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Abstrakt 

Tato diplomová práce si klade za cíl zmapovat, jaký význam má pro čtenářky 

exkluzivních ženských časopisů kategorie luxusu, jaký vztah mají k inzerovaným 

výrobkům a zda a jak je pocit nadstandardu, který tyto časopisy vzbuzují, spojován 

s příslušností k určité sociální vrstvě. Práce se dále zaměřuje na otázku, zda čtenářky 

chápou tělesnou atraktivitu jako kapitál nebo znak vlastnictví určitého společenského 

statusu.  

Teoretická část práce zasazuje téma do širšího kontextu a do kontextu mediálních studií, 

zabývá se sociálním konstruktivismem, vývojem představ o účincích médií, koncepcí 

užití a uspokojení a socializační funkci médií. Dále přibližuje exkluzivní ženské 

časopisy, zabývá se životním stylem, módou a jejím významem pro konstruování 

identity a luxusem. 

V praktické části je popsána metodologie výzkumu a samotný výzkum, který probíhal 

prostřednictvím hloubkových rozhovorů na vzorku tvořeném deseti respondentkami. 

Součástí rozhovoru byla i analýza recepce vybraných mediálních textů. V dalších 

kapitolách jsou uvedeny výsledky výzkumu. 

 

Abstract 

This thesis examines how exclusive women´s magazines readers approach the category 

of luxury, their relationship with products announced in these magazines and whether 

the feeling of luxury, aroused by such magazines, is affiliated with a certain social class. 



  
  

This thesis also focuses on question whether these readers regard physisal atractiveness 

as a sign of social status. 

The theoretical part of this thesis describes several concepts which are important in the 

context of media studies: social constructivism, the process of understanding media 

effects, the conception of uses and gratification and the role of mass media in the 

socialization process. This part further elaborates on exclusive women´s magazines, 

conceptions of lifestyle, luxury, fashion and its importance for identity construction. 

The methodological part introduces the methodology of the analysis and the analysis 

itself. The sample used for this analysis  was composed of ten respondents which were 

subjected to an  in-depth  interview. Each interview also included reception analysis. 

The following chapters describe the results of this analysis.  
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Úvod 

Tato práce se věnuje problematice exkluzivních ženských časopisů. Tyto časopisy jsou 

plné nejrůznějších významů, dočteme se v nich o mnoha tématech, která jsou 

považována za bytostně ženská.  Mezi tato témata se nejčastěji řadí móda a krása, ale 

také partnerské a rodinné vztahy a profesní život žen. Exkluzivní ženské časopisy jsou 

označovány i jako časopisy životního stylu, životní styl, o kterém informují, je možné 

označit za nadstandardní. K tomuto obrazu časopisu pro vyšší sociální vrstvy přispívají 

zejména luxusní oděvy a zboží, které jsou zde zobrazovány a inzerovány. 

Cílem této práce je zmapovat, jaký význam má pro čtenářky exkluzivních ženských 

časopisů kategorie luxusu, jaký vztah mají k inzerovaným výrobkům a jak je koncept 

nadstandardu spojován s příslušností k určité sociální vrstvě. Dále se zaměřuji na 

otázku, zda čtenářky chápou tělesnou atraktivitu jako kapitál nebo znak vlastnictví 

určitého společenského statusu. 

V teoretické části práce se věnuji širšímu vymezení tématu a jeho mediálním 

souvislostem -  sociálnímu konstruktivismu, vývoji představ o účincích médií, koncepci 

užití a uspokojení a socializační funkci médií. Dále přibližuji exkluzivní ženské 

časopisy, zabývám se životním stylem, módou a jejím významem pro konstruování 

identity a luxusem. 

V praktické části potom popisuji metodologii výzkumu a samotný výzkum, který 

probíhal pomocí hloubkových rozhovorů s deseti respondentkami. Součástí rozhovoru 

byla i analýza recepce vybraných mediálních textů, kdy jsem respondentkám předložila 

reklamní fotografie a jednu z rubrik uveřejněných v exkluzivních časopisech. Zajímalo 

mě, jak budou tyto reklamy a rubriku hodnotit, zda se s nimi budou ztotožňovat a zda 

dochází při čtení časopisu ke kritickému hodnocení jeho obsahu. 

Výsledky výzkumu jsou uspořádané do několika kapitol, první z nich se zabývá tím, jak 

si respondentky vybírají časopisy, které pravidelně čtou, co jim čtení časopisů přináší a 

jaká témata v nich nejčastěji hledají. Druhá kapitola shrnuje přístup respondentek 

k módě a kráse, třetí pojednává o jejich vztahu k luxusním výrobkům a čtvrtá kapitola 

se věnuje recepční analýze, tomu, jak respondentky interpretují vybrané části časopisu.  
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1 Teoretické zakotvení tématu 

1.1 Sociální konstrukce reality a identity 

Podle Petera L. Bergera a Thomase Luckmanna nejsou sociální skutečnosti jednoduše 

dané, ale „zkonstruované“ lidmi. Stanovisko těchto autorů k sociální realitě je možné 

shrnout do tří vět. „Společnost je výtvorem člověka. Společnost je objektivní realita. 

Člověk je sociální produkt“.
1
 Lidé mají tendenci chápat své subjektivní vnímání jako 

danou skutečnost, přičemž na sociální realitu nahlížejí jako na entitu nezávislou na tom, 

jak ji interpretují.
 2

 

Berger a Luckmann definují realitu jako „vlastnost náležející jevům, kterým přisuzujeme 

existenci nezávislou na naší vlastní vůli“ a vědění jako „jistotu, že tyto jevy jsou 

skutečné a jsou nositeli určitých vlastností“.
3
 Podle autorů se významy pojmů „realita“ a 

„vědění“ liší v závislosti na sociálním prostředí – odlišnosti mohou být například mezi 

jednotlivými kulturami nebo mezi lidmi s odlišným socioekonomickým zázemím.  

Podle Denise McQuaila je možné tento přístup a jeho chápání společnosti postavit do 

kontrastu s představou, která chápe společnost jako objektivní a objektivně působící na 

jedince. Teorie sociální konstrukce reality naopak chápe společnost jako tvořenou 

názory, představami a strukturami, které formují sami lidé. Ti je zároveň reprodukují, 

přeměňují i zpochybňují. Tento přístup také zdůrazňuje, že lidé mají možnost „vybrat 

si“, jak budou realitu interpretovat – mohou tedy být aktivními spolutvůrci reality.
4
 

Každý člověk tedy žije ve „své“ realitě a při setkávání lidí se setkávají také tyto reality. 

Podle Bergera a Luckmanna lidé vytvářejí své prostředí i sociální řád prostřednictvím 

stále probíhající externalizace, kterou autoři považují za „antropologickou nutnost“, 

                                                 

1
 BERGER, Peter L a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. 

1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 1999, 214 s. ISBN 8085959461, s. 64 

2
 JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, 285 s. ISBN 9788073672690, s. 

130 

3
 BERGER, Peter L a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. 

1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 1999, 214 s. ISBN 8085959461, s. 9 

4
 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009, 

639 s. ISBN 9788073675745, s. 113 
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protože „člověk nemůže existovat v nečinné uzavřenosti do svého nitra. Člověk se musí 

neustále externalizovat v činnosti. Tato antropologická nutnost má svůj původ v lidském 

biologickém vybavení. Vzhledem k vnitřní nestabilitě lidského organizmu je pro člověka 

nezbytné, aby si kolem sebe vytvořil stabilní prostředí, v němž se bude pohybovat“.
5
  

Toto stabilní prostředí (vytvořené lidskými externalizacemi) se postupně stává 

nezávislým na člověku a je chápáno jako objektivní; autoři tento proces nazývají 

objektivací. Při objektivaci hraje zásadní roli jazyk, protože díky němu je možné 

v určitém kulturním okruhu sdílet, předávat a uchovávat souhrn vědění, které má daná 

kultura k dispozici.
6
 

Habitualizace je dalším důležitým pojmem, který ukazuje na to, že každé lidské jednání, 

které se často opakuje, se stává schématem, vzorcem. Tento vzorec může být 

napodobován a opakován, takže není nutné vždy znovu přemýšlet o tom, „jak se co 

dělá“. „Proces habitualizace zajišťuje, že každá situace nemusí být definována znovu, 

krok za krokem. Nejrůznější situace mohou být zahrnuty do předem daných definic“.
7
  

Třetí součástí procesu vytváření realit je internalizace, při které lidé přijímají zpět do 

své reality „objektivovaný sociální svět“. Internalizace je proces, prostřednictvím 

kterého se člověk stává členem společnosti, jedná se o „bezprostřední vnímání či 

interpretace objektivní události jako události mající význam, tedy jako projevu 

subjektivních procesů jiného člověka, přičemž zároveň význam tohoto projevu přijmu 

subjektivně za svůj.“
8
 

Z teorie sociální konstrukce reality vychází i konstitutivní model komunikace, který, na 

rozdíl od přenosového modelu, nechápe komunikaci pouze jako předání informace od 

producenta k příjemci, ale pojímá ji jako aktivitu, která může probíhat díky tomu, že 

                                                 

5
 BERGER, Peter L a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. 

1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 1999, 214 s. ISBN 8085959461, s. 56 

6
 BERGER, Peter L a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. 

1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 1999, 214 s. ISBN 8085959461, s. 64, 

70 

7
 Tamtéž, s. 56-57 

8
 Tamtéž, s. 128 
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lidé spolu sdílejí různé významy a představy. Tento souhrn významů a předpokladů pak 

lidé během komunikace znovu ustavují, tedy konstituují.
9
 

Jak shrnuje Jan Jirák a Barbara Köpplová, teorie sociální konstrukce reality chápe 

kulturu jako „prostor mezi lidskými tvory a realitou, prostor, který lidem 

zprostředkovává kontakt s realitou v uspořádané a zvládnutelné podobě… Tento prostor 

je pro lidskou společnost a její členy realitou, k němu se vztahují, jako k platné 

skutečnosti“.
10

 

Realita je výsledkem historických, sociálních a kulturních okolností. Lidé se k těmto 

okolnostem vztahují a v závislosti na tom, co považují za realitu, potom vytváří svou 

identitu.  

Člověk ale není jen sociální tvor – vedle sociálně přidělené identity má i identitu 

individuální. Jak uvádí Helena Kubátová, sociálně přidělenou identitu je možné 

ztotožnit s pojmem Bergera a Luckmanna „typ identity“ a individuální identitu s 

jejich pojmem „identita“.
11

 

Berger a Luckmann identitu chápou jako jev, který je výsledkem střetávání vztahu 

společnosti a jednotlivce. „Člověk vystupuje jako identita v konkrétních životních 

situacích, kdy se orientuje na své bližní, se kterými komunikuje na konkrétní 

bezprostřední úrovni, tedy tváří v tvář. V těchto blízkých kontaktech jsou i ostatní lidé 

reálnými bytostmi, které člověk s identitou chápe jako jedinečné bytosti. Jako typ identit 

člověk vystupuje v typizovaných životních situacích… typ identit je svázán se sociální 

rolí.“
12

 

Identita člověka je tedy tvořena pocitem vlastní totožnosti, pocitem, že ví, kdo je, jaký 

je, čemu věří a v čem je jedinečný. Druhou součástí identity člověka je ztotožnění se 

sociálními rolemi, které život přináší, jedná se o role, které člověk „hraje“ při kontaktu 

                                                 

9
 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 413 s. ISBN 

9788073674663, s. 33 

10
 Tamtéž, s. 34 

11
 KUBÁTOVÁ, Helena. Sociologie životního způsobu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, 272 s. ISBN 

9788024724560, s. 29 

12
 Tamtéž, s. 29 
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s ostatními lidmi. Důležitou součástí identity je i pocit sounáležitosti s různými 

sociálními skupinami, například s rodinou, sociální vrstvou nebo národem.
13

 

Jak píše Zygmunt Bauman, člověk nepřetržitě hledá rovnováhu mezi autonomií a 

přizpůsobením se ostatním lidem. Ve světě, kde většina interakcí probíhá na neosobní 

úrovni (a člověk neustále přechází z jedné sociální role do druhé), hledají lidé potvrzení 

své identity v osobních vztazích, ve kterých člověk může být „sám sebou“ a které mu 

mohou přinést pocit, že není jen souborem sociálních rolí, ale jedinečnou bytostí.
14

 

Potvrzení identity je ale možné získat i méně komplikovaně – prostřednictvím nákupu 

na spotřebním trhu. Propagované zboží se prezentuje jako nedílná složka určitého 

životního stylu a zákazník si tak zároveň se zbožím kupuje i symbol toho životního 

stylu, který si vybral. Znaky jednotlivých životních stylů je možné různě kombinovat, 

takže každý člověk si může vytvořit vlastní identitu „na míru“ „Výhodou trhem 

propagovaných identit je, že jsou předem sociálně schváleny… Sociální uznání se tedy 

nemusí nijak vyjednávat – je už od začátku takříkajíc přibaleno k hotovému výrobku“.
15

 

1.2 Vývoj představ o účincích médií 

V této kapitole stručně nastíním, jak se vyvíjely představy o účincích médií a zastavím 

se blíže u některých konceptů, které jsou v kontextu této práce významné. Vzhledem 

k tomu, že součástí výzkumné části je i recepční analýza, považuji za přínosné se o 

mediálních účincích zmínit. 

1.2.1 Období mocných médií 

Období od 10. do 30. let 20. stol. bývá označováno jako období „všemocných médií“. 

Jednalo se o přesvědčení, že konzumenti médií jsou bezmocní a jejich odezva na 

působení médií je v podstatě shodná. Pro toto období se používá také pojmenování 

teorie magické střely nebo podkožní injekce, které naznačuje, že publikum bylo 

                                                 

13
 JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, 285 s. ISBN 9788073672690, s. 

104 

14
 BAUMAN, Zygmunt a Tim MAY. Myslet sociologicky: netradiční uvedení do sociologie. V tomto 

překladu přeprac. originálu vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004, 239 s. ISBN 8086429288, s. 

