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1. ÚVOD 

 
Genderové stereotypy jsou nedílnou součástí našich životů (Renzetti, Curran, 2003). 

Zmínění autoři je definují jako označení pro zjednodušující souhrnný popis určité 

společenské skupiny, přičemž tento popis může být pozitivního nebo negativního 

charakteru. Na základě této definice vysvětlují genderové stereotypy jako 

zjednodušené popisy toho, jak má vypadat maskulinní muž či femininní žena. O 

takovýchto stereotypech lidé zpravidla uvažují bipolárně, tj. u normálního muže 

nenalezneme žádné ženské rysy s tím, že to samé platí i pro ženy. Můžeme také říci, 

že genderové stereotypy jsou univerzálně platné, jelikož se předpokládá, že 

charakteristiky tvořící genderový stereotyp sdílejí všichni příslušníci dané skupiny.  

Genderové stereotypy tedy vycházejí z představy, že existují typicky ženské a 

typicky mužské způsoby existence ve světě. Takové představy již od narození 

přejímáme od svého okolí, a to díky procesu socializace. Socializace ovlivňuje nejen 

samotnou skutečnost, že se tak děje, ale i jakým způsobem v nás ony představy 

zakořeňují. Na socializačním procesu se podílí např. rodina, škola či církev 

(Bourdieu, 2000) a samozřejmě také masová média, která spolu s ostatními 

socializačními činiteli jedincům představují a také v nich posilují představy o 

vhodných aktivitách či jednání příslušníků obou skupin. Masových médií je několik 

různých druhů (např. televize, tisk či rozhlas). V mé práci jsem se rozhodla věnovat 

tisku, přičemž konkrétní předmět mého zájmu jsou „ženské“ časopisy jako jeden 

z tištěných formátů zprostředkovávající potenciálně genderově stereotypní sdělení.  

„Ženské“ časopisy představují specifické médium, a to jak obsahově, tak 

vzhledem k čtenářskému publiku. Zdůrazňují témata považovaná za typicky ženská a 

všeobecně se předpokládá, že je čtou pouze ženy, což však data o čtenosti zdaleka 

nepotvrzují. Všeobecná tématika článků se týká zejména vzhledu, kosmetiky, diet, 

péče o domácnost a o děti, zahrádkaření, vaření, sexu a samozřejmě rad týkajících se 

partnerských vztahů, které jsou v rámci stávajícího genderového řádu především 

záležitostí žen (Osvaldová, 2004). Právě tohoto naposledy zmiňovaného tématu se 

bude týkat moje bakalářská práce, tj. genderových stereotypů v partnerských vztazích 

zobrazovaných v ženských časopisech. 
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Vycházet přitom logicky budu z teoretických perspektiv zdůrazňujících roli 

genderových stereotypů v mediálních sděleních. Dle současného diskursu je jasné, že 

média obecně posilují genderové stereotypy, a právě čtením ženských časopisů může 

docházet k ovlivnění čtenářek a čtenářů pokud jde o femininitu, maskulinitu a vztahy 

mezi ženami a muži (Renzetti, Curran, 2003). I když s nástupem nových redaktorek 

došlo k jistému posunu mediálního diskurzu, pokud jde o feminismus (Osvaldová, 

2004), přesto dochází v ženských časopisech k podporování genderových stereotypů. 

V jaké míře k tomu dochází právě v článcích o partnerských vztazích, bude 

předmětem zkoumání v analytické části mé bakalářské práce. 

Pro toto téma jsem se rozhodla především proto, že mne velice zajímá 

genderová problematika ve spojitosti s médii, přičemž jsem se jí začala blíže věnovat 

až na vysoké škole, a to v rámci cyklu přednášek paní doktorky Hany Havelkové 

Feministické teorie, díky kterým jsem si začala více uvědomovat realitu dění z 

genderového hlediska. Po absolvování tohoto přednáškového cyklu jsem prošla 

několika kurzy, jejichž tématikou byla právě oblast genderových studií. Poté jsem 

také jako bakalářský překlad překládala knihu Medien und weibliche Identitätsbildung 

od autorky Renate Luca, která můj rostoucí zájem o tuto problematiku dále 

stimulovala. Ústředním tématem knihy byla právě tvorba ženské identity a vliv médií 

v tomto procesu. To už bylo pro mne jen krůčkem k tomu, abych se rozhodla 

pokračovat právě napsáním této bakalářské práce.  

Práce je složena ze dvou částí, a to z části teoretické a empirické. V teoretické 

části uvedu základní teoretické koncepty podstatné pro mé téma, tj. gender jako 

sociální konstrukt, genderovou socializaci, genderové stereotypy. Genderové 

stereotypy budu dále rozebírat z hlediska partnerských vztahů, a  také se budu věnovat 

problematice médií a genderových stereotypů. V empirické části budu formou 

obsahové analýzy zkoumat míru genderových stereotypizací v partnerských vztazích 

v časopisech pro ženy.  
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

V této části mé práce se budu zabývat základními koncepty a teoriemi, se kterými 

budu pracovat v analytické části. V jednotlivých kapitolách se budu zaobírat 

tématikou genderu jako sociálního konstruktu, genderovou socializací a genderovými 

stereotypy v kontextu mediálního obrazu partnerských vztahů. Budu se věnovat 

zejména médiím tištěným, konkrétně ženským časopisům. 

2.1 Gender jako sociální konstrukt 
 

Na úvod bych ráda nejprve vymezila ústřední koncept „gender“, který  v naší 

společnosti reprezentuje organizující princip, jenž poukazuje na kulturně a sociálně 

podmíněné rozdíly mezi ženami a muži. Jako primární východisko konceptualizace 

genderu bych označila rozdíl mezi pojmem pohlaví a gender.  

Sociální konstruktivismus1 vychází z předpokladu, že ženami a muži se 

nerodíme, nýbrž se jimi stáváme v důsledku socializace a života v konkrétní 

společnosti2. Z tohoto hlediska bychom mohli konstatovat, že gender je vyjádřením 

představy, na základě které rozdělujeme lidské bytosti na dvě skupiny, tedy ženy a 

muže. Tento koncept označujeme jako vztahový, jelikož maskulinita má význam 

pouze v protikladu k femininitě. S tím také souvisí fakt, že oběma kategoriím jsou 

připisovány rozdílné charakteristiky a vlastnosti – maskulinní a femininní, na základě 

kterých v naší společnosti dochází ke zvýhodňování jedinců převážně mužského 

pohlaví. A to právě proto, že mužské vlastnosti jsou považovány za hodnotnější oproti 

těm ženským (Pavlík, 2006).  

Pavlík (2006) zároveň konstatuje, že gender předchází pohlaví v tom smyslu, 

že bez předchozího povědomí o genderových kategoriích nelze myslet pohlavní 

rozdíly. Pohlaví je tedy stejně jako gender sociálním konstruktem, prostřednictvím 

kterého pojmenováváme a chápeme rozdíly mezi lidskými těly. Nejde však o pouhé 

pasivní odkazování na existující biologické rozdíly, nýbrž právě o vytváření 

pohlavních rozdílů. Aby tedy bylo možné ženské či mužské pohlaví identifikovat a 

diferencovat, musíme nejprve mít koncept ženskosti/mužskosti a s tím související 

představu, co je to ženské/ mužské tělo a v jakých aspektech se liší. Na základě toho 

                                                
1 (Berger, Luckmann, 1999). 
2 (Beauvoir, 1967) 
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je tedy jasné, že dualistický pohled, pomocí kterého je pohlaví jako biologická 

přirozenost stavěno do protikladu ke kulturně formovanému genderu, je neudržitelný. 

Koncept ,,pohlaví“ dává smysl až ve vztahu ke konceptu ,,gender“. 

Kimmel (2000) gender definuje podobně jako mocenský vztah a podotýká, že 

moc není vlastností jednotlivců, nýbrž se jedná o základní aspekt sociálního života, 

který je součástí všech sociálních vztahů/interakcí. Říká, že si svá zvýhodnění 

zpravidla neuvědomujeme a považujeme je za samozřejmý fakt. Ve vztahu k genderu 

obecně platí, že muži jako skupina disponují větší mocí než ženy jako skupina, ale je 

důležité si uvědomit, že v rámci obou skupin nalezneme značné mocenské rozdíly. 

Ve stejném duchu vnímají gender Tesařová, Lišková (2002), které gender 

definují jako kulturní a sociální představy o odlišnostech žen a mužů, mocenských 

vztazích a nerovnostech strukturující přenos těchto odlišností v institucializovaných 

rutinách a praktikách společnosti.  

Kategorie žena-muž tedy v sobě zahrnuje obsah korespondující se 

symbolickou polohou jedince ve společnosti a také určitou dichotomii mezi těmito 

dvěma pojmy. Cviková, Juráňová (2003) uvádí, že tato dualita pohlaví se jeví jako 

nezbytná esence pro chod společnosti a s pomocí vědomých i nevědomých 

mechanismů dochází k rozdílnému sociálnímu pojetí ženskosti a mužnosti. Ona 

dualita pohlaví a spolu s ní ono sociální odlišení ženskosti a mužnosti jsou udržovány, 

jak vědomými mechanizmy, jako je např. právo, tak nevědomými mechanizmy, jako 

je např. vyprávění pohádek.  

Zmíněnou koncepci doplňují West a Zimmerman (1987), kteří chápou gender 

skrze interpretativní paradigma a prosazují koncept ,,dělání genderu“ (doing gender). 

Jsou názoru, že samotný gender je interakčního charakteru3 a vzniká za pomocí 

identifikačního předvádění se a vztahování se k ostatním jedincům určitého genderu. 

Na základě toho, pak jedinec určitého genderu vybírá ,,vhodný“ způsob svého 

chování.  

 

 

 

                                                
3 Tj. gender vzniká a existuje pouze v prostředí sociální interakce a nelze o genderu tvrdit, že je 
majetkem či dokonce vlastností jedince. 
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2.2 Konstrukce femininity a maskulinity v naší společnosti 
 

Jak již bylo řečeno, genderové stereotypy představují zjednodušené obrazy, jak by 

měl/a vypadat ideální žena a muž v dané společnosti. Nyní se zaměřím na to, jak toto 

pojetí vypadá v kontextu naší kultury.  

Jako základní charakteristiku genderových konstrukcí uvádí Kimmel (2000) 

pluralitu, tj. skutečnost, že v každé kultuře existuje vedle sebe více definic 

maskulinity a femininity. Ty však nejsou rovnocenné. Jako normativní genderové 

konstrukce označuje tzv. hegemonní maskulinitu a preferovanou femininitu. Tyto 

konstrukce nám ukazují, jaké jsou kulturně preferované, „přirozené“ ženské a mužské 

vlastnosti, chování atd. Vůči těmto konstrukcím se musí všichni členové určité 

skupiny vymezovat a jsou dle těchto konstrukcí také posuzováni ostatními jedinci 

dané skupiny.  

Dle Kimmela (2000) preferovaná femininita v naší kultuře evokuje orientaci 

na uspokojování zájmů a tužeb ostatních, a to zejména mužů. Dle této konstrukce 

ženy přijímají manželství a výchovu dětí jako své životní poslání. Jako další znaky 

spojované s femininitou uvádí emocionalitu, pasivitu, iracionalitu apod. Mezi atributy 

hegemonní maskulinity patří např. dominance, agresivita, nezávislost, racionalita 

nebo také technická zručnost. Obě ideálně-typické konstrukce jsou navíc 

heteronormativní, tj. být normální ženou/mužem v naší kultuře znamená být 

heterosexuální.  

Další autorky rozvádí charakteristiky preferované femininity a spojují ji 

s vlastnostmi jako je závislost, takt, soucit, jemnost, čistota, pocity odporu při 

kontaktu s něčím nepříjemným, klid, upravenost či silnější potřeba vyjadřovat pocity 

(Jánošová, 2008). Zatímco jsou ženy rutinně spojovány s rodinou a domácností, a 

jsou charakterizovány prostřednictvím svých vztahů k mužům, u mužů tento aspekt 

vesměs chybí (Pavlík, 2005). S tím také souhlasí Jánošová (2008), která uvádí, že 

žena bývá spojována zejména se dvěma typy ideálu, a to s postavou hospodyňky nebo 

postavou krasavice. Na základě toho bývají těmto ideálům přisuzovány činnosti, jako 

je péče o domácnost spolu s veškerými domácími pracemi, výchova dětí, 

opečovávání manžela či péče o vzhled, nakupování oblečení a kosmetiky.  

Pavlík (2005) k tématu fyzického vzhledu dodává, že na ženy jsou kladeny 

nesrovnatelně vyšší nároky než na muže. Média tento stav odráží soustavným 
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implicitním a často i explicitním hodnocením, nakolik ženy ve veřejné sféře splňují 

ideály krásy a femininity.  

Wolf (2000) ve svém díle Mýtus krásy potvrzuje, že kvalita zvaná krása je 

v naší společnosti ve vztahu k femininitě i maskulinitě zásadní. Ženy ji musí chtít 

ztělesňovat a muži musí chtít vlastnit ženy, které ji ztělesňují. V současnosti se také 

středem diskusí stává redefinice ženského zdraví, které bývá pod tlakem lobby 

kosmetického a farmaceutického průmyslu, spojováno či dokonce zaměňováno právě 

s krásou. Důsledkem jsou pak ženy podstupující zbytečné plastické operace apod. 

Jak již bylo zmíněno, mužskost neboli maskulinita zahrnuje vlastnosti veskrze 

opačné. Jde především o dominanci, aktivitu, potlačování emocí, orientace na práci, 

soutěživost nebo také snahu o vyšší společenské postavení (Jánošová, 2008). Co se 

konstrukce maskulinity týká, bývají agresivní projevy právě připisovány mužům. To 

také souvisí s vizuálním znázorněním agresorů především jako mužů nebo chlapců. 

S maskulinitou tedy bývají spojovány další stereotypy, jako je nebojácnost, tvrdost, 

sexuální výkonnost, sebekontrola (Pavlík, 2006). Mužům jsou dle Jánošové (2008) 

dále přisuzovány zejména zájmy technické a sportovní. Tzv. ideální muž si dle 

stereotypních představ ví vždy se vším rady a nenechá se ničím vyvést z míry.  

2.3 Genderová socializace 
 

Každá lidská bytost4 prochází ve společnosti procesem, díky kterému se stává jejím 

plnohodnotným členem. Tento proces nazýváme socializací. Jako problematické 

shledává Kimmel (2000) některé tradice feministického myšlení, zdůrazňující 

individuální socializaci do tzv. genderových rolí, pomocí kterých dochází ke kladení 

důrazu na jejich odlišnosti. Spolu s tím dochází k opomíjení institucionálního 

rozměru genderu a také k ignorování rozmanitosti genderu tzv. koexistence 

rozdílných forem femininity a maskulinity.  

Právě Kimmel ve svém díle The Gendered society (2000) kritizuje biologický 

determinismus a teorie genderových rolí, které dle jeho názoru depolitizují gender 

tím, že z genderu vytváří souhrn určitých individuálních atributů namísto toho, že by 

gender pojímaly jako aspekt sociální struktury. Říká, že lidé mohou být dle těchto 

teorií socializováni pouze do dvou univerzálních rolí, tj. role ženské a mužské. Tyto 

                                                
4 Můžeme považovat za ,,nehotového“ biologického tvora, tj. člověka před socializací s vrozenou 
genetickou výbavou.  
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role jsou pak v průběhu života víceméně dané a již se nemění. Také ve svém díle 

hovoří o univerzálním fenoménu, a to o genderové nerovnosti. Gender není 

systémem klasifikace, podle kterého jsou rozdělováni, tříděni a socializováni 

biologičtí muži a biologické ženy do stejných rolí. Jde především o to, že gender také 

vyjadřuje univerzální nerovnost mezi ženami a muži. Pokud tedy hovoříme o 

genderu, měli bychom také uvažovat o hierarchii, moci, nerovnosti, namísto pouhé 

rozdílnosti žen a mužů.  

Komplexnější pohled na proces genderové socializace poskytuje Sandra Bem 

(1994) ve své kognitivně-vývojové teorii genderových skel, pomocí které 

genderovou socializaci chápe jako proces osvojování si tří typických předpokladů 

zobrazující vztahy mezi ženami a muži ve společnosti. Tato „optická skla“ jsou podle 

ní skrytými předpoklady, jak by ženy a muži ve společnosti měli vypadat, uvažovat, 

cítit a jednat, a nalezneme je v každé kultuře. Přičemž tyto předpoklady jsou 

zabudovány do společenských institucí, diskurzů, ale také zakořeněné v mysli členů 

společnosti samotných, dochází tak skrytě k dlouholetému ovlivnění našeho chování. 

Pokud bychom na ně nahlíželi z hlediska americké a západní kultury, vyznačují se 

tyto společnosti těmito základními genderovými optickými skly: genderovou 

polarizací, androcentrismem a biologickým esencialismem.  

Genderová polarizace vychází z představy, že se ženy a muži liší, a to jak po 

stránce psychologické, tělesné, tak i sexuální. Základní kámen sociálního řádu je 

tvořen právě genderovou polarizací. Další z optických skel, tj. androcentrismus, 

reprodukuje údajnou přirozenou dominanci mužů, která vychází z představy 

maskulinity jako standardu ve společnosti, se kterým jsou ženy poměřovány. Poslední 

optické sklo, tedy biologický determinismus, slouží k ospravedlňování dvou 

předchozích optických skel, která vydává za  nutný a přirozený důsledek biologických 

rozdílů mezi ženami a muži.  

Ve svém díle Bem vychází z moderní antropologie pracující s konceptem tzv. 

enkulturace jedinců do kultury. Cílem procesu enkulturace je takové promítnutí optik 

do vědomí členů společnosti tak, že již nebudou schopni rozlišovat mezi realitou a 

tím, co kulturu jako realitu konstruuje (Renzetti, Curran, 2003).  

Dle Bem (1994) tato genderová skla systematicky reprodukují mužskou moc 

dvěma způsoby. Prvním způsobem je směřování žen a mužů do rozdílných sociálních 

oblastí a pozic, se kterými jsou spojeny odlišné sociální zkušenosti. Společenské 

instituce muže a ženy v rámci sociálních a institucionálních struktur umisťují do 
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odlišných a nerovných pozic, přičemž většinou jsou tyto situace a pozice pro ženy 

nevýhodnějšími.  

Jako druhý způsob označuje vysílání metasdělení o genderových konstrukcích 

ženám a mužům, přičemž na tomto ,,vysílání“ se podílejí hlavně média. Genderové 

představy, předpoklady a principy jsou dle Bem (1994) hluboce zakotveny do 

sociálního života a mají proto velkou permanenci v čase a prostoru. 

V souvislosti s reprodukcí sociální struktury diskutuje Bourdieu (1998) ve 

svém díle i její součást, a to genderovou reprodukci. Sociální struktura je 

distribuována z generace na generaci právě díky kapitálu. Ve svém díle Bourdieu 

rozlišuje čtyři typy kapitálu5, a to sociální, kulturní, symbolický a ekonomický 

kapitál. Ve svém díle Nadvláda mužů (2000) také pojednává o genderovém řádu6 

zvýhodňujícím muže, odhaluje nevědomé mechanismy, jejichž působením mužská 

dominance trvá, a z toho také vyplývají důsledky těchto mocenských vztahů pro obě 

pohlaví.  

2.4 Genderové stereotypy 
 

Stejně tak jako je gender sociálním konstruktem, můžeme říci, že stereotypy jsou 

výsledkem společenského konstruování reality. Jsou součástí každé kultury, přičemž 

každá společnost svým členům předepisuje jak určité vlastnosti, tak vzorce 

vzájemných vztahů v závislosti na jejich pohlaví. Tedy také to, jak se mají chovat. 

Takovéto předpisy jsou zakotveny ve společenských institucích7(Renzetti, Curran, 

2003).  

Co tedy vlastně stereotypy znamenají? Dle Jánošové (2008) se jedná o 

apriorní8 představy o povahových rysech, způsobech chování a zvycích členů určité 

společenské skupiny, aniž by byla brána v potaz individualita jednotlivých příslušníků. 

Stejného názoru jsou Renzetti, Curran (2003) s tím, že prakticky každá společenská 

skupina byla či je spojována s nějakým stereotypem, který může být jak pozitivního, 

tak negativního charakteru.  

                                                
5 Tyto typy kapitálu chápe jako zdroje, které lze ,,zužitkovat“. 
6 Jako základ uvádí určité genderové hodnoty, významy a normy jako je např. definice ženství a 
mužství jako sociálních konstrukce. O těchto konstrukcích Bourdieu hovoří jako o neměnných a 
všudypřítomných, proto je považujeme za přirozené. 
7 Pod tento pojem řadíme hospodářství, politický a vzdělávací systém, jako také náboženství či rodinné 
uspořádání apod. 
8Předem stanovené 
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Prostřednictvím stereotypů získáváme základní informace o situacích, věcech 

či lidech bez nutnosti jakýchkoli dalších znalostí a podrobností. Můžeme tedy říci, že 

stereotypy nám usnadňují orientaci v sociálním světě a pomáhají nám v jeho 

porozumění. A nejen to, jejich znalost nám šetří čas a energii investovanou do 

komunikace s ostatními, ale také ovlivňuje chování těch, jichž se to týká. Co je 

nejdůležitější, potvrzuje jejich pravdivost, a tím dochází k jejich upevňování. Jejich 

základní vlastností je, že je nevytváříme na základě osobních zkušeností, nýbrž je 

získáváme tradováním, verbálním i neverbálním zprostředkováním od ostatních členů 

naší společnosti. Vzhledem k tomu je jejich proměnlivost velmi nízká, rozsah jejich 

závaznosti se však díky společenské stratifikaci různí v odlišných složkách 

společnosti (Jánošová, 2008). 

Jak jsem se již v úvodu zmiňovala, stereotypy jsou tedy zakotveny ve 

společenských institucích, a právě tyto institucionalizované vzorce genderové 

diferenciace označujeme jako pohlavně-genderový systém společnosti. Renzetti, Curran 

(2003) říkají, že se genderové systémy společnosti v jednotlivých dějinných obdobích a 

kulturách liší, ale vždy je v nich možné nalézt tři základní provázané prvky. Těmito prvky jsou 

sociální konstrukce genderových kategorií na základě biologického pohlaví, dělba práce na 

základě pohlaví a společenská regulace sexuality. Pohlavně-genderový systém tedy 

funguje jako systém společenské stratifikace a má hluboký dopad na životy žen a 

mužů.  

Genderové stereotypy nám zjednodušeně říkají, jak má vypadat maskulinní muž a 

femininní žena. Jinými slovy, lidé mají tendenci uvažovat o lidských bytostech bipolárně9, 

jelikož jsou v zajetí genderových stereotypů. Tyto postoje a modely chování vztahující se 

k jednotlivým genderovým kategoriím lidé přijímají jako obecně platné a na základě toho 

formují své odlišné postoje k osobám ženského a mužského pohlaví (Renzetti, Curran, 2003). 

Toto přesvědčení10 označují Cviková, Juráňová (2003) za jeden z nejstabilnějších pilířů 

fungování naší kultury. Dle Jánošové (2008) obecně platí, že čím méně informací je o 

konkrétním jedinci k dispozici, tím více se ocitají ve hře stereotypní představy. Pokud 

neznáme kontext nějaké situace, také vystupují stereotypy mužské a ženské role do 

popředí. Za touto tendencí se skrývá potřeba pevné orientace ve světě, snaha o 

pochopení situace, a to i za cenu, že tím dojde ke zkreslení reality.  

                                                
9 tj. normální muž nenese žádné rysy ženskosti a naopak 
10 tj. odlišnost ženské a mužské role přirozeně vyplývá z biologické odlišnosti ženy a muže 
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V obecném povědomí lidí jsou rozdíly mezi příslušníky obojího pohlaví 

většinou až příliš zdůrazňovány, a tím také uměle zvětšovány. Důvod této optiky dle 

Jánošové (2008) tkví v tradičním pojetí rolí, které jsou považované za dichotomické. 

