. Mezi Ostatní kategorie spadají Kluby, které si 

zakládají samy uživatelky a sdružují se v nich například matky dětí narozených v určitém 

měsíci, náctileté matky, matky užívající andtideprisiva atd. V Diskuzích mohou uživatelky 

debatovat nad tématy, které si samy zvolí, a do Fotogalerie mohou vkládat fotografie svých 

dětí, ultrazvuky a fotografie vývoje těhotenství. Ve Jménech jsou uvedena dívčí a chlapecká 

jména, a jejich významy. V rámci inzerátů mohou uživatelky nabízet různé dětské zboží. 

V Porodnicích je zobrazen seznam všech porodnic v České republice. Do Receptů mohou 

uživatelky vkládat recepty nejen na dětská jídla. V Akcích, kurzech a přednáškách jsou 

soustředěny kulturní a rodinné akce, výlety, burzy, přednášky a semináře. Srazy těhulek a 

maminek zahrnují skupiny uživatelek z jednotlivých měst. Ke stažení je nabídnut seznam 

výbavy do porodnice. Ve výpočtech termínu si uživatelky mohou vypočítat datum ovulace a 

porodu.  
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Jak je uvedeno výše, články i příspěvky mají formu diskuzí, některé jsou doplněny fotografií 

či ilustračním obrázkem. Všechny články i příspěvky je možné hodnotit a komentovat. 

 

2.2.3.9 Server Emimino.cz 

Emimino.cz provozuje od roku 2000 internetové vydavatelství Webdio. Server denně navštíví 

v průměru dvacet tři tisíc reálných uživatelů, kteří zde průměrně stráví necelých dvacet dva 

minut. Server je dostupný na webové adrese: www.emimino.cz 

 

Na hlavní straně serveru je zobrazeno rozdělení serveru na rubriky Diskuse, Poradny, 

Skupiny, Porodnice, Recenze, Deníčky, Fotoalba, Bazárek, Maminky a Encyklopedie. Také 

jsou zde zobrazeny odkazy na jednotlivé kategorie encyklopedie, aktuality, nové příspěvky 

v blozích, soutěže, reklamní články, nová témata diskuzí, blížící se termíny porodu uživatelek, 

katalog odkazů na bazary, lékaře, rodičovské servery, obchody, dětská hřiště a porodní 

asistentky, dále nové příspěvky diskuzích a nakonec aktuální informace o serveru, a to počet 

uživatelek, deníčku, fotoalb, inzerátů a témat v diskuzích. Server není propojen se sociálními 

sítěmi, ale uživatelky mohou odeslat odkaz prostřednictvím emailu. Stránky jsou laděny do 

bílé a světle modré barvy.  

První rubrikou jsou Diskuze, jejichž témata si uživatelky vybírají samy. V Poradnách mohou 

uživatelky pokládat dotazy, na které jim odpovídají odborníci z různých oblastí, např. rady 

týkající se laktace, domácích spotřebičů, porodu, sociální a právní porada apod. Ve Skupinách 

si mohou uživatelky zakládat kluby, ve kterých se sdružují například matky z různých měst či 

s poporodní depresí. Rubrika Porodnice obsahuje seznam porodnic v České republice a jejich 

hodnocení. Do Recenzí mohou uživatelky vkládat své zkušenosti s různými přípravky, 

výrobky či službami. Rubrika Deníčky funguje formou blogů. Do Fotoalb mohou uživatelky 

vkládat své osobní fotografie a v Bazárku nabízet či kupovat zboží od ostatních uživatelek. 

V rubrice Maminky si mohou uživatelky podle termínu narození vyhledat děti jiných 

uživatelek a dle města či kraje vyhledat ostatní uživatelky. Poslední rubrika Encyklopedie se 

dělí na témata snažení, těhotenství, těhotenství týden po týdnu, porod, neplodnost, potrat, 

novorozenec, kojenec a výživa a obsahuje informativní články, které většinou odkazují na 

knížku, ze které byly převzaty.  

I na tomto serveru mají rubriky formu diskuze, většinu příspěvků vkládají samy uživatelky. 

Příspěvky jsou doplňovány fotografiemi uživatelek a je možné k nim přidávat komentáře.  