106 – 107 

15
 Tamtéž, s. 110 
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chápáno jako „naočkované“ určitým mediálním obsahem a nemohlo se tedy vlivu médií 

vyhnout.
16

 

1.2.2 Období omezených účinků médií; teorie užití a uspokojení 

Období omezených účinků médií spadá do 30. až 60. let 20. stol. V těchto letech nastal 

velký rozvoj empirických výzkumů a publikum postupně přestávalo být považováno za 

soubor bezbranných a oddělených jedinců. Na důležitosti naopak získávala představa 

provázanosti publika a chápání jednotlivce jako člena mnoha sociálních skupin, 

se kterými neustále komunikuje a tak omezuje účinky medií.
17

  

V 60. letech 20. stol. se také začala znovu rozvíjet koncepce užití a uspokojení, jejíž 

počátky spadají až do 30. let 20. stol. Tato koncepce považuje konzumenta médií za 

aktivního v tom smyslu, že ovlivňuje proces účinků médií. Konzument si vybírá média 

tak, aby uspokojila jeho potřeby. Významné zde není působení média na recipienta, ale 

naopak jeho zacházení s médii – to, jakou funkci užívání médií plní. Cílem koncepce 

užití a uspokojení je zjistit „kdo používá jaké obsahy z kterých médií za jakých okolností 

a za jakým účelem a s jakým účinkem? Předpokládá se, že jedinec, který má nějaké 

potřeby, se je aktivně snaží uspokojit, přičemž masová média jsou vybírána a užívána 

podle toho, jakou možnost uspokojení potřeb nabízejí“.
18

  

Významnými autory, kteří se věnovali koncepci užití a uspokojení po druhé světové 

válce, byli Elihu Katz a Paul Lazarsfeld. Ve své knize Personal Influence popsali 

způsoby, kterými lidé v moderní společnosti získávají informace, jak s nimi nakládají a 

zdůraznili, že publikum je při užívání médií aktivní. Důležitým pojmem je zde hypotéza 

o dvojstupňovém toku komunikace, která říká, že lidé nepřejímají mediální sdělení 

přímo, ale prostřednictvím častého kontaktu s tzv. názorovými vůdci, kteří jsou 

aktivními členy publika. Katz tuto hypotézu kritizoval, protože podle jeho názoru je 

                                                 

16
 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 413 s. ISBN 

9788073674663, s. 375 

17
 Tamtéž, s. 376  

18
 KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikace. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1995, 307 s. ISBN 80-

7184-134-x, s. 160 
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komunikace vícestupňová a publikum s mediálními sděleními nakládá aktivněji, než se 

předpokládalo.
19

 

Na počátku 70. let 20. stol. se James Halloran, ředitel Centra pro masově-komunikační 

výzkum na univerzitě v Leicestru, snažil změnit pohled na problematiku konzumace 

mediálních obsahů a začal prosazovat představu individuálního přijímání těchto sdělení. 

„Přístup užití a gratifikace tak vytváří přechod mezi behaviorálními teoriemi mediálních 

účinků a koncepcí kulturácích studií a otevírá prostor tzv. recepční analýze.
20

 

Denis McQuail shrnul základní charakteristiky koncepce užití a uspokojení: 

 Média a jejich obsahy jsou vybírány racionálně a s konkrétním záměrem a 

snahou uspokojení určitých potřeb. 

  Členové publika si jsou vědomi potřeb souvisejících s médii (tyto potřeby 

vznikají za určitých osobních nebo společenských podmínek). 

 Při konzumaci mediálních obsahů je primární osobní užitečnost, nikoliv 

estetické nebo kulturní faktory. 

 Faktory, které ovlivňují utváření publika (motivy, uspokojení, volba média), 

mohou být měřeny 

Mezi nejdůležitější typy mediálního uspokojení potom patří: 

 Rozptýlení: únik od všednosti nebo problémů; citové uvolnění 

 Osobní vztahy: společenství; sociální užitečnost 

 Osobní identita: vhled do vlastního života; zkoumání skutečnosti; posílení 

hodnot 

 Pozorování: (formy hledání informací)
21

 

                                                 

19
 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 413 s. ISBN 

9788073674663, s. 224 

20
 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, 327 s. ISBN 8071789267, 

s. 303 

21
 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009, 

639 s. ISBN 9788073675745, s. 435 - 436 
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Jak píše Michael Kunczik, mezi funkce, které se médiím připisují, patří například 

„zábava, trávení volného času, podněcování představivost, získávání znalostí o 

prostředí, v němž člověk žije, životní podpora, růst sebevědomí na základě konzumace 

mediálních obsahů, jež zdůrazňují význam vlastní role… možnost zbavení se vnitřních 

psychických napětí, náhražka reálného interpersonálního styku“.
22

 Všechny tyto motivy 

mohou být důvodem pro konzumaci mediálního obsahu, ale tento obsah (i když je 

totožný) může být užíván zcela odlišně. 

Koncepce užití a uspokojení ale bývá kritizována pro málo empirických výzkumů a pro 

absenci rozvinutější sociální teorie. Dalším problémem může být přílišný důraz kladený 

na aktivitu publika při výběru média, protože i samotná média mohou vytvářet některé 

potřeby.
23

 

1.2.3 Období znovuobjevení mocných médií; média jako aktéři socializace 

70. léta 20. stol. můžeme označit jako období znovuobjevených silných účinků médií, 

charakteristický je pro něj odklon od zkoumání krátkodobých a přímých účinků (u 

kterých se významnější působení médií nepotvrdilo) k účinkům dlouhodobým a 

nepřímým. V tomto období převážila teorie vzorů a modelů a teorie sociálních 

očekávání.
24

 

K dlouhodobým a nepřímým účinkům Denis McQuail řadí: 

 Definování reality a konstrukce významu (účinky na způsob interpretace 

reality). 

 Kulturní a společenskou změnu (vliv na změnu hodnot nebo chování 

společnosti, nebo její určité části).  

 Společenskou kontrolu (média podporují přizpůsobování se zavedeným 

sociálním normám a jejich dodržování). 

                                                 

22
 KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikace. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1995, 307 s. ISBN 80-

7184-134-x, s. 160. 

23
 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, 327 s. ISBN 8071789267, 

s. 303 

24
 Tamtéž, s. 298 - 299 
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 Socializaci (učení se sociálním normám)
25

 

Prostřednictvím dlouhodobého a neplánované působení médií dochází k socializaci 

jedinců. Socializace je „proces, kterým se jedinec začleňuje do sociální skupiny, přičemž 

si osvojuje normy ve skupině panující, její hodnoty, učí se sociálním rolím spojeným 

s určitými pozicemi a dalším dovednostem a schopnostem“.
26

 

Socializace člověka probíhá po celý život, již od dětství se lidé prostřednictvím médií 

učí, jak společnost funguje a jaké sociální role je třeba naplnit. Teorie sociálního 

očekávání vysvětluje, že konzumace mediálních obsahů lidem ukazuje, jak se jednotlivé 

sociální role „hrají“, co je jejich náplní a co se od člověka v dané roli očekává – a co 

může od ostatních očekávat on.
27

 

Teorie sociálního učení, kterou vytvořil Albert Bandura, říká, že lidé se učí žít ve 

společnosti tím, že přejímají a napodobují různé vzorců chování a jednání, které 

pozorují ve svém okolí. To, co lidem umožňuje společnost pochopit a poznat, je 

zejména jazyk, jehož prostřednictvím si můžeme pamatovat, přemýšlet a dozvědět se, 

co se od nás (v té které sociální roli) očekává. Dalším zdrojem symbolických sdělení 

jsou média, která poskytují celou paletu situací a odpovídajících vzorů chování, z nichž 

si člověk může vybrat, a tak se začlenit do společnosti.
28

 

1.2.4 Období dohodnutého vlivu médií 

Začátek tohoto období spadá do 80. let 20. stol. a trvá až do současnosti. Jedná se 

uplatnění sociálního konstruktivismu na mediální komunikaci, podle tohoto pojetí 

mohou média vytvářet sociální realitu. O účincích masových médií se uvažuje 

„z hlediska jejich schopnosti vytvářet, konstruovat pro své publikum významy 

                                                 

25
 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009, 

639 s. ISBN 9788073675745, s. 482 - 483 

26
 JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, 285 s. ISBN 9788073672690, s. 

220 

27
 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, 327 s. ISBN 8071789267, 

s. 294 

28
 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 413 s. ISBN 

9788073674663, s. 356 - 357 
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připisované realitě. Významy konstruované v masových médiích pak na základě 

negociačních, interakčních procesů mezi publikem a masovými médii pronikají do 

významových struktur recipientů“.
29

 

Autorem, který měl na tuto fázi významný vliv, byl Stuart Hall, který formuloval teorii 

kódování a dekódování. Tato teorie ukazuje, že sdělení, které médium vysílá, může být 

publikem přijato (nebo odmítnuto) různými způsoby. Nejedná se tedy pouze o „mocná“ 

média, ale i o „mocné“ publikum. Hall navrhl tři způsoby, kterými je možné dekódovat 

významy předkládané médiem: jedná se o dominantně hegemonní dekódování, při 

kterém publikum přijímá sdělení tak, jak bylo podavatelem zamýšleno, druhým 

způsobem je dekódování v dohodnutém kódu – publikum přijímá sdělení jako 

v předešlém případě, ale za určitých okolností ho upravuje nebo mění. Třetím typem je 

opoziční dekódování, kdy publikum rozumí zamýšlenému významu, ale ten odmítá a 

dekóduje jej opačně. Dekódování závisí na mnoha faktorech, například na kulturních 

zkušenostech, věku nebo genderu.
30

 

1.3 Životní styl 

Protože se tato práce zabývá exkluzivními ženskými časopisy neboli časopisy životního 

stylu, považuji za důležité uvést, jak tomuto pojmu rozumíme. Životní styl může být 

definován jako soubor „psaných a nepsaných norem a identifikačních vzorů, souhrn 

životních podmínek, na které lidé berou ohled ve vzájemných vztazích a chování. 

Podoba životního stylu je ovlivněna životním cyklem, společenskými rolemi, tradicí“.
31

 

Podle Jany Duffkové je možné odlišit životní styl jednotlivce a životní styl skupiny. 

Životní styl jednotlivce je soudržný životní způsob, ve kterém jsou jeho jednotlivé části 

v souladu a vycházejí z ucelené podstaty, která ovlivňuje všechny činnosti, vztahy a 

                                                 

29
 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, 327 s. ISBN 8071789267, 

s. 299 

30
 HALL, Stuart. Kódování/dekódování. Teorie vědy: časopis pro mezioborové zkoumání vědy. Praha: 

Ústav teorie a historie vědy ČSAV, 2005, č. 2, s. 41 – 58. ISSN 1210-0250.  

 
31

 JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, 285 s. ISBN 9788073672690, s. 

220 
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zvyky daného člověka. Životní styl skupiny se vyznačuje určitými společnými znaky 

typickými pro většinu členů dané sociální skupiny (např. profesní skupiny).
32

 

Životní styl jednotlivce potom závisí na vnějších faktorech (například 

celospolečenských a rodinných životních podmínkách) a na osobnosti jednotlivce (jeho 

hodnotách, zájmech, schopnostech a podobně). Životní styl člověka vychází z životních 

podmínek, na které každý reaguje určitým způsobem, zaujímá k nim stanoviska – a tím 

utváří svůj vlastní životní styl. Typy reakcí na stejné životní podmínky se přitom liší 

podle osobnostních rysů jednotlivců. 

Životní způsob ovlivňuje řada faktorů, jedná se například o pohlaví, typ bydliště (město, 

venkov), věk, vzdělání, dále o umístění jedince v sociální struktuře, o rodinný a 

zdravotní stav a o jeho zaměstnání. Některé z těchto faktorů jsou dané, některé je možné 

ovlivnit vlastním jednáním. Životní podmínky můžeme chápat jako rámec, který jedince 

směruje k určitému životnímu stylu a který zároveň vytváří představy o tom, jak by měl 

životní styl (za daných životních podmínek) vypadat. Tyto představy jsou dané kulturně 

a historicky a úzce souvisejí s konceptem sociální role. Jedinec, který žije v určitých 

podmínkách, tedy bude mít pravděpodobně sklon k jistému životnímu stylu.
33

   

1.3.1 Pierre Bourdieu a životní styly tříd 

Pierre Bourdieu chápe společnost jako sociální prostor, jež je tvořen dvěma osami – 

ekonomickým a kulturním kapitálem. V sociálním prostoru jsou lidé nebo sociální 

skupiny rozmístěni podle pozic, mezi nimiž jsou rozdíly v poměrech mezi 

ekonomickým a kulturním kapitálem. Za vlastníky největšího celkového kapitálu 

Bourdieu považuje podnikatele, univerzitní profesory a svobodná povolání, na druhou 

stranu struktury potom zařazuje nekvalifikované dělníky.
34

 

                                                 

32
 DUFFKOVÁ, Jana. Životní způsob/styl a jeho variantnost. In FAZIK, Alexander a Martin 

MATĚJŮ. Aktuální problémy životního stylu: sborník referátů a příspěvků ze semináře sekce Sociologie 

integrálního zkoumání člověka a sekce Sociologie kultury a volného času. 1. vyd. Praha: Masarykova 

česká sociologická společnost, 2005, s. 79 – 90. ISBN 80-7308-131-8. 

33
 Tamtéž, s. 79 – 90 

34
 BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998, 179 s. ISBN 8071845183, s. 13 – 

14 
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Na každé pozici je umístěn konkrétní aktér, který má určité vnitřní dispozice – habity – 

jež jsou spojené s danou pozicí aktéra v sociálním prostoru. Habitus je často nevědomou 

součástí člověka, protože byl získán v dětství prostřednictvím sociálního prostředí, kde 

jedinec vyrůstal. Lidé se skrze habitus dívají na svět, hodnotí ho a na jeho základě také 

jednají, toto jednání přitom považují za přirozené.  

„Odlišnost habitů je způsobena tím, v jaké rodině člověk vyrůstal; rodiny se od sebe 

odlišují třídním postavením. Odlišnost třídního postavení je důsledkem odlišných 

ekonomických a kulturních podmínek, které jsou zdrojem odlišného ekonomického a 

kulturního kapitálu. Rodiče předávají tyto kapitály svým dětem, a tím dochází 

k reprodukci sociálních nerovností“.
35

 

Podle Bourdieua existuje vztah mezi habitem a životním stylem. S každou pozicí 

v sociálním prostoru jsou spojeny různé ekonomické zdroje a kulturní zájmy, které 

ovlivňují životní styl dané třídy. Jistý životní styl tedy charakterizuje určitou třídu. 