Příkladem je tendence přiřazovat mužům a ženám polaritně opačné vlastnosti. 

Matoušek (1993) říká, že toto má v moderní společnosti negativní dopad na zvyšující 

se nároky na role žen a mužů, kterým jen těžko mohou vyhovět. Od mužů je očekáván 

větší zájem o rodinu a podíl na jejím chodu včetně domácích prací. Od žen se zase ve 

sféře veřejné očekává schopnost sebeprosazení, výkonnost, odolnost vůči stresu a 

nezávislost. Moderní společnost na to reaguje tak, že se snaží výchovou a osvětou 

modifikovat vrozenou výbavu mužů a žen (Matoušek, 1993). Tento názor ovšem 

koresponduje s představou biologického determinismu, který rozporují ve svých 

dílech např. Bem, Kimmel či Renzetti, Curran.  Společenské vědy se proti tomuto 

konstruování rolí žen a mužů snaží bojovat a zpochybňují jednorozměrný model ženy 

a muže s cílem nahradit ho modelem dvojrozměrným. Základní myšlenkou tohoto 

modelu je, že každá osoba může mít nezávisle na svém biologickém pohlaví znaky 

jak maskulinní, tak femininní (Karsten, 2006).  

2.4.1 Genderové stereotypy a partnerské vztahy 
 

Vzhledem k tomu, že se v analytické části mé práce věnuji genderovým stereotypům 

v partnerských vztazích, budu se jim podrobněji věnovat v této podkapitole. 

Jak jsme si již výše řekli, mezi nejzákladnější stereotypy patří spojování ženy 

se soukromou sférou a mužů se sférou veřejnou. Od těchto stereotypů se pak odvíjí 

vznik stereotypů v partnerských vztazích. Základním předpokladem pro fungování 

genderových stereotypů je nepřekročitelná hranice mezi pohlavími, které jsou také 

významným faktorem vzniku a trvání nerovnováhy moci mezi ženami a muži ve 

společnosti. S tím souhlasí Cviková, Juráňová (2003) a ve svém díle uvádí, že 

představa partnerského vztahu obsahuje některé vzorce chování, které vytvářejí a 

podporují nerovnováhu moci mezi partnery. Na základě toho rozdělují genderové 

stereotypy do dvou hlavních skupin. Do první skupiny řadí stereotypy, které vytváří 

nebo podporují představu o muži jako hlavě rodiny. Do druhé skupiny zahrnují 

stereotypy, které ženy vedou k tomu, aby se ztotožňovaly s osobou zodpovědnou za 

atmosféru rodinného krbu, a přijaly podřízené postavení v rodině či ve vztahu.  



 

 16 

Náš výběr partnera/partnerky ovlivňuje řada faktorů, přičemž naše volba je již 

předem ovlivněna souhrnem očekávání, která mohou být jak vědomá, tak 

nevědomá11. Lidé si za partnera/partnerku nejčastěji vybírají jim podobné, tj. stejné 

rasy, sociální vrstvy či náboženského vyznání. V naší společnosti v důsledku rozdílné 

výchovy dochází k tomu, že v mezilidských vztazích je ženám na rozdíl od mužů 

blízká důvěrnost, intimita komunikace, emocionální blízkost, nečiní jim obtíže otevřít 

se druhému. Pro muže je tedy velmi těžké se druhému otevřít, což jim mnohdy činí 

problémy s nadměrnou intimitou v partnerských vztazích (Karsten, 2006).  

Jako základní stereotyp vyskytující se v oblasti partnerských vztahů pak 

Cviková, Juráňová (2003) uvádí ochranu slabšího pohlaví, který souvisí s tzv. 

gentlemanským chováním mužů. Je tím zejména myšlen takový přístup k ženě, který 

předpokládá, že jako slabší pohlaví potřebuje mužovu ochranu, pomoc a neustálou 

péči. I když takové ochraňování může být zpočátku příjemné a dokonce i lichotivé, 

může se velmi lehce změnit v kontrolu a ovládání partnerky.  

S tím také souvisí koncept symbolického násilí, o kterém ve svém díle 

v souvislosti s nadvládou mužů pojednává Bourdieu (2000). K symbolickému násilí 

dochází, když ovládaný objekt (nemusí jím být pouze žena) nutně musí vládnoucího 

uznávat, protože k reflexi svého vztahu vůči vládnoucímu subjektu používá výhradně 

nástroje vytvořené právě vztahem nadvlády, v němž se nachází a jemuž je podřízen. 

Proto tento vztah následně vnímá jako neměnný a přirozený. Nadvláda se tedy 

neuplatňuje cestou čiré logiky vědomí, ale skrze schémata vnímání, hodnocení a 

jednání, přičemž symbolická síla má funkci spouštěče, neboli jakéhosi startéru, který 

dokáže vyjmout dispozice vštípené a uložené v hloubi těl a myslí. 

2.5 Partnerské vztahy a jejich podoby 
 

V návaznosti na genderové stereotypy v oblasti partnerských vztahů se v této 

podkapitole zaměřím právě na partnerské vztahy. 

Lidé vstupují do sociálních vztahů již s určitými genderovými koncepty, které 

mají vliv na jejich jednání, ale také tyto koncepty reprodukují, a tím gender 

uchovávají jako významnou sociální strukturu. Gender nám tedy pomáhá v orientaci 

na poli sociálních vztahů, kde nabízí pravidla a normy pro sociální interakci, zároveň 

                                                
11 Do našich nevědomých očekávání se může promítat např. role rodiče, a to jak v pozitivním, tak 
v negativním smyslu. 
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však také omezuje počet akceptovatelných interakcí v určitých kulturách (Pavlík, 

2006). 

Samotné partnerství je v našem kulturním prostředí podmíněno zamilovaností. 

Toto Matoušek (1993) definoval jako zvláštní stav vědomí, ve kterém jsme 

partnerem/partnerkou fascinováni a také si ho/ji idealizujeme. Renzetti, Curran (2003) 

však ve svém díle uvádí, že heterosexuální manželství mělo v 17.-18.stol. s láskou 

velmi málo společného. Bylo považováno spíše za čistě směnný vztah mezi 

manželkou a manželem spočívající v tom, že manžel manželku finančně podporoval a 

ona mu za to na oplátku nabízela domácí práce, a nebo plnila jeho sexuální přání.  

Tato mocenská nerovnost přetrvává v mnoha manželstvích současné doby. 

Bourdieu vidí partnerské vztahy jako sociální vztahy nadvlády. Ve své knize 

Nadvláda mužů (2000) říká, že sociální tlak vytváří základní protilehlé postavení mezi 

přírodou a kulturou, tedy opozici mezi sexualitou přirozenou (žena) a sexualitou 

kulturní (muž). V současné společnosti je pojetí milostného vztahu v euroamerických 

společnostech chápáno jinak muži a jinak ženami, tj. muži dominují v dobývání a 

pohlavní akt chápou jakou určitou formu nadvlády. Bourdieu (2000) toto nazývá 

erotizovanou nadvládou. Zatímco ženy vnímají sexualitu jako něco intimního, 

zejména jako citovou zkušenost. Pohlavní vztah u nich tedy formuje erotizovanou 

podřízenost. Vzhledem k tomu, že je sexualita spojována s mocí, je tedy milostný 

(pohlavní) vztah chápán jako sociální vztah nadvlády, vznikající na základě rozdělení 

na pasivní femininum a aktivní maskulinum.  

Partnerské vztahy mohou nabývat mnoha podob, v naší společnosti je však 

zejména oceňováno heterosexuální manželství, nicméně nalezneme i mnoho 

registrovaných homosexuálních párů. Také se začíná čím dál tím více prosazovat 

fenomén singles12. Single je osoba, která z odlišných důvodů, ať už dobrovolně či 

nemá jiné volby, žije sám/sama, tj. bez partnera/partnerky. Do kategorie singles 

řadíme poměrně mladé jedince zejména ve věku 25 až 40 let, kteří odkládají vstup do 

manželství z mnoha důvodů13, aby se tak mohli plně věnovat jiným pro ně 

zajímavějším životním záležitostem než je rodinný život. Důvodem také může být 

                                                
12 Dostupné z: http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/vztahy/singles-seznamovani-svadeni/singles-
proc-jsou-nekteri-lide-radeji-sami-bez-partnera 
13 Jako např. z finančních důvodů, budování kariéry, vysoké rozvodovosti, medializaci domácího násilí 
a také díky rozšíření užívání antikoncepce. 
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všeobecně pozitivnější přístup společnosti k singles. I přesto však existuje o singles 

několik stereotypních představ14.  

S tím, jak jsou ženy samostatnější a na mužích čím dál tím méně závislé, 

dochází v soukromé sféře k oslabování mužovy role: ,,Žena řídí chod rodiny ve 

většině sfér a přitom se stále v některých ohledech chová jako bytost podřízená15. 

Muž se z rodiny vytrácí a jeho prestiž doma už nezachraňují ani mimorodinné 

aktivity. Je ženou zastupitelný i v roli živitele. Přitom se však v mnoha ohledech 

chová pořád tak, jak se chovali jeho patriarchální předkové. Napětí mezi stále 

vlivnými tradičními rolemi mužů a žen a změnami v těchto rolích, které si vynucuje 

moderní doba, výrazně ovlivňuje současnou nestabilitu rodin“ (Matoušek, 1993: 32). 

S tím opět nemohou souhlasit, jelikož právě Kimmel (2000) ukazuje, že tento diskurs 

je s námi již od vzniku pracovního trhu, tj. od 18.-19. století, a jak jsem již výše 

zmiňovala, zdaleka nevládne takové napětí mezi tradičními rolemi žen a mužů, jak 

Matoušek (1993) uvádí. 

Přesto Renzetti, Curran (2003) vidí ženy jako ochránkyně rodinných vazeb. 

Zejména proto, že jsou to právě matky, které poskytují nejvíce péče nejen dětem, ale i 

ostatním členům rodiny. Nic jiného ovšem ženám nezbývá, jelikož se stále od žen 

očekává, že péče a výchova dětí bude jejich otázkou. Otcové se do výchovy zpravidla 

více zapojují až od chvíle, kdy je dětem přibližně rok a půl, a to především rekreačně. 

Důsledkem tohoto nerovnoměrného zapojení obou rodičů do péče a výchovy je, že 

matky mají mnohem silnější citový vztah s dětmi. Toto má však i své výhody i 

nevýhody, zejména pak ztrátu jejich nezávislosti. 

Vzhledem k tomu, že se rozvodovost dlouhodobě drží cca kolem 50 %, došlo 

k nárůstu rodin s jedním rodičem16. Dle průzkumů se však po rozvodu ženám finanční 

situace zhorší (i o třetinu), muži si naopak polepší. Tento ekonomický propad je 

největším problémem samoživitelek a řadíme jej mezi jeden z faktorů feminizace 

chudoby17.  

Naproti tomu mužům samoživitelům se zpravidla dostává široké podpory od 

jejich rodin a přátel. Za jejich úlohu samoživitelů bývají velmi často obdivováni, u 

                                                
14 Jako např. muž, který není ženatý, je ve společnosti považován za starého mládence střídajícího 
partnerky a střežícího si svou nezávislost. Naopak svobodná žena je nazírána jako stará panna, která se 
zoufale snaží někoho si najít a bojuje se svými tikajícími biologickými hodinami. 
15 S tím ovšem nemohu souhlasit, jelikož jde spíše o přesouvání větší zodpovědnosti na ženy. 
16 Většinou se jedná o matky. 
17 Renzetti, Curran jako další faktory dále uvádějí např. nemožnost vynucení plateb výživného, chápání 
rozvodu jako nezaviněného apod. 
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žen je to však považováno za samozřejmost a vzhledem k tomu se jim nedostává 

takové podpory (Renzetti, Curran, 2003). 

Co se homosexuálních jedinců týká, jejich situace je ztěžována společenským 

stigmatem. A to i přesto, že hnutí za práva gayů a leseb dosáhlo určitých pokroků a 

upozornilo na to, že sexualita je jev komplikovaný a nelze jej pojímat dichotomicky. I 

tak se neustále objevují problémy týkající se výchovy dětí a možnosti adopce. I když 

v Česku začal zákon o registrovaném partnerství platit od roku 2006, homosexuální 

páry nemohou v ČR adoptovat dítě. Gay, lesba či bisexuální osoba mohou v České 

republice adoptovat dítě, pokud nežijí v registrovaném partnerství. Úřady nesmí 

odmítnout žádost o adopci z důvodu sexuální orientace žadatele či žadatelky. 

Uzavření registrovaného partnerství je překážkou adopce dítěte, registrované osoby 

nemohou  dítě adoptovat18. Zejména je tomu také proto, že ve společnosti převažuje 

domněnka, že homosexuální jedinci jsou promiskuitní a neschopní budovat trvalé 

intimní vztahy, a z těchto důvodů tedy nevhodní jedinci pro výchovu dětí. Z výzkumů 

prý vyplývá, že homosexuální vztahy jsou kvalitnější než vztahy heterosexuální a 

také, že lesbické páry jsou stabilnější než páry heterosexuální a páry homosexuálních 

mužů (Renzetti, Curran, 2003). Zde musím podotknout, že takovéto hodnotové soudy 

je potřeba vždy přijímat s rezervou.  

2.6 Média  
 

Média se stala neodmyslitelnou součástí našeho každodenního života, nalezneme je 

např. v podobě jak audiovizuální, tak tištěné. V této kapitole vysvětlím, co se pod 

tímto pojmem skrývá, jakou roli média hrají v naší společnosti, jak ji ovlivňují a jak 

s nimi souvisí genderové stereotypy. 

Thompson (2004) definuje média jako tzv. institucionalizovanou výrobu a 

jako obecně dostupné šíření symbolického zboží prostřednictvím fixace a distribuce 

informačního19 obsahu. Ve svém díle Média a modernita využívá také pojem 

technické médium: „Technickým médiem se rozumí hmotný podklad symbolických 

sdělení - tedy hmotné prvky, jejichž prostřednictvím je informace nebo symbolický 

obsah zachycen a přenesen od podavatele k příjemci.“ (Thompson, 2004:21). Dle 

Thompsona je technické médium zahrnuto ve všech procesech symbolické výměny, 

                                                
18 Dostupné z: http://lgbt.poradna-prava.cz/gay-a-lesbicke-rodicovstvi.html 
19 Tj. symbolického 



 

 20 

přičemž i taková komunikace tváří tvář by nebyla možná bez určitých fyzických 

prvků20.  

S šířením mediálních sdělení souvisí také pojem masové komunikace, kdy 

Jirák a Köpplová (2007) výraz masová média vysvětlují jako tradiční označení pro 

komunikační prostředky, kdy příjemcem jejich sdělení je početná skupina lidí se 

vzájemnými slabými či žádnými sociálními vazbami tvořícími tzv. masu. S tímto 

přístupem ve svém díle polemizuje Thompson (2004), kdy již samotné slovo 

„masová“ považuje za zavádějící vzhledem k tomu, že tento výraz nelze použít pro 

všechny mediální produkty jako např. raný tisk či vybraná současná periodika, jejichž 

publikum bylo a je poměrně nepočetné. Z tohoto důvodu nelze význam slova 

„masová“ uplatňovat ve smyslu množství.  

S užitím výrazu komunikace v souvislosti s médii Thompson (2004) také 

nesouhlasí především proto, že značná část takto označované komunikace je 

jednosměrná, na rozdíl od komunikace tváří v tvář, která je dialogická. Příjemce 

mediovaných sdělení označuje jako účastníky strukturovaného procesu, tj. 

symbolického přenosu. Namísto masové komunikace nabízí výraz mediovaná 

komunikace nebo média.  

Média se stala každodenní významnou součástí naší společnosti, především 

díky rozvoji technologií, rozvoji gramotnosti jedinců a také vzhledem k rozvoji 

ekonomiky médií. K  důležitosti médií přispívá i skutečnost, že jsou zdrojem moci a 

mají tak schopnost něco/někoho ovlivňovat; poskytovat informace; jsou místem, kde 

se odehrávají veřejné události; jsou nástrojem zábavy a způsobem trávení volného 

času; jsou také zdrojem výkladu sociální reality. Masmédia ovlivňují to, co je 

přijatelné a co již ne. Je tedy patrné, že významné otázky týkající se společnosti jsou 

závislé na komunikaci ve společnosti, a to zejména na komunikaci prostřednictvím 

masových prostředků (McQuail, 1999).  

Jak média nabývala společenského významu, začaly od třicátých let 20. století 

v rámci americké sociologie vznikat teorie masové komunikace, mezi jejíž přední 

zakladatele řadíme Willbura Schramma, Paula F. Lazarsfelda či Harolda Laswella 

(Krippendorff, 2004). Ve stejném období začalo vznikat studium médií také v českém 

prostředí, a to především díky Arnoštu I. Bláhovi, Oskaru Butterovi a Věnceslavu 

Švihákovi (Jirák, Köpplová, 2007). V důsledku proměny společenského zřízení 

                                                
20 Těmito prvky Thompson míní např. hlasivky či ušní bubínky. 
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v období po druhé světové válce došlo k útlumu nezávislého studia médií a docházelo 

k formování marxisticko-leninské teorie žurnalistky jako podpory komunistického 

systému. Až v devadesátých letech 20. století bylo možné navázat na meziválečnou 

tradici a světový kontext teorie masové komunikace a mediálních studií (Jirák, 

Köpplová, 2007). 

Podle Burtona a Jiráka (2001) hrají masová média významnou roli při výměně 

informací a symbolických obsahů. Značný společenský význam má nejen 

samotná existence médií, ale i jejich technologický vývoj. Tím, jak jsou média 

schopná směřovat jedince k integraci do společnosti, nesou významnou roli při 

podporování moci a postavení osob, které média ovládají.  

Podle Thompsona (2004) nás obklopuje mediální svět a s tím související velké 

množství mediálních produktů, které ve společnosti šíří mediální poselství. Toto hraje 

významnou roli jak při vnímání okolního světa, tak i pro vnímání nás samotných. Je 

tedy důležité si uvědomit, že média realitu nejen reflektují, ale také ji aktivně 

ovlivňují a konstruují. Mají vliv na samotnou podobu společnosti, přičemž každá 

společnosti využívá takové prostředky, pomocí nichž jejím členům předkládá hodnoty 

stěžejní pro její strukturu a fungování, ale také normy upravující chování jejích členů 

(Thompson, 2004; Burton, Jirák, 2001). S tímto souvisí „Hypotéza zrcadlení“, kterou 

Renzetti, Curran (2003) vysvětlují jako předpoklad, že obsah médií zrcadlí ve 

společnosti převládající chování, vztahy, hodnoty a normy. Kritici (např. zmíněný 

Thompson) však upozorňují na to, že média kulturu zdaleka jen pasivně nereflektují, ale 

že ji také aktivně formují. Vybírají, co stojí za pozornost, a určují tak, co je a není 

důležité, tj. formují agendu veřejného mínění. V médiích například dochází k tzv. 

symbolické anihilaci, tj. přehlížení, trivializování nebo ponižování určitých 

společenských skupin, zejména žen.  

Význam médií rostl především díky tomu, že se stala hlavním zdrojem 

informací a podnětů v moderní společnosti, jehož důsledkem je ovlivnění způsobu 

života lidí, jejich komunikaci a vzájemné vztahy (Pavlík, 2005). Média vždy působí 

jako součást celkového společenského kontextu, nelze tedy jejich vliv zkoumat 

odděleně (McQuail in Jirák, Köpplová, 2007).  

Je tedy zřejmé, že média jsou integrální součástí společností a kultur, na které 

mají vliv, ale jsou jimi také ovlivňována (Jirák, Köpplová, 2007). Dle 
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funkcionalistického hlediska21 patří mezi hlavní společenské funkce masmédií funkce 

informování, kdy dochází k přenosu informací o společenských událostech a 

podmínkách, dále k rozdělení mocenských vztahů a také pro usnadnění adaptace na 

změny v důsledku inovací a pokroku. Další funkcí je socializace tj. utváření 

vzájemných vztahů mezi jednotlivci ve společnosti, a to v souladu s prostředím. 

Následující funkce kontinuity spočívá v přenosu kulturního dědictví společnosti.  

Média mají také funkci zábavní, tj. tato funkce se v každém médii ukazuje na základě 

technických podmínek a většinou jde o mediální produkci, která je součástí našeho 

volného času s tím, že se může projevovat aktivně či pasivně. Takovým příkladem 

může být např. hraní her na počítači, čtení magazínů s bulvárními obsahy, sledování 

televizních seriálů či soutěží, surfování na internetu apod. Média mají také funkci 

mobilizace, kdy jsou využívána jako prostředek propagace společensky významných 

cílů (Lasswell, Wright in McQuail, 1999). 

V důsledku rozšíření médií se Thompson (2004) zabýval problematikou 

proměn sociální interakce. V souvislosti s tím rozčlenil mezilidskou interakci do tří 

kategorií, a to na interakci „tváří v tvář“, zprostředkovanou interakci a 

zprostředkovanou kvaziinterakci. Pro interakce tváří v tvář nepotřebují lidé žádná 

technická média, je dialogická a její existence sahá k počátkům vývoje lidstva. 

Zprostředkovaná interakce si uchovává dialogičnost, nicméně využívá technických 

komunikačních prostředků a vzhledem k tomu je možné spojení mezi dvěma jedinci 

vzdálenými v čase či prostoru jako např. pomocí e-mailu či telefonu.  

Na rozdíl od obou předchozích typů je povaha zprostředkované kvaziinterakce  

monologická, masová, tj. umožňuje šíření významů z jednoho centra k velké řadě 

blíže nespecifikovaných příjemců, jejichž možnosti reakce jsou značně omezené. 

Nevýhodu také Thompson vidí v nemožnosti reflexivního sledování reakcí příjemců 

sdělení ze strany těch, kdo mediální obsahy produkují.  

Na povahu osobních vztahů, které vznikly prostřednictvím médií, mají vliv 

dva aspekty zprostředkované kvaziinterakce. První aspekt lidem dává možnost 

vybudovat si k jiné osobě tzv. důvěrnost na dálku a druhý aspekt umožňuje vybudovat 

důvěrný vztah bez nutnosti recipročního charakteru. Lidé mají možnost si i bez 

ohledu na realitu, vytvářet jakékoliv představy o lidech, které poznali díky médiím 

                                                
21 Z tohoto pohledu funkcionalisté nahlížejí sociální uspořádání z hlediska jejich funkce pro společnost 
jako celek. 
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(Thompson, 2004). Toto se např. může týkat zejména sociálních sítí jako je Facebook, 

Twitter apod., kdy si lidé mohou o ostatních jedincích utvořit vlastní ,,reálné“ 

představy, aniž by je vůbec znali. Mnohdy s nimi ani nemusí komunikovat, mohou 

pouze sledovat jejich tzv. posty22 na těchto sociálních sítích. 

Thompson (2004) ve svém díle prezentuje tyto charakteristické rysy 

mediovaných sdělení, a to: a) mediovaná sdělení jsou výtvorem formálních organizací 

s vlastní hierarchií, odpovědností a pravomocemi za využití speciálních technologií, 

aby mohlo dojít k zmnohonásobení vytvořeného sdělení a následné distribuci 

prostřednictvím různých prostředků; b) mediovaná sdělení jsou zvláštním druhem 

zboží, jenž je určeno masovému, anonymnímu publiku; c) takové sdělení je veřejné, 

nepřímé, jednosměrné a nabízené v průběžných a opakovaných intervalech. Jirák, 

Köpplová (2007) jako charakteristický rys masové komunikace v jejich díle uvádí, že 

média nabízí obsahy krátkodobého užití. S tím ovšem nemohu souhlasit, jelikož 

mnoho mediálních obsahů je především dlouhodobého charakteru, to se týká zejména 

filmů, knih nebo také hudebních produkcí. 