 

http://www.emimino.cz/


   

3. Obsah a návštěvnost ženských internetových serverů  

 

3.1 Typologie žen navštěvující ženské internetové servery 

Jak již bylo zmíněno, uživatelská návštěvnost internetových serverů se posuzuje v hodnotě 

reálného uživatele, který „označuje skutečného, reálného člověka, který daný server ve 

zkoumaném období navštívil. Tento ukazatel je získáván pomocí unikátního algoritmu, jenž 

využívá celou řadu informací, mj. i znalost velikosti internetové populace, která je zjišťována 

externím offline výzkumem. Unikátní uživatel pak bývá ekvivalentem pro cookie, kterou je 

identifikován prohlížeč. Jeden člověk (Reálný uživatel) může používat více 

počítačů/prohlížečů, své cookies mazat a může tedy být identifikován jako více "Unikátních 

uživatelů".“
23

 Z tohoto důvodů není možné pouze z  počtu reálných uživatelů navštěvující 

ženské internetové servery rozlišit, kolik procent tvoří ženy a kolik muži. Dle informací 

uváděných v profilech serverů či inzertních nabídek je možné zjistit, že ženy tvoří zhruba 57 – 

92% uživatelů serverů. Servery jsou určené pro ženy mezi patnácti a šedesáti lety, největší 

cílovou skupinou jsou pak ženy mezi dvaceti a třiceti pěti lety. Uživatelky mají nejčastěji 

vzdělání středoškolské s maturitou či vysokoškolské a jsou v zaměstnaneckém poměru nebo 

v domácnosti, viz Tabulka č. 1.  

Tabulka č. 1 
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3.2 Témata a služby ženských internetových serverů 

Během mapování ženských internetových serverů jsem zkoumala i témata, jimž se servery 

věnují, a jejich četnost. Obsah serverů jsem rozdělila na témata článků a nabídku služeb, 

například, bazar, soutěže a horoskopy, které servery nabízejí.  

 

3.2.1. Témata 

Při průzkumu jsem zjistila, že servery se věnují následujícím tématům: muž, žena, móda a 

krása, sex a vztahy, hubnutí, zdraví a životní styl, cestování, děti a rodina, kariéra, bydlení a 

zahrada, společnost a kultura, vaše příběhy a recepty. Mezi nejčastěji zastoupená témata patří 

Zdraví a životní styl, kterému se věnovalo dvacet sedm serverů z celkových dvaceti devíti. 

Následují témata sex a vztahy (dvacet tři serverů), móda a krása (dvacet dva serverů) a děti a 

rodina (dvacet jedna serverů). Nejméně se servery věnovaly tématu mužů (čtyři servery), 

příběhů uživatelek (šest serverů), kariéry (osm serverů) a cestování (devět serverů), viz 

Tabulka č. 2. 

 

Tabulka č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Služby  

Dále jsem se věnovala službám, které servery poskytují. Mezi nabízené služby patří články, 

diskuze či diskuzní fóra, blogy, chat, bazar, poradny, horoskopy, slevy  a nákupy, soutěže a 



   

zábavná videa, fotografie a hry. Nejčastěji nalezneme na serverech články věnující se výše 

zmíněným tématům (dvacet šest serverů), diskuze (devatenáct serverů) a soutěže (šestnáct 

serverů). Naopak nejméně servery nabízí chat (dva servery), bazar (čtyři servery) a 

slevy/nákupy (šest serverů), kdy se jedná o odkazy na Zboží.cz, různé e-shopy nebo slevové 

portály, viz Tabulka č. 3. 

 

Tabulka č. 3 

 

 

 

 

 



   

Závěr 

Cílem této práce bylo zmapovat ženské internetové servery v České republice, prozkoumat 

témata, jimž se věnují a charakterizovat ženy, které je navštěvují. 

V současné době je v České republice provozováno dvacet devět internetových serverů, které 

jsou přímo nebo tématicky zaměřené na ženu. Sedmnáct serverů je zaměřeno obecně na ženu, 

tři jsou ženskou sekcí internetového zpravodajského portálu a devět je zaměřeno na 

těhotenství a matky, módu, feminismus, kariéru nebo gynekologické kalendáře. Díky 

publikovaným článkům mají servery obvykle informativní charakter, často však jde o 

relaxační témata jako móda a krása, partnerské a rodinné vztahy, hubnutí, životní styl, 

cestování, děti a kariéra, bydlení, společnost a recepty. Zcela tak chybí rubriky zaměřené na 

sport, politiku a ekonomiku. Vynechání těchto témat tak potvrzuje „dělení mediálního koláče 

na měkké-ženské (sociální, kulturní regionální) a tvrdé-mužské (z politiky, ekonomiky a 

sportu) zprávy.“
24

 V případě, že je prostor na ženském internetovém serveru věnován osobě 

z oblasti sportu či politiky, obvykle se jedná o rozhovor zabývající se soukromým životem a 

skloubení rodiny a kariéry. 