Každá třída má svůj typický habitus, který můžeme popsat jako vzory jednání a 

zvyklostí. Těmito vzory se potom lidé patřící do určité třídy řídí a zakládají na nich své 

jednání. Habitus určuje i optiku, prostřednictvím které členové dané třídy hodnotí a 

nahlížejí na svět, společnost, jednání, ostatní lidi atd.
36

 

1.3.2 Gilles Lipovesky a individualistický hédonismus 

Zatímco Pierre Bourdieu je zástupcem modernismu, Gilles Lipovetsky reprezentuje 

postmodernismus. Lipovetsky spojuje nástup masové spotřeby v moderní společnosti 

s hédonismem, který se vyznačuje důrazem na utrácení, užívání si života a podřizování 

se vlastním rozmarům. V kontextu životního stylu je důležitý Lipovetskeho komentář 

k masové moderní společnosti, která se podle něj rozštěpila a (na rozdíl od staré 

moderní společnosti) ji charakterizuje oddělenost ekonomické, politické a kulturní 

sféry. V každé sféře přitom platí odlišné normy a hodnoty.
 37

 

                                                 

35
 KUBÁTOVÁ, Helena. Sociologie životního způsobu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, 272 s. ISBN 

9788024724560, s. 71 - 72 

36
 Tamtéž, s. 73 

37
 KUBÁTOVÁ, Helena. Sociologie životního způsobu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, 272 s. ISBN 

9788024724560, s. 75 - 76 
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Lipovetsky považuje za důvod vzniku hédonistické kultury samotný kapitalismus, ve 

kterém se rozšířily výrobky, jež byly do té doby považovány za luxusní, masová média, 

a móda. Za důležitý zlom v rozvoji hédonických hodnot označil Lipovetsky rozšíření 

úvěrů, které člověku dovolily splnit si svá přání ihned bez nutnosti spoření.  

Podle Lipovestkeho se postmoderní blahobytná společnost vyznačuje tím, že „člověka 

plně zaměstnává honbou za životní úrovní, legitimuje snahu po sebenaplnění, že člověka 

zaplavuje obrazy, informacemi a kulturou, došlo k atomizaci společnosti, k radikální 

desocializaci… Konzumní éra nejen diskvalifikovala protestantskou morálku, ale zrušila 

hodnotu i existenci zvyků a tradic a vedla ke vzniku celostátní a vlastně mezinárodní 

kultury založené na podněcování potřeb a informací“.
38

 

Postmoderní individualizmus tedy chápe seberealizaci jako nejdůležitější životní 

program, který s sebou nese nezájem o veřejný život; lidé hledají vlastní identitu, 

neustále sami sebe reflektují a společenské hodnoty pro ně ztrácejí význam. 

1.3.3 Jean Baudrillard a tělo jako znak sociálního statusu 

Podle Jeana Baudrillarda je v konzumní společnosti tělo možné chápat dvěma způsoby 

– jako kapitál a jako konzumní objekt. Lidé do těla investují – jedná se o investici 

v soutěživém, ekonomickém a kapitalistickém duchu – investuje se proto, aby vznikl 

zisk. V konzumní společnosti se s tělem zachází jako s něčím, co je potřeba řídit, lidé 

s tělem nakládají jako s dědictvím a považují ho za jeden ze znaků sociálního statusu. 

Tělo prošlo dlouhým procesem sakralizace, postupně přestávalo být vnímáno jako 

hmota (v náboženském pojetí) nebo jako pracovní síla (v logice průmyslu) a stalo se 

něčím materiálním – narcistickým objektem, jež je součástí sociálních rituálů a taktik. 

Ústředními tématy se stala krása a eroticismus – tyto dva motivy tvoří novou etiku 

přístupu k tělu. 

Baudrillard píše, že pro ženy se krása stala absolutním imperativem. Krása už není 

zásluhou přírody, ale je nezbytnou vlastností člověka, který se o krásu svého obličeje i 

těla stará stejně, jako o svou duši. Krása je na úrovni těla znakem, že jedinec patří 
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k vyvoleným, podobně jako je úspěch znakem vyvolenosti v obchodování. V ženských 

časopisech jsou potom krása a úspěch spojeny do jednoho mystického základu, který je 

prezentován jako znak vyvolenosti a spásy. Tuto etiku krásy (do níž můžeme zařadit i 

módu), Baudrillard definuje jako redukci všech konkrétních hodnot vztahujících se 

k biologickým funkcím těla na jedinou směnnou funkci. Tělo funguje jako znak 

hodnoty.
39

 

Jak říká Zygmunt Bauman, tělo se tak stalo úkolem, musíme o něj pečovat a pracovat na 

něm tak, aby odpovídalo normě, kterou preferuje daná společnost. „Jakmile společnost 

začala určovat normy žádoucí a schvalované podoby těla a to, co by měl každý dělat, 

aby se těmto kritériím přiblížil, práce na vlastním těle se stala povinností. Neschopnost 

jí dostát může vyvolávat pocit studu a lidé, kteří požadavky společnosti nesplňují, se 

běžně stávají předmětem diskriminace“.
40

 

1.4 Exkluzivní ženské časopisy a jejich čtenářky 

Problematiku exkluzivních ženských časopisů jsem podrobněji zpracovala ve své 

bakalářské práci
41

, proto se zde tomuto tématu věnuji na menším prostoru. 

Exkluzivní časopis můžeme podle Kateřiny Kadlecové definovat jako měsíčník, 

dvouměsíčník či čtvrtletník s nadprůměrnou cenou, s více než 100 stranami a formátem 

minimálně A4. V těchto časopisech zaujímá nejméně čtvrtinu obsahu inzerce a přibližně 

polovinu celkové plochy vyplňují fotografie. Exkluzivní časopisy vyvolávají pocit, že 

jsou určené vyšší vrstvám – informují o nadstandardním životním stylu a inzerují 

luxusní zboží.
42
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Jak píše Barbora Osvaldová, v těchto časopisech se objevují především společenské 

rubriky, rozhovory, medailony osob, reportáže, recenze, fejetony a zejména reklama. 

Velmi důležitou součástí těchto časopisů je grafická a obrazová složka. Na rozdíl od 

deníků, kde je vyžadována co největší objektivizace, v ženských časopisech „převládá 

ich forma, subjektivní přístup, ženské tvary sloves (měla, měly byste si přečíst) místo 

neutrálních (měli byste si přečíst). Texty jsou kontaktní, vyžadující ohlas, epistolární 

odezvu, autoři se přímo ke čtenářkám obracejí s oslovením“. Velmi často se objevují 

„kosmetické rady, články o vzhledu, dietách, hledání partnera, o sexu, zařízení bytu, 

portréty populárních osobností, především z oblasti filmu a hudby“.
43

  

Od 60. let 20. stol. byly ženské časopisy zkoumány především z feministického hlediska 

a byly kritizovány pro svou manipulativnost a posilování útlaku žen, a tudíž byly 

považovány za škodlivé. Mezi autorky, které tato stanoviska zastávaly, můžeme zařadit 

Betty Friedan nebo Gaye Tuchman. V průběhu let 70. a 80. let začali badatelé 

k ženským časopisům zastávat mírnější postoj, v textech časopisů spatřovali určitý 

prostor pro vyjednávání. K tomuto období můžeme přiřadit například Sandru Hebron. 

V 80. letech potom převládl etnografický způsob zkoumání ženských časopisů, čtenářky 

začaly být považovány za schopné odolávat ideologiím, které časopisy nesou, důraz byl 

kladen na proces „čtení“ či recepce mediálních textů, tento přístup zastávala například 

Joke Hermes.
44

  

Etnografický přístup k dalšímu tzv. ženskému žánru – červené knihovně, reprezentuje 

Janice Radway. Její výzkum se zabýval motivacemi a významy čtení romancí, které mu 

připisují čtenářky. Radway se soustředila na samotný akt čtení, který čtenářky 

považovaly za chvíli, kterou mohou trávit tak, jak ony samy chtějí (zde je 

charakteristický slogan „čas jen pro mě“), za chvíli klidu, relaxace a úniku z každodenní 

reality, kdy se mohou odpoutat od svých rodinných povinností. Zároveň se ukázalo, že 
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čtenářky romancí cítily potřebu se za čtení této „nízké“ literatury „omlouvat“ a 

legitimizovat ji například tím, že se při čtení vzdělávají.
45

 

Janice Radway se ale ve své analýze zabývala i samotným textem a jeho ideologií a 

došla k závěru, že i když romance přináší čtenářkám možnost úniku od sociálních rolí, 

tyto příběhy stále velmi silně podporují patriarchální uspořádání společnosti. Dalšími 

autorkami, které se věnovaly problematice tohoto žánru, byly například Ien Ang, Tania 

Modleski, nebo Ann Snitow.
46

 

Můžeme shrnout, že ženské časopisy bývají považovány, stejně jako romantické 

příběhy nebo telenovely, za nižší (a feminizovanou) formu populární kultury. Proto se 

jejich čtenářky často nerady přiznávají k tomu, že je vyhledávají. 

Mezi exkluzivní ženské (lifestylové) časopisy v České republice patří měsíčníky Elle, 

Marianne, InStyle (vydavatelství BURDA Media), Cosmopolitan, Harper's Bazaar 

(vydavatelství Bauer Media) a Marie Claire (vydavatelství Sanoma Media Praha). 

V této práci se soustředím na tři vybrané časopisy – Elle, Marianne a Cosmopolitan. 

Časopis Elle vychází v České republice od roku 1994, prezentuje se jako neprodávanější 

módní časopis na světě, který čtenářky komplexně provádí životním stylem. Časopis 

Elle sám sebe charakterizuje takto: „Inspirace. Haute couture. Nepostradatelný kompas 

pro svět módy. Elle je časopis, který se čtenářkami mluví prostřednictvím fantazie a 

obrazů. Silně tak ovlivňuje jejich módní styl, kreativitu, vizuální cítění – celý jejich 

životní styl i nákupní chování. Nechybí v něm nic: móda, kosmetika, osobnosti, 

cestování, design a technologie.“
47

 

Časopis je určen ženám ve věku 20 – 35 let, které jsou finančně zajištěné, svobodné, 

vzdělané a ambiciózní a spadají do socioekonomické skupiny A, kterou časopis definuje 

jako nejvýše postavenou skupinu ve společnosti, rodiny s nejvyššími příjmy a zároveň s 
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nejvyšším životním standardem, nebo do skupiny B, kterou podle časopisu tvoří rodiny 

s nadprůměrnými příjmy a s nadprůměrným životním standardem.
48

 

Čtenost (odhad čtenosti na vydání) časopisu Elle v roce 2012 byla 182 000, prodaný 

náklad byl 44 029 kusů.
49

 

Časopis Marianne vychází v České republice od roku 2000, sám sebe charakterizuje 

jako nejprodávanější a nejčtenější časopis pro ženy nad třicet let.  Témata časopisu jsou 

vymezena takto: „Život začíná ve třiceti. Třicetileté ženy už vědí, co je pro ně důležité, a 

hledají harmonii mezi kariérou a rodinou. Právě v tom jim pomáhá Marianne, jejich 

nejlepší kamarádka. Kamarádka, které nejde o celebrity, ale o inspirující osobnosti, 

zajímavosti ze světa a života, inteligentně podanou módu a kosmetiku“.
50

 

Marianne je určena ženám ve věku 30–50 let s nadstandardními příjmy, které patří do 

stejných socioekonomických skupin jako čtenářky Elle. Čtenost tohoto časopisu na 

vydání byla v roce 2012 165 000, prodaný náklad potom 60 031.
51

 

Časopis Cosmopolitan začal v České republice vycházet v roce 1994, označuje se za 

nejčtenější časopis pro mladou ženu na světě. 

Popis témat, kterým se časopis věnuje, zní takto: „Chcete skvělého partnera, zábavnou 

práci, dostatek sebevědomí a ještě k tomu úžasně vypadat? Varujeme vás, po přečtení 

tohoto časopisu se vám to může přihodit. Cosmopolitan je nejprodávanější časopis pro 

mladou moderní ženu na celém světě, který nejlépe ví, po čem touží, co jí vyhovuje, co 

považuje za dobré a čemu věří“.
52
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Cílovou skupinu tohoto časopisu tvoří ženy ve věku 18 - 40 let se středními a středně 

vysokými příjmy. Čtenost Cosmopolitanu byla v roce 2012 192 000, prodaný náklad 

nebyl ověřován.
53

 

1.5 Móda a její význam pro konstruování identity 

Podle Diany Crane hraje oblečení, jako jedna z nejviditelnějších forem spotřeby, hlavní 

roli v sociální konstrukci identity. Oblečení je na první pohled patrný znak sociálního 

statusu, jehož zkoumáním můžeme poznat, jak lidé v různých historických obdobích 

chápali své pozice v sociální struktuře. V předindustriálních společnostech oblečení 

velmi přesně označovalo, na jakém místě se člověk nachází na společenském žebříčku. 

Oblečení neprozrazovalo pouze sociální třídu, ale také zaměstnání, náboženské vyznání 

nebo regionální původ člověka.    

V 19. století, v době, kdy probíhala industrializace, byla příslušnost k sociální třídě 

jednou z nejvýznamnějších složek lidské identity. Rozdíly v oblékání jednotlivých tříd 

ukazovaly na povahu mezilidských vztahů, které existovaly mezi zástupci těchto tříd – 

sociální propast, která byla mezi středními, vyššími a nižšími třídami, byla obrovská. Ke 

konci 19. století přestalo být oblečení tak nákladné a stalo se dostupnějším i pro nižší 

třídy. V tomto období se oblékání také začalo demokratizovat, protože všechny 

společenské třídy si osvojily podobný styl odívání. 

S obrovským rozvojem výroby konfekčního oblečení ve 20. století začaly šaty pozvolna 

ztrácet svoji ekonomickou (ale ne symbolickou) důležitost. Dostupnost levné módy 

umožnila chudším lidem vytvořit si své vlastní styly oblékání, které vyjadřovaly to, jak 

vnímají svou identitu, skončilo tedy napodobování stylu, který byl určen pro zámožnější 

zákazníky. Současná móda má mnoho podob a je tak v souladu s roztříštěností dnešních 

postindustriálních společností.
54

 

V souvislosti s módou 19. století je důležité znovu zmínit teorii třídní reprodukce a 

třídního vkusu, kterou vytvořil Pierre Bourdieu (viz kapitolu 1.3.1). Sociální prostor 
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Bourdieu chápe jako komplexní systém třídních kultur, každá třída má svůj specifický 

životní styl, soubor norem jednání – habitus – a také svůj specifický vkus (estetický cit). 