Dále Thompson (2004) podotýká, že lidé při formování vlastní identity 

upřednostňují vlastní zdroje a symbolické materiály, které jim poskytují média před 

zdroji získanými z komunikace tváří v tvář. Vychází tedy především z hermeneutické 

tradice, kdy sebepojetí jedince je pojímáno jako jakási symbolická projekce, na jejímž 

vytváření se jedinec aktivně podílí. To přináší mnohá pozitiva jako je např. větší 

individuální svoboda člověka v procesu formování jeho identity nebo vyšší 

dostupnost symbolických materiálů, jejichž zdrojem jsou v naší společnosti převážně 

média.  

Thompson (2004) však také upozorňuje na negativní skutečnost, že média 

lidem vnucují určitá sdělení. A říká, že čím více takových informací při formování 

vlastní identity přejímáme, tím více jsme na takových informacích závislí. Což 

v současné situaci naší společnosti, kdy média vlastní monopol produkce 

symbolických materiálů, znamená, že se podílí na formování naší sociální reality. 

Z toho tedy plyne, že média sociální realitu pouze nereflektují, ale aktivně se 

spolupodílí na její konstrukci. V našem případě v jedné podkapitol uvádím příklad 

pojetí feminity a maskulinity. 

                                                
22 Tj. Příspěvky jedinců na sociálních sítích, ať už v podobě oznámení týkajícího se jejich soukromého 
či pracovního života, nebo v podobě fotografií, videí atd. 
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2.6.1 Gender a média 
 

Podle Burtona (2001) se mediální sdělení vyznačují shodnými charakteristikami jako 

jsou např. žánry, osobnosti, stereotypy, vyprávění a opakování, realističnost. Tyto 

charakteristiky představují opakované postupy, jakými média zpracovávají informace. 

Pro účely této práce jsem se zaměřila právě na stereotypy. 

V této souvislosti lze v první řadě konstatovat, že média jsou v současném 

světě hlavním zdrojem stereotypizujících představ. Veškerá mediovaná sdělení 

popisují různé, reálné či hypotetické představy týkající se společenských skupin a 

jejich identit, tj. hodnot, předsudků apod. Tam, kde se publikum s nějakou určitou 

skupinou osobně nesetkalo, hrozí vysoká pravděpodobnost, že uvěří „skutečnosti“ 

nabízené médiem. Takto vznikají stereotypy a stereotypizace určitých skupin za vlivu 

médií. Média nabízejí tzv. většinové stereotypy týkající se rozhodujících se vrstev a 

převládajících hodnot ve společnosti (Jirák, Köpplová, 2007). 

Dle mnoha odborníků hrají média svou roli také v oblasti genderových 

stereotypů. Média hrají od svých začátků klíčovou roli při šíření konkrétních definic 

genderových rolí a genderových vztahů, a to často ve formě stereotypů. Mediální 

sdělení předkládají velmi konkrétní představy o tom, jak vypadají ženy a muži, jak se 

chovají i jaké jsou mezi nimi vztahy (Pavlík, 2005). Osvaldová (2004) říká, že média 

vlastně fungují jako prostředí a prostředník sebepoznání, sebeuvědomování, 

sebereflexe a samotné reflexe „ženských“ a „mužských“ rolí.  

Se zobrazováním genderu v médiích souvisí také problematika zastoupení žen 

a mužů v institucích, které mediální obsahy produkují. Jedná se tedy o složení 

pracovních týmů a zapojení žen (nebo menšin) do tvorby samotného obsahu 

informací. Nedostatečné zastoupení jedinců (žen, menšin) v mediálních institucích 

s odlišnou životní realitou má vliv na podobu konečného mediálního obsahu. Z toho 

tedy vyvstává potřeba sledovat a podporovat zapojení žen do mediálního procesu23, 

která vychází z diskursivních analýz upozorňujících na skutečnost, že mediální 

instituce fungují v určitém kontextu, do kterého se zapojují i další faktory z okolí 

(Kubálková, Wennerholm Čáslavská, 2010).  

 

                                                
23 Toto bude také předmětem výzkumu v analytické části této bakalářské práce. 
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2.7 Ženské časopisy 
 

Ženské časopisy představují specifické médium, a to jak svým obsahem, tak i 

čtenářským publikem. Dle Osvaldové (2004) jsou na českém mediálním trhu za 

ženskou četbu považována zejména periodika s převážně ženskou čtenářskou obcí. 

Jedná se o časopisy, vycházející převážně jako týdeníky, čtrnáctideníky či měsíčníky. 

Časopisy pro ženy zdůrazňují témata pokládaná za typicky ženská. Osvaldová 

(1999) je označuje jako tradiční, jelikož se zaměřují na tradiční roli ženy a obsahují 

zejména tipy a rady, jak být správnou ženou, tj. hospodyňkou, matkou a manželkou. 

Mimo jiné podporují „roztomilou“ neschopnost žen týkající se oblasti vědy a 

techniky. Z toho pak vyplývá podceňování žen v některých pracovních odvětvích. Jak 

Osvaldová (2004) ve svém díle uvádí, obrazy přinášené magazíny, nejsou statické, 

jelikož přicházejí neustále nové trendy a vzorce chování.  

 Osvaldová (1999) dělí ženské časopisy na levnější tzv. klasické za 15-30 Kč, 

na středně drahé za 30-55 Kč a na dražší, tzv. exkluzivní. Exkluzivní neboli také 

luxusní periodika začala vycházet na českém trhu až po revoluci, kdy začaly na náš 

trh pronikat tzv. lifestylové časopisy. Mezi exkluzivní magazíny autorka řadí módní 

časopis Elle24, jehož česká verze se poprvé na našem trhu objevila v roce 1994. 

Magazín se tehdy od ostatních lišil grafickou úpravou, kvalitním papírem a také 

vloženými dárečky pro čtenářky, nejčastěji v podobě vzorečků parfémů a 

kosmetických výrobků. Což tehdy byl neobvyklý a mezi čtenářkami vítaný bonus. 

Později začaly vycházet časopisy Cosmopolitan, Harper’s Bazaar25, Marie Claire26 

apod. Tyto časopisy nazýváme licenční27 (Osvaldová, 1999). Dle Osvaldové (2004) 

hraje důležitou roli fakt, že právě lifestylové časopisy ukázaly ženám, že žena nemusí 

hrát primárně roli hospodyňky, manželky či matky, nýbrž má být sama sebou a 

pečovat především o sebe. 

Tyto magazíny sice reflektují ženskou emancipaci, diskutují o partnerských 

vztazích apod., přesto musí být všechna témata vzhledem k duchu vydavatelské 

politiky a tradičního pojetí tzv. ženské četby, zpracovávána zpravidla v podobě 

fejetonů (Osvaldová, 2004). Tento typ periodik podporuje určitý životní styl, jehož 
                                                
24 publikuje  vydavatelství Burda media, magazín Elle budu dále zkoumat v analytické části mé práce, a 
to metodou obsahové analýzy. 
25 publikuje vydavatelství Stratosféra 
26 publikuje vydavatelství Sanoma media Praha 
27 tzv. módní časopisy, které jsou určeny čtenářkám středních vrstev, mladší věkové kategorie a žijící 
ve velkých městech typu  



 

 26 

prototypem je žena úspěšná a samozřejmě bohatá. S tím souvisí fakt, že časopisy jako 

Elle či Harper’s Bazaar propagují společenský vývoj v Americe a západní Evropě. 

Věnují se tématice nezávislosti a emancipaci žen, ale také toleranci vůči například 

homosexuálům či lesbičkám. 

Například časopis Cosmopolitan se zaměřil na problémy žen ve společnosti28 

a jejich společenské postavení. Podařilo se mu skloubit články o módě, horoskopy a 

např. recepty spolu s materiály odporujícím tradičnímu pojetí ženy, kdy se snaží ženy 

informovat o feminismu. Časopis Cosmopolitan se od ostatních časopisů pro ženy na 

českém trhu lišil tím, že se nebránil diskuzi o problémech29, o kterých se v České 

republice jinak mlčelo (Osvaldová, 1999).  

V časopisech zaměřených na mladší věkové kategorie nalezneme články 

týkající se vzhledu, kosmetiky, rad, jak si najít partnera, články o domácích zvířatech, 

dietách, sexu, populárních osobnostech z oblasti filmu a hudby apod. Ženské časopisy 

cílené na starší věkové kategorie obsahují jak články o dětech a péči o ně, 

domácnosti, zahrádkaření, zdraví, vaření, tak i články tématem společné s časopisy 

zaměřenými na mladší publikum. Jedná se o články týkající se vzhledu, módy, 

partnerských vztahů a sexuálních problémů apod. (Osvaldová, 2004).  

Všeobecně můžeme říci, že se ženské časopisy odlišují od těch mužských30. 

Ať už z hlediska tématiky či samotného vztahu, který muži k časopisům mají: 

„Ženský časopis nie je iba časopisom. Vzťah čitateľky k svojmu časopisu sa veĺmi 

odlišuje od vzťahu, aký má k svojmu časopisu muž“ (Wolf, 2000: 80). Časopisy pro 

muže31 se zaobírají např. těmito tématy: finance, sex, obchodování, technologie, sport 

apod. Různí se také jejich pojetí rozličných témat. Takovým příkladem je téma sexu, 

kdy ženské časopisy pojímají sex z hlediska mezilidských vztahů, zatímco v časopisech 

pro muže je sex objektivizován a depersonalizován. Obecným tématem časopisů pro 

muže jsou rady, jak mohou muži manipulovat se ženami. Tedy stejně jako časopisy pro 

ženy vytváří časopisy pro muže vlastní genderové představy a ideály.  

V lifestylových magazínech pro muže je hegemonní maskulinita, jak 

prezentována, tak diskutována. Magazíny pracují se dvěma významy maskulinity, tj. 

tradiční a ironickou. Mnohdy zde dochází k dekonstruování stereotypních představ o 

                                                
28 např. články na téma sexuálního obtěžování, násilí na ženách 
29 Již zmiňovaná tématika násilí na ženách, problémy s alkoholem/drogami apod. 
30 Např. Esquire, For Men, Playboy, Maxim apod. 
31 Magazíny pro muže jako ty, co to mají již v názvu (Maxim, For Men..), ale také ty magazíny jako je 
např. Modelář, Sport apod. 



 

 27 

mužích (Řeháčková, 2006). Prezentovaná normativní maskulinita ironického významu 

muži nedovoluje dlouhodobý a monogamní vztah se ženou. Opravdový muž tak musí 

být svobodným dobrodruhem, který rád riskuje a věnuje se své kariéře a koníčkům, 

mezi které zahrnuje i krátkodobé vztahy se ženami.  

Když se podíváme na tématiku vztahů v časopisech pro ženy32, je tedy jasné, že 

se v této oblasti ženské a mužské časopisy také liší. Co se vzhledu týká, tak muži 

v časopisech pro muže o svůj fyzický vzhled pečují, nicméně ne tolik jako ženy 

(Renzetti, Curran, 2003).  

Časopisy pro ženy jako mnohdy periodika pro muže – pěstují velmi nezdravý 

kult ženství, který ženu vykresluje jako narcistku pohrouženou do vlastního vzhledu 

a péče o něj. Dále ženy prezentují jako posedlé úspěchem v zaměstnání či vztahy 

s muži a na základě toho je zahrnují radami, jak např. muže získat a udržet si ho 

(Renzetti, Curran, 2003). Wolf (2000) říká, že profily časopisů jsou rozpolcené 

mezi tématikou mýtu krásy a feminismem33. Tuto skutečnost přirovnává 

k osobnostem čtenářek ženských časopisů. Díky požadavkům společnosti ženy 

strádají mnohem více než muži, především z důvodu nesouladu mezi modelem 

krásy ideálním, tedy společensky žádaným a tím skutečným. Sebehodnocení přitom 

závisí na společenském postavení, protože v různých vrstvách jsou kladeny odlišné 

nároky. Postulát fyzické a mravní krásy si vzájemně odpovídá, tedy že celkový 

tělesný zjev vyjadřuje to nejhlubší bytí. Ženskost je vnímána jako nutnost vyhovět 

požadavkům mužů, což vede především k posílení mužského ega.  

Závislost a podrobení u druhých se tak stala pro ženy složkou jejich bytí. 

Jejich jednání je řízeno tím, že se snaží již dopředu odhadovat, jak bude oceněn jejich 

tělesný vzhled. Od žen je tedy očekáváno a žádáno, aby se líbily, ale zároveň také, 

aby dobyvatelské pokusy mužů nepřijímaly (Bourdieu, 2000). Wolf poukazuje na 

proměnu mýtu krásy v souvislosti společenského vývoje, z něhož je patrná 

manipulace se ženami a jejich postavením ve společnosti: ,,Keď sa už primárna 

spoločenská hodnota ženy nedala definovat ako dosiahnutie ctnostného života 

v domácnosti, mýtus krásy ju predefinoval ako dosahnutie ctnostnej krásy, a to z dvoch 

dôvodov: jedným bol nástup nového spotrebiteľského imperatívu, druhým nové 

zdôvodnenie ekonomickej nespravodlivosti na pracovisku, kde sa ženám podarilo 

oslobodiť spod kontroly mužov. Mýtus krásy súčasnosti je zákernejší než 
                                                
32 Téma vztahů v časopisech pro ženy bude také předmětem mé obsahové analýzy. 
33 Wolf má na mysli tzv. exkluzivní magazíny jako je např. právě ELLE. 
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ktorákoľvek doterajšia mystika ženskosti“ (Wolf, 2000: 21). A právě v tomto procesu 

manipulace se společenskou hodnotou žen hrají ženské časopisy jednu z hlavních rolí. 

Wolf (2000) říká, že časopisy pro ženy odráží historickou změnu a patří mezi 

nejdůležitější faktory, které měly vliv na proměnu ženské role. Aby tedy čtenářky 

dosáhly ideálu prezentovaného časopisy, musejí se „transformovat“ nákupem 

určitého oblečení a kosmetiky. Stejně tak je ovlivněno jejich chování na pracovišti i v 

rámci partnerských vztahů. Z tohoto pohledu můžeme říci, že úspěch v zaměstnání je 

podmíněn dokonalým vzhledem ženy (Renzetti, Curran, 2003).  

Když se podíváme na proměny měřítek ženského vzhledu, je zde patrný vliv 

ze strany inzerce, ze kterého plyne vzájemná závislost mezi inzercí a vydavatelstvím. 

Tato závislost spočívá v tom, že existence časopisů závisí na příjmech z inzerce, 

jejímž cílem je prodávat produkty. S tím také souvisí obsah redakčních článků, které 

musí splňovat požadavky inzerentů. Přičemž čtenářky samotné v tomto procesu hrají 

roli nakupujících, jelikož potřebují naplnit časopisy proklamovaný ideál krásy. Je jim 

totiž slibovaná kontrola nad vlastním tělem a možnost jeho přetvoření. (Cviková, 

Juráňová, 2003). Stejný pohled na toto má také Wolf: ,,Ženské časopisy však nielen 

odzrkadľujú našu vlastnú dilemu o kráse, ktorá sa vyžaduje ako ospravedlnie za nové 

možnosti a moc. Ony ju eště zosilňujú. Redaktorky a redaktori, ktorí píšu o tom, čo 

muži chcú od žien, v skutočnosti musia písať o tom, čo od žien chcú inzerenti časopisu. 

Posolstvo časopisu o mýte teda determinujú jeho inzerenti“ (Wolf, 2000: 89-90).  

S mýtem krásy také souvisí prezentovaný obraz ženy a muže v tisku. 

Jánošová (2008) toto dává v souvislost s mužsko-ženskou stereotypií. Jako příklad ve 

svém díle uvádí studii Archera z roku 1993, která upozorňuje na různý způsob 

vizuální prezentace mužských a ženských osobností v tisku. Při výzkumu tisíců 

fotografií z novin a časopisů bylo zjištěno, že fotografie žen většinou znázorňují nejen 

jejich obličej, ale často celou postavu, zatímco fotografie mužů obvykle představovaly 

pouze portrét obličeje. Tento fenomén byl označen jako faceism (face-ism).  

Další past představuje manipulace s fotografiemi. Obraz má v naší kultuře 

takovou sílu, že mu věříme, ačkoli víme, jak snadné je upravovat a měnit fotografii 

k nepoznání. Obrázky modelek se upravují zcela běžně: zeštíhlují a protahují se 

kontury jejich těl, jejich tváře jsou vyhlazovány a oči se počítačově rozjasňují. 

Cenzura ženského těla tak probíhá hned nadvakrát. V prvním stupni jsou vybrány jen 

„krásné“ modelky, jejichž tělesným rozměrům se blíží pouze asi 5 až 10 procent 
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ženské populace, v druhém stupni se i tato „dokonalá“ těla počítačově upraví do 

podoby, jakou na ulici nikdy nepotkáte (Cviková, Juráňová, 2003).  

I když s nástupem nových redaktorek došlo k posunutí mediálního kontextu 

feminismu, u některých současných časopisů pro ženy34 je postoj většiny časopisů 

ambivalentní. Osvaldová (1999) vidí kořeny nezájmu českých žen o feminismus 

právě ve specializovaných periodikách.  Říká, že ženy mediální kontext feminismu 

nechápou a ani chápat nemohou. To se děje také díky převládající monotónnosti 

českého ženského tisku, která nepochybně souvisí s absencí intelektuálně náročnějších 

titulů v jeho spektru, a ta opět s antifeministickým prostředím, které vznik takových 

titulů brzdí. Redakce zařazují materiály o emancipaci, ale zároveň v jiných textech 

petrifikují to, co kritizují a chtějí změnit. V jeden moment se tedy snaží vzdělávat a 

emancipovat ženy ve skutečnostech, které podle feministických teorií udržují ženy 

v podřízené pozici. Píší v některých textech o honbě za vzhledem35 a o důrazu na 

zajištěné postavení prostřednictvím prestiže manžela. Zároveň ale redakce plní zadání 

inzerentů (ať už autocenzurou nebo s přímým zásahem) a podporují představy o 

ženství, které v konečném důsledku přinesou nejvyšší zisk. Je tedy více než jasné, že 

ženská periodika vychází z mužského pohledu na svět, přestože proti němu někdy 

v jednotlivých projevech protestují (Osvaldová, 2004). 

2.7.1 Jazykový sexismus 
 

Pokud zde píši o časopisech pro ženy, vidím zde jasnou spojitost s tématikou 

jazykového sexismu36. Jazyk neslouží pouze k reflexi druhotného postavení žen ve 

společnosti, ale také posiluje myšlenku jejich sekundárního postavení. Genderová 

poselství, která náš jazyk zprostředkovává, jasně odkazují na znehodnocení ženského 

prvku. Maskulina37 konotují moc, autoritu, pozitivní či neutrální status; přičemž 

feminina většinou obsahují negativní, sexuální či hanlivé konotace. Užívání 

generického maskulina je tedy způsobem, jakým jsou ženy prostřednictvím jazyka 

ignorovány nebo vylučovány. Feminina prošla procesem sémantické derogace38, kdy 

                                                
34 Především jde o již zmiňované licenční časopisy jako je např. Elle, Harper’s Bazaar, Marie Claire 
apod. 
35 kosmetika, móda, diety 
36 tj. prezentace jednoho pohlaví jako méněcenného, v tomto případě jde o pohlaví ženské. 
37Jsou základem pro tvorbu odvozených slov a generické maskulinum označuje jeden výraz shodný jak 
pro člověka, tak pro muže. 
38Proces sémantické derogace je procesem, kdy slovo v důsledku spojení termínu se ženou nabývá 
sémantických vlastností spojovaných se ženami. 
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mnoho takových slov nabylo vulgární podoby. Tento proces je součástí mnou 

zmiňovaného jazykového sexismu (Renzetti, Curran, 2003).  

Mezi jeho projevy patří např. pravidlo o shodě přísudku s vícečetným 

podmětem v minulém čase. Je-li tedy v podmětu obsažen vedle libovolného počtu žen 

také alespoň jeden jedinec mužského pohlaví, řídí se koncovka přísudku „mužským“ 

vzorem (Jánošová, 2008). Renzetti, Curran (2003) jako jeden ze znaků sexismu uvádí 

nerovnoprávné určování pozice žen, které se v jazyce projevuje tradičním 

umísťováním feminina za maskulinum a je z něj patrný podřízený statut ženy. Dalším 

z takových znaků patří také oslovování žen z hlediska jejich vztahu k mužům, jde o 

oslovení ženy slečna či paní. 

Z toho také plyne mnoho nedorozumění při komunikaci žen a mužů, dle 

Deborah Tannen mluví ženy a muži odlišnými genderlekty tj. ženy hovoří jazykem 

vztahů a důvěrnosti a také ho slyší. Zatímco muži hovoří jazykem postavení a 

nezávislosti. Muži jsou také při rozhovorech mnohem dominantnější, je jim věnována 

větší pozornost a jejich hovor je méně často přerušován. Mužská komunikace je 

všeobecně pokládána za vážnější a důležitější, jelikož se předpokládá, že rozhovory 

žen se týkají drbů (Renzetti, Curran, 2003).  

V souvislosti s jazykem v časopisech pro ženy dominuje ich forma a subjektivní 

přístup. V textech převažují ženské tvary sloves měla, měly byste, namísto neutrálního 

tvaru měli byste. V článcích se autoři přímo obracejí na čtenářky s oslovením a texty 

jsou převážně kontaktní a vyžadující ohlas (Osvaldová, 2004).  
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2.8 Shrnutí 
 
V rámci teoretické části mé bakalářské práce jsem vymezila relevantní pojmy a 

koncepty, které budu využívat v analytické části. Zabývala jsem se zejména 

konceptem genderu jako sociálního konstruktu a s tím související genderovou 

socializací, kde jsem definovala nejvýznamnější aspekty ovlivňující tuto socializaci, 

přičemž tyto koncepty jsem sledovala z pohledu různých autorů a autorek39. 

Vzhledem k tématu mé práce jsem také objasnila pojem genderových stereotypů, 

které ze společenského hlediska posilují a formují představy o tom, jak má vypadat 

,,správná/správný“ žena a muž. Genderové stereotypy samozřejmě ovlivňují vztahy 

mezi členy ve společnosti, proto jsem se detailněji zaobírala genderovými stereotypy 

v partnerských vztazích. Podrobněji jsem se také zabývala médii, a to především 

časopisy pro ženy, které budu zkoumat v analytické části s ohledem na genderové 

stereotypy v partnerských vztazích. Zajímalo mne, jak je v časopisech pro ženy 

prezentovaná femininita a maskulinita, které mi budou sloužit jako platforma pro mou 

analýzu genderových stereotypů v časopise ELLE. 

                                                
39Viz Renzetti, Curran (2003), Bourdieu (1998, 2000), Kimmel (2000), Jánošová (2008), Wolf (2000) 
apod. 
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3. Empirická část 

 
V této části mé bakalářské práce čtenáře a čtenářky seznámím s metodologickými 

postupy, které využiji při mém výzkumu. Budu charakterizovat metody 

kvantitativního výzkumu a techniku sběru dat, kterou budu při analýze využívat. Také 

uvedu hypotézy, se kterými budu pracovat v průběhu mého výzkumu. 

 

3.1 Stanovení metodologických východisek 
 
Má práce se týká problematiky reprodukce genderových stereotypů v lifestylových 

časopisech pro ženy tzv. exkluzivních časopisech40, konkrétně se zaměřuji na články 

s tématikou partnerských vztahů. Mým cílem je zjistit, zda v těchto článcích 

k reprodukci genderových stereotypů dochází a v jaké míře. Hovoříme-li o 

genderových stereotypech v médiích, jedná se zejména o pravidelnosti ve 

stereotypním prezentování určitých témat týkajících se žen a mužů, jak 

v heterosexuálních, tak v homosexuálních partnerských vztazích. Pravidelnosti jsou 

podmíněny jak mediální logikou, tak dominantní genderovou ideologií v dané 

společnosti (viz Teoretická část).  

Výzkum jsem pojala jako kvantitativní, jehož podstatou je zkoumání vztahů 

pomocí statistických metod (Hendl, 2005). V tomto typu výzkumu je realita 

zachycena pomocí proměnných, přičemž jejich hodnoty jsou určovány měřením. 