Co se týče obsahu, servery kladou poměrně velký důraz na články. Většina z nich denně 

publikuje své vlastní články a doplňuje je komerčními zprávami, rubriky jsou jimi z velké 

části tvořeny a na hlavní stranách nalezneme odkazy na nejnovější, nejčtenější či 

nejdiskutovanější texty. Dále jsou zde nabízeny i služby v podobě diskuzí, soutěží, 

horoskopů, poraden, bazaru, blogu a zábavy. V diskuzích si čtenářky mohou samy zakládat 

témata, nad kterými pak mohou debatovat s ostatními uživatelkami. Diskuze nejsou obvykle 

moderovány, mazány jsou pouze příspěvky obsahující vulgarity nebo rasistické narážky, dost 

často tak můžeme vidět i příspěvky vložené před několika lety. Obdobnou formu mají i 

poradny, ale s tím rozdílem, že odpovídají odborníci z oblasti, které se dané téma poradny 

týká. Nejčastěji jde o dětské lékaře, gynekology, psychology a výživové poradce. Na 

některých serverech můžeme najít i online astrologické poradny. Prostřednictvím bazarů  

mohou uživatelky nabízet a kupovat zboží, převážně jde o vybavení do domácnosti a oblečení 

a hračky pro děti. Využívání služeb bývá podmíněno uživatelskou registrací na stránkách 

serveru. 
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Do cílové skupiny ženských internetových serverů patří ženy mezi dvaceti a třiceti pěti lety, 

které mají středoškolské či vysokoškolské vzdělání a jsou v zaměstnaneckém poměru. 

Některé jsou zaměřené i na ženy ve věku padesáti až šedesáti let, nicméně se často jedná o 

témata spojená s rodinnými vztahy, tedy vztahy tchýně a snachy a hlídání vnoučat. Na českém 

trhu tedy nejenže zcela chybí servery určené pouze ženám starším padesáti let, ale zároveň 

nejsou ani publikovány články věnující se například kariéře či cestování, a to i přesto, že 

v současné době internet využívá 45% žen ve věku 55-64 let a 18,5% ve věku 65-74 let.
25

  

Tato práce je přínosem nejen pro mediální studia, protože jako první mapuje české 

internetové servery zaměřené na ženy, ale i pro provozovatele serverů, kteří se mohou 

inspirovat závěry této práce a vytvořením serveru pro ženy starší padesáti let či rozšířením 

cílové skupiny svého serveru zaplnit díru na trhu ženských internetových serverů v České 

republice. 

 

 

                                                   
25

 Informační technologie. Uživatelé internetu, Český statistický úřad. Aktualizováno dne: 6.3. 2012. [online]. 

[cit 10. 5. 2012]. Dostupné na: 

http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/AA002293CE/$File/1413119904.pdf 



   

Summary 

The aim of the bachelor thesis was to map women's websites in the Czech Republic, to 

explore themes that sites are dedicated to and characterize women who attend it. 

Nowadays in the Czech Republic there are twenty-nine websites that are directly or 

thematically focused on the woman. Seventeen websites are generally focused on the woman, 

three are a sections of the webnews portal and nine are focused on pregnancy and mothers, 

fashion, feminism, career or gynecological calendars.  

Publishing articles usually have relaxation topics such as fashion and beauty, partner and 

family relationships, diet, lifestyle, travel, children and career, housing, society and recipes. 

On websites there are not any sections dedicated to sport, economics or politics. Websites 

usually daily publish their own or commercial articles and in addition also offer services such 

as debates, competitions, horoscopes, adice bureau, bazaar, blogs and entertainment. 

The target group of women's websites are women between twenty and thirty-five years old, 

which have secondary or higher education and they are employed. Some are focused on 

women aged fifty to sixty years, however, the topics are often related to family relationships, 

ie relationships and daughter-in-law and grandchildren watch. In the Czech market there are 

not any websites directly targeted on women older than fifty years. 

 

 