Tento vkus není jednoduše vlastností daného jedince, ale získává se – stejně jako 

habitus – prostřednictvím výchovy a vzdělání a je tedy velmi silně ovlivněn třídní 

příslušností svého nositele. 

Habity jsou „klasifikační schémata, principy klasifikace, principy vidění a rozlišování, 

různého vkusu. Rozlišují mezi tím, co je dobré a co špatné, co je správné a co 

nesprávné, co je elegantní a co vulgární atd., ale způsob rozlišování je různý. Jedno a 

totéž chování nebo dokonce majetnictví jedné a téže věci se jednomu může zdát 

elegantní, druhému namyšlené či afektované, třetímu vulgární“.
55

  

Sociální třídy spolu uvnitř sociálního prostoru soupeří, nižší třídy se snaží přiblížit těm 

vyšším, které se naopak snaží co nejvíce vyhranit oproti nižším třídám. Prostřednictvím 

odlišných životních stylů se udržují rozdíly mezi jednotlivými třídami a reprodukují se 

ekonomické zdroje i kulturní zájmy. Pomocí principu třídního soupeření a odlišení 

vysvětluje Bourdieu různé projevy rozdílných životních stylů projevujících se v bydlení, 

stravování, zálibách a v neposlední řadě i v oblékání. Pierre Bourdieu považuje (spolu 

s Thorsteinem Veblenem
56

) módu za ukazatel třídní ctižádosti a výsledek snahy o třídní 

odlišení, jejímž důsledkem je její častá proměnlivost.
57

  

V současné společnosti ale už třídní příslušnost není tak významná, podle Diany Crane 

může být jedním z důvodů vysoká sociální mobilita, která probíhá jak mezi třídami, tak 

i uvnitř jednotlivých tříd. Třídní příslušnost už tedy nemá takový význam pro utváření 

vlastní identity, na její místo přichází fragmentarizace životních stylů v rámci 

jednotlivých sociálních tříd. Lidé si svoji identitu vytváří pomocí neustálých voleb, 

například volby zboží nebo způsobu trávení volného času. „Konzumace kulturního 

zboží, jako je módní oblečení, hraje stále důležitější roli při konstruování osobní 
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identity, přičemž uspokojování materiálních potřeb a napodobování vyšších vrstev je 

druhotné“.
58

  

Jennifer Craik také považuje módu za jeden z pilířů sociální identity v moderní 

konzumní společnosti. Podle Craik se západní konzumní móda ve svých počátcích 

vyznačovala rychlou změnou a rozsáhlým sortimentem módních produktů, spíše než 

samotným konzumerismem. Komerční praktiky se přizpůsobily požadavkům módního 

průmyslu, mezi které patřily například reklama, masová výroba, širší nabídka zboží, 

diferenciace trhů a nové techniky prodeje. V této době vznikly podmínky pro vznik 

různých životních stylů, módou se začaly zabývat téměř všechny sociální skupiny a 

tento zájem s sebou nesl rozšíření konzumních vědomostí, kompetencí a zvyků. 

Oblečení se tak stalo klíčem k tomu, jak moderní konzument chápe identitu.
59

  

Můžeme tedy shrnout, že módu v současné společnosti chápeme jako jeden z 

prostředků, jehož pomocí tvoříme svou identitu, spíše než ukazatel příslušnosti k určité 

sociální vrstvě. Tuto myšlenku zastává i Gilles Lipovetsky, který módu považuje za 

jeden z faktorů, který vede k vytváření narcistických hédonistických životních stylů, o 

nichž jsme hovořili výše. Lipovetsky nesouhlasí s Pierrem Bourdieuem v tom, že by 

móda byla pouze vyjádřením snahy odlišit se v rámci třídního vymezování, protože pak 

by se móda skokově a chaoticky měnila. Moderní móda ale podle Lipovetskeho 

dlouhodobě sleduje určitý řád, který překračuje třídní soupeření. Společnost se 

demokratizovala, individualizovala a objevily se nové hodnoty, jako svoboda, 

individualismus, mladistvost a hédonismus.
60

  

Od 60. let 20. století je pro módu charakteristické, že existuje pouze v množném čísle – 

nic není zakázáno, všechny styly jsou přijatelné a vzájemně se prolínají. Na důležitosti 

získává móda mládeže a objevují se i „antimódy“ jako například punk, rasta nebo 

skinhead, které jsou výrazem odporu ke konformismu. Ideálem současné módy je 

„look“, který reprezentuje extrémní zálibu v jedinečnosti a teatrálnosti, a v módě se tak 
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prosazuje hédonistická a krajně individualistická etika, jejímž imperativem je potěšení, 

svoboda a sebevyjádření jedince a odmítání jakýchkoli pravidel.
61

   

Přesto, že jakýkoli módní styl je přípustný, lidé usilují spíše o nenápadnou eleganci, 

pohodlí a diskrétnost než o originalitu. Individualistické hodnoty sice podporují 

originalitu, odlišnost a nezávislost, ale v ulicích můžeme vidět spíše konformní styl 

oblékání. Podle Lipovetskeho to neznamená, že by se snížila míra individualismu 

v oblékání, ale „individualismus je méně znatelný, protože péče o originalitu je méně 

nenápadná, avšak ve skutečnosti je mnohem zásadnější, neboť může určovat samou 

podstatu vnějšího vzhledu. Individualismus módy je méně samolibý, avšak svobodnější, 

méně zdobný, avšak volitelnější, méně okázalý, avšak kombinatoričtější, méně 

spektakulární, ale rozmanitější“.
62

 

Za nezbytný impuls, který vedl k rozmachu módy, považuje Lipovetsky masová média. 

Současnou masovou kulturu je možné považovat za kulturu klipu složeného z rychlého 

sledu jednotlivých obrazů. Stejně jako se střídají tyto obrazy, mění se s nimi i populární 

hvězdy, se kterými se už člověk nemůže identifikovat tak, jako kdysi. Proto vzniká 

nutnost vytvářet svou vlastní individualitu. Média spolu s módou tedy můžeme 

povařovat za faktory, které přispívají k tomu, aby se člověk mohl uvolnit ze svého 

sociálního prostředí a vytvořit si svou jedinečnou osobnost.
63

  

1.6 Luxus dnes 

Luxus reprezentují zejména luxusní obchodní značky, které se v dnešním 

globalizovaném konzumním světě těší zvláštnímu postavení jak mezi ostatními 

značkami, tak i v podvědomí zákazníků. Podle Uche Okonkwo patří mezi 

charakteristické vlastnosti luxusních značek diferenciace, síla značky, exkluzivita, 

inovace, řemeslná dokonalost, vysoká cena a vysoká kvalita.
64
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Luxus byl vždy provázán s módou. Od poloviny 19. století, kdy moderní luxusní móda 

vznikla, až do poloviny 20. století, byl trh s luxusní módou, tzv. haute couture, určen 

pouze pro specifickou skupinu konzumentů – aristokraty, celebrity a členy královských 

rodin. V tomto období bylo zvykem, že oblečení se od sebe prakticky nelišilo a všichni 

zákazníci luxusních značek chodili oblékáni stejně, protože tím, kdo určoval vkus, byl 

tvůrce modelů. V této době se také rozvíjela průmyslová konfekce. Od druhé poloviny 

20. století módní návrháři ztratili svůj vliv a móda se plně přizpůsobila průmyslové 

výrobě.
65

  

Jak píše Gilles Lipovetsky, spolu s demokratizací módy přichází i demokratizace 

luxusu, která se vyznačuje vznikem „polovičního“ nebo „nepravého luxusu“ určeného 

středním třídám, a rozvojem masové výroby kopií luxusních výrobků. V druhé polovině 

19. století byly střední společenské vrstvy stimulovány k co nejvyšší spotřebě, vznikaly 

první obchodní domy s nízkými cenami a neustálá spotřeba se stala příslibem štěstí. 
66

  

V současné společnosti sice luxus bývá využíván jako způsob, jak ukázat své postavení, 

bohatství nebo příslušnost k vyšší společenské vrstvě, ale hlavní roli v konzumaci 

luxusních výrobků hraje snaha, aby byl člověk spokojen sám se sebou. „V době prudce 

se rozvíjejícího individualismu roste potřeba oddělit se od mas, nebýt jako ostatní, cítit 

se jako výjimečný jedinec. Elitářské motivace tedy trvají, ale méně se zaměřují na 

získání společenských poct či okázalosti a více na získání odstupu, vlastního uspokojení 

nad odlišností získanou spotřebou vzácných statků a příkopem, který odděluje od 

běžného průměru“.
67

 

Uche Okonkwo popisuje několik faktorů, které ovlivnily současnou luxusní scénu. Za 

prvé se po celém světě začaly objevovat nové skupiny bohatých lidí, za druhé se 

prostřednictvím zlepšení v obchodních postupech (které poháněla globalizace a internet) 

zmenšila vysoká bariéra, která dříve bránila vstupu do luxusního sektoru. Za třetí rychlý 

růst digitálních, informačních a komunikačních technologií poskytl zcela odlišnou 
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operační platformu pro luxusní značky i pro jejich konzumenty. Možnost výběru z 

velmi široké nabídky vedla k tomu, že se volby konzumentů vyznačují 

individualismem, experimentálností a míšením stylů.
68

 

2 Metodologie  

2.1 Výzkumná strategie 

Pro svůj výzkum jsem zvolila kvalitativní výzkumnou strategii. Snahou kvalitativního 

přístupu je především porozumět, popsat a někdy také vysvětlit určitý sociální fenomén. 

Je pro něj charakteristické, že se snaží odhalit, jak lidé konstruují svět a jak tvoří 

významy toho, co dělají nebo toho, co se v jejich životě děje.  

Cílem kvalitativního výzkumu je zkoumat sociální fenomény „zevnitř“. K tomu existují 

tři rozdílné postupy:  

 analýza zkušeností jedinců nebo skupin – tyto zkušenosti se mohou týkat 

životních příběhů, každodenního nebo profesionálního jednání a vědění, které je 

používáno v každodenním životě;  

 analýza komunikace a interakcí, která je založena na pozorování nebo 

zaznamenávání (nahrávání) tohoto jednání a následném analyzování získaného 

materiálu;  

 analýza dokumentů (textů, obrazů, filmů) nebo jiných zkušeností a interakcí.
69

 

Pro kvalitativní výzkum je důležité, že probíhá vždy v určitém kontextu, který určuje 

pozici výzkumníka, a sestává z interpretačních a materiálních postupů, které „dělají svět 

viditelným“. Tyto postupy transformují svět: proměňují ho do řady reprezentací – 

poznámek z terénu, rozhovorů, nahrávek, fotografií a podobně. Na této úrovni je 

kvalitativní výzkum spojen s interpretačním a naturalistickým přístupem ke světu. To 

znamená, že výzkumníci, kteří zvolili kvalitativní výzkumnou strategii, studují dané 
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fenomény v jejich přirozeném prostředí a snaží se je pochopit nebo interpretovat 

z hlediska významů, které jim lidé dávají.
70

 

Orientace na kvality subjektů a na procesy, které nejsou experimentálně zkoumány nebo 

měřeny ve smyslu kvantity, intenzity nebo frekvence a důraz na to, že realita je sociálně 

konstruována, jsou pro kvalitativní výzkum typické, stejně jako tematizace úzkého 

vztahu, který je mezi výzkumníkem a předmětem studia. Kvantitativní výzkumná 

strategie se naopak zaměřuje na měření a analýzy kauzálních vztahů mezi proměnnými, 

ne mezi procesy.
71

 

Kvantitativní výzkumné přístupy usilují o měření nebo vymezení přesné povahy vztahů 

mezi proměnnými a je na výzkumníkovi, aby zdokonalil svůj výzkumný nástroj 

(například dotazník) a získal tak od respondentů maximální množství přesných 

informací. Kvalitativní výzkum se zabývá získáváním hloubových popisů od 

dotazovaných, a na rozdíl od výzkumu kvantitativního jim nabízí prostor, aby vybrali ty 

aspekty dané problematiky, které chtějí zdůraznit.
72

  

I přesto, že existuje mnoho teoretických a metodologických přístupů ke kvalitativnímu 

výzkumu a že témata, kterým se věnuje, jsou velmi rozdílná, je možné popsat několik 

jeho obecných vlastností: 

 Kvalitativní výzkumníci se zajímají o získávání zkušeností, interakcí a 

dokumentů v jejich přirozeném kontextu, důležité přitom je, že dávají prostor 

jednotlivostem a detailům.  

 Při kvalitativním výzkumu se na začátku neformulují hypotézy o zkoumaném 

fenoménu, aby pak mohly být testovány. Koncepty nebo hypotézy se rozvíjejí v 

průběhu samotného výzkumu. 
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 Kvalitativní výzkum vychází z myšlenky, že metody a teorie by měly odpovídat 

tomu, co je zkoumáno. Pokud existující metody danému tématu neodpovídají, je 

třeba vytvořit nové metody a přístupy. 

 Výzkumníci jsou důležitou součástí výzkumného procesu – jednak ve smyslu 

osobní účasti při výzkumu a jednak ve smyslu jejich zkušeností se zkoumanou 

oblastí a jejich reflexivitou. 

 Pro výzkumníky je velmi důležitý kontext a jednotlivé případy, aby mohli dobře 

porozumět zkoumanému tématu. Mnoho kvalitativních výzkumů je založeno na 

případových studiích a jednotlivé případy jsou často důležitým kontextem pro 

pochopení toho, co je studováno. 

 Významná část kvalitativního výzkumu je založena na textu a psaní – na 

terénních poznámkách, přepisech, popisech, interpretacích a prezentacích 

výsledků výzkumu. Ústředním zájmem kvalitativního výzkumu jsou obecně 

témata přepisů a psaní – tedy otázky transformování komplexních sociálních 

situací do textů.
73

    

Kvalitativní výzkumnou strategii jsem použila také ve své bakalářské práci, která se 

zabývala tím, jakým způsobem čtenářky čtou exkluzivní ženské časopisy.
74

 Mým cílem 

bylo zjistit, zda a v jakých momentech jsou časopisy hodnoceny kriticky a co ženám 

čtení exkluzivních časopisů přináší. Kvalitativní přístup jsem zvolila proto, že umožňuje 

hlouběji nahlédnout do problematiky čtení a interpretace časopisu a také může pomoci 

pochopit, jaké významy čtenářky časopisům připisují. Myslím si, že výše uvedené 

charakteristiky kvalitativního výzkumu mi v mé bakalářské práci pomohly porozumět 

daným otázkám a domnívám se proto, že tento přístup bude přínosný i pro práci 

diplomovou. 