Základním cílem je tedy popis proměnných a jejich rozložení. Cílem kvantitativního 

výzkumu je dle Dismana (2007) zpravidla testování hypotéz, přičemž výhodou 

kvantitativních metod podle něj je, že získáme omezený rozsah informací o mnoha 

jedincích/jednotkách, vyznačuje se snadnou generalizací na populaci a vysokou mírou 

reliability, avšak vyžaduje silnou standardizaci.  

Za výhody kvantitativních výzkumů považují Guba a Lincoln (1994) nejen 

zisk rychlých a relativně přesných informací, ale také jistotu týkající se chybného 

měření. Dále poukazují na důvěryhodnost vědeckých zjištění, která jsou u 

kvantitativních výzkumů v sociálních vědách mnohem vyšší než např. u experimentů. 

Guba a Lincoln (1994) říkají, že kvantitativní výzkumy jsou obvykle 

charakterizovány jako nejefektivnější způsob sociálního popisu umožňující provedení 
                                                
40 Osvaldová (2004) viz dále kapitola Ženské časopisy v teoretické části BP. 
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sekundárních analýz dat, což je efektivní z hlediska úspor a případné možnosti 

zkoumání sociálních trendů.  

Za nevýhody Guba a Lincoln (1994) pokládají to, že pomocí kvantitativního 

výzkumu není možné spolehlivě určovat kauzalitu ani identifikovat sociální struktury. 

Dále je podle nich problematická standardizace, jejímž hlavním problémem je 

zjednodušování dat a jejich vytrhávání z kontextu, ve kterém dávají smysl. 

Kvantitativní výzkumy jsou také velmi citlivé na reaktivitu, tj. znění otázek má vliv 

na odpovědi, čímž mohou být do výzkumu vnášeny systematické chyby. Jako 

nevýhodu také označují spoléhání se na pravdivost odpovědí respondentů a také na 

získané informace o chování, namísto jeho pozorování. 

Pro můj výzkum jsem si jako výzkumnou metodu zvolila kvantitativní 

obsahovou analýzu, která slouží pro zkoumání mediálních obsahů prostřednictvím 

jejich kvantifikace. Dle Scherera (2004) je jejím výsledkem a cílem kvantitativní 

popis mediovaných obsahů. Tento popis mediovaných obsahů musí být systematický 

a intersubjektivně ověřitelný, tj. všechny mediální obsahy jsou zpracovány stejným 

postupem a jiné badatelky musí být schopny při užití výzkumných metod zopakovat 

mé výsledky. Disman (2007) píše, že se obsahová analýza může zabývat nejen 

obsahem sdělení, ale i jeho formou, autorem nebo adresátem sdělení. Obsahová 

analýza může být jak deskriptivní, sloužící k objektivnímu, systematickému a 

kvantitativnímu popisu obsahu, ale může poskytovat i komplexnější analýzy vztahů 

mezi jednotlivými proměnnými.  

V kvantitativním výzkumu podle Dismana (2007) obecně rozlišujeme tyto 

fáze: formulaci teoretického či praktického sociálního problému, formulaci teoretické 

hypotézy, formulaci souboru pracovních hypotéz, volbu vzorku, volbu techniky sběru 

dat (s čímž souvisí konstrukce nástrojů pro sběr dat), realizaci pilotní studie, sběr dat, 

analýzu dat a formulování teoretického zobecnění. Pomocí kvalitně provedené 

obsahové analýzy můžeme získat náhled na určitý aspekt chování médií, který je 

měřitelný, jako např. procentuální výskyt násilných scén v jednotlivých typech 

televizních pořadů (Burton, Jirák, 2001).  

3.1.1. Výzkumný proces 
 

Jak již bylo řečeno, pro obsahovou analýzu je typický standardizovaný postup. 

Prvním důležitým krokem je stanovení toho, co vlastně budeme zkoumat, tj. 
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vymezení výzkumného tématu (Schulz a kol.: 2004). Přičemž Schulz a kol. (2004) 

říkají, že výzkumné téma bývá poměrně často abstraktní povahy, proto jej nelze přímo 

ověřit, a je tedy nezbytné vymezit abstraktní pojmy v něm obsažené. Takto vymezené 

pojmy dále musíme konkrétně definovat a poté se pokusit nalézt takové ukazatele 

vlastností tématu, které budou měřitelné. Pokud již máme stanovenou výzkumnou 

metodu, přecházíme do etapy plánování a organizace výzkumu, kdy je nutno určit 

časový a organizační harmonogram výzkumného šetření. 

 V další fázi je třeba naše výzkumné téma přeformulovat do vědeckých 

hypotéz, které Disman (2007) popisuje jako předpoklad charakteru věcí vyvozený 

z teorie. Poté vědeckou hypotézu rozpracujeme do souboru pracovních hypotéz, který 

musí zahrnovat jak proměnné reprezentující zkoumané koncepty (jako např. status, 

pohlaví apod.), tak i intervenující proměnné (Disman, 2007). Pracovní hypotézu 

Disman (2007) popisuje jako tvrzení předpovídající existenci souvislostí mezi dvěma 

nebo více proměnnými, přičemž pro každou proměnnou je nutná validní operační 

definice.   

V mé analýze budu pracovat s těmito hypotézami:  

Ø Články o partnerských vztazích zobrazují ženy a muže ve stereotypních rolích. 

Ø V těchto článcích převládá dichotomické rozdělení ženského a mužského 

světa. 

Ø Časopisy předkládají tradiční konstrukci partnerských vztahů a sexuality. 

 

V následující fázi výzkumu přichází na řadu proces operacionalizace, jejímž 

prvním krokem je vymezení výběrového souboru šetření, tj. souboru relevantního 

z hlediska naší analýzy (Schulz a kol.: 2004). Následuje výběr vzorku, po kterém se 

věnuji specifikaci pojmů, které jsou relevantní z hlediska analýzy, neboť ta umožňuje 

lepší pochopení jejich různých dimenzí, a tedy i kategorií proměnných. Poté dochází 

k výběru indikátorů, jež vycházejí právě z jednotlivých kategorií, přičemž každý 

indikátor pokrývá určitý pojem pouze částečně, některé se mohou však překrývat. 

Také si musíme zvolit, jaké indikátory budeme pozorovat vzhledem ke konkrétní 

situaci (Disman, 2007). 

 Pro můj výzkum je zdrojem dat lifestylový časopis pro ženy ELLE. Tento typ 

časopisu jsem si zvolila záměrně (viz Teoretická část). Zaměřuji se pouze na textovou 

stránku časopisu. Výběrový soubor pro mou analýzu tvoří všechny články týkající se 

tématiky partnerských vztahů. Ty se vyskytují zejména v rubrice Vztahy, ale i 
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v některých dalších rubrikách. Analýze však podrobím 36 vydání tohoto periodika za 

období leden 2008 až prosinec 2010. Vzorek tedy zahrnuje články z těchto vydání. 

Předpokládám však, že za pomoci mého výzkumu zaměřeného na toto období, mohu 

zjistit poměrně aktuální situaci týkající se zkoumané problematiky. V každém vydání 

časopisu ELLE vychází 2-3 články o partnerských vztazích, tj. pro mou analýzu bude 

použito celkem 78 článků. 

Následně je nutné vymezit, co vlastně bude záznamovou jednotkou (nejmenší 

jednotkou, jejíž výskyt sledujeme), tj. kódovací, obsahovou jednotkou, nejčastěji jde o 

slovo, větu, popřípadě celý článek. Dalším krokem je vymezení kontextové jednotky, 

jelikož je širší než jednotka záznamová, zajišťuje vymezení rozsahu materiálu, který 

bude jednotně analyzován. Záznamová jednotka může nabývat různých kategorií jako 

např. kategoriální systém záznamových jednotek, který musí být vymezen, abychom 

zaznamenali celou škálu možností, jež se vyskytují (Disman, 2007). Záznam o 

jednotkách analýzy je kódován vždy pro určitou kódovací jednotku jako je článek, 

pořad, příspěvek, obraz, ale také méně jasně ohraničené téma, argument aj. (Scherer, 

2004: 40). Šetření by mělo obsahovat záznamový arch, který slouží jako přehledná 

osnova pracovního postupu a úložiště dat, ale je také užitečným podkladem pro 

vyhodnocování výzkumu (Scherer, 2004). 

V další fázi si zvolíme techniku sběru dat a spolu s tím vytvoříme konstrukci 

nástrojů pro sběr dat. Nejprve je nutné vytvořit si tzv. kódovací knihu spolu 

s kódovacími instrukcemi, podle kterých budeme analyzovat relevantní data pro náš 

výzkum. V kódovací knize konkrétně specifikujeme jednotlivé kategorie spolu 

s vnějšími referenty, tj. co bude předmětem našeho zájmu a co se v analyzovaných 

článcích může objevovat. Pro doplnění a finalizování kódovací knihy lze vytvořit 

předvýzkum na menším vzorku, než přistoupíme k vlastnímu šetření. Tím si lze ověřit 

vhodnost námi zvolené výzkumné metody a zjistit, zda je pro náš výzkum vše 

zajištěné, a to jak z hlediska technických, tak metodických předpokladů (Schulz a 

kol.: 2004). Na základě takového předvýzkumu provedeme potřebné úpravy kódovací 

knihy a kódovacích instrukcí a přistoupíme k vlastnímu sběru dat.  Nasbíraná data 

dále analyzujeme a interpretujeme, přičemž posledního fází našeho šetření je 

vyhodnocení dat a vyvození závěrů z našeho šetření (Schulz a kol.:  2004).  
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3.1.2 Charateristika časopisu ELLE 
 
Zde bych ráda čtenářům a čtenářkám v krátkosti představila charakteristiku časopisu 

ELLE, jenž je předmětem výzkumu mé bakalářské práce. Časopis ELLE je 

celosvětovým magazínem francouzského původu zaměřující se na ženskou módu, 

krásu, zdraví a zábavu. ELLE je také jedním z největších módních magazínů, jenž byl 

založen Pierrem Lazareffem a jeho ženou Héléne Gordon v roce 1945. Název ELLE 

ve francouzském jazyce znamená ,,ona“. V současné době patří ELLE mezi 

nejznámější módní magazíny na světě: vychází v 39 mezinárodních edicích čtených v 

60 různých zemích světa. Z technologického hlediska je značka ELLE globální sítí 

zahrnující přes 20 webových stránek v jednotlivých jazykových mutacích41. 

Magazín ELLE vyšel v České republice poprvé v roce 1994, od roku 2000 ho 

vydávala společnost Hachette Filipacchi. Toto vydavatelství však v roce 2011 koupilo 

jiné vydavatelství, a to Burda Media. Burda Media 2000 s.r.o. je dynamickým 

vydavatelstvím patřícím do skupiny Burda Eastern Europe, které vydává řadu 

úspěšných magazínů42 v ČR43. 

Magazín ELLE řadíme mezi tzv. glossy44 magazines, tj. luxusní časopisy 

vydávané na křídlovém papíře. Vzhledem k tomu, že ELLE je módním časopisem, 

věnuje se zejména tématům spjatých s módním světem. To však nemusí být 

pravidlem, jelikož tato tématika velmi často zasahuje do ostatních oblastí spojovaných 

s životním stylem45. Můžeme říci, že ELLE se stylizuje do role jakéhosi rádce 

čtenářek na poli módních a společenských trendů, který zpracovává všechna aktuální 

ženská témata.  

Měsíčník ELLE je primárně cílen na ženské publikum, které tvoří čtenářky 

vzdělané, mladé, majetné a povětšinou single. Pro takové čtenářky není proces 

globalizace hrozbou, ale spíše příležitostí, jak úspěšně využívat možnosti současného 

globalizovaného světa. V roce 2004 byla založena nadace časopisu pod názvem The 

ELLE Foundation, jež se řadí mezi první obecně prospěšnou nadaci, která kdy byla 

založena mediální skupinou. Tím se společnost Lagardére, stejně jako magazín 

ELLE, zařadila k odpovědnosti za globální situaci žen. Podnětem pro založení 

                                                
41  Dostupné z: 
http://web.archive.org/web/20071028130827/http://www.hfmus.com/HachetteUSA/page.asp?site=elle 
42 Jako např. Elle, Marianne, Marianne Bydlení, Maxim či Apetit. 
43 Zdroj: http://www.burdamedia.cz/o-spolecnosti.php 
44 Glossy v anglickém jazyce znamená ,,lesklý“, jedná se o magazíny tištěné na lesklý papír. 
45 Jako je např. bydlení, vaření atd. 
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nadace byl zájem o podporu osobního rozvoje, emancipaci a zlepšení postavení žen 

ve společnosti. Nadace je tedy primárně orientována na zlepšení postavení žen ve 

společnosti a  financování projektů podporující vzdělávání žen a jejich zlepšování 

informovanosti skrze lepší přístup k médiím46.  

3.1.3. Průběh analýzy 
 

Po stanovení výzkumného souboru přecházím k dalšímu důležitému kroku obsahové 

analýzy, a to vytvoření kódovací knihy. Kódovací kniha je vytvořena na základě 

odborné literatury a obsahů článků, které jsou předmětem mé analýzy. Samozřejmě 

také budu vycházet z relevantních teoretických konceptů47.  

V samotné kódovací knize specifikuji jednotlivé kategorie spolu s jejich 

referenty48. V průběhu analýzy budu kódovací knihu ještě doplňovat, zejména půjde o 

adjektiva vázající se k určitým vlastnostem či aktivitám jedinců ženského či 

mužského pohlaví.  

Analýze podrobím celkem 78 článků pocházejících z období leden 2008 až 

prosinec 2010. Výběr článků byl velmi časově náročný, jelikož jsem články pro 

analýzu vybírala ze všech čísel magazínu, přičemž kritériem pro výběr byl každý 

článek z rubriky Elle vztahy či Elle sex. Kódovací jednotkou je tedy článek z rubriky 

Elle vztahy a Elle sex věnující se problematice partnerských vztahů. Jednotlivé články 

jsou ve všech případech napsány ženami, většinou se jedná o redaktorky magazínu 

ELLE.  

Každý ze 78 článků jsem analyzovala zvlášť. Pro potřeby analýzy jsem si 

v programu Excel vytvořila tzv. záznamový arch, do kterého jsem si zaznamenávala 

zjištěné proměnné. Takto získaná data jsem poté v programu Excel vyhodnocovala a 

vytvářela z nich tabulky a grafy, jež budu dále komentovat v analytické části mé 

práce. 

 

 

 

                                                
46 Dostupné z: http://www.ellefondation.net/ 
47 Jedná se o teoretické koncepty uvedené v teoretické části mé bakalářské práce. 
48 Tedy toho, čeho zajímavého je důležité si během analýzy všímat. 
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3.2 Analytická část 
 

V této části mé bakalářské práce budu prezentovat výsledky obsahové analýzy 

lifestylového magazínu pro ženy ELLE. Samotné výsledky budu představovat jak 

pomocí tabulek, tak ve formě grafů.  

Jako první se budu podrobněji zabývat jednotlivými proměnnými z kódovací 

knihy, následně přistoupím k samotné obsahové analýze. Z celkem 58 proměnných 

budu vybírat relevantní proměnné vykazující zajímavé výsledky hodné 

okomentování.  

3.2.1 Kódovací kniha a proměnné 
 

Kódovací kniha zahrnuje identifikační a analytické proměnné. Identifikační proměnné 

označují vzorek – 78 článků, aby bylo možné v případě úprav/změn určité články 

dohledat. Identifikační proměnné v mé kódovací knize představují skupinu, tj. 

vybrané články z magazínu ELLE od různých autorek za období 2008 až rok 2010 a 

datum jejich vydání. Počet těchto článků věnujících se tématice partnerských vztahů 

shrnuji v tabulce (viz Tabulka č. 1), kterou jsem pro přehlednější orientaci rozdělila 

po měsících. Jako další identifikační proměnnou jsem zvolila očíslování jednotlivých 

analyzovaných článků.  

Tabulka č. 1: Počet vybraných článků za období 2008-2010 

2008 2009 2010 

Měsíc Počet Měsíc Počet Měsíc Počet 
Leden 3 Leden 3 Leden 2 
Únor 2 Únor 1 Únor 2 
Březen 2 Březen 2 Březen 4 
Duben 3 Duben 3 Duben 1 
Květen 2 Květen 3 Květen 2 
Červen 4 Červen 3 Červen 1 
Červenec 2 Červenec 2 Červenec 1 
Srpen 2 Srpen 2 Srpen 2 
Září 2 Září 2 Září 0 
Říjen 2 Říjen 3 Říjen 1 
Listopad 3 Listopad 2 Listopad 1 
Prosinec 2 Prosinec 5 Prosinec 1 

Celkem 29 Celkem 31 Celkem 18 

Celkem 78 
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Úlohou analytických proměnných je poskytování odpovědí k danému tématu 

či dotazům. V mém výzkumu se zaobírám pracovními hypotézami představenými 

v podkapitole Výzkumný proces. V dalších podkapitolách mé práce budu komentovat 

výsledky mého výzkumu, přičemž mé komentáře budu doplňovat tabulkami a grafy. 

Mezi základní analytické proměnné tedy řadím ty, které se týkají problematiky 

partnerských vztahů spolu s příslušnými ženskými a mužskými rolemi, jež jsou 

časopisy prezentovány. Jak jsem již v teoretické části mé bakalářské práce uvedla, 

média ovlivňují naše vidění světa prostřednictvím témat a rolí, která nám předkládají. 

Z tohoto pohledu nahlížím na média jako na významný socializační faktor, jenž 

ovlivňuje i naše vnímání rolí žen a mužů.  

V souladu s vytvářením kódovací knihy jsem také vypracovala tzv. kódovací 

instrukce, dle kterých identifikuji relevantní data pro můj výzkum. Kódovací kniha i 

kódovací instrukce jsou přílohou bakalářské práce49. 

3.2.2 Aktéři a aktérky v článku 
 
Svou analýzu jsem začala vyjasněním toho, kdo je hlavním aktérem či aktérkou 

v jednotlivých článcích z mého vzorku. Z tabulky č. 2 vidíme, že se nejčastěji jedná o 

ženy a muže dohromady. Je tomu tak v 53 článcích z celkových 78. Ve 23 článcích 

jsou hlavními aktérkami ženy a pouze ve 2 článcích se jako hlavní aktéři vyskytují 

muži. 

Tabulka č. 2: Aktéři a aktérky v článku 

Téma v článku 
Ženy i 
muži Ženy Muži Celkem 

Přizpůsobení ve vztahu 
partnerovi/partnerce 7 1 0 8 
Ideální partner/ka 2 1 0 3 
Komunikace v partnerském vztahu 3 0 0 3 
Vzhled ženy 3 3 0 6 
Vztahové rady 11 3 0 14 
Sex 6 1 1 8 
Kariéra a partnerský vztah 2 2 0 4 
Problémové/rizikové vztahy 6 1 1 8 
Věkové rozdíly v partnerském 
vztahu 3 0 0 3 
Bytí single 0 5 0 5 
Partnerské vztahy a internet 3 1 0 4 
Rozchody 1 1 0 2 
Disfunkční vztahové projevy 4 3 0 7 

                                                
49 Přílohou BP jsou také základní charakteristiky časopisu Elle. 
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Tipy, jak získat partnera 2 1 0 3 
Celkem 53 23 2 78 

 

3.2.3 Hlavní téma v článku 
  

Tato analytická proměnná znázorňuje převládající témata v jednotlivých článcích, 

neboli kterému tématu se autorky věnovaly jako hlavnímu. Četnost témat jsem 

zkoumala za časová období, tj. rok 2008 až rok 2010. Tato proměnná nám může 

naznačit, která témata týkající se partnerských vztahů autorky považovaly za důležitá, 

a proto jim věnovaly nejvíce prostoru.  
 
Graf č. 1 Hlavní téma v článku – 2008 až 2010 

 
 

Pokud se podíváme na tématické rozložení všech tří ročníků v grafu č. 1, je 

patrné, že mezi nejdiskutovanější témata ve všech třech ročnících rozhodně patří téma 

Vztahových rad (18 % článků). Mezi další často diskutovaná témata patří téma 

Problémových/rizikových vztahů (10 % článků), Sexuální tématika (10 % článků), 
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téma Disfunkčních vztahových projevů (9 % článků). Z toho vyplývá, že nejčastěji 

redaktorky radily čtenářkám, jak mít spokojený vztah. V naší společnosti je femininita 

skutečně konstruovaná jako vztahová. Kimmel (2000) ve svém díle The Gendered 

society pojednává o konceptu preferované femininity a říká, že femininita evokuje 

orientaci na uspokojování zájmů a tužeb ostatních jedinců, a to zejména mužů. Proto 

se ženy zajímají o řešení vztahů obecně, rozebírají partnerské problémy či se snaží 

opečovávat partnera. Toto všechno jim má totiž zajistit onen spokojený vztah. 

 3.2.4 Zobrazování žen a mužů v analyzovaných článcích 
  

V této části se zaměřím na proměnné, pomocí kterých analyzuji 

stereotypní/nestereotypní prezentovaní žen a mužů v jednotlivých článcích. Výsledky 

mé analýzy komentuji níže, přičemž mé komentáře doplňuji grafy a tabulkami. 

3.2.4.1 Postavení ženy ve vztahu 
 

Tato analytická proměnná ukazuje, jak bylo prezentováno postavení žen v 

partnerském vztahu v období 2008 - 2010. U této proměnné jsem zvolila kategorie 

postavení – dominantní, submisivní a nejasné50. Z tabulky č. 3 je jasně vidět, že 

nejčastěji byly ženy v článcích zobrazovány v postavení submisivním, a to celkem 

v 54 % článcích. Cviková, Juráňová (2003) říkají, že představa partnerského vztahu 

obsahuje některé vzorce chování, které vytvářejí a podporují nerovnováhu moci mezi 

partnery. Touto nerovnováhou se vyznačují tradiční partnerské vztahy, kdy jsou ženy 

v submisivním postavení. S tím koresponduje také pojetí Bourdieu (2000), který vidí 

partnerské vztahy jako sociální vztahy nadvlády. Tuto nadvládu vysvětluje pomocí 

somatizace nadvlády, která spočívá v aplikování genderových schémat na biologické 

rozdíly mezi pohlavími. Toto má za důsledek, že ženy a muži mění svá těla tak, aby 

byla ve shodě s představami o femininitě a maskulinitě. Takto sociálně konstruované 

rozdíly se používají jako potvrzení odlišnosti biologických těl mužů a žen, pomocí 

kterých dochází k legitimizaci mužské nadvlády. Bourdieu dále říká, že ženy tuto 

mužskou nadvládu a s tím spjatou vlastní podřízenost přijímají jako přirozenou, 

jelikož neexistují jiná genderová schémata než ta, která tuto nadvládu mužů 

                                                
50 V analyzovaných článcích nebylo jasné, zda žena byla prezentována ve vztahu jako submisivní či 
dominantní. 
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legitimizují. Na základě těchto tvrzení můžeme tedy usoudit, že prezentované 

postavení ženy ve vztahu je konstruováno stereotypním způsobem. 
 
Tabulka č. 3: Postavení ženy ve vztahu 

Ročník Dominantní Submisivní Nejasné 
2008 21% 52% 28% 
2009 32% 48% 19% 
2010 11% 67% 22% 

Celkem 23% 54% 23%  
 

3.2.4.2 Postavení muže ve vztahu 
 

Podíváme-li se na tuto analytickou proměnnou (tabulka č. 4), vidíme, že postavení 

mužů v partnerském vztahu bylo prezentováno převážně jako dominantní (65 %). Jak 

jsem již výše zmiňovala, tradiční partnerské vztahy se vyznačují partnerskou 

nerovnováhou moci mezi partnery tzv. nadvládou mužů a ženskou podřízeností 

(Cviková, Juráňová, 2003, Bourdieu, 2000). Pokud tedy převažuje prezentace 

postavení mužů jako dominantních, můžeme zcela souhlasit s autorkami a autorem, že 

se jedná převážně o tradiční partnerské vztahy, kde je jak prezentace mužů, tak žen 

konstruována stereotypním způsobem. 