Na tomto místě bych chtěla v krátkosti popsat výsledky, které jsem získala pomocí 

hloubkových rozhovorů se čtenářkami exkluzivních ženských časopisů. Pokusím se 
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objasnit, v jakých aspektech na svou bakalářskou práci navazuji, jaká zjištění rozvíjím a 

dále vysvětlím, ve kterých ohledech by měl nastat posun. 

Jednou z výzkumných otázek, kterou jsem si ve své bakalářské práci položila, bylo to, 

jakým způsobem čtenářky dekódují exkluzivní ženské časopisy, zda a v  jakých 

okamžicích dochází při čtení ke kritickému hodnocení textů a obrazových materiálů. 

Ukázalo se, že jedním z klíčových přístupů k těmto časopisům je určitý odstup a 

vyhranění se vůči nim. Respondentky v průběhu rozhovorů zdůrazňovaly, že 

k časopisům pro ženy je třeba přistupovat s nadhledem a při čtení používat „zdravý 

rozum“. 

Nejdůrazněji se účastnice výzkumu ohrazovaly proti tomu, že by pouze pasivně 

přijímaly to, co jim časopis předkládá. Svou „aktivitu“ při čtení dokládaly například na 

tom, že mají svobodnou volbu vybrat si mezi inzerovaným zbožím a stejně tak i mezi 

radami a tipy, které časopisy nabízejí. Informátorky zdůrazňovaly, že si vybírají podle 

svých vlastních preferencí, nebo se inzerovaným zbožím nechávají inspirovat. 

I přesto, že respondentky řekly, že jim čtení exkluzivních ženských časopisů přináší 

potěšení, ihned dodaly, že vědí, že toto potěšení je „špatné“. Aby se zbavily nálepky 

„hloupé čtenářky ženských časopisů“, zdůrazňovaly, že čtení časopisů pro ně znamená 

relaxaci, chvíli, kdy se nemusejí věnovat žádné intelektuálně náročné práci a vymezily 

se také vůči tomu, že by se nechaly časopisy ovlivňovat.  

Dalším cílem mé bakalářské práce bylo odhalit to, co ženám čtení exkluzivních 

ženských časopisů přináší. Ukázalo se, že jednou z nejdůležitějších funkcí, kterou 

ženské časopisy v životech čtenářek plní, je vytvoření prostoru pro sebe samu, chvíle, 

kdy se čtenářky mohou věnovat pouze tomu, co je zajímá. S tím je spjata relaxační 

funkce, čtenářky zdůrazňovaly, že si při čtení odpočinou, cítí se uvolněně, pohodově a 

mají dobrou náladu. Relaxace probíhá prostřednictvím zasnění, nahlédnutí do „jiného“, 

krásného a ideálního světa.  

Důležitým tématem, kterému se práce věnovala, bylo to, jak respondentky rozumí 

konceptu exkluzivity, zda své oblíbené časopisy považují za exkluzivní. Z odpovědí 

čtenářek vyplynulo, že hlavní rozdíly, které odlišují exkluzivní ženské časopisy od 

ostatních ženských časopisů, spatřují ve věku čtenářek a v tom, zda patří mezi 

„průměrné“ nebo „nadprůměrné“ ženy. Kategorii věku respondentky spojovaly 

s různými sociálními rolemi. Období „mládí“, tedy věk asi do čtyřiceti let, považovaly 
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za období, kdy ženu zajímají témata exkluzivních ženských časopisů. V této části života 

je podle nich žena zpravidla svobodná, bezdětná, studuje a pracuje. Věk po čtyřicítce 

dotazované považovaly za období, kdy žena již má nebo zakládá rodinu – je v roli 

manželky a matky. Jedná se o období starostí, kdy už ženu nezajímají témata 

exkluzivních časopisů, ale spíše časopisů typu Vlasta.  

Jak můžeme vyvodit z výpovědí účastnic výzkumu, koncept „průměrné“ a 

„nadprůměrné“ ženy úzce souvisí s jejím sociálním zázemím i sociálními rolemi. 

Respondentky chápaly jako „průměrné“ ženy ze středních poměrů, které bydlí na 

venkově nebo v malém městě a mají zpravidla rodinu s dětmi. Za „nadprůměrné“ 

považovaly naopak svobodné, bezdětné a dobře finančně zajištěné mladé ženy, které 

bydlí ve velkých městech. Mohli bychom tedy říci, že jde o vymezení mezi sociálními 

vrstvami a rolemi. 

Z výpovědí respondentek vyplynulo, že se účastnice výzkumu ztotožňují s mladými a 

„nadprůměrnými“ ženami. Je možné, že čtení exkluzivních ženských časopisů pomáhá 

respondentkám, aby se jako „nadprůměrné“ ženy cítily.
75

  

Ve své diplomové práci bych chtěla navázat zejména na téma luxusu a sociální identity 

čtenářek exkluzivních ženských časopisů. Tyto otázky se v určité míře objevily už v mé 

bakalářské práci, ale tam byl kladen důraz spíše na otázky týkající se exkluzivity 

časopisů – jak se k tomuto označení informátorky vztahují a jak se vztahují k ideálům, 

které časopisy předkládají. Diplomová práce má za cíl zaměřit se na vztah čtenářek 

k luxusu; zajímá mě, jaký mají respondentky vztah k  inzerovaným luxusním výrobkům 

a jestli (a jak) spojují nadstandard s příslušností k sociální vrstvě.  

Dalším tématem, kterého se má bakalářská práce jen zlehka dotkla, bylo nahlížení na 

tělesnou atraktivitu jako na kapitál nebo znak toho, že dotyčná osoba má určitý sociální 

status. Z rozhovorů s respondentkami vyplynulo, že o vzhledu a úpravě zevnějšku 

přemýšlejí jako o způsobu, jak vyjádřit nebo vytvořit svou identitu. V bakalářské práci 

ale nebyl prostor pro hlubší zkoumání této otázky, proto bych se na ni chtěla detailněji 

zaměřit nyní. 
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Uplatňování kritického přístupu při čtení exkluzivních časopisů bylo dalším tématem 

mé bakalářské práce. Jak jsem uvedla výše, dotazované zdůrazňovaly svůj odstup od 

časopisů a říkaly, že je třeba při jejich čtení uplatňovat „zdravý rozum“. V diplomové 

práci bych chtěla toto zjištění rozvinout pomocí interpretace vybraného obrazového a 

textového materiálu, jejímž prostřednictvím se ukáže, jak konkrétně čtenářky odkrývají 

významy v časopisech. 

Myslím si, že kvalitativní výzkumná strategie mi umožní nahlédnout na uvedené otázky 

očima respondentek, a díky tomu pochopit významy, které těmto fenoménům připisují. 

Uvědomuji si ale, že kvalitativní výzkum má i své nevýhody. Zatímco kvantitativní 

výzkum získává poměrně malé množství informací od velkého počtu dotazovaných, 

výzkum kvalitativní získává mnoho informací od malého počtu respondentů - proto není 

možné výsledky kvalitativního výzkumu zobecnit na širší populaci.
76

  

Zároveň je mezi oběma druhy výzkumů rozdíl ve standardizaci
77

, která je 

v kvalitativním výzkumu slabá; proto má tento druh výzkumu nízkou reliabilitu. 

Reliabilita „vyjadřuje spolehlivost výzkumu, tedy že za stejných podmínek měřicí nástroj 

poskytne vždy tytéž výsledky“.
78

  Pro zkoumání mnou vybraného tématu by bylo možné 

použít například dotazníkové šetření, jehož výsledky by se daly generalizovat. 

Domnívám se ale, že přínosnější je zde kvalitativní technika sběru dat 

(polostrukturovaný rozhovor), která mi dovolí hlouběji pochopit interpretace 

exkluzivních ženských časopisů a významy, které jim čtenářky připisují.  

2.2 Výběr vzorku, prostředí výzkumu 

Výzkumný vzorek byl tvořen deseti respondentkami, které jsou pravidelnými 

čtenářkami některého z vybraných exkluzivních ženských časopisů. Pět respondentek 

čte pravidelně Marianne, čtyři Elle a jedna Cosmopolitan. Většina respondentek si 
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někdy kupuje i jiné časopisy, jako například Marie Claire, InStyle, Joy, Harper´s 

Bazaar, Tina a Katka. Délka rozhovoru byla 30 – 40 minut. 

Účastnice výzkumu byly ve věku 22 – 50 let; toto věkové rozmezí zahrnuje cílovou 

skupinu všech tří vybraných časopisů, níže uvádím sociodemografické údaje 

respondentek: 

 Adéla, 43 let, vdaná, středoškolské vzdělání, bydliště Praha, příjmová skupina 

30 001 – 35 000 Kč 

 Barbora, 24 let, svobodná, studuje vysokou školu, bydliště Kolín, příjmová 

skupina do 6 000 Kč 

 Dana, 22 let, svobodná, studuje vysokou školu, Praha, příjmová skupina do 

6 000 Kč  

 Ema, 43 let, vdaná, středoškolské vzdělání, bydliště Praha, příjmová skupina 

30 001 – 35 000 Kč 

 Gabriela, 50 let, vdaná, středoškolské vzdělání, bydliště Praha, příjmová skupina 

15 001 – 20 000 Kč 

 Helena, 41 let, vdaná, vysokoškolské vzdělání, bydliště Praha, příjmová skupina 

40 001 – 50 000 Kč 

 Iveta, 25 let, svobodná, vyšší odborné vzdělání, bydliště Praha, příjmová 

skupina 15 001 – 20 000 Kč 

 Kristýna, 22 let, svobodná, středoškolské vzdělání, bydliště Praha, příjmová 

skupina 20 001 – 25 000 Kč 

 Lenka, 32 let, vdaná, středoškolské vzdělání, bydliště Praha, příjmová skupina 

10 001 – 15 000 Kč 

 Monika, 34 let, svobodná, vysokoškolské vzdělání, bydliště Praha, příjmová 

skupina 25 001 – 30 000 Kč 

Výběr vzorku jsem měla v úmyslu provést prostřednictvím metody sněhové koule, tato 

strategie se ale neosvědčila. Na uveřejněné inzeráty žádná čtenářka nereagovala, pokud 

jsem nějakou respondentku požádala o kontakt na další čtenářky exkluzivních ženských 

časopisů, často jsem dostala odpověď, že ve svém okolí žádné čtenářky nemá. Důvodem 

může být to, že ženské časopisy jsou považovány za nízkou literaturu a čtenářky se 
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nerady „přiznávají“ k jejich čtení. Je také možné, že čtenářky by k účasti na výzkumu 

mohla motivovat finanční odměna, která ale nebyla k dispozici. 

Jako nejlepší způsob získávání respondentek se ukázalo osobní doporučení, které jsem 

získala od svého okolí. Pokud čtenářky oslovil někdo jim blízký, s účastí na výzkumu 

souhlasily.  

Výzkum probíhal většinou v klidné kavárně nebo na pracovišti respondentek, mým 

cílem bylo, aby rozhovor probíhal co nejpřirozeněji a aby se při něm respondentky cítily 

příjemně.  

2.3 Technika sběru dat 

Jako techniku sběru dat jsem použila hloubkový polostrukturovaný rozhovor 

s otevřenými otázkami. Polostrukturovaný rozhovor probíhal podle připraveného 

návodu, který mi pomohl udržet téma a zaměření rozhovoru. 

„Návod k rozhovoru představuje seznam otázek nebo témat, jež je nutné v rámci 

interview probrat. Tento návod má zajistit, že se skutečně dostane na všechna pro 

tazatele zajímavá témata. Tazateli zůstává volnost přizpůsobovat formulace otázek 

podle situace. Současně umožňuje provést rozhovory s několika lidmi strukturovaněji a 

ulehčuje jejich srovnání. Pomáhá udržet zaměření rozhovoru, ale dovoluje 

dotazovanému zároveň uplatnit vlastní perspektivy a zkušenosti“.
79

 

Podle T. Rapleye není nutné během rozhovoru použít všechny předem připravené 

otázky. Důležité je pozorně sledovat to, co respondent říká, držet se tématu a pracovat 

s připravenými otázkami. Ty ale nesmí rozhovor omezovat. Není také potřeba při 

každém rozhovoru pokládat otázky stejným způsobem. Jedním z hlavních přínosů 

rozhovoru je, že umožňuje výzkumníkovi získat kontrastní a komplementární výpovědi 

vztahující se k jednomu tématu.
80

 

Jak píše Irving Seidman, jednou z nejdůležitějších dovedností výzkumníka při 

rozhovoru je umění naslouchat. Seidman rozlišuje tři úrovně naslouchání: zaprvé je 
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třeba poslouchat, co respondent říká, porozumět podstatě výpovědi a ujistit se, že 

výpověď je dostatečně detailní a celistvá. Zadruhé je přínosné rozlišovat, zda účastník 

výzkumu používá při odpovědích „vnější“ nebo „veřejný“ hlas. „Vnější“ hlas není 

lživý, ale dotazovaný odpovědi kontroluje, jako kdyby odpovídal před početnějším 

publikem. Proto je vhodné, aby výzkumník zkusil účastníka přivést k tomu, aby hovořil 

svým „vnitřním“ hlasem. Zatřetí výzkumník musí naslouchat a zároveň si uvědomovat 

proces rozhovoru: ubíhající čas a to, která témata už byla probrána a která ještě 

zbývají.
81

 

Podle J. C. Kaufmanna je podstatné, aby ústní projev tazatele nebyl příliš jednotvárný a 

heslovitý, protože respondent poté začne odpovídat stejným způsobem a jeho myšlenky 

nejdou do hloubky. Navíc tento způsob rozhovoru vytváří mezi tazatelem a 

respondentem hierarchii – respondent přijímá výzkumníkovy kategorie a dál svoje 

myšlenky nerozvíjí, pouze čeká na další otázky. Cílem rozhovoru ale je, aby tato 

hierarchie neexistovala. „Aby tazatel získal nejdůležitější informace, musí se přiblížit 

konverzačnímu stylu, aniž se do skutečné konverzace nechá vtáhnout: rozhovor je 

práce, která vyžaduje nepřetržité úsilí. Ideálem je narušení hierarchie, aniž dojde 

k vyrovnání pozic: partneři si zachovávají různé role“.
82

    