 
Tabulka č. 4: Postavení muže ve vztahu 

Ročník Dominantní Submisivní Nejasné 
2008 59% 14% 28% 
2009 71% 10% 19% 
2010 67% 6% 28% 

Celkem 65% 10% 24% 

 

3.2.4.3 Prezentace ženy ve vztahu k sexualitě 
 

V této proměnné jsem se zaměřila na prezentaci žen ve vztahu k sexualitě, toto jsem 

ještě analyzovala z hlediska postavení žen v partnerském vztahu. Z grafu č. 2 vidíme, 

že žena zobrazená v roli sexuální partnerky51 byla nejčastěji prezentována jako 

submisivní. To samé se týká v případě zobrazení ženy v roli sexuálního objektu52, kdy 

byla žena také prezentována jako submisivní. Tradiční konstrukce sexuálních rolí 

                                                
51 Žena je prezentována jako osoba provádějící sexuální aktivity se svým partnerem či milencem. 
52 Źena je prezentována jako předmět naplňující sexuální touhu. 
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obou pohlaví ženám připisuje pasivitu v sexuální oblasti, přičemž ženy jako sexuální 

objekty mají plnit sexuální přání jejich partnerů. S tím plně souhlasí již výše 

zmiňovaný koncept preferované femininity (Kimmel, 2000) zahrnující orientaci žen 

na plnění přání a tužeb mužů, ke kterému se také pojí další atributy spojované s 

femininitou jako je např. pasivita či emocionalita.   

 Od žen je tedy dle redaktorek očekávána zdrženlivost v sexuální oblasti, kdy 

se spíše budou podřizovat přání jejich partnerů, než aby samy iniciovaly aktivitu 

v této oblasti. Bourdieu (2000) říká, že sociální tlak vytváří základní protilehlé 

postavení mezi přírodou a kulturou, tedy opozici mezi sexualitou přirozenou (žena) a 

sexualitou kulturní (muž). Jak jsem již uvedla v teoretické části, v současné 

společnosti je pojetí milostného vztahu chápáno jinak muži a jinak ženami, tj. muži 

dominují v dobývání a pohlavní akt chápou jakou určitou formu nadvlády. Bourdieu 

(2000) toto nazývá erotizovanou nadvládou. Zatímco ženy vnímají sexualitu jako 

něco intimního, zejména jako citovou zkušenost. Pohlavní vztah u nich tedy formuje 

erotizovanou podřízenost. Vzhledem k tomu, že je sexualita spojována s mocí, je tedy 

milostný (pohlavní) vztah chápán jako sociální vztah nadvlády, vznikající na základě 

rozdělení na pasivní femininum a aktivní maskulinum.  

Pokud bychom se zaměřili na kategorie sexuální predátorky53 a sexuální 

loudilky54, byly ženy z hlediska postavení ve vztahu prezentované jako sexuální 

loudilky spíše v nejasném postavení, tj. z článků nebylo zřejmé, zda jsou 

prezentované jako dominantní či submisivní. Co se sexuálních predátorek týká, byly 

z hlediska postavení ve vztahu zobrazovány jako dominantní s tím, že se tato 

kategorie vyskytovala spíše u starších žen. Toto by mohlo být spjato se současným 

trendem tzv. cougars. Přičemž cougar je zralá žena po třicítce, která vyhledává a 

upřednostňuje vztahy55 s mnohem mladšími muži. Důvody u žen prezentovaných v 

článcích jako cougars jsou různé, většinou ženy s mladšími muži hledají povyražení, 

chtějí se cítit mladší, nechtějí se vázat apod., což jim mladší muži jsou schopni splnit. 

Na toto téma vznikla studie, a to institutem univerzity ve Walsu (UWIC) 56, přičemž 

v této studii polemizují, zda jde pouze o trend nebo zda opravdu nastala změna na poli 

                                                
53 Sexuálně aktivní žena usilující o maximální uspokojení pomocí co největšího počtu sexuálních 
partnerů. 
54 Žena oplývající větším sexuálním apetitem a z toho důvodu vyžaduje sexuální styk v častější 
frekvenci než její partner či milenec. 
55 Zejména sexuální povahy 
56 Dostupné z: http://www.reuters.com/article/2010/08/19/us-britain-cougars-
idUSTRE67H61Q20100819 
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tradičních konstrukcí partnerských vztahů. Nicméně přišli na to, že muži a ženy se i 

nadále drží tradičních konstrukcí partnerských vztahů, tj. muži preferují mladší, 

krásné, partnerky a ženy upřednostňují úspěšné, starší muže. Tyto vlastnosti plně 

korespondují s konstrukcemi maskulinity a femininity uvedené v teoretické části mé 

bakalářské práce.  

 
Graf č. 2: Prezentace žen ve vztahu k sexualitě z hlediska postavení ve vztahu 

 

3.2.4.4 Prezentace muže ve vztahu k sexualitě 
 
Touto proměnnou jsem sledovala prezentaci mužů vzhledem k sexualitě stejně jako u 

žen z hlediska postavení v partnerském vztahu. Pokud bychom se opět podívali na 

konstrukce sexuálních rolí, zjistili bychom, že je mužům připisována aktivita 

v sexuální oblasti a tím spíše role sexuálního predátora. Muži prezentovaní v roli 

sexuálního partnera byli nejčastěji znázorňováni jako dominantní. Jak jsem již výše 

uvedla, Bourdieu (2000) pojímá milostný vztah jako sociální vztah nadvlády, který 

vzniká v důsledku rozdělení na pasivní femininum a aktivní maskulinum. Dle jeho 

pojetí muži chápou pohlavní akt jako formu nadvlády, přičemž pohlavní akt iniciují a 

ženy jej pasivně přijímají. Za normální pozici je označována misionářská, kdy muž 

má nad ženou ,,navrch“. Žena se má nechat od muže dobývat a nakonec se mu 

poddat. Muž je tedy vnímán z pohledu redakce ELLE jako sexuální lovec a žena se 

tak stává jeho sexuálním objektem.  
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Graf č. 3: Prezentace muže ve vztahu k sexualitě z hlediska postavení ve vztahu 

 

 

3.2.4.5 Typy zobrazení žen a mužů v analyzovaných článcích 
 

Jak je patrné z grafu č. 4, ženy byly nejčastěji prezentovány jako posedlé57 (30 %), 

emocionální58 (28 %) a pečující59(13 %). Tato prezentace žen odpovídá klasickému 

archetypu ženy prezentovaného v médiích, který jsem uváděla v teoretické části mé 

bakalářské práce, tedy jde o archetyp ženy ovládané emocemi, pečující, posedlé, tj. 

neschopné kontroly apod. V této souvislosti diskutoval např. Kimmel (2000) jeho 

koncept preferované femininity60.  

Co se mužů týká, tak nejčastěji byli v článcích vyobrazeni jako nezávislí61 (26 

%), racionální62 (24 %), žárliví63 (12 %) a promiskuitní64 (10 %). Tato prezentace 

mužů je stejně jako u žen totožná se stereotypní prezentací v médiích, kterou jsem 

uváděla v teoretické části. S touto prezentací koresponduje koncept hegemonní 

maskulinity, k jejímž atributům řadí Kimmel (2000) zejména dominanci, agresivitu, 

nezávislost, racionalitu nebo také technickou zručnost. K tématu fyzického vzhledu 

Pavlík (2005) uvádí, že na ženy jsou kladeny nesrovnatelně vyšší nároky než na 

muže. Muži tedy nemusí být atraktivní či mladí, jako se tomu očekává u žen. Tento 

                                                
57 Ženy byly v článcích posedlé kariérou, vztahy, svým vzhledem, rodinným životem apod. 
58 Ženy v článcích jednaly převážně emocionálně, tj. projevovaly své pocity při řešení situací, 
problémů v článcích, ve vztazích kladly důraz na lásku, přátelství, ale také nenávist apod. 
59 Ženy byly v článcích prezentovány jako pečující o své okolí, tj. partnery, rodinu, přátele, děti apod. 
60 Viz teoretická část mé BP. 
61 Muži byli v článcích prezentováni jako finančně zajištění, úspěšní a na ničem a na nikom nezávislí. 
62 Muži v článcích převážně jednali racionálně. 
63 Muži byli v článcích prezentováni jako žárliví vzhledem ke svým partnerkám. 
64 Muži byli v článcích prezentováni jako velmi často střídající sexuální partnerky. 
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fakt je u mužů vyrovnán tím, že jsou zobrazováni jako velmi inteligentní a bohatí. 

Nejčastěji bývají prezentováni jako aktivně žijící jedinci či úspěšní byznysmeni apod. 

To ovšem neznamená, že by toto nemělo negativní vliv na vnímání mužské populace. 

Jak jsem již uvedla v teoretické části mé práce, magazíny pracují se dvěma významy 

maskulinity, tj. tradiční a ironickou. Přičemž prezentovaná normativní maskulinita 

ironického významu muži nedovoluje dlouhodobý a monogamní vztah se ženou. 

Opravdový muž tak musí být svobodným dobrodruhem, který rád riskuje a věnuje se 

své kariéře a koníčkům, mezi které zahrnuje i krátkodobé vztahy se ženami 

(Řeháčková, 2006).      
 
Graf č. 4: Typy zobrazení žen v analyzovaných článcích 
    

                  
 
   
Graf č. 5: Typy zobrazení mužů v analyzovaných článcích 
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3.2.4.6 Přehled označení žen a mužů v analyzovaných článcích 
 

Pomocí této proměnné jsem analyzovala, kolikrát byli ženy a muži označeni pomocí 

mnou definovaných označení (viz Kódovací kniha). Ženy byly nejčastěji 

redaktorkami označovány prostřednictvím své pracovní pozice (38 %), jako 

kamarádky (19 %) a dále jako partnerky (14 %). Média v současné době sice 

připouští, že ženy pracují, nicméně se stále předpokládá, že žena zkombinuje svou 

práci se svými rodinnými závazky tak, aby rodina nedošla újmy. Jako matky byly 

ženy označovány pouze v 7 % všech analyzovaných článků. Toto je velmi zajímavé 

zjištění, protože femininita je obecně konstruována v souvislosti s mateřstvím. V 

českých médiích je fixovaná zejména role matky (Oates-Indruchová, 1998), kdy se 

téměř každý den setkáváme s obrazem upravené a usmívající se maminky, které 

úsměv nemizí ani při domácích pracech. Z hlediska strukturálních funkcionalistů jsou 

muži jako silnější předurčeni být živiteli a ochránci rodiny, zatímco ženy jako 

schopné rodit děti jsou předurčeny k tomu, aby byly především matkami (Renzetti, 

Curran, 2003). Z pohledu redakce ELLE však vyplývá, že mateřství není přikládána 

taková důležitost, jakou bych očekávala. Pozvolna tedy dochází k překonání názoru 

strukturálních funkcionalistů, kteří nahlíží na genderové rozdíly jako na přirozené 

jevy odvozené z biologických daností. Skutečnost, že ženy byly označovány v 

článcích jako matky pouze v 7 % článků a spíše prostřednictvím jejich pracovní 

pozice v 38 % článků, však nemusí znamenat, že by média nepřisuzovala mateřství 

klíčovou roli. Je možné, že je naopak považují za samozřejmé/přirozené a necítí 

potřebu je zvláště vypichovat. Vzhledem k tomu, že většina žen v současné době je 

zaměstnaná a zároveň zvládá roli matek a hospodyněk, jsou prezentovány především 

prostřednictvím jejich pracovní pozice. Wyrobková (2007) ve své disertační práci 

uvádí, že se ženám otevřely nové možnosti seberealizace, a to především ve sféře 

profesní a vzdělávání. Proto do jisté míry došlo k posunu významu femininity a ženy 

v současné společnosti nejsou spojovány výhradně s mateřskou rolí a s ní 

souvisejícími vlastnostmi. Osvaldová (2004) ve spojitosti s médii dodává, že právě 

lifestylové časopisy ukázaly ženám, že žena nemusí hrát primárně roli hospodyňky, 

manželky či matky, nýbrž má být sama sebou a pečovat především o sebe. 

Muži byli nejčastěji označováni jako partneři (35 %), přátelé (24 %), dále 

prostřednictvím své pracovní pozice (18 %). Jako manželé byli označováni ve 12 % 

všech článků.  Skutečnost, že muži byli prezentováni mnohem více jako partneři, je 
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sice ve světle obvyklé mediální prezentace maskulinity (Renzetti, Curran, 2003) 

zajímavá, zejména v případě hegemonní maskulinity prezentované s ironickým 

významem, která mužům nedovoluje dlouhodobý a monogamní vztah se ženou 

(Řeháčková, 2006). Nicméně se nabízí možné vysvětlení, že je tomu tak pouze proto, 

že muži jsou prezentováni v rubrikách Elle Vztahy.  
 
  Graf č. 6: % přehled, kolikrát byla žena označena jako..                 

 
 
Graf č. 7: % přehled, kolikrát byl muž označen jako.. 

 

3.2.5 Partnerské vztahy 
 

V následující části mé práce se zabývám tématikou partnerských vztahů. Z mé 

obsahové analýzy vyplynulo, že všechny zde zkoumané vztahy, byly prezentovány 

z pohledu redakce jako heterosexuálně orientované, což je v souladu s Kimmelovými 
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(2000) normativními genderovými konstrukcemi – hegemonní maskulinitou a 

preferovanou femininitou – které jsou heteronormativní. Tedy být normální 

ženou/mužem v naší kultuře znamená být heterosexuální. Relevantní proměnné 

analyzuji, komentuji a doplňuji o grafy a tabulky.  

3.2.5.1 Typy vztahů  
 

Prostřednictvím této proměnné jsem zjišťovala typy vztahů, které byly diskutovány 

redaktorkami magazínu ELLE. Graf č. 8 ukazuje, že vztahy byly z pohledu redakce 

zobrazovány převážně jako partnerské, a to v 63 % analyzovaných příspěvcích. Jak 

jsem již uváděla v teoretické části, partnerství je v našem kulturním prostředí 

podmíněno zamilovaností (Matoušek, 1993). Partnerské vztahy tedy můžeme 

charakterizovat jako sociální vztahy mezi jedinci opačného či stejného pohlaví, kteří 

jsou do sebe zamilovaní, sdílejí podobné hodnoty, zájmy, navzájem si pomáhají a 

respektují se, přičemž v mnoha případech takové soužití vede k založení jejich vlastní 

rodiny. Když nahlédneme na graf č. 8, je jasné, že nejvíce byly diskutovány vztahy 

partnerské, což se samo o sobě v rubrice typu Elle vztahy logicky nabízí. A to 

zejména proto, že v naší společnosti je femininita konstruována jako vztahová65. 

Vzhledem k tomu, že se ženy zajímají o problematiku partnerských vztahů obecně, 

rozebírají partnerské problémy a hledají rady, jak uspět v jejich vztazích, zaměřují se 

časopisy pro ženy na tradiční roli ženy. Proto v mnoha magazínech nalezneme tipy a 

rady, jak být správnou partnerkou, manželkou či matkou, jelikož ženy tyto rady 

vyhledávají s cílem zajistit si spokojený vztah.  

 
Graf č. 8: Typy vztahů v článků 

 
 
 

                                                
65 Viz Kimmel (2000) a jeho kontrukce preferované femininity 



 

 50 

3.2.5.2 Pojetí partnerského vztahu v článku 
 

Na základě této proměnné jsem zjišťovala, zda jsou vztahy v analyzovaných článcích 

prezentovány jako tradičního či ,,netradičního“ charakteru, přičemž vztah tradičního 

charakteru představuje vztah pojatý z hlediska tradičního rozdělení světa na ,,ženský“ 

a ,,mužský“ s jasně definovanými rolemi. Tedy žena má výhradně pečovat o 

domácnost a starat se o výchovu dětí, tj. má se především realizovat ve sféře 

soukromé, zatímco muž vystupuje v roli živitele rodiny, který proto pracuje a 

realizuje se zejména ve sféře veřejné. Toto samozřejmě souvisí se stereotypy 

v partnerských vztazích, které Cviková, Juráňová (2003) dělí do dvou skupin. Do 

první skupiny řadí stereotypy, které vytváří nebo podporují představu o muži jako 

hlavě rodiny. Do druhé skupiny zahrnují stereotypy, které ženy vedou k tomu, aby se 

ztotožňovaly s osobou zodpovědnou za atmosféru rodinného krbu a přijaly podřízené 

postavení v rodině či ve vztahu. Z grafu č. 9 můžeme sledovat způsob prezentace této 

proměnné v období let 2008 až 2010. Rozložení se ve všech letech jevilo jako 

vyrovnané s tím, že vždy převažovala prezentace vztahů tradičních. V roce 2009 však 

došlo k proměně, kdy převládala prezentace vztahů jako netradičních. Partnerské 

vztahy prezentované jako netradičního charakteru jsou takové vztahy, které jsou 

pojaté jako tzv. výměna tradičních rolí. V takto prezentovaném vztahu dochází 

k prolínání veřejné a soukromé sféry, ženinu roli péče o domácnost a výchovu dětí 

může převzít muž a žena se takto může realizovat mimo soukromou sféru např. skrze 

její kariéru a realizovat se tak ve sféře veřejné a převzít tak roli muže jako živitele 

rodiny. Se zjištěnou proměnou prezentace partnerských vztahů jako netradičních 

v roce 2009, může souviset již zmiňovaný posun významu femininity (Wyrobková, 

2007), kdy ženy v současné společnosti již nejsou primárně spojované s mateřskou 

rolí. 
 
Graf č. 9: Pojetí partnerského vztahu v článku 
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3.2.5.3 Důležité faktory ve vztahu pro ženy a muže 
 

U těchto proměnných mě zajímalo, které faktory považují ženy a muži podle redakce 

ELLE za důležité v partnerských vztazích, tj. usuzovala jsem z toho, jaké faktory byly 

v článcích prezentované jako důležité pro ženy a muže v partnerském vztahu. 

Z pohledu redaktorek patří mezi nejdůležitější faktory pro ženy především láska (33 

%) a rodina (22 %). Toto zjištění logicky odpovídá archetypu láskyplné matky66 a 

obecně s konstrukcí femininity jako vztahové. Toto samozřejmě také souvisí 

s normativní genderovou konstrukcí preferované femininity, jelikož dle této 

konstrukce ženy přijímají manželství a výchovu dětí jako své životní poslání 

(Kimmel, 2000). Proto u žen hraje rodina a láska v partnerském vztahu tak důležitou 

roli.  Jak Pavlík (2005) uvádí, zatímco jsou ženy rutinně spojovány s rodinou a 

domácností a jsou charakterizovány prostřednictvím svých vztahů k mužům, u mužů 

tento aspekt vesměs chybí.   Z grafu č. 11 je tedy patrné, že mé zjištění zcela odpovídá 

tomuto tvrzení, tj. z hlediska redakce ELLE rodina (10 %) a láska (pouze 3 %) nehrají 

v partnerském vztahu pro muže takovou roli jako u žen. Za nejpodstatnější 

v partnerském vztahu dle redakce muži považují toleranci ze strany partnerky (31 %) 

a vlastní nezávislost (18 %), což také odpovídá archetypu aktivně žijícího muže, který 

je nezávislý a úspěšný (Řeháčková, 2006, Kimmel, 2000).  

 
Graf č. 10: Důležité faktory ve vztahu pro ženy   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
66 Renzetti, Curran, 2003, Kimmel, 2000, Oates-Indruchová, 1998 apod. 
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Graf č. 11: Důležité faktory ve vztahu pro muže 

 
     
 

3.2.5.4 Iniciativa v navazování vztahů 
 

V rámci tématiky partnerských vztahů se také zabývám tím, jak byla redaktorkami 

prezentovaná iniciativa v navazování vztahů. Z pohledu ELLE vyplývá, že se 

iniciativy převážně ujímají muži, viz graf č. 12, kde také vidíme procentuální 

zastoupení iniciativy mužů v navazování vztahů v letech 2008 až 2010. Jak jsem již 

uvedla v teoretické části, hegemonní maskulinita dle Kimmela (2000) zahrnuje 

především vlastnosti jako je dominance, nezávislost, racionalita, agresivita, technická 

zručnost apod. Tento výčet maskulinních vlastností doplňuje Jánošová (2008) o 

aktivitu, potlačování emocí, orientaci na práci, soutěživost nebo také snahu o vyšší 

společenské postavení. Proto zjištění, že redakce ELLE očekává od mužů vyšší 

aktivitu při navazování vztahů, není žádným překvapením, jelikož toto plně 

koresponduje s výčtem výše uvedených vlastností definující maskulinitu. Jak jsme si 

již řekli, představa partnerského vztahu obsahuje určité vzorce chování, které 

vytvářejí a podporují nerovnováhu moci mezi partnery (Cviková, Juráňová, 2003). 

Proto i tento vzorec chování, kdy muži mají být ti aktivnější při navazování vztahů se 

ženami a ženy se mají nechávat dobývat, podporuje zmiňovanou nerovnováhu moci 

mezi ženou a mužem v partnerském vztahu. S tím také koresponduje tvrzení od 
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Bourdieu (2000), který milostný vztah chápe jako sociální vztah nadvlády vznikající 

na základě rozdělení na pasivní femininum a aktivní maskulinum.  

 

Graf č. 12: Iniciativa v navazování vztahů 

 
  
 

3.2.5.5 Přizpůsobení se ve vztahu 
 

V této části zkoumám, kdo by se měl podle redakce ELLE přizpůsobovat 

v partnerském vztahu. Z grafu č. 13 je patrné, že se jedná převážně o ženy. Toto 

zjištění koresponduje s tím, že femininita je obecně konstruována jako vztahová a 

ženy jsou charakterizovány prostřednictvím svých vztahů (Pavlík, 2005). Můžeme 

tedy konstatovat, že z pohledu redaktorek hrají partnerské vztahy pro ženy mnohem 

větší roli než u mužů, a proto mají tendenci přizpůsobovat se ve vztazích mnohem 

více než muži.   

 
Graf č. 13: Přizpůsobení se ve vztahu 
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Také mě zajímalo, v jakých oblastech se ženy a muži podle magazínu ELLE v 

partnerském vztahu přizpůsobují. Z obou grafů (č. 14 a č. 15) je zřejmé, že se ženy a 

muži ve vztahu přizpůsobovali nejvíce v oblasti volného času, což je vlastně logické a 

pro fungování vztahu podstatné, jak trávíme volný čas s našimi partnery a 

partnerkami. Pokud bychom se podívali na procentuální rozložení ostatních kategorií, 

je zřejmé, že ženy byly zobrazovány jako ty, které se musí mnohem více 

přizpůsobovat v oblasti vzhledu. S tím zcela souhlasí tvrzení Pavlíka (2005), že na 

ženy jsou kladeny nesrovnatelně vyšší nároky než na muže, což také potvrzuje Wolf 

(2000), která říká, že  kvalita zvaná krása je  v naší společnosti ve vztahu k femininitě 

i maskulinitě zásadní. Ženy ji musí chtít ztělesňovat a muži musí chtít vlastnit ženy, 

které ji ztělesňují. Vzhledem k požadavkům společnosti ženy strádají mnohem více 

než muži, a to zejména z důvodu nesouladu mezi modelem krásy ideálním, tedy 

společensky žádaným, a tím skutečným. Ženskost je vnímána jako nutnost vyhovět 

požadavkům mužů, což vede především k posílení mužského ega. Tento tlak 

společnosti na plnění ideálu krásy ženami také reflektují média, přičemž tento stav 

odráží soustavným implicitním a často i explicitním hodnocením, nakolik ženy ve 

veřejné sféře splňují ideály krásy a femininity (Pavlík, 2005). Pokud bychom se 

v souvislosti s ideálem krásy zaměřili na ženské časopisy, je právě z jejich strany 

velmi patrný vliv v této oblasti. Wolf (2000) na toto téma podotýká, že časopisy pro 

ženy odráží historickou změnu a patří mezi nejdůležitější faktory, které měly vliv na 

proměnu ženské role. Aby tedy čtenářky dosáhly ideálu krásy prezentovaného 

časopisy, musejí se „transformovat“ nákupem určitého oblečení a kosmetiky. Stejně 

tak je ovlivněno jejich chování na pracovišti i v rámci partnerských vztahů.  S tím 

také souvisí přizpůsobení se v partnerském vztahu v oblasti kariéry, které bylo 

dvakrát vyšší než u mužů a skončilo na třetím místě. Na to má také vliv již samotný 

fakt, že stereotypně mužská kariéra představuje lineární typ nepřerušované kariéry 

orientované na vysoký výkon bez ohledu na osobní život a zejména s cílem vysokého 

výdělku a dalšího kariérního růstu. Zatímco ženy, jejichž femininita je konstruována 

tak, aby byl jejich posláním rodinný život (Kimmel, 2000), jsou nuceny tomuto 

přizpůsobovat jejich kariéru, která z důvodů mateřství a péče o rodinu bývá 

přerušovaná. Jak uvádí Renzetti, Curran (2003), ženám vlastně ani nic jiného 

nezbývá, jelikož se od nich stále očekává, že péče o rodinu a výchova dětí bude jejich 

otázkou.  
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Graf č. 14: Oblasti přizpůsobení se ve vztahu (Ž)        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Graf č. 15: Oblasti přizpůsobení se ve vztahu (M) 

 

3.2.5.6 Vztahové rady 
 

V této podkapitole rozebírám téma Vztahových rad. Zajímalo mne, zda redaktorky 

tyto rady rozlišovaly z hlediska toho, komu byly určeny. Z pohledu redakce byly rady 

pro ženy a muže vesměs odlišné67 (73 %), jelikož byly postavené na základě 

normativních genderových konstrukcí. Kimmel (2000) jako normativní genderové 

konstrukce označuje tzv. hegemonní maskulinitu a preferovanou femininitu. Právě 

tyto konstrukce nám ukazují, jaké jsou kulturně preferované, „přirozené“ ženské a 

mužské vlastnosti, chování atd. Vzhledem k tomu, že se všichni členové a členky 

určité skupiny musí vůči těmto konstrukcím vymezovat, a také proto, že jsou dle 

těchto konstrukcí posuzováni ostatními jedinci dané skupiny, jsou rady poskytované 

v časopisech v souladu s těmito konstrukcemi.  