Na první pohled jednoduchou, ale významnou součástí rozhovoru je také to, že se 

výzkumník musí ptát, pokud neporozuměl odpovědi – například jejímu kontextu nebo 

tomu, k čemu odkazuje. V každodenní konverzaci se takovými neporozuměními 

nezabýváme a necháváme hovor dál plynout. Pro výzkumný rozhovor jsou ale tato 

neporozumění nebezpečná a mohou celý proces oslabit. Hloubkový rozhovor má 

kumulativní strukturu – jedna část rozhovoru vytváří kontext pro další část. Pokud 

neporozumíme něčemu, co respondent říká na začátku rozhovoru, může nám potom 
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uniknout význam informace, kterou nám sdělí později. Navíc řekneme-li účastníkovi, že 

jsme něčemu neporozuměli, dáváme tím zároveň najevo, že ho pozorně posloucháme.
83

 

Pro hladký průběh rozhovoru by tazatel měl být aktivní, ale zároveň je třeba, aby se 

choval umírněně a ohleduplně. Je důležité dát respondentovi pocit, že to, co říká, je pro 

nás důležité a že se snažíme vcítit do jeho chápání světa. Díky aktivnímu poslechu může 

tazatel „objevovat nový svět dotazované osoby, její hodnotový systém, kategorie, na 

základě kterých jedná, pozoruhodné zvláštnosti, silné i slabé stránky. Je na něm, aby je 

odhalil a pochopil, ve dvojím weberovském smyslu: aby se do dotazovaného vcítil a 

pojal jeho intelektuální struktury“.
84

  

Kaufmann dále říká, že při rozhovoru není potřeba, aby byl tazatel zcela neutrální, 

neprojevoval žádné emoce nebo nedával najevo svůj pohled na věc. Pouze zaujetí a 

angažovanost výzkumníka může vzbudit podobné reakce u dotazovaného. Je tedy třeba, 

aby se tazatel uměl do rozhovoru vhodně zapojit, protože nebude-li „říkat nic, 

respondent se nebude mít čeho chytit a nebude mít jak pokračovat. Je tedy možné a 

dokonce žádoucí neomezovat se na kladení otázek, ale také se smát, lichotit, stručně 

vyjádřit svůj názor, vysvětlit určitý aspekt hypotézy, rovnou rozebrat, co řekl 

respondent…“.
85

  

Předpokladem pro dobře vedený rozhovor je, že se výzkumník vyhýbá kladení 

návodných otázek. Návodná otázka v sobě totiž skrývá směr odpovědi a hrozí také to, 

že účastník výzkumu z otázky vyčte odpověď, kterou by výzkumník „chtěl slyšet“. 

Proto je třeba dotazovaným pokládat otevřené nenávodné otázky, které jim umožní 

hovořit o tom, o čem chtějí a nepředpokládají předem žádnou odpověď.
86
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Jak bylo uvedeno výše, kvalitativní výzkum klade důraz na vztah mezi účastníkem 

výzkumu a výzkumníkem. Podle Seidmana však není možné, aby si výzkumníci a 

účastníci výzkumů byli rovni. Je ale potřebné se o co největší rovnost snažit, a to 

například tím, že dotazovanému sdělíme, co je záměrem výzkumu a jak bude výzkum 

probíhat, a že mu neslibujeme nic, co bychom nemohli splnit. Rovnost je podpořena 

podepsáním informovaného souhlasu, ve kterém jsou popsána práva a povinnosti 

výzkumníka i účastníka. Usilování o rovnoprávnost není pouze etickým imperativem, 

ale je to zároveň i imperativ metodologický. Rovnoprávný proces je základem pro 

nezbytnou důvěru účastníků, díky níž budou chtít sdílet své zkušenosti 

s výzkumníkem.
87

 

Při rozhovorech jsem se snažila mít na paměti výše uvedené zásady správného vedení 

rozhovoru, soustředila jsem se na to, abych kladla otázky jasně a přitom nenávodně, 

abych se zeptala na všechna důležitá témata a také na to, aby byl rozhovor pro 

respondentky příjemný a snad i zajímavý. 

2.4 Metody vyhodnocování a interpretace získaných dat 

Nejprve bych chtěla stručně popsat nejdůležitější témata, na která jsem se při 

rozhovorech zaměřila. Rozhovory probíhaly podle předem připraveného seznamu 

otázek, který jsem rozdělila na tři hlavní tematické skupiny. Dále jsem shromáždila 

základní sociodemografické údaje respondentek; zjišťovala jsem jejich věk, rodinný 

stav, bydliště, dosažené vzdělání a příjmovou skupinu. 

První tematická skupina otázek se týkala mediálního chování respondentek. Ptala jsem 

se například na to, které ženské časopisy účastnice výzkumu pravidelně čtou, co je na 

jejich oblíbeném časopisu nejlepší, jaké rubriky čtou nejradši a které naopak přeskakují. 

Dále jsem zjišťovala, jestli si respondentky s někým povídají o svém čtenářském zážitku 

a je-li podle nich možné považovat samotný časopis za luxus. Cílem této části 

rozhovoru bylo dozvědět se, na základě jakých kritérií si respondentky vybraly 

časopisy, které pravidelně čtou, co od časopisů očekávají a jaká témata jsou pro ně 

důležitá a proč. Otázka směřující ke sdílení čtenářského prožitku měla za účel zjistit, 
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zda je čtení pro respondentky spíše soukromou záležitostí, nebo jestli témata 

v časopisech vnímají jako námět pro konverzaci. 

Druhá skupina otázek byla zaměřena na vztah čtenářek k luxusu, na to, jak vnímají 

výrobky (oblečení, doplňky, kosmetiku atd.) inzerované v časopisech a na to, zda (a jak) 

spojují koncept nadstandardu s příslušností k sociální vrstvě. Ptala jsem se respondentek 

na jejich vztah k módě, na to, jestli nakupují v obchodech, které jsou v časopisech 

zmiňovány a doporučovány, a s jakými pocity je to spojeno. Zajímalo mě také, zda se 

liší nákup v běžných a luxusních obchodech, jak se dotazované cítí ve značkovém 

oblečení a v čem může být člověku toto oblečení a doplňky přínosné.  

Součástí tohoto okruhu otázek byla také práce s obrazovým a textovým materiálem, 

který jsem vybrala ze zkoumaných časopisů. Respondentkám jsem předložila tři 

reklamní fotografie a požádala je, aby popsaly, co je podle nich na každé fotografii „to 

luxusní“ a aby obrázky srovnaly od nejméně luxusního po nejluxusnější. Dále jsem 

účastnicím výzkumu ukázala vybranou módní a kosmetickou rubriku, kterou považuji 

za skrytou reklamu. Poprosila jsem je, aby si rubriky prohlédly, přečetly a řekly mi, co 

si o nich myslí a jak si je vykládají. Cílem interpretace bylo porozumět tomu, co 

konkrétně respondentky považují za luxus a zjistit, jestli při čtení časopisů uplatňují 

kritický přístup – například při odhalování skryté reklamy.  

Poté jsem navázala otázkou, souvisí-li podle účastnic výzkumu obsah těchto rubrik 

s životním stylem vyšší vrstvy (ptala jsem se také, jak tomuto pojmu rozumí) a čím se 

podle nich tento životní styl liší od stylu života lidí z nižší společenské vrstvy. Mým 

záměrem zde bylo zjistit, jak respondentky vnímají rozdíly mezi nižšími a vyššími 

společenskými vrstvami, kam na této škále zařazují samy sebe a co pro ně v tomto 

kontextu znamená čtení exkluzivních časopisů. 

Třetí tematická skupina otázek se zabývala tělesnou atraktivitou jako kapitálem nebo 

znakem toho, že daná osoba má určitý socioekonomický status. Ptala jsem se na to, co 

podle respondentek může o člověku prozradit jeho vzhled (postava, oblečení, úprava 

vlasů, líčení), jaký význam má pro ně péče o tělo a jakou vidí souvislost mezi péčí o 

tělo a životním stylem. Požádala jsem je také, aby popsaly svůj životní styl. Mou 

snahou bylo porozumět tomu, jaký význam účastnice výzkumu připisují tělesné kráse, a 

jestli (a jakým způsobem) spojují tělesnou atraktivitu s životním stylem a 

socioekonomickým statusem. 
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Vyhodnocování a interpretaci dat jsem ve  své práci provedla pomocí otevřeného 

kódování. Kódování probíhá pomocí interpretace, konceptualizace a nové integrace dat. 

Mezi základní součásti otevřeného kódování patří koncepty a kategorie. Koncepty nebo 

pojmy jsou „pojmová označení přidělená jednotlivým událostem, případům a jiným 

výskytům jevu“. Kategorie je „třída pojmů. Tato třída je objevena, když se při 

vzájemném porovnávání pojmů zdá, že náleží podobnému jevu. Takto jsou pojmy 

seskupovány do vyššího řádu – pod abstraktnější pojem nazývaný kategorie“.
88

 

Pomocí otevřeného kódování nacházíme témata, která mají souvislost s našimi 

výzkumnými otázkami, témata, která se nám spojují s prostudovanou literaturou a 

navazují na koncepty užívané respondenty. Počátek kódování „vede k seznamu témat, 

jenž pomáhá výzkumníkovi vidět témata v celku a stimuluje ho při hledání dalších témat. 

Výzkumník tento seznam postupně třídí a organizuje, kombinuje a doplňuje v další 

analýze“.
89

 

Při otevřeném kódování je nejprve nutné provést konceptualizaci údajů. To znamená, že 

pozorně pročítáme daný text (například přepis rozhovoru) a každé větě nebo odstavci 

přiřadíme název. Tento název potom bude zastupovat daný jev, myšlenku nebo událost. 

U každé věty nebo odstavce je třeba se zastavit a zeptat se: „Co to je? Co to 

reprezentuje?“ Jak pokračujeme v analýze, dáváme podobným jevům stejná jména. 

Dalším krokem při otevřeném kódování je kategorizace – jedná se o seskupování 

pojmů, které náleží stejnému jevu. „Jev reprezentovaný určitou kategorií dostane také 

pojmové označení, ovšem toto označení by již mělo být abstraktnější než jména pojmů, 

které jsou v této kategorii uskupeny. Kategorie mají určitý pojmový rozsah, který určuje, 

které skupiny pojmů neboli subkategorie spadají pod danou kategorii.“
90

 

Kategorie je možné pojmenovat třemi způsoby. Může je pojmenovat výzkumník, je 

možné je převzít z odborné literatury nebo použít termíny „in vivo“, které použili sami 
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účastníci výzklumu. Ve všech případech je nutné, aby pojmenování co nejvíce logicky 

souviselo se zastupovanými údaji a aby jasně vyjadřovalo to, k čemu odkazuje.
91

 

Podle R. Barbour je přínosné, aby výzkumník odvozoval teoretické návrhy a rámce 

z nezpracovaných dat získaných při kvalitativním výzkumu. To znamená, že výzkumník 

by měl být pozorný ke koncepcím a pojmům, které použili respondenti, a může čerpat 

z vysvětlení, která respondenti poskytují. Není ale možné, aby výzkumník přistupoval 

ke zkoumaným datům bez pomoci předem vytvořeného teoretického rámce – naše 

přístupy ke kvalitativnímu výzkumu a dokonce i k otázkám, které pokládáme, jsou 

zakořeněny v našich disciplinárních a kulturních předpokladech.
92

  

Při pojmenovávání kategorií jsem nejčastěji volila termíny in vivo, aby byla zachována 

autentičnost rozhovorů. 

2.5 Hodnocení kvality výzkumu 

Yvonna S. Lincoln a Egon G.Guba navrhli čtyři kritéria validity, která odpovídají 

podstatě kvalitativního výzkumu. Prvním konceptem je důvěryhodnost, jedná se o 

ujištění o tom, že problém, který byl zkoumán, byl přesně popsán a rozpoznán. Tento 

koncept jsem se snažila naplnit pomocí konzultací, které mi pomohly podívat se na 

prováděný výzkum z jiné perspektivy. 

Druhým kritériem je přenositelnost. Pokud je výzkum validní, mělo by být možné 

využít jeho závěry pro jiný případ, který mu je podobný. Třetím kritériem je 

hodnověrnost, hodnotí se konzistence a spolehlivost výzkumu. Možným prostředkem, 

jak spolehlivosti dosáhnou je triangulace (použití více metod sběru dat a různých 

tazatelů), kterou ale nebylo možné z časových a finančních důvodů použít.   

Posledním konceptem je potvrditelnost, kterou by bylo možné popsat jako objektivitu 

studie. Je potřeba, aby výzkumná zpráva obsahovala dostatečné množství informací o 

průběhu výzkumu, a bylo tak možné sledovat, jak výzkumník došel k závěrům práce. 
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Snažila jsem se proto, aby mé postupy při zpracovávání výzkumu byly přehledné a 

transparentní a čtenář tak mohl pozorovat, jak jsem k výsledkům této práce dospěla.
93

  

2.6 Etika společenskovědního výzkumu 

Ještě než začneme získávat data, tedy nahrávat rozhovory, je potřeba uvažovat o 

etických problémech, které tato technika sběru dat přináší. Před tím, než zahájíme 

rozhovor, je třeba se účastníků zeptat, souhlasí-li s tím, že rozhovor bude nahráván. Jak 

bylo zmíněno výše, je třeba získat informovaný souhlas, ve kterém je uvedeno 

dostatečné množství informací o povaze a účelu výzkumu, aby se účastníci mohli 

rozhodnout, chtějí-li se na něm podílet. Ve formuláři informovaného souhlasu je třeba 

zdůraznit, že se získanými nahrávkami a přepisy rozhovorů bude nakládáno jako 

s důvěrnými materiály, že budou bezpečně uloženy, a že nahrávky budou zničeny do 

určité doby po přepsání. Dále ve formuláři nesmí chybět informace, že účastník může 

od výzkumu kdykoli odstoupit bez udání důvodu.
94

   

Neméně důležité je zachovat anonymitu účastníků výzkumu. U hloubkových rozhovorů 

se standardně předpokládá, že u účastníků výzkumu nebude možné zjistit jejich 

totožnost. To znamená, že už od chvíle, kdy výzkum začíná, se nikde nesmí objevit 

seznam jmen účastníků. Přesto výzkumníci nemohou zaručit naprosté zachování 

anonymity. Výzkum se zaměřuje na zkušenosti účastníků v kontextu jejich života – a 

významná část této zkušenosti se potom může objevit ve výzkumné zprávě. Mou 

snahou tedy bylo zajistit respondentkám co nejvyšší míru anonymity. Nepředpokládám 

ale, že případné odhalení jejich totožnosti by přineslo velké problémy, protože 

zkoumané téma není natolik citlivé.
95

  

Dalším etickým rozměrem při jakémkoli výzkumu je přesnost dat, na kterou jsem při 

práci na výzkumu kladla důraz. Ujištění se, že data jsou správná, je naprosto zásadní. 
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Používat smyšlené nebo nepravdivé materiály a vynechávat zjištění je nevědecké a 

neetické.
96

   

Abych účastnice výzkumu ujistila o snaze zachovat jejich anonymitu, sdělila jsem jim, 

že přepisovat záznamy z rozhovorů budu já. Dále jsem respondentkám zaručila, že 

v závěrečné zprávě nebudou použita jejich pravá jména, pouze pseudonymy. 