                                                
67 Jako např. ženám bylo razeno, co všechno mají udělat pro to, aby měly spokojený vztah viz články 
typu ,,10 rad čeho se vyvarovat ve vztahu“ apod., z článků bylo patrné, že žena má o vztah bojovat, 
zatímco muži moc aktivity v této oblasti vyvíjet nemusí. Jelikož z článku bylo jasné, že muži zde byli 
prezentováni jako úspěšní, bohatí a nezávislí , které každá žena chce a bojuje o ně, zatímco oni mají na 
výběr. 
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 Taktéž jsem zjišťovala, jaké rady byly ženám poskytovány. Redakce Elle 

nejčastěji radila, jak se vyvarovat chyb ve vztahu (26 %) a jak zvládat partnerovy 

prohřešky (18 %), tedy souhrnně, jak mít spokojený partnerský vztah. Již samotná 

vztahovost bývá spojována s femininitou, a proto je ženám připisována role těch, 

které mají o vztah pečovat a zažehnávat jeho krize. A z toho důvodu časopisy pro 

ženy zdůrazňují témata považovaná za typicky ženská jako je např. problematika 

partnerských vztahů. Osvaldová (1999) časopisy s takovýmto obsahem označuje jako 

tradiční, jelikož se zaměřují na tradiční roli ženy a obsahují zejména tipy a rady, jak 

být správnou ženou, tj. hospodyňkou, matkou a manželkou. 

 
Graf č. 16: Vztahové rady                                                 

 
 
Graf č. 17: Vztahové rady z hlediska příjemce 
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3.2.5.7 Riziková/problémová témata v partnerském vztahu 
 

Zde jsem zkoumala, která témata byla nejčastěji prezentována v partnerském vztahu 

jako riziková. Nejčastěji redaktorky pojednávaly o tématu některých partnerských 

problémů. V rámci tohoto tématu byly v článcích diskutované partnerské problémy 

jako např. téma špatné komunikace, nevěry, strachu ze závazků, odlišné sexuální 

preference apod.  Druhým nejdiskutovanějším problémem v partnerském vztahu bylo 

téma strachu mužů z žen. Jak jsme si již řekli, ženám se otevřely nové možnosti 

seberealizace, a to především ve sféře profesní a vzdělávání (Wyrobková, 2007). 

Došlo tedy k jistému osamostatnění současných žen a zároveň ke vzniku tzv. krizí 

mužských identit, se kterými souvisí např. vliv ekonomické krize zpochybňující roli 

muže jako živitele a hlavy rodiny.  
 
Graf č. 18: Riziková/problémová témata v partnerském vztahu 

 

3.2.5.8 Bytí single 
 

Pomocí této proměnné jsem zkoumala téma Bytí single. Konkrétně mne zajímalo, jak 

toto téma prezentovaly redaktorky ELLE, a to jak z pohledu žen, tak z pohledu mužů. 

Z grafu č. 19 můžeme zjistit, že ve 23 % článků je pro ženy bytí single prezentováno 

jako nepříjemná situace, což vzhledem ke konstrukci femininity jako vztahové, kdy 

jsou ženy charakterizovány prostřednictvím jejich vztahů s muži (Kimmel, 2000, 

Pavlík, 2005), takováto prezentace v případě single žen zcela odpovídá. Ve 20 % 

článků je bytí single ženy vnímáno jako pozitivní68. Jak jsme si již řekli v teoretické 

části, jedním z jevů současné doby je právě fenomén singles. Do kategorie singles 

řadíme poměrně mladé jedince zejména ve věku 25 až 40 let, kteří odkládají vstup do 

                                                
68 tzn. článek je kladný, používá kladných přídavných jmen ve spojení s osobou ženského pohlaví, 
jednání ženy je čtenářce spíše sympatické, nevyvolává ve čtenářce negativní emoce. 
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manželství z mnoha důvodů69, aby se tak mohli plně věnovat jiným pro ně 

zajímavějším životním záležitostem než je rodinný život. Z pohledu redakce 

magazínu ELLE pro současné ženy není problém být sama a spokojená, není na ně 

vyvíjen takový tlak ze strany společnosti jako např. před cca 30 lety, kdy standardem 

bylo, aby se žena ve 20 letech vdala a měla děti. Žena, která byla dlouho single či byla 

dokonce single matka, byla přijímána s nepochopením. Je tedy pravdou, že ženy jsou 

v dnešní době oproti dřívějšku mnohem samostatnější, zvládají pracovat, vést 

domácnost i péči o děti a partnery. Vzhledem k okolnostem se musely osamostatnit a 

postarat se o sebe, ať už z vlastní iniciativy, a nebo jim nic jiného nezbylo, když je 

jejich partneři opustili nebo ženy raději nefungující vztah ukončily.  

Co se bytí single z pohledu muže týká, tak dle grafu č. 20 jasně vidíme, že dle 

redaktorek toto nepředstavuje pro muže zdaleka tak nepříjemnou situaci jako pro 

ženy. Toto souvisí s prezentovanou normativní maskulinitou ironického významu70, 

která muži nedovoluje mít dlouhodobý a monogamní vztah se ženou. Opravdový muž 

tak musí být svobodným dobrodruhem, který rád riskuje a věnuje se své kariéře a 

koníčkům, mezi které zahrnuje i krátkodobé vztahy se ženami (Řeháčková, 2006).  Z 

hlediska ELLE tedy bytí single pro muže nepředstavuje problém, v souvislosti 

s konstrukcí maskulinity je to vlastně i očekáváno.  

 

      Graf č. 19: Bytí single – ženy                                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                
69 Jako např. z finančních důvodů, budování kariéry, vysoké rozvodovosti, medializaci domácího násilí 
a také díky rozšíření užívání antikoncepce. 
70 Dále také máme normativní maskulinitu tradičního významu 
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Graf č. 20: Bytí single - muži 

 
 
 

 3.2.5.9 Ideální partner/partnerka 
 

Téma ideální partnerky a ideálního partnera jsem zkoumala z hlediska, jak redakce 

ELLE pro ženy a muže prezentuje ideálního partnera/partnerku. Došla jsem ke 

zjištění, že z pohledu redakce je pro ženy důležité, aby byl muž především 

emocionální a inteligentní. Vzhledem k tomu, že mezi obecné maskulinní 

charakteristiky patří emocionální distancovanost (Karsten, 2006), chtějí ženy 

v analyzovaných článcích po mužích, aby byli jiní, než jak jim je normativní 

maskulinitou předepisováno. Jak jsme si již v souvislosti s fyzickým vzhledem řekli, 

na ženy jsou kladeny mnohem vyšší nároky než na muže (Pavlík, 2005), proto ženy 

nemají tendenci lpět na kráse muže, jako tomu je ze strany mužů vůči ženám. Wolf 

(2000) říká, že kvalita zvaná krása je  v naší společnosti ve vztahu k femininitě i 

maskulinitě zásadní, tj. ženy ji musí chtít ztělesňovat a muži musí chtít vlastnit ženy, 

které ji ztělesňují. Redaktorky toto tedy vnímaly tak, že pro ženy není podstatné, zda 

je jejich partner krásný nebo zda se dostatečně věnuje domácnosti, jelikož tyto 

vlastnosti nejsou koherentní s typickými charakteristikami mužnosti. 

Autorky článků charakterizovaly ideální partnerku zejména jako inteligentní. 

Dále by dle ELLE měla být ideální žena pečovatelkou/hospodyňkou, a to pokud 

možno krásnou. Toto zjištění koresponduje s tím, že žena bývá spojována zejména se 

dvěma typy ideálu, a to s postavou hospodyňky nebo postavou krasavice (Jánošová, 

2008). Dle redaktorek muži mezi nejméně důležité charakteristiky ideální ženy řadí 

láskyplnost, sexuální aktivitu a bohatství (vše viz graf č. 21). Vzhledem k tomu, že 

jsou muži charakterizováni jako emocionálně odtažití a emocionální blízkost jim činí 
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potíže (Jánošová, 2008, Karsten, 2006), tak ani dle ELLE tuto láskyplnost od žen 

nevyžadují. Přestože v médiích jako jsou např. magazíny pro muže, kde je sex 

objektivizován a depersonalizován71, je ideální žena zobrazována jako přitažlivá, 

vyzývavá a sexuálně aktivní, muži od svých partnerek naopak očekávají pasivitu72, 

aby ji tak mohli dobývat. Ono dobývání žen také souvisí se společenskou prestiží 

muže jako jedním ze základních atributů maskulinity73. Společenské postavení mužů 

bývá spojováno zejména s bohatstvím. S tím také koresponduje pojetí ELLE, kdy 

muži od žen ani neočekávají, že budou bohaté, protože by muži přišli o toto vyšší 

společenské postavení, které by tak bylo připisováno jejich partnerkám a oni by se 

pak necítili dostatečně ,,mužně“. Celkově se v tomto pohledu redakce ukazuje 

všeobecně známý strach mužů z žen, že budou připraveni o jejich společenskou 

prestiž, která je spojována právě s výše jmenovanými charakteristikami maskulinity. 

 

          Graf č. 21: Ideální partner/partnerka 

  
 

3.2.5.10 Způsob komunikace ve vztahu 
 

Komunikace v partnerském vztahu je velmi důležitá, proto jsem zjišťovala, jakým 

způsobem muži a ženy dle ELLE komunikují v partnerských vztazích. Podíváme-li se 

na základní atributy hegemonní maskulinity (Kimmel, 2000), zjistíme, že k nim patří 

dominance a racionalita. Zjištění, že komunikace mužů v partnerském vztahu byla 

prezentována převážně jako dominantní a racionální, není tedy žádným překvapením. 

                                                
71 Viz teoretická část 
72 Viz rozdělení na pasivní femininum a aktivní maskulinum (Bourdieu, 2000). 
73 Viz Kimmel (2000), Jánošová (2008) apod. 
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S tím také souvisí pojetí partnerského vztahu jako vztahu sociální nadvlády 

(Bourdieu, 2000), ve kterém muži dominují. Z pohledu ELLE ženy v partnerském 

vztahu komunikují především emocionálně, tedy jak je od nich očekáváno jako od 

,,správné“ ženy74. Co se projevování pocitů v partnerských vztazích týká, v naší 

společnosti dochází v důsledku rozdílné výchovy k tomu, že v mezilidských vztazích 

je ženám na rozdíl od mužů blízká důvěrnost, intimita komunikace, emocionální 

blízkost, nečiní jim obtíže otevřít se druhému. Zatímco pro muže je velmi těžké 

projevovat své pocity, což jim mnohdy může činit problémy s nadměrnou intimitou 

v partnerských vztazích (Karsten, 2006).  Co je však zajímavé, komunikace žen byla 

v článcích dále prezentována jako racionální. Toto ovšem odporuje základním 

charakteristikám femininity, ke kterým patří mimo jiné i iracionalita. Přesto nevidím 

důvod, proč by jednání žen nemohlo být charakterizováno jako racionální. Mnoho 

autorů a autorek  zpochybňuje tuto dualitu a poukazují na tzv. pluralitu genderových 

konstrukcí, tj. skutečnost, že v každé kultuře existuje vedle sebe více definic 

maskulinity a femininity (Karsten, 2006, Kimmel, 2000). 
 
Graf č. 22: Způsob komunikace ve vztahu – ženy a muži 

 
 

3.3 Shrnutí výsledků analýzy 
 

Obsahové analýze jsem podrobila celkem 78 článků, přičemž kódovací jednotkou byl 

každý článek z rubriky Elle vztahy a Elle sex věnující se problematice partnerských 

vztahů.  Tuto tématiku jsem zmapovala v časovém období leden 2008 až prosinec 

2010. V průběhu analýzy jsem se snažila získat potřebná data k potvrzení či vyvrácení 

mnou stanovených pracovních hypotéz.  

 

                                                
74 Viz koncept preferované feminity (Kimmel, 2000) 
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Ø Články o partnerských vztazích zobrazují ženy a muže ve stereotypních rolích. 

Ø V těchto článcích převládá dichotomické rozdělení ženského a mužského 

světa. 

Ø Časopisy předkládají tradiční konstrukci partnerských vztahů a sexuality. 

 

Samotnou analytickou část jsem rozdělila na oblast zkoumající tématiku 

partnerských vztahů a tématiku stereotypního/nestereotypního zobrazování žen a 

mužů. Nejprve jsem celý výzkumný soubor analyzovala z hlediska četnosti témat, tj. 

která témata patřila k nejfrekventovaněji diskutovaným. Z pohledu redakce ELLE 

tedy vyplývá, že nejčastěji redaktorky radily čtenářkám, jak mít spokojený vztah. Tato 

tématika koresponduje s tradiční konstrukcí femininity, která je v naší společnosti 

konstruovaná jako vztahová. Kimmel (2000) ve svém díle The Gendered society 

pojednává o konceptu preferované femininity a říká, že femininita evokuje orientaci 

na uspokojování zájmů a tužeb ostatních jedinců, a to zejména mužů, přičemž již 

samotný fakt, že ženy jsou charakterizovány prostřednictvím jejich vztahů s muži, 

odpovídá tomu, proč jsou pro ženy partnerské vztahy tak důležité, a proto se zajímají 

o řešení vztahů obecně.  

Dále jsem se zabývala stereotypním/nestereotypním zobrazováním žen a mužů 

v analyzovaných článcích. Z hlediska postavení ve vztahu převládala prezentace žen 

jako submisivních a prezentace mužů jako dominantních. Toto koresponduje s 

představou tradičního partnerského vztahu vyznačující se tím, že zahrnuje určité 

vzorce chování, které vytvářejí a podporují nerovnováhu moci mezi partnery 

(Cviková, Juráňová, 2003). V souladu s tím je také pojetí vztahu jako vztahu sociální 

nadvlády, kde Bourdieu (2000) dále říká, že ženy tuto mužskou nadvládu a s tím 

spjatou vlastní podřízenost přijímají jako přirozenou, jelikož neexistují jiná genderová 

schémata než ta, která tuto nadvládu mužů legitimizují. Žena prezentovaná v roli 

sexuální partnerky byla nejčastěji zobrazována jako submisivní a muž prezentovaný 

v roli sexuálního partnera byl nejčastěji znázorňován jako dominantní. Tradiční 

konstrukce sexuálních rolí obou pohlaví ženám připisuje pasivitu v sexuální oblasti, 

zatímco mužům je v této oblasti přisuzována aktivita. Jak jsme si již uvedli 

v teoretické části mé práce, v současné společnosti je pojetí milostného vztahu 

chápáno jinak muži a jinak ženami, tj. muži dominují v dobývání a pohlavní akt 

chápou jakou určitou formu nadvlády. Bourdieu (2000) toto nazývá erotizovanou 

nadvládou. Zatímco ženy vnímají sexualitu jako něco intimního, zejména jako citovou 
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zkušenost. Můžeme tedy konstatovat, že pohlavní vztah u nich formuje erotizovanou 

podřízenost, přičemž ženy bývají nejčastěji sexuálně objektivizovány s úlohou plnit 

sexuální přání jejich partnerů. Muži jako aktivní a dominantní v sexuální oblasti 

zaujímají pozici dobyvatelů žen, kdy jsou nejčastěji prezentováni jako sexuální 

predátoři a loudilové. Muž je tedy vnímán jako sexuální lovec a žena se tak stává jeho 

sexuálním objektem. 

Co se nejčastějšího typu zobrazení týká, byly ženy nejvíce prezentovány jako 

ovládané jejich emocionalitou, pečující a posedlé. Naopak muži byli nejčastěji 

zobrazováni jako aktivní, úspěšní a nezávislí jedinci. Toto zjištění koresponduje 

s normativními genderovými konstrukcemi v současné společnosti, tj. preferovanou 

femininitou a hegemonní maskulinitou (Kimmel, 2000). Nejvíce byly ženy 

redaktorkami označovány prostřednictvím jejich pracovní pozice, dále jako 

kamarádky a jako partnerky. Co pro mne bylo zajímavým zjištěním, byl fakt, že ženy 

byly opravdu minimálně prezentovány v roli matek, a to zejména proto, že femininita 

je obecně konstruována v souvislosti s mateřstvím a v českých médiích je fixovaná 

zejména role matky (Oates-Indruchová, 1998). Minimální označování žen jako matek 

však nemusí znamenat, že by pracujícím ženám byla redakcí ELLE přisuzována vyšší 

důležitost. Spíše je v současné době, kdy většina žen pracuje a zároveň nějakým 

způsobem vychovává své potomky, považována role matky za něco samozřejmého, 

co už není potřeba více zdůrazňovat. Wyrobková (2007) toto zdůvodňuje tím, že se 

ženám otevřely nové možnosti seberealizace, a to především ve sféře profesní a 

vzdělávání. Proto z pohledu redaktorek ELLE došlo do jisté míry k posunu významu 

femininity a ženy nejsou prezentovány výhradně ve spojitosti s mateřskou rolí a s ní 

souvisejícími vlastnostmi. Muži byli nejčastěji označováni jako partneři, což je 

zajímavé, nicméně není jasné, zda tomu tak nebylo pouze z toho důvodu, že se tato 

označení vyskytovala v článcích s tématikou partnerských vztahů. 

Oblast partnerských vztahů jsem analyzovala z hlediska převládajícího typu 

vztahu a jeho pojetí. Zjistila jsem, že nejčastěji autorky článků pojednávaly o 

partnerských vztazích, kde převládala prezentace vztahů tradičního charakteru. 

Takový vztah je pojatý z hlediska tradičního rozdělení světa na ,,ženský“ a ,,mužský“ 

s jasně definovanými rolemi. Tedy žena má výhradně pečovat o domácnost a starat se 

o výchovu dětí, tj. má se především realizovat ve sféře soukromé, zatímco muž 

vystupuje v roli živitele rodiny, který proto pracuje a realizuje se zejména ve sféře 

veřejné. Dále jsem analyzovala partnerské vztahy z hlediska faktorů, které byly 
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v ELLE prezentované jako důležité pro muže a ženy. Jako nejdůležitější faktory pro 

ženy redakce vnímala lásku a rodinu. Toto zjištění zcela souhlasí s tím, že ženy 

přijímají manželství a rodinu jako jejich životní poslání (Kimmel, 2000), proto je pro 

ně láska a rodina tak důležitá. Také jsme si řekli, že u mužů chybí aspekt toho, že by 

byli spojováni s rodinou či dokonce charakterizováni skrze vztahy se ženami (Pavlík, 

2005). V souladu s tímto tvrzením prezentovala redakce jako mnohem důležitější 

faktory toleranci ze strany partnerky a vlastní nezávislost. Toto je kohorentní 

s maskulinními charakteristikami úspěšného, nezávislého a aktivně žijícího muže 

(Řeháčková, 2006, Kimmel, 2000). 

Partnerské vztahy jsem také analyzovala z hlediska iniciativy jejich 

navazování. Vzhledem k základním maskulinním charakteristikám (Kimmel, 2000, 

Jánošová 2008) a koncepce partnerského vztahu jako vztahu nadvlády muže 

(Bourdieu, 2000), je od mužů z pojetí ELLE očekávána vyšší aktivita v navazování 

vztahů. Muži jsou mnohdy zobrazováni tak, že získáním ženy si dokazují jejich 

mužnost a ženy jsou znázorňovány jako trofeje symbolizující jejich úspěšnost.  

Tématika partnerských vztahů se v časopise ELLE nejvíce točila kolem 

skutečnosti, jak mít spokojený vztah. V tomto případě byly ženy vnímány jako ty, 

které se musely nejvíce ve vztahu přizpůsobovat, jelikož je redaktorky zobrazovaly 

tak, že o spokojený vztah usilují více než muži. Musím podotknout, že toto plně 

souhlasí s tím, že již samotná vztahovost bývá spojována s femininitou, a proto je 

ženám připisována role těch, které mají o vztah pečovat a zažehnávat jeho krize. V mé 

analýze jsem také zkoumala, jak redakce ELLE prezentuje, co pro ženy a muže 

znamená ,,být single“. Zjistila jsem, že z hlediska médií je ženské bytí single 

prezentováno jako mnohem nepříjemnější stav než je tomu  u mužů, u kterých to 

v souvislosti s konstrukcí maskulinity bývá vlastně i očekáváno (Řeháčková, 2006, 

Kimmel, 2000, Renzetti, Curran, 2003). Nicméně současné ženy jsou mnohem 

samostatnější a zvládají se o sebe postarat, zajistit tak rodinu i výchovu dětí, je-li to 

třeba. Toto může mnohým mužům navozovat negativní emoce spojované s ohrožením 

jejich maskulinity. Muži bývají zobrazováni jako živitelé a hlavy rodin (Cviková, 

Juráňová, 2003), pokud jsou ženy v tomto ohledu schopné jejich pozice zastat, jsou 

takové závěry logické. Celkově se v pojetí redaktorek ukazuje všeobecně známý 

strach mužů z žen vyznačující se obavou ze ztráty jejich společenské prestiže, která je 

jednou z charakteristik ve společnosti převládající normativní genderové konstrukce 

maskulinity. 



 

 65 

Oblast partnerských vztahů jsem také analyzovala z hlediska prezentované 

komunikace žen a mužů v partnerském vztahu. Muži byli nejčastěji znázorňováni jako 

dominantní a racionální, tedy v souladu se základními atributy hegemonní 

maskulinity (Kimmel, 2000). Autorky článků vnímaly komunikaci žen převážně jako 

emocionální. Tedy jednání žen prezentovaly tak, jak se od žen očekává. Co bylo 

zajímavé, že chování žen velmi často popisovaly jako racionální. Toto však 

nesouhlasí se základními aspekty feminitnity, mezi které řadíme právě iracionalitu 

(Jánošová, 2008, Kimmel, 2000, Renzetti, Curran, 2003). Stejně jako mnoho autorů a 

autorek (Kimmel, 2000, Karsten, 2006) nevidím důvod, proč by to tak nemohlo být. 

Ve svých dílech zpochybňují diskutovanou dualitu pohlaví a poukazují na tzv. 

pluralitu genderových konstrukcí, tj. skutečnost, že v každé kultuře existuje vedle 

sebe více definic maskulinity a femininity. 

V závěru mé obsahové analýzy jsem tedy došla ke zjištění, že z pohledu 

redakce magazínu ELLE články o partnerských vztazích až na pár výjimek75 

prezentují ženy a muže ve stereotypních rolích a převažuje v nich dichotomické 

rozdělení ženského a mužského světa. Stejně jako se potvrdil fakt, že nám časopisy 

předkládají tradiční konstrukci partnerských vztahů a sexuality. 

                                                
75 Např. že ženy nebyly převážně prezentovány v roli matek či že jejich komunikace byla prezentována 
jako racionální apod. 
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4. ZÁVĚR 

Genderové stereotypy představují apriorní představy o povahových rysech, způsobech 

chování a zvycích členů určité společenské skupiny, aniž by byla brána v potaz 

individualita jednotlivých příslušníků (Jánošová, 2008). Jak jsme si v úvodu řekli, 

mediální sdělení ovlivňují vnímání genderu a genderových konstrukcí femininity a 

maskulinity. Proto mne zajímalo, jak je tomu v případě časopisů pro ženy.  „Ženské“ 

časopisy představují specifické médium, a to jak obsahově, tak vzhledem k 

čtenářskému publiku, jelikož zdůrazňují témata považovaná za typicky ženská. Dle 

současného diskursu je jasné, že média obecně posilují genderové stereotypy, a právě 

čtením ženských časopisů může docházet k ovlivnění čtenářek a čtenářů pokud jde o 

femininitu, maskulinitu a vztahy mezi ženami a muži (Renzetti, Curran, 2003). 

Bakalářskou práci jsem strukturovala do dvou částí, a to části teoretické a 

empirické. V teoretické části jsem čtenářům a četnářkám uvedla koncepty a teorie 

relevantní pro mé téma, přičemž jsem vycházela zejména z teoretických perspektiv, 

akcentujících roli genderových stereotypů v mediálních sděleních.  V empirické části 

předkládám závěry obsahové analýzy časopisu pro ženy ELLE, jejímž cílem bylo 

pomocí metody obsahové analýzy ověřit, v jaké míře dochází v článcích o 

partnerských vztazích k výskytu genderových stereotypizací.  

 Výsledky analýzy ukazují, že časopis ELLE zobrazuje ženy a muže ve 

stereotypních rolích, přičemž stěžejním tématem v oblasti partnerských vztahů byla 

otázka spokojeného partnerského vztahu. S tím souvisí konstrukce femininity jako 

vztahové a trvalé spojování femininity s ideálními typy hospodyňky, pečovatelky či  

krasavice a prezentace maskulinity jako muže úspěšného, nezávislého, který se nedá 

ničím vyvést z míry. V rámci analýzy jsem došla ke zjištění, že součástí mediálního 

obrazu žen a mužů je prezentace tradičních konstrukcí partnerských vztahů a 

převládající dichotomní rozdělení ženského a mužského světa, stejně jako prezentace 

jejich stereotypních rolí. Zde musím podotknout, že jsem takové výsledky analýzy již 

předem předpokládala. Proto mě velmi překvapilo a zároveň potěšilo zjištění, že přeci 

jen došlo k nějakému posunu v reflexi oblasti partnerských vztahů magazínem ELLE. 

K tomuto posunu došlo zejména v oblastech týkajících se bytí single, komunikace ve 

vztahu či v tom, jak byly ženy v článcích označovány. 
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PŘÍLOHY 

 

Kódovací kniha a kódovací instrukce 

 
Identifikační proměnné 

1. Skupina – v obsahové analýze vycházím ze souboru článků od více 
autorek, jedná se o soubor článků vydaných za období leden 2008 až 
prosinec 2010 v lifestylovém časopise pro ženy Elle. Výběrový soubor 
tvoří články týkající se partnerských vztahů, v každém vydání časopisu 
Elle vychází 2-3 články o partnerských vztazích, celkem jsem tedy 
analyzovala 78 článků. 

2. Datum vydání – měsíc a rok vydání článku. 
 

Analytické proměnné 
1. Kódovací jednotka – článek vydaný v lifestylovém časopise Elle v období 

leden 2008 až prosinec 2010 
 

1. Hlavní téma v článku - téma, které je pro článek nosné a je autorkou 
rozebíráno z rozdílných úhlů 

a. Bytí single – jak je v článku chápáno téma bytí single, tj. pokud žena či muž 
nemají partnera/partnerku 

b. Přizpůsobení se ve vztahu partnerovi/partnerce – jedná se o přizpůsobení 
partnerčiným či partnerovým zvyklostem, požadavkům, a to v oblasti volného 
času, sexu, rodinného života nebo kariéry 

c. Tipy jak získat partnera – toto téma představuje rady pro ženy, jak si najít 
partnera, tj. místa, taktiky, rady apod. 

d. Vzhled ženy – téma vzhledu ženy zahrnuje oblast kosmetických výrobků, 
plastických operací, hubnutí atd., které mají ženě napomoci k získání vzhledu, 
který je v článku preferován 

e. Kariéra a partnerský vztah – má kariéra ženy/muže vliv na jejich partnerské 
vztahy, čemu dávají přednost apod. 

f. Disfunkční vztahové projevy – mezi tyto projevy řadím nevěru, žárlivost, 
citové vydírání, strach ze závazků atd. 

g. Vztahové rady  - jde o rady typu, jak si udržet vztah, jak mít kvalitní, funkční 
a spokojený vztah, jak se vyvarovat chybování ve vztahu, jak si udržet 
partnera/partnerku apod. 

h. Rozchody – tématika rozchodů se zabývá důvody rozchodů, tipy, jak rozchody 
zvládat, jak rozchody řeší ženy/muži apod. 

i. Problémové/Rizikové vztahy – zde jsou rozebírány vztahy s opakovaně 
nevěrnými ženami/muži, vztahy s workoholiky/workoholičkami, vztahy s 
donchuány apod. 

j. Sex – zde je řešena oblast sexu, tj. jaké mají partneři sexuální problémy, 
preference, je zde řešeno vše, co s touto oblastí souvisí 

k. Ideální partner/ka – jak si představují muži/ženy ideální partnerku/partnera 
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l. Věkové rozdíly v partnerském vztahu – v tomto tématu jsou řešeny otázky 
typu, zda má věkový rozdíl partnerů vliv na kvalitu jejich vztahu, jak vysoké 
věkové rozdíly se objevují a u koho apod. 

m. Komunikace v partnerském vztahu – jak spolu partneři komunikují, tj. zda 
jsou emocionální, dominantní, submisivní apod. 

n. Partnerské vztahy a internet – zda má internet nějaký vliv na partnerské 
vztahy, tj. vliv sociálních sítí, seznamky, pornografie na internetu apod. 
 

 
2. Hlavní aktéři/aktérky v článku – v článku se nejčastěji vyskytují určité osoby 

(označované jako hlavní), autorka se o nich zmiňuje:  
a. Ženy – v článku se nejčastěji vyskytují ženy 
b. Muži – v článku se nejčastěji vyskytují muži 
c. Ženy i muži – v článku se stejně často vyskytují jak ženy, tak muži 

 
3. Ženám v článku poskytují rady – osoby, jenž ženám v článku radí: 

a. Psychologové 
b. Psycholožky 
c. Redaktorky 
d. Jiné čtenářky/čtenáři 

 
4. V daném článku převažuje stereotypní zobrazení ženy - v článku je uvedený 

způsob reprezentace genderové role ženy tj. pohlaví jako sociálního faktoru na 
bázi klišé produkovaných mediálními stereotypy žen a mužů, přičemž na ženy 
je v českých médiích nahlíženo patriarchalisticky, tj. v psychické i 
ekonomické závislosti na mužích, stejně jako jsou ženy stereotypně spojovány 
s určitými vlastnostmi a prezentovány v určitých rolích (př. žena jako 
mateřská hospodyňka či svůdná krasavice atd.): 

a. Ano 
b. Ne 

 
5. V daném článku převažuje stereotypní zobrazení muže - v článku je uvedený 

způsob reprezentace genderové role muže tj. pohlaví jako sociálního faktoru 
na bázi klišé produkovaných mediálními stereotypy žen a mužů (př. racionální 
muž, kterého nic nerozhází či domácí kutil :  

a. Ano 
b. Ne 

 
6. Postavení ženy ve vztahu – v článku je žena v partnerském vztahu uvedena 

v postavení: 
a. Dominantní – průbojná žena, která má ve vztahu převahu/určuje jeho 

směr a partner je pod její kontrolou 
b. Submisivní – neprůbojná, nekonfliktní, podřizující se vůli partnera 
c. Nejasné – z článku není jasné postavení ženy ve vztahu 

 
7. Postavení muže ve vztahu - v článku je muž v partnerském vztahu uveden 

v postavení: 
a. Dominantní – průbojný muž, kt. má ve vztahu převahu/určuje jeho 

směr a partnerka je pod jeho kontrolou 
b. Submisivní - neprůbojný, nekonfliktní, podřizující se vůli partnerky 
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c. Nejasné  - z článku není jasné postavení muže ve vztahu 
 

8. Ve vztahu k sexualitě je žena prezentována v článku jako – v jakém 
postavení se žena vyskytuje v článku vzhledem k sexualitě: 

a. Sexuální objekt – žena je prezentována jako předmět naplňující 
sexuální touhu 

b. Sexuální partnerka – žena je prezentována jako osoba provádějící 
sexuální aktivity se svým partnerem či milencem 

c. Sexuální predátorka – sexuálně aktivní žena usilující o maximální 
uspokojení pomocí, co největšího počtu sexuálních partnerů  

d. Sexuální loudilka – žena oplývající větším sexuálním apetitem a z toho 
důvodu vyžaduje sexuální styk v častější frekvenci než její partner či 
milenec 

9. Ve vztahu k sexualitě je muž v článku prezentován jako – v jakém postavení 
se muž vyskytuje v článku vzhledem k sexualitě: 

a. Sexuální objekt - muž je prezentován jako předmět naplňující  sexuální 
touhu 

b. Sexuální partner - muž je prezentován jako osoba provádějící sexuální 
aktivity se svou partnerkou či milenkou 

c. Sexuální predátor - sexuálně aktivní muž usilující o co největší počet 
sexuálních partnerek 

d. Sexuální loudil - muž oplývající větším sexuálním apetitem a z toho 
důvodu vyžadující sexuální styk v častější frekvenci než jeho partnerka 
či milenka 
  
 

10. V rodině je žena zobrazována jako - v jakém postavení se žena vyskytuje 
v článku vzhledem k rodinnému životu: 

a. Aktivní matka – pracující žena aktivně se podílející na výchově dětí 
b. Pasivní matka - pracující žena pasivně se podílející na výchově dětí 
c. Žena v domácnosti – žena, která se  stará o chod domácnosti a blaho 

rodiny, většinou nezaměstnaná 
d. Pečující partnerka – žena věnující péči a pozornost svému partnerovi 
e. Není zmínka 

 
11. V rodině je muž zobrazován jako - v jakém postavení se muž vyskytuje 

v článku vzhledem k rodinnému životu: 
a. Aktivní otec - pracující muž aktivně se podílející na výchově dětí 
b. Pasivní otec - pracující muž pasivně se podílející na výchově dětí 
c. Muž v domácnosti – muž, který se stará o chod domácnosti a blaho 

rodiny, většinou nezaměstnaný 
d. Pečující partner - muž věnující péči a pozornost své partnerce 
e. Není zmínka 

 
12. Ekonomické postavení ženy ve vztahu – jak je žena zobrazována z hlediska 

ekonomického postavení v partnerském vztahu: 
a. Nezávislá – žena hospodaří s vlastními finančními prostředky bez 

pomoci partnera 
b. Závislá – na finančních prostředcích partnera 
c. Nejasné - z článku není jasné ekonomické postavení ženy ve vztahu 
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13. Ekonomické postavení muže ve vztahu - jak je muž zobrazován z hlediska 

ekonomického postavení v partnerském vztahu: 
a. Nezávislý - muž hospodaří s vlastními finančními prostředky bez 

pomoci partnerky 
b. Závislý - na finančních prostředcích partnerky 
c. Nejasné – z článku není jasné ekonomické postavení muže ve vztahu 

 
14. Kariéra v ženině životě hraje – jak je pro ženu důležitá kariéra: 

a. Hlavní roli – kariéra je u ženy na prvním místě hodnot 
b. Vedlejší roli – žena dává přednost před kariérou např. rodině 
c. Žádnou nemá – v článku žena kariéru vůbec neřeší 

 
15. Kariéra v mužově životě hraje – jak je pro muže důležitá kariéře: 

a. Hlavní roli  - kariéra je u muže na prvním místě hodnot 
b. Vedlejší roli - muž dává přednost před kariérou např. rodině 
c. Žádnou nemá - v článku muž kariéru vůbec neřeší 

 
16. Celkové ladění v článku vzhledem k ženám – jak článek vyznívá pro osoby 
ženského pohlaví: 

a. Pozitivní - tzn. článek je kladný, používá kladných přídavných 
jmen ve spojení s osobou ženského pohlaví, jednání ženy je 
čtenářce spíše sympatické, nevyvolává ve čtenářce negativní emoce 

b. Neutrální - tzn. článek je vyvážený a nevyznívá z něj sympatie pro 
čtenáře ani na jednu, ani na druhou stranu, článek je především 
informativního charakteru, jsou v něm obsaženy pádné 
argumentace k danému tématu z obou stran, nevyvolává ve 
čtenářce téměř žádné silné emoce 

c. Negativní - tzn. článek je vesměs záporný, používá záporných a 
nelichotivých přídavných jmen ve spojení s osobou ženského 
pohlaví, jednání ženy je čtenářce nesympatické, vyvolává ve 
čtenářce negativní emoce 

d. Ambivalentní - tzn. článek vyznívá pozitivně i negativně 
 

17. Celkové ladění v článku vzhledem k mužům – jak článek vyznívá pro osoby 
mužského pohlaví: 

a. Pozitivní - tzn. článek je kladný, používá kladných přídavných 
jmen ve spojení s osobou mužského pohlaví, jednání muže je 
čtenářce spíše sympatické, nevyvolává ve čtenářce negativní emoce  

b. Neutrální - tzn. článek je vyvážený a nevyznívá z něj sympatie pro 
čtenáře ani na jednu, ani na druhou stranu, článek je především 
informativního charakteru, jsou v něm obsaženy pádné 
argumentace k danému tématu z obou stran, nevyvolává ve 
čtenářce téměř žádné silné emoce   

c. Negativní - tzn. článek je vesměs záporný, používá záporných a 
nelichotivých přídavných jmen ve spojení s osobou mužského 
pohlaví, jednání muže je čtenářce nesympatické, vyvolává ve 
čtenářce negativní emoce 

d. Ambivalentní - tzn. článek vyznívá pozitivně i negativně 
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18. Ženy jsou v článku zobrazovány jako - v souladu s převládající tendencí ve 
společnosti dělení světa na ,,ženský” a mužský” s jasně definovanými okruhy 
zájmů, jsou ženám přisuzovány vlastnosti typicky ,,ženské”: 

a. Žárlivé  - ženy, které žárlí na své partnery 
b. Emocionální – tyto ženy jednají převážně emocionálně 
c. Racionální  - tyto ženy jednají převážně racionálně 
d. Pečující – ženy, které jsou prezentovány jako pečující o své okolí, tj. 

partnera, rodinu apod. 
e. Posedlé – ženy posedlé svým vzhledem, rodinným životem, kariérou či 

sexem 
f. Nezávislé – úspěšné finančně zajištěné ženy, na ničem a na nikom 

nezávislé 
g. Promiskuitní – ženy často střídající sexuální partnery 

 
19. Muži jsou v článku zobrazováni jako: v souladu s převládající tendencí ve 

společnosti dělení světa na ,,ženský” a mužský” s jasně definovanými okruhy 
zájmů, jsou mužům přisuzovány vlastnosti typicky ,,mužské”: 

a. Žárliví – muži, kteří žárlí na své partnerky 
b. Racionální – tito muži jednají převážně racionálně 
c. Emocionální - tito muži jednají převážně emocionálně 
d. Pečující – muži, kteří jsou prezentováni jako pečující o své okolí, tj. 

partnerku, rodinu apod. 
e. Posedlí – muži posedlí kariérou, sexem, rodinným životem či vzhledem 
f. Nezávislí – úspěšní finančně zajištění muži, na ničem a na nikom 

nezávislí 
g. Promiskuitní – muži často střídající sexuální partnerky 

 
20. Kolikrát je žena v článku označena jako - tzn. kolikrát a jakými adjektivy a 

výrazy byla žena označena: 
a. Matka 
b. Lesbička 
c. Single žena 
d. Přítelkyně 
e. Partnerka 
f. Kamarádka 
g. Manželka 
h. Hospodyňka 
i. Hysterka 
j. Dokonalá žena 
k. Sexy žena 
l. Reprezentativní partnerka 
m. Milenka 
n. Snoubenka 
o. Femme fatale 
p. Prostřednictvím své pracovní pozice (manažerka, sekretářka atd.) 
q. Nymfa 

 
21. Kolikrát je muž v článku označen jako - tzn. kolikrát a jakými adjektivy a 

výrazy byl muž označen: 
a. Manžel 
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b. Přítel 
c. Dárce spermatu 
d. Partner 
e. Playboy 
f. Kamarád 
g. Drsňák 
h. Workoholik 
i. Živitel rodiny 
j. Nadsamec 
k. Donchuán 
l. Milenec 
m. Lev salonů 
n. Princ na bílém koni 
o. Pan Božský 
p. Prostřednictvím své pracovní pozice  
q. Mladý zajíček 
r. Otec 

 
22. Partnerské vztahy uvedené v článku jsou – typy vztahů vyskytující se 

v článku: 
a. Heterosexuální – partnerské vztahy mezi osobami opačného pohlaví  
b. Homosexuální – partnerské vztahy mezi osobami stejného pohlaví 

 
23. Typy vztahů v článku – v článku se vyskytuje určitý typ vztahů, autorka se o 

něm v článku zmiňuje: 
a. Romantické – vztahy platonického charakteru 
b. Milenecké – vztahy ryze sexuálního a dlouhodobého charakteru 
c. Přátelské – vztahy přátelského charakteru 
d. Partnerské – vztahy založené na partnerství mezi mužem a ženou 
e. Sexuální –vztahy ryze sexuálního a krátkodobého charakteru 

 
24. Partnerský vztah je v článku pojat –  z jakého hlediska je v článku pojat 

partnerský vztah: 
a. Tradičním (stereotypním) způsobem – partnerský vztah je pojat 

z hlediska tradičního rozdělení světa na ,,ženský“ a ,,mužský“, kde 
jsou jasně definované jejich role, tj. žena se má výhradně starat o 
domácnost a výchovu dětí a muž převážně pracuje, aby zajistil 
rodinu 

b. Jako ,,netradiční“ – partnerský vztah je pojat jako ,,výměna 
tradičních rolí“, tj. ženinu roli péče o domácnost a výchovu dětí 
může převzít muž a žena se může realizovat mimo soukromou 
sféru např. skrze její kariéru 
 

25. Netradiční pojetí rolí v partnerském vztahu je v článku vnímána jako – jak 
v článku vyznívá výměna rolí žen a mužů v partnerském vztahu: 

a. Pozitivní - tzn. článek je kladný, staví se ke skutečnosti příznivě, 
používá kladných přídavných jmen ve spojení s touto tématikou, 
jednání osob ženského a mužského pohlaví je čtenářce spíše 
sympatické, nevyvolává ve čtenářce negativní emoce 
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b. Neutrální - tzn. článek je vyvážený, nevyznívá z něj sympatie pro 
čtenářky ani na jednu, ani na druhou stranu, článek má především 
informativní charakter, jsou v něm zastoupeny pádné argumentace 
k danému tématu z obou stran, nevyvolává ve čtenářce téměř žádné 
silné emoce 

c. Negativní - tzn. článek je vesměs záporný, staví se ke skutečnosti 
nepříznivě, používá záporných a nelichotivých přídavných jmen ve 
spojení s touto tématikou, jednání osob ženského a mužského 
pohlaví je čtenářce nesympatické, vyvolává ve čtenářce negativní 
emoce 

d. Ambivalentní - tzn. článek vyznívá pozitivně i negativně 
 

26. V článku je důležitým faktorem ve vztahu pro ženy – v článku jsou uvedeny 
důležité faktory, které ženy vnímají jako určující pro partnerský vztah: 

a. Láska 
b. Důvěra 
c. Věrnost 
d. Tolerance 
e. Peníze 
f. Sex 
g. Rodina 
h. Vzhled 
i. Nezávislost 

 
27. Pro muže je v článku ve vztahu důležitá - v článku jsou uvedeny důležité 

faktory, které muži vnímají jako určující pro partnerský vztah: 
a. Láska 
b. Důvěra 
c. Věrnost 
d. Tolerance 
e. Peníze 
f. Sex  
g. Rodina 
h. Vzhled 
i. Nezávislost 

 
28. Jaká témata jsou prezentována v článku v souvislosti se vzhledem ženy - 

vzhled ženy je v článku pojat na bázi klišé produkovaných mediálními 
stereotypy žen a mužů, kdy jsou záležitosti spjaté se zevnějškem považovány 
za doménu žen: 

a. Móda 
b. Hubnutí 
c. Plastická chirurgie 
d. Kosmetika 
e. Není zmínka 

 
29. Jaká témata jsou prezentována v článku v souvislosti se vzhledem muže – 

témata vyskytující se v článku týkající se vzhledu mužů: 
a. Móda 
b. Hubnutí 
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c. Plastická chirurgie 
d. Kosmetika 
e. Není zmínka 

 
30. Vzhled ženy je podle článku ovlivněn – v článku se vyskytují tyto faktory 

ovlivňující to, jak žena vypadá: 
a. Názor partnera – pro ženu je určující názor partnera a tomu 

podřizuje svůj vzhled 
b. Média – to, co je prezentováno médii, tj. jak má žena vypadat 
c. Žena samotná – žena sama si určuje, jak chce vypadat 
d. Sociální prostředí  - ženin vzhled ovlivňuje vzhled jejích 

kamarádek, kolegyň, popř. matky, sestry apod. 
e. Není zmínka – v článku není zmínka o vzhledu ženy 

 
31. Vzhled muže je podle článku ovlivněn - v článku se vyskytují tyto faktory 

ovlivňující to, jak muž vypadá: 
a. Názor partnerky – pro muže je určující názor partnerky a tomu 

podřizuje svůj vzhled 
b. Média - to, co je prezentováno médii, tj. jak má muž vypadat  
c. Muž samotný – muž sám si určuje, jak chce vypadat 
d. Sociální prostředí – mužův vzhled ovlivňuje vzhled jeho kamarádů, 

kolegů, popř. otce, bratra apod. 
e. Není zmínka - v článku není zmínka o vzhledu muže 

 
32. Podle článku preferují muži na ženách - vlastnosti, které muži vnímají na 
ženách jako určující pro partnerský vztah: 

a. Krása 
b. Inteligence 
c. Nezávislost 
d. Péče o rodinu 

 
33. V článku je uvedena iniciativa v navazování vztahů ze strany – tedy, kdo je 

aktivnější, kdo nejčastěji udělá první krok při navazování vztahů: 
a. Ženy – přebírají iniciativu (snaží se muže získat) při navazování 

vztahů 
b. Muži – přebírají iniciativu (snaží se ženu získat) při navazování 

vztahů 
 

34. Kdo by se měl podle článku v partnerském vztahu přizpůsobovat: kdo z 
partnerů se přizpůsobuje partnerovi/partnerce v partnerském vztahu: 

a. Žena 
b. Muž 
c. Oba 
d. nikdo 

 
35. Oblasti uvedené v článku, kdy se partnerka přizpůsobuje (mění se pro něj) 

požadavkům partnera – v článku se vyskytují oblasti týkající se 
proměny/změny partnerky, o kterých se autorka zmiňuje: 

a. Volný čas – žena tráví volný čas, tak jak ho nejraději tráví její 
partner 
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b. Vzhled – žena chce vypadat dle partnerových preferencí 
c. Kariéra – žena přizpůsobuje kariéru partnerovým požadavkům 
d. Rodina – žena se přizpůsobuje v této oblasti požadavkům partnera 
e. Sex – žena se přizpůsobuje partnerovým preferencím 