Před začátkem každého rozhovoru jsem respondentkám stručně vysvětlila účel 

výzkumu, zodpověděla jejich otázky a požádala je, aby si přečetly a podepsaly 

informovaný souhlas s účastí na výzkumu. Poté jsem se zeptala, zda mohu rozhovor 

nahrávat na diktafon, s čímž všechny respodnentky souhlasily. Následně jsem 

přistoupila k samotnému rozhovoru. 

3 Exkluzivní ženské časopisy jako médium 

V této části výzkumu jsem se soustředila na mediální chování respondentek. Mým cílem 

bylo zjistit, jak si vybírají časopisy, které pravidelně čtou, co jim čtení časopisů přináší 

a jaká témata v nich nejčastěji hledají. 

3.1 Věková skupina jako významný faktor 

Jako důležitý faktor, ovlivňující výběru časopisu, respondentky uváděly svůj věk. Všech 

pět respondentek, čtoucích časopis Marianne, bylo ve věku od 32 do 50- ti let. Čtenářky 

několikrát zmínily, že podtitul časopisu „život začíná ve třiceti“, pro ně má význam. 

Myslím si, že postoj respondentek se v tomto ohledu shoduje s popisem časopisu 

Marianne, uvedeným na webových stránkách vydavatele: „třicetileté ženy už vědí, co je 

pro ně důležité, a hledají harmonii mezi kariérou a rodinou“.
97

 

Účastnice výzkumu zdůrazňovaly, že si časopis Marianne vybraly proto, že oslovuje 

ženy v jejich věku, ženy, které mají zkušenosti a ženy, které nehledají pouze zábavu, ale 

také „chytré čtení“. 
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Když jsem si ji kdysi začala kupovat, přišlo mi, že je zhruba pro moji 

věkovou skupinu, že to není časopis pro náctiletý a že to není taková ta 

kategorie těch úplně hloupých časopis. Byl mi nejbližší z těch, co byly na 

trhu.
98

 (Ema) 

Adéla stručně shrnula, že začala číst Marianne v roce 2000 – tehdy začala vycházet a 

respondentce bylo právě třicet let. 

Marianne čtu od prvního českého čísla, všechny mám doma, protože to 

začalo vycházet v roce 2000. Logo zní „život začíná ve třiceti“, a to mi 

bylo třicet, takže jsem ho začala kupovat. (Adéla) 

Zajímavý je komentář Lenky, která popisuje svůj „přerod“ v třicátnici. Nejprve se své 

sestře smála, že si kupuje časopis s heslem „život začíná ve třiceti“, ale potom, když jí 

bylo třicet let, začala jej číst také a našla si v něm zajímavá témata. Toto je možné 

interpretovat tak, že respondentka chtěla ukázat svou vyzrálost;  vyhranila se také proti 

časopisům typu Rytmus života, které mají podle ní nízkou úroveň a nestojí za její 

pozornost.   

Marianne je k mému věku, jsou tam témata spíš pro nás s dětma i 

s módou ke mně, než ty jiný časopisy, kde je to spíš pro ty mladý… I to 

heslo „život začíná po třicítce“, třeba když si ho (časopis) před pěti lety 

ségra kupovala, vždycky jsem se smála „haha, život začíná po třiceti“, 

prosim tě, jak tohle můžeš číst“, nojo, ale mě už to taky přeskočilo, už mi 

bude třiatřicet, tak už bych si nepřečetla Rytmus života a takový ty 

slátaniny. (Lenka) 

Naopak některé mladší čtenářky se vymezily vůči časopisům pro ženy nad třicet let, ve 

kterých podle nich není tolik témat, která by je zajímala. 

K mému věku se tak nějak nejvíc blížil, tamty (časopisy) mi už přišly pro 

starší generaci, než jsem já. Těch témat si tam najdu víc, které se mi 

blíží, než ty ostatní. (Iveta) 
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Zde stojí za povšimnutí, že respondentky souzní s marketingovou strategií časopisů – 

poměrně přesně kopírují věkovou strukturu, kterou časopisy pro své čtenářky vytyčily. 

Elle četly respondentky ve věku od 22 do 34 let (časopis je určen čtenářkám ve věku 20 

– 35 let), Marianne četly respondentky ve věku od 32 do 50 let (časopis je pro čtenářky 

od 30 do 50 let). Respondentce, která četla Cosmopolitan, bylo 25 let, zapadala tedy 

také do cílové skupiny časopisu, který je určen čtenářkám od 18 do 40 let. Z uvedených 

výroků respondentek vyplývá, že jejich věk a témata, která je zajímají, se prolínají a 

časopisy v tomto ohledu naplňují jejich očekávání. 

V souvislosti s věkem čtenářek se objevuje ještě další oblast, ve které se čtenářky 

časopisu Marianne (tedy starší čtenářky) vymezují vůči časopisu Elle. Respondentky 

říkaly, že jim Marianne nabízí praktické rady, kombinace oblečení a únosné ceny 

inzerovaných výrobků. Výhradou k časopisu Elle bylo to, že se jedná o vysloveně 

módní časopis, který sice přináší inspiraci, ale ta se ale podle čtenářek nedá příliš 

využít. Tato móda je pro ně příliš výstřední a její ceny jsou vysoké.  

Třeba Elle mě neoslovilo, to se mi zdá, že je vysloveně na módu a je to 

pro mě už moc ujetý, nepoužitelný, tohleto (Marianne) mi přijde 

použitelnější, tamto je čistě inspirace a to není nic pro mě, navíc ta cena 

je asi taky někde jinde. (Ema) 

Respondentky uváděly, že v módní rubrice časopisu Elle jsou jednotlivé kusy oblečení 

velmi drahé, tedy nedostupné pro čtenářky s příjmem podobným, jako mají ony. 

Naopak v Marianne jsou typy na oblečení cenově přijatelné, tedy využitelné, a časopis 

čtenářkám také napoví, jak oblečení kombinovat.   

Naopak Helena od svého časopisu neočekává žádné módní tipy. Jde jí především o to, 

aby si přečetla kvalitní články, což podle ní v časopise Elle není možné. 

…Elle je asi ještě horší, tam je tý módy asi víc, tady mi přijde, že to má 

nohy na zemi v nějakých těch článkách, ale tamto bych si nekoupila. 

Měla jsem to v ruce, ale nebylo tam prostě co číst. (Helena) 

Z odpovědí respondentek vyplývá, že chtěly pomocí tohoto odstupu od časopisu pro 

mladší čtenářky ukázat, že se cítí být „nohama na zemi“, že od časopisu požadují 

konkrétní praktické rady, a že už mají zkušenosti, které jim pomáhají rozlišit, co je pro 

ně využitelné, a co ne. Svůj věk zde respondentky používají jako vysvětlení toho, proč 

čtou právě časopis Marianne, nebo Elle. 
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3.2  Časopis jako kvalitní čtení 

Můžeme-li shrnout, že věk je jeden z faktorů, který ovlivňuje to, jak respondentky 

přistupují k časopisům, několik požadavků na časopis mají respondentky všech 

věkových kategorií společné. Účastnice výzkumu mluvily o tom, že si svůj oblíbený 

časopis vybraly proto, že je kvalitní, že se redakce časopisu věnuje nejrůznějším 

tématům, ne pouze módě a kosmetice, i když jsou tato témata v časopisech pro ženy 

velmi důležitá.  

Oni se prezentují jako nejlepší módní časopis, ale mám pocit, že to není 

jenom o módě, ale mě se v Elle líbí i ten obsah. Je tam i co číst, nejsou to 

jenom obrázky, oni se snaží hledat zajímavá témata, takže asi kvůli módě, 

kvůli vizuálnímu zpracování i kvůli obsahu. (Barbora) 

Respondentka tedy hledá v časopise především módní inspiraci, jsou pro ni ale důležitá 

i jiná témata. Na otázku, jestli přeskakuje při čtení nějaké rubriky, odpověděla, že je pro 

ni důležité, aby jí čtení časopisu „něco přineslo“, proto se vyhýbá hloupým článkům. Na 

časopise oceňuje, že přináší zajímavá témata, líbí se jí i jeho vizuální podoba. 

Podobně jako Barbora odpověděla i Adéla. Pro ni je časopis „oddechovou záležitostí“, 

ale přesto trvá na tom, aby byl kvalitní, protože pouhé prohlížení obrázků pro ni není 

dostačující. 

…byl to jediný širokospektrální časopis, v podstatě oni se zabývají jak 

módou, tak kosmetikou, rodinnými vztahy, řešili tam i finanční záležitosti, 

kulturní tipy... já jsem vyloženě chtěla oddychovku, ale ne v tom smyslu, 

abych vyhodila peníze jenom jako za prohlížení, to mě zase nebaví. 

(Adéla) 

Helena byla jediná respondentka, která říkala, že ji módní a kosmetické rubriky 

v časopise vůbec nezajímají, důvodem, proč si časopis kupuje, jsou zajímavé a 

informačně hodnotné články. 

Jsou tam články, který jsou relativně dobře propracovaný, jsou tam 

témata, který mě zajímaj, hlavně psychologický a rodinný. (Helena) 

Respondentky zdůrazňovaly, že časopis musí mít vysokou úroveň a jmenovaly rubriky, 

které v časopisech vyhledávají. Mimo módy a kosmetiky to byla témata psychologická, 

rodinných vztahů, finančních záležitostí a kultury. Myslím si, že důraz, který 
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respondentky kladou na tyto rubriky, může být vyjádřením snahy distancovat se od 

klišé, které říká, že ženské časopisy jsou povrchní a věnují se „neužitečným“ tématům, 

jako je kosmetika a móda.  

Důraz, který dotazované kladly na „náročnější rubriky“ věnující se například kultuře a 

psychologii, by bylo možné vyložit tak, že se snaží ukázat, že četba exkluzivních 

ženských časopisu jim přináší nejen zábavu, ale také poučení. Je-li časopis kvalitní, 

nabízí čtenářkám kromě rozptýlení i nové informace, nápady a doporučení. 

Z uvedeného můžeme vyvodit, že respondentky trvají na tom, že jejich oblíbený časopis 

přináší užitečné a nebanální informace proto, aby ukázaly, že ani ony samy nejsou 

obyčejnými či jednoduchými čtenářkami. Dotazované se naopak považují za náročné 

čtenářky, které nechtějí svůj čas, (i když se jedná o odpočinkovou četbu) věnovat 

nezajímavým a nepřínosným článkům. 

3.3 Časopis jako místo pro ženská témata 

Když respondentky mluvily o svých oblíbených rubrikách, zmiňovaly kromě výše 

uvedených rodinných a psychologických také to, že mají rády rozhovory se slavnými 

osobnostmi, příběhy, články, které se věnují ženským problémům a v časopise Elle 

respondentky vyzdvihovaly sloupek herečky Ani Geislerové.  

Je to zábavný, jsou tam hezký fotky, občas je tam příjemnej rozhovor, je 

tam zajímavej ten text Ani Geislerový. (Monika)  

Tyto rubriky je možné považovat za prostor, který čtenářkám umožňuje sdílet a 

porovnávat životní příběhy a názory žen populárních i neznámých. Jak uvedla Ema, 

časopis může čtenářkám dodat pocit, že i jiné ženy stojí před podobnými problémy jako 

ona. 

A potom je tak občas takovej příjemnej pocit z toho, že ostatní mají stejný 

problémy jako já... (Ema) 

Další respondentka vyzdvihla důležitost témat, která nastolují redaktorky v časopise. 

Dalo by se říci, že časopis je pro dotazovanou jakýmsi „fórem“, kde se představují 

různé názory a témata lidí, které respektuje. 

Já se při čtení pobavim, něco mě třeba zaujme, něco mi třeba trošku 

rozšíří obzor, ale spíš mě zajímá, co řeší ti lidi, co to píšou, co je zajímá, 

co je jejich tématem. (Iveta) 
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Kristýna uvedla, že když si koupí nové vydání časopisu, nejdříve si přečte rozhovory a 

příběhy žen. Říká, že si z některých článků snaží vzít ponaučení, například z příběhů 

žen, které se setkaly s nevěrou. Tento přístup odpovídá zmíněnému chápání časopisu 

jako prostoru pro ženy, kde si čtenářky mohou vyzkoušet podívat se na svět očima 

jiných žen a prostřednictvím časopisu s nimi sdílet jejich zkušenosti. 

3.4  Časopis jako „čas jen pro mě“ 

Na otázku, co čtení časopisů respondentkám přináší, nejčastěji odpovídaly, že si u čtení 

odpočinou, rozveselí se a inspirují. V tomto kontextu je možné chápat ženské časopisy, 

spolu s výše uvedeným konceptem sdílení ženských témat a životních situací, jako 

prostor, který patří pouze čtenářce samotné.  