 
36. Oblasti uvedené v článku, kdy se partner přizpůsobuje (mění se pro ni) 

požadavkům partnerky – v článku se vyskytují oblasti týkající se 
proměny/změny partnera, o kterých se autorka zmiňuje: 

a. Volný čas - muž tráví volný čas, tak jak ho nejraději tráví jeho 
partnerka 

b. Vzhled - muž chce vypadat dle partnerčiných preferencí 
f. Kariéra - muž přizpůsobuje kariéru partnerčiným požadavkům 
c. Rodina - muž se přizpůsobuje v této oblasti požadavkům partnerky 
d. Sex - muž se přizpůsobuje partnerčiným preferencím 

 
37. Žárlivost ze strany partnerky je v článku vnímána jako – jak článek vyznívá 

pro ženy z hlediska tématu žárlivosti: 
a. Pozitivní - tzn. článek je kladný, používá kladných přídavných 

jmen ve spojení s osobou ženského pohlaví, jednání ženy je 
čtenářce spíše sympatické, nevyvolává ve čtenářce negativní emoce 

b. Neutrální - tzn. článek je vyvážený a nevyznívá z něj sympatie pro 
čtenářky ani na jednu, ani na druhou stranu, článek je především 
informativního charakteru, jsou v něm obsaženy pádné 
argumentace k danému tématu z obou stran, nevyvolává ve 
čtenářce téměř žádné silné emoce 

c. Negativní - tzn. článek je vesměs záporný, používá záporných a 
nelichotivých přídavných jmen ve spojení s osobou ženského 
pohlaví, jednání ženy je čtenářce nesympatické, vyvolává ve 
čtenářce negativní emoce 

d. Ambivalentní - tzn. článek vyznívá pozitivně i negativně 
 

38. Žárlivost ze strany partnera je v článku vnímána jako - jak článek vyznívá 
pro muže z hlediska tématu žárlivosti: 

a. Pozitivní - tzn. článek je kladný, používá kladných přídavných 
jmen ve spojení s osobou mužského pohlaví, jednání muže je 
čtenářce spíše sympatické, nevyvolává ve čtenářce negativní emoce 

b. Neutrální - tzn. článek je vyvážený a nevyznívá z něj sympatie pro 
čtenářky ani na jednu, ani na druhou stranu, článek je především 
informativního charakteru, jsou v něm obsaženy pádné 
argumentace k danému tématu z obou stran, nevyvolává ve 
čtenářce téměř žádné silné emoce 

c. Negativní - tzn. článek je vesměs záporný, používá záporných a 
nelichotivých přídavných jmen ve spojení s osobou mužského 
pohlaví, jednání muže je čtenářce nesympatické, vyvolává ve 
čtenářce negativní emoce 

d. Ambivalentní - tzn. článek vyznívá pozitivně i negativně 
 

39. Vztahové rady uvedené v článku – v článku se vyskytují tyto rady týkající se 
spokojeného a dlouhodobého partnerského vztahu, o kterých se autorka 
zmiňuje: 
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a. Jak mít trvalý partnerský vztah – tj. aby byl vztah dlouhodobého 
charakteru 

b. Otestování kvality partnerského vztahu – rady, jak zjistit, zda je 
partnerský vztah kvalitní 

c. Jak mít šťastný partnerský vztah – rady, jak být šťastná/šťastný 
v partnerském vztahu 

d. Jak si najít partnerský vztah v pokročilejším věku (ženy) – rady, jak 
získat partnera v pokročilejším věku 

e. Zakázané otázky v partnerském vztahu – témata, která by se 
v rámci partnerského vztahu neměla probírat, tj. co se nesmí 
partnerovi sdělit apod. 

f. Jak zvládat partnerovy prohřešky – rady, jak zvládat 
partnerovu/partnerčinu nevěru, žárlivost apod. 

g. Jak oživit partnerský vztah – rady, jak dodat vztahu pozitivní 
energii 

h. Jak se vyvarovat chyb ve vztahu – rady, čeho se ve vztahu 
vyvarovat, tj. nebýt nevěrná/ý, být upřímná/ý, netolerovat násilí 
apod. 

i. Jak mít spokojený sexuální život – rady, jak uspokojit 
partnera/partnerku v sexuální oblasti 
 

40. Rady týkající se partnerského vztahu jsou - v článku se vyskytují tyto rady 
týkající se spokojeného a dlouhodobého partnerského vztahu, o kterých se 
autorka zmiňuje: 

a. Stejné jak pro ženy, tak pro muže 
b. Jsou odlišné 

 
41. Témata uvedená v článku jako riziková/problémová v partnerském vztahu – 

v článku se vyskytují témata uvedená jako riziková/problémová pro partnerský 
vztah: 

a. Přátelství mezi ženou a mužem 
b. Vznik nenávisti mezi partnery 
c. Některé partnerské problémy (špatná komunikace, nevěra., strach 

ze závazků, odlišné sexuální preference apod.) 
d. Partnerské vztahy s ,,hysterickými“ ženami 
e. Strach mužů z žen 
f. Vztahy s rozvedenými muži 
g. Vztahy s ,,donchuány“ 

 
42. Celkové ladění článku vzhledem k tématu rozchod je pro ženy -  jak článek 

vyznívá pro ženy z hlediska tématiky rozchodu: 
a. Pozitivní - tzn. článek je kladný, používá kladných přídavných 

jmen ve spojení s osobou ženského pohlaví, jednání ženy je 
čtenářce spíše sympatické, nevyvolává ve čtenářce negativní emoce 

b. Neutrální - tzn. článek je vyvážený a nevyznívá z něj sympatie pro 
čtenářky ani na jednu, ani na druhou stranu, článek je především 
informativního charakteru, jsou v něm obsaženy pádné 
argumentace k danému tématu z obou stran, nevyvolává ve 
čtenářce téměř žádné silné emoce 
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c. Negativní - tzn. článek je vesměs záporný, používá záporných a 
nelichotivých přídavných jmen ve spojení s osobou ženského 
pohlaví, jednání ženy je čtenářce nesympatické, vyvolává ve 
čtenářce negativní emoce 

d. Ambivalentní - tzn. článek vyznívá pozitivně i negativně 
e. Není zmínka 

 
43. Celkové ladění článku vzhledem k tématu rozchod je pro muže -  jak článek 

vyznívá pro muže z hlediska tématiky rozchodu: 
a. Pozitivní - tzn. článek je kladný, používá kladných přídavných jmen ve 

spojení s osobou mužského pohlaví, jednání muže je čtenářce spíše 
sympatické, nevyvolává ve čtenářce negativní emoce 

b. Neutrální - tzn. článek je vyvážený a nevyznívá z něj sympatie pro 
čtenářky ani na jednu, ani na druhou stranu, článek je především 
informativního charakteru, jsou v něm obsaženy pádné argumentace k 
danému tématu z obou stran, nevyvolává ve čtenářce téměř žádné silné 
emoce 

c. Negativní - tzn. článek je vesměs záporný, používá záporných a 
nelichotivých přídavných jmen ve spojení s osobou mužského pohlaví, 
jednání muže je čtenářce nesympatické, vyvolává ve čtenářce negativní 
emoce 

d. Ambivalentní - tzn. článek vyznívá pozitivně i negativně 
e. Není zmínka 

 
44. Vzhledem k sexuálnímu životu jsou ženy v článku prezentovány jako - 

uvedený způsob reprezentace genderové role ženy v oblasti partnerského 
sexuálního života je vnímána jako klišé produkovaných mediálními stereotypy 
žen a mužů v této oblasti: 

a. Aktivní – žena vede aktivní sexuální život 
b. Pasivní – žena je v oblasti jejího sexuálního života spíše pasivní 
c. Promiskuitní  - žena má více než jednoho sexuálního partnera 
d. Experimentátorské – žena ráda experimentuje v oblasti sexu 

 
45. Vzhledem k sexuálnímu životu jsou muži v článku zobrazováni jako - 

uvedený způsob reprezentace genderové role muže v oblasti partnerského 
sexuálního života je vnímána jako klišé produkovaných mediálními stereotypy 
žen a mužů v této oblasti: 

a. Aktivní – muž vede aktivní sexuální život 
b. Pasivní – muž je v oblasti jejího sexuálního života spíše pasivní 
c. Promiskuitní - muž má více než jednoho sexuálního partnera 
d. Experimentátorští - muž rád experimentuje v oblasti sexu 

 
46. Věkový rozdíl v partnerském soužití, kdy je partnerka starší než partner, je 

vnímáno stereotypním způsobem jako - věkový rozdíl, kdy je žena v 
partnerském vztahu starší, je v článku pojat na bázi klišé produkovaných 
mediálními stereotypy žen a mužů: 

a. Pozitivní - tzn. článek je kladný, používá kladných přídavných 
jmen ve spojení s osobou ženského pohlaví, jednání ženy je 
čtenářce spíše sympatické, nevyvolává ve čtenářce negativní emoce 
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b. Neutrální - tzn. článek je vyvážený a nevyznívá z něj sympatie pro 
čtenářky ani na jednu, ani na druhou stranu, článek je především 
informativního charakteru, jsou v něm obsaženy pádné 
argumentace k danému tématu z obou stran, nevyvolává ve 
čtenářce téměř žádné silné emoce 

c. Negativní - tzn. článek je vesměs záporný, používá záporných a 
nelichotivých přídavných jmen ve spojení s osobou ženského 
pohlaví, jednání ženy je čtenářce nesympatické, vyvolává ve 
čtenářce negativní emoce 

d. Ambivalentní - tzn. článek vyznívá pozitivně i negativně 
e. Není zmínka 

 
47. Věkový rozdíl v partnerském soužití, kdy je partner starší než partnerka, je 

vnímáno stereotypním způsobem jako - věkový rozdíl, kdy je muž v 
partnerském vztahu starší, je v článku pojat na bázi klišé produkovaných 
mediálními stereotypy žen a mužů: 

a. Pozitivní - tzn. článek je kladný, používá kladných přídavných 
jmen ve spojení s osobou mužského pohlaví, jednání muže je 
čtenářce spíše sympatické, nevyvolává ve čtenářce negativní emoce 

b. Neutrální - tzn. článek je vyvážený a nevyznívá z něj sympatie pro 
čtenářky ani na jednu, ani na druhou stranu, článek je především 
informativního charakteru, jsou v něm obsaženy pádné 
argumentace k danému tématu z obou stran, nevyvolává ve 
čtenářce téměř žádné silné emoce 

c. Negativní - tzn. článek je vesměs záporný, používá záporných a 
nelichotivých přídavných jmen ve spojení s osobou mužského 
pohlaví, jednání muže je čtenářce nesympatické, vyvolává ve 
čtenářce negativní emoce 

d. Ambivalentní - tzn. článek vyznívá pozitivně i negativně 
e. Není zmínka 

 
48. Bytí single v případě ženy je v článku vnímáno stereotypním způsobem jako 

– bytí single v případě ženy je v článku vnímáno jako: 
a. Pozitivní - tzn. článek je kladný, používá kladných přídavných 

jmen ve spojení s osobou ženského pohlaví, jednání ženy je 
čtenářce spíše sympatické, nevyvolává ve čtenářce negativní emoce 

b. Neutrální - tzn. článek je vyvážený a nevyznívá z něj sympatie pro 
čtenářky ani na jednu, ani na druhou stranu, článek je především 
informativního charakteru, jsou v něm obsaženy pádné 
argumentace k danému problému z obou stran, nevyvolává ve 
čtenářce téměř žádné silné emoce 

c. Negativní - tzn. článek je vesměs záporný, používá záporných a 
nelichotivých přídavných jmen ve spojení s osobou ženského 
pohlaví, jednání ženy je čtenářce nesympatické, vyvolává ve 
čtenářce negativní emoce 

d. Ambivalentní - tzn. článek vyznívá pozitivně i negativně 
e. Není zmínka 

 
49. Bytí single v případě muže je v článku vnímáno stereotypním způsobem jako 

– bytí single v případě muže je v článku vnímáno jako: 
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a. Pozitivní - tzn. článek je kladný, používá kladných přídavných 
jmen ve spojení s osobou mužského pohlaví, jednání muže je 
čtenářce spíše sympatické, nevyvolává ve čtenářce negativní emoce 

b. Neutrální - tzn. článek je vyvážený a nevyznívá z něj sympatie pro 
čtenářky ani na jednu, ani na druhou stranu, článek je především 
informativního charakteru, jsou v něm obsaženy pádné 
argumentace k danému tématu z obou stran, nevyvolává ve 
čtenářce téměř žádné silné emoce 

c. Negativní - tzn. článek je vesměs záporný, používá záporných a 
nelichotivých přídavných jmen ve spojení s osobou mužského 
pohlaví, jednání muže je čtenářce nesympatické, vyvolává ve 
čtenářce negativní emoce 

d. Ambivalentní - tzn. článek vyznívá pozitivně i negativně 
e. Není zmínka 

 
50. Celkové ladění v článku vzhledem k ženám jako single matkám – jak článek 

vyznívá pro ženy jako single matky: 
a. Pozitivní - tzn. článek je kladný, používá kladných přídavných 

jmen ve spojení s osobou ženského pohlaví, jednání ženy je 
čtenářce spíše sympatické, nevyvolává ve čtenářce negativní emoce 

b. Neutrální - tzn. článek je vyvážený a nevyznívá z něj sympatie pro 
čtenářky ani na jednu, ani na druhou stranu, článek je především 
informativního charakteru, jsou v něm obsaženy pádné 
argumentace k danému problému z obou stran, nevyvolává ve 
čtenářce téměř žádné silné emoce 

c. Negativní - tzn. článek je vesměs záporný, používá záporných a 
nelichotivých přídavných jmen ve spojení s osobou ženského 
pohlaví, jednání ženy je čtenářce nesympatické, vyvolává ve 
čtenářce negativní emoce 

d. Ambivalentní - tzn. článek vyznívá pozitivně i negativně 
e. V článku není o ženách jako single matkách zmínka 

 
51. Nevěra v článku vnímána jako – jak článek vyznívá z hlediska tématiky 

nevěry: 
a. Pozitivní - tzn. článek je kladný, staví se ke skutečnosti příznivě, 

používá kladných přídavných jmen ve spojení s touto tématikou, 
jednání osob ženského a mužského pohlaví je čtenářce spíše 
sympatické, nevyvolává ve čtenářce negativní emoce 

b. Neutrální - tzn. článek je vyvážený, nevyznívá z něj sympatie pro 
čtenářky ani na jednu, ani na druhou stranu, článek má především 
informativní charakter, jsou v něm zastoupeny pádné argumentace 
k danému tématu z obou stran, nevyvolává ve čtenářce téměř žádné 
silné emoce 

c. Negativní - tzn. článek je vesměs záporný, staví se ke skutečnosti 
nepříznivě, používá záporných a nelichotivých přídavných jmen ve 
spojení s touto tématikou, jednání osob ženského a mužského 
pohlaví je čtenářce nesympatické, vyvolává ve čtenářce negativní 
emoce 

d. Ambivalentní - tzn. článek vyznívá pozitivně i negativně 
e. Není zmínka 
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52. Nevěra ze strany ženy - nevěra ženy je pojata z hlediska tradičního rozdělení 

světa na ,,ženský“ a ,,mužský“ s jasně definovanými rolemi žen v této oblasti 
na bázi klišé produkovaných mediálními stereotypy žen a mužů: 

a. Akceptována 
b. Kritizována 
c. Doporučována 
d. Není zmínka 

 
53. Nevěra ze strany muže - nevěra muže je pojata z hlediska tradičního 

rozdělení světa na ,,ženský“ a ,,mužský“ s jasně definovanými rolemi žen v 
této oblasti na bázi klišé produkovaných mediálními stereotypy žen a mužů: 

a. Akceptována 
b. Kritizována 
c. Doporučována 
d. Není zmínka 

 
54. Celkové ladění v článku vzhledem k tématu internet a partnerské vztahy je – 

jak vyznívá článek z hlediska vlivu internetu na kvalitu partnerských vztahů: 
a. Pozitivní - tzn. článek je kladný, staví se ke skutečnosti příznivě, 

používá kladných přídavných jmen ve spojení s touto tématikou, 
jednání osob ženského a mužského pohlaví je čtenářce spíše 
sympatické, nevyvolává ve čtenářce negativní emoce 

b. Neutrální - tzn. článek je vyvážený, nevyznívá z něj sympatie pro 
čtenářky ani na jednu, ani na druhou stranu, článek má především 
informativní charakter, jsou v něm zastoupeny pádné argumentace 
k danému tématu z obou stran, nevyvolává ve čtenářce téměř žádné 
silné emoce 

c. Negativní - tzn. článek je vesměs záporný, staví se ke skutečnosti 
nepříznivě, používá záporných a nelichotivých přídavných jmen ve 
spojení s touto tématikou, jednání osob ženského a mužského 
pohlaví je čtenářce nesympatické, vyvolává ve čtenářce negativní 
emoce 

d. Ambivalentní - tzn. článek vyznívá pozitivně i negativně 
e. Není zmínka 

 
55. Ideální partner je v článku prezentován jako - představa o ideálním 

partnerovi je vnímána na bázi klišé produkovaných mediálními stereotypy žen 
a mužů: 

a) Pečovatel/muž v domácnosti 
b) Dobrá/dobrý milenka/milenec 
c) Bohatý 
d) Emocionální/Láskyplný 
e) Inteligentní 
f) Krásný 

 
 

56. Ideální partnerka je v článku prezentována jako - představa o ideálním 
partnerovi je vnímána na bázi klišé produkovaných mediálními stereotypy žen 
a mužů: 
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a) Pečovatelka/Hospodyňka 
b) Sexuálně aktivní osoba 
c) Bohatá 
d) Emocionální/Láskyplná 
e) Inteligentní 
f) Krásná 

 
57. Způsob komunikace ženy ve vztahu je v článku vnímán jako - způsob 

komunikace žen je vnímán z hlediska tradičního rozdělení světa na ,,ženský“ a 
,,mužský“ s jasně definovanými rolemi žen v této oblasti na bázi klišé 
produkovaných mediálními stereotypy žen a mužů: 

a. Dominantní – způsob komunikace je průbojný, energický se snahou 
prosadit se, je středem pozornosti a má převahu nad jejím partnerem 

b. Submisivní – způsob komunikace je neprůbojný, nekonfliktní, 
introvertní, žena naslouchá partnerovi a nechá se jím ovládat 

c. Emocionální – komunikace ženy je primárně ovládána jejím 
emocionálním rozpoložením 

d. Racionální – komunikace ženy je primárně účelná a rozumově 
odůvodněná 

 
58. Způsob komunikace muže ve vztahu je v článku vnímán jako - způsob 

komunikace mužů je vnímán z hlediska tradičního rozdělení světa na ,,ženský“ 
a ,,mužský“ s jasně definovanými rolemi mužů v této oblasti na bázi klišé 
produkovaných mediálními stereotypy žen a mužů: 

a. Dominantní - způsob komunikace je průbojný, energický se snahou 
prosadit se, je středem pozornosti a má převahu nad jeho partnerkou 

b. Submisivní - způsob komunikace je neprůbojný, nekonfliktní, 
introvertní, muž naslouchá partnerce a nechá se jí ovládat 

e. Emocionální - komunikace muže je primárně ovládána jeho 
emocionálním rozpoložením 

c. Racionální - komunikace muže je primárně účelná a rozumově 
odůvodněná 
 

Základní charakteristiky ELLE 
 
Formát 
 

Rozměry jsou 290x230mm, tento formát je od své první edice v České republice 

neměnný, jelikož je stanoven licenčním ujednáním, na základě čehož je formát daný.  

Cena 
 

V roce 1994, kdy ELLE poprvé vyšel, činila cena 75 Kč. V současnosti se cena 

pohybuje v rozmezí od 99 do 119 Kč76. 

                                                
76 Za vyšší cenu bývá magazín ELLE prodáván v případě, že jsou k časopisu přiloženy hodnotnější 
redakční dárky. 
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Počet stran 
  

Počet stran se u jednotlivých vydání ELLE liší, stejně jako se liší množství inzerce a 

jednotlivých článků. Obecně se počet stran v magazínu pohybuje od 140 do 180 stran.  

 

Vzhled magazínu 
  

ELLE je tištěn na silný křídový papír. Na hřbetě časopisu nalezneme název doplněný 

přídomkem ,,Nejprodávanější módní časopis na světě“, dále je zde uveden měsíc a 

rok vydání.  Na obálce bývají zachyceny známé ženské osobnosti77, buď se jedná o 

jejich portrét nebo jsou focené celé jejich postavy. Hlavní fotografie na titulní straně 

zabírá celou stranu, přičemž v horní části obálky je vložen název ELLE78 v rozličných 

barevných provedeních. Fotografie na titulní straně tématicky doplňuje období, ve 

kterém je magazín vydáván. Na obou stranách obálky jsou uvedeny názvy příspěvků, 

které si čtenářky mohou přečíst uvnitř magazínu.  

 

Rubriky 
  

Jednotlivé rubriky nesou neměnné názvy, co se však mění, je jejich zastoupení 

v jednotlivých vydáních. O tom rozhoduje samotná redakce, které rubriky budou 

přidány či odebrány. Vše závisí na rozložení počtu příspěvků. ELLE nemá přehledný 

obsah s rubrikami, uvnitř nalezneme pouze základní obsah se stránkováním, přičemž 

uvnitř časopisu jsou jednotlivé články řazeny do jednotlivých rubrik, začínajících 

zejména na Elle... Mezi rubriky ELLE patří: 

• Elle úvodník: úvodní fejeton většinou pocházející z pera redaktorky 

• Elle vaše dopisy: názory čtenářek 

• Elle inspirace: stručné představení dominantního módního trendu pro daný 

měsíc79 

• Elle trend: představení ostatních módních trendů pro daný měsíc 

• Elle módní novinky: souhrn aktuálních módních/designových novinek 

• Elle nákupy: typy na nákupy oblečení a doplňků v souladu s trendy daného 

měsíce 

                                                
77 Zejména modelky, herečky či zpěvačky. 
78 V případě, že do názvu zasahuje fotografie, bývají písmena zčásti vynechávána. 
79 V podobě fotografie s výstižnými popisky. 
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• Elle menu: představení aktuálních novinek v oblasti filmu/hudby/designu 

• Elle muž: rozhovor a seznámení s mužskou osobností 

• Elle talent: rozhovory či články s novými módními/hudebními/hereckými 

apod. talenty 

• Elle astro: roční/měsíční horoskopy 

• Elle vztahy: články zaměřené na pomoc při partnerských potížích 

• Elle téma: příspěvky pojednávající o aktuálních společenských tématech 

• Elle kariéra: tipy a rady, jak být úspěšnou ženou v zaměstnání 

• Elle styl: tématika vlastního zajímavého stylu 

• Elle rozhovor: rozhovory s osobnostmi o jejich životech, kariéře apod. 

• Elle zdraví: zdravotní rady většinou spojované s využitím kosmetických 

výrobků80  

• Elle humor: vtipná pojednání o ženských problémech, a to nejčastěji s muži 

• Elle móda: formou fotografií přes celou stranu formátu A4, jenž jsou 

tématicky zaměřené na období, ve kterém magazín vychází 

• Elle krása: nejlepší typy na kosmetické výrobky/líčení/extra péči apod. 

• Elle promotion: prezentace určitého kosmetického produktu 

• Elle zapište si: typy na zajímavé akce, většinou se jedná o kosmetické 

výrobky/novinky 

• Elle lepší život: pozvánka do vyšší společnosti (jídlo/pití/fitness/design) 

• Elle horoskop: horoskop na daný měsíc 

• Elle PS: stručné shrnutí určité společenské akce (fotografie+popisky) 

 
 

 

                                                
80 Jak ,,nebýt tlustá“ apod. 