Časopis mi přináší rozptýlení, odreagování, občas mě to trošku nakoplo, 

když jsem byla třeba unavená, smutná, když jsem měla pocit, že nic 

hezkýho není, přečetla jsem si to a řekla jsem si „jé, bezvadný, je spousta 

zajímavých věcí, který člověk může vidět, spousta věcí, který člověk 

v životě může zažít“. (Gabriela) 

Často se objevilo spojení „kávy a časopisu“, což odpovídá relaxační funkci časopisu. 

Myslím si, že bychom v této souvislosti mohli hovořit o určitém „rituálu“ při čtení 

časopisu – čtenářky si najdou volnou chvíli, v klidu se posadí, uvaří si kávu nebo si 

otevřou víno a čtení časopisu může začít. 

Je to odpočinek, kafe a časopis a je to ono. (Iveta) 

Já si vždycky čtu doma, v klidu, když jsem doma sama, načnu si k tomu 

vínečko, nic mě neruší, taková pohodička. (Kristýna) 

S touto chvílí klidu a pohody souvisí i to, že respondentky čtou časopis nejčastěji doma. 

Někdy si vezmou časopis i na cestu do tramvaje nebo autobusu, kde čtou spíše kratší 

články, ale převážně čtou doma, aby se na časopis mohly soustředit. 

Nejčastěji čtu doma v pelechu, je to relax. V MHD nečtu, na to se 

nesoustředim, ani na knížku, jedině doma. (Lenka) 

Nejčastěji čtu doma, je to pro mne odpočinková četba, relaxace, utřídění 

informací. (Helena) 

Zajímavá byla odpověď Gabriely, která nemá doma na čtení časopisu klid. Proto se na 

cestě z práce třeba zastaví v kavárně, kde si časopis může vychutnat spolu s kávou a 
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s tím, že ji nikdo neruší. Myslím si, že všechny tyto čtenářkami uvedené situace ukazují, 

že jedením z důležitých významů, které časopisy pro respondentky mají, je vytvoření 

klidné chvíle, kdy se čtenářka může věnovat pouze časopisu, odpočinku a tématům, 

které ji zajímají.    

Dalším konceptem souvisejícím s relaxací je chápání časopisu jako prostředku, pomocí 

kterého se čtenářky mohou ocitnout v „ideálním světě“. Účastnice výzkumu několikrát 

uvedly, že časopis se jim líbí jako celek, jako něco, co je krásné, ideální, i když je to 

nedostupné. Jedna respondentka řekla, že je pro ni časopis Elle „továrnou na sny“ a 

vysvětluje tím, že čtenářka může mít potěšení z prohlížení haute couture módy bez toho, 

aby sama tyto modely měla. 

… já ten časopis beru spíš jako nějakou továrnu na sny. To, že si ráda 

prohlížím fotky z přehlídek od Diora, neznamená, že i já nosím Dior. 

(Barbora) 

Podobně vnímají časopis i další respondentky, které řekly, že si rády prohlíží krásné 

fotografie s modelkami oblečenými ve světové módě, i když je to oblečení, které si 

nemohou koupit. Zdůraznily také radost z krásy, kterou časopis nabízí.  

Nejvíc se mi asi líbí, že je tam hodně fotek, ta móda, jsou tam věci, který 

si třeba nemůžu koupit, ale je hezký se na to dívat. (Dana) 

A ten časopis je hezkej v tom, že je tam všechno takový pěkný, všem to 

sluší a rozuměj těm věcem… (Monika) 

Vidíme tedy, že exkluzivní časopisy svým čtenářkám nabízejí příležitost, aby se 

zastavily, na chvíli se s časopisem a kávou posadily a v klidu se věnovaly čtení, které je 

pobaví, přinese jim odpočinek a možnost zasnít se nad krásnými fotografiemi. Funkci 

exkluzivních ženských časopisů je v tomto smyslu možné chápat podobně jako funkci 

tzv. červené knihovny a s ní spojeného hesla „čas jen pro mě“ (viz kapitolu 1.4). 

Další tématem, na které jsem se chtěla zaměřit, byla otázka, zda je možné časopis 

chápat jako námět pro konverzaci. Ptala jsem se respondentek, zda se s někým dělí o 

svůj čtenářský zážitek a většina dotazovaných uvedla, že o tématech, která je v časopise 

zaujmou, někdy mluví s kamarádkami, kolegyněmi nebo se sestrou, dvě respondentky 

řekly, že o časopisu s někým hovoří pouze výjimečně. Z  odpovědí jsem ale nebyla 

schopna udělat žádný závěr o tom, je-li čtení časopisu spíše soukromou záležitostí, nebo 
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je o něm možné uvažovat jako o tématu pro rozhovor, protože odpovědi byly poměrně 

neurčité a žádná z respondentek se o tomto tématu nerozhovořila šířeji.  

3.5 Časopis jako luxus 

Z odpovědí na otázku, pokládají-li respondentky samotný časopis za luxus, vyplynulo, 

že sedm respondentek časopis za luxus nepovažuje, cena jejich oblíbeného časopisu jim 

přijde přiměřená. Zajímavá byla odpověď Adély, pro kterou časopis luxus není, ale 

poznamenala, že ví o tom, že mnoha ženám přijdou peníze za časopis jako vyhozené. 

Já se těšim na 25. – 27., kdy vychází, ale vim, že je spousta žen, kterým to 

přijde jako zbytečně vyhozený peníze, ale pro mě jo, já se na to těšim… 

(Adéla) 

Dotazovaná touto výpovědí dala najevo, že ví o tom, že exkluzivní ženské časopisy 

nejsou považovány za příliš hodnotnou četbu, a cena za časopis se tedy může jevit jako 

nepřiměřeně vysoká. Z důvodů, které respondentka uvedla – jedná se o 

„širokospektrální“ časopis, kde se čtenářky dozvědí nejen o módě, ale i o kultuře a 

jiných tématech – pro ni časopis dostatečně vysokou hodnotu má. 

Tři respondentky uvedly, že cena za časopis pro ně je vysoká – dvě z nich jsou 

studentkami (mají příjem do 6 000 Kč) a třetí pracuje (její příjem je 10 001 – 15 000 

Kč). Poměrně nízké příjmy těchto účastnic výzkumu by mohly vysvětlovat, proč je pro 

ně časopis jistým luxusem. 

Za pozornost stojí komentář Barbory, která uvedla, že časopis pro ni je drahý, ale jeho 

nákup nechápe jako projev luxusního životního stylu. Respondentka tak rozlišuje mezi 

luxusem, který znamená nadstandard pouze pro ni, jakýsi „soukromý luxus“ a luxusní 

životní styl. 

Tak ta cena není asi úplně nízká, pro mne jako pro studentku je 

stokoruna za časopis poměrně hodně. A dá se říct, že pro mne je to 

takový luxus, ale nemyslím si, že koupit si takový časopis je vyjádření 

nějakého luxusního životního stylu, to asi ne… (Barbora) 

Můžeme tedy shrnout, že většina pracujících čtenářek časopis za luxus nepovažuje, jeho 

cena podle nich odpovídá kvalitě. Jednou za měsíc zaplatit kolem sta korun za časopis, 

který čtenářkám přináší radost, je pro respondentky zcela přiměřené.  
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3.6 Časopis jako průvodce ženy s aktivním životním stylem 

Všestrannost, která je pro responentky v souvislosti s časopisem velmi důležitá, se 

objevila také, když popisovaly svůj životní styl. Dana říkala, že žije velmi hekticky, 

chce stihnout co nejvíce věcí, je velmi aktivní: studuje, pracuje a cestuje. 

Monika také zdůraznila svou aktivitu a práci na sobě, k jejímu životnímu stylu patří 

cestování, vzdělávání se a také péče o sociální kontakty.  

Dělám hodně aktivit, mám flexibilní pracovní dobu, snažim se trošku číst 

a vzdělávat se a zajímat se o to, co se děje ve společnosti, v létě i přes rok 

docela hodně cestuju. Samozřejmě je důležitý starat se i o svý přátele. 

(Monika) 

Gabriela považuje za důležité udržovat se v dobré fyzické i psychické kondici, zajímat 

se o dění kolem sebe a seznamovat se s názory ostatních lidí. Myslím si, že 

respondentce může v této oblasti vyhovovat právě široké zaměření časopisu, k jehož 

image patří to, že se snaží obsáhnout nejrůznější témata – jak zdravého životního stylu, 

tak společenská a „ženská“ témata. 

Protože už je mi tolik, kolik mi je, tak se snažím skutečně se udržovat 

v kondici, protože to je fakt to nejdůležitější, a snažim se udržovat jak ve 

fyzické, tak ve psychické kondici, protože to jde ruku v ruce. Co se týče té 

fyzické kondice, tak já cvičím ráno… jinak se snažím udržovat i 

v psychické kondici a sledovat, co se kolem mne děje a poslouchat lidi, o 

čem se mluví, jaký maj názory… (Gabriela) 

Podobně o svém životním stylu mluví i další respondentky, Iveta je sportovkyně, žije 

aktivně, snaží se udržovat v psychické pohodě a baví ji práce. Helena v časopise cíleně 

vyhledává informace o zdravém a aktivním životním stylu. Na všestrannost a zdravý 

životní styl dbá i Lenka, pohyb a zdravá strava je pro ni důležitá i kvůli jejím dcerám. 

Zdůrazňuje, že se málo dívá na televizi a hodně čte.  

 

Hlavně dostatek spánku, pak se cítim ve formě, cvičím, nemohla bych být 

jenom zakrnělá u televize, moc nekoukám na televizi, ráda čtu, chodim 

s holkama na dlouhý procházky,  maj nějakej pohyb, nejsou zakrnělý u 

počítače. Samozřejmě sport a jídlo, snažim se zdravý pro mě, tak pro 

ně… (Lenka) 
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Zdá se, že avizovaný aktivní životní styl čtenářek koresponduje s tím, jaká by měla být 

(ideálně) žena podle časopisů. Měla by dbát na svůj vzhled (tomuto tématu se budeme 

věnovat níže), měla by být aktivní, sportovní a zároveň by měla být dámou, která má 

přehled v kultuře a módě. Nesmíme zapomenout ani na její roli partnerky, matky a 

zaměstnané ženy. Čtenářky v časopisech nacházejí ujištění o tom, že být takovou ženou 

je žádoucí a správné, časopis také poskytuje rady a návody, jak se ve všech zmíněných 

oblastech zlepšovat.      

Právě rady, tematické články a životní příběhy, které se týkají různých oblastí ženského 

života, respondentky často uváděly jako jeden z důvodů, proč časopisy čtou. Je možné, 

že z  nich čtenářky čerpají informace, jak sladit všechny své sociální role, a zároveň se 

k nim prostřednictvím časopisu dostává sdělení, že tyto role by měla „zvládnout“ každá 

žena.  

4 Kategorie módy a krásy v exkluzivních časopisech 

V této části práce se budeme zabývat ústředními tématy exkluzivních ženských časopisů 

– módou a péčí o vzhled, respektive o tělo. Na otázku, jaký význam má pro 

respondentky móda a zda se s ní snaží držet krok, téměř všechny respondentky 

odpověděly, že pro ně móda je důležitá a zároveň i zábavná. 

Gabriela se podle svých slov o módu zajímala celý svůj život a ani v padesáti letech ji 

neomrzela. Barboru zajímají aktuální módní trendy, ze kterých si vybírá oblečení, které 

by mohlo být pro ni vhodné. 

Já se o módu zajímám, a zajímala jsem se, vždycky mě to bavilo. 

(Gabriela) 

Určitě, mě to zajímá, co se zrovna nosí a snažím se z toho vybírat, co by 

mi mohlo sedět. (Barbora)  

Pro Kristýnu je móda způsobem, jak vyjádřit svou osobnost a Monika sice říká, že módě 

příliš nerozumí, ale čím dál tím více ji zajímá a dokáže ocenit, pokud jí někdo skutečně 

rozumí. 

Móda mě baví, dá se pomocí ní vyjádřit osobnost… když si vezmete 

někoho, kdo chodí ve sportovním a pak se vedle něj postaví někdo 

v podpatkách, v sukni, košilce… (Kristýna) 
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Mně se to čím dál tím víc líbí, dokážu ocenit, když tomu někdo rozumí. (Módě) 

nějak extra nerozumim, abych sledovala kolekce, nebo řekla, že tohle vychází 

z něčeho pár let zpátky, to ne. (Monika) 

Jedinou respondentkou, která módu v časopise odmítala, byla Helena, která o sobě 

prohlásila, že není „běžnou“ čtenářkou časopisu Marianne, i když je jeho 

předplatitelkou. Když jsem se Heleny ptala na její postoj k módě, řekla, že ji zajímá 

spíše móda sportovní, ale módní inspirace v časopise naprosto ignoruje a ani se na tyto 

rubriky nedívá. 

Já bych tohle přeskočila, protože já v tomhle časopise módní inspirace 

úplně ignoruju, to nemá cenu. (Helena) 

U této respondentky se na chvíli zastavím, protože její odpovědi se nejvýrazněji 

odlišovaly od ostatních účastnic výzkumu. Právě u Heleny vidíme největší snahu 

distancovat se od možného působení časopisu. Zatímco ostatní respondentky 

připouštěly, že na ně móda v časopise má určitý vliv (například jako inspirace), Helena 

tuto možnost vůbec nepřipustila a zdůvodnila to tím, že stránky s módou úplně 

přeskakuje – tudíž jimi nemůže být ovlivněna. Tento její postoj chápu jako obavu, aby 

nebyla hodnocena jako bezbranná nebo manipulovatelná čtenářka.  

Z Heleniných odpovědí je možné vyvodit, že částečně sdílí představu o škodlivosti 

ženských časopisů. Svoje čtení proto (možná sama před sebou) obhajuje důrazem 

kladeným na informačně hodnotné články a proklamovanou ignorací módních a 

kosmetických rubrik a reklam. 

Respondentky v souvislosti s tématem módy a péče o tělo poznamenaly, že upravenost a 

hezké oblečení pro ně je určitou „vzpruhou“ například při náročném dni. Důležitá je 

také pozitivní reakce okolí, která respondentkám přináší dobrý pocit ze sebe sama. 

Pro Gabrielu je péče o vzhled velmi podstatná, ven chodí téměř vždy nalíčená a 

s upravenými vlasy. Je pro ni důležité mít ze sebe dobrý pocit a slušivé oblečení jí, 

spolu s kladnou zpětnou vazbou okolí, pomáhá vylepšit den. 

Další respondentka zvolila hezké elegantní oblečení a slavnostní účes jako strategii, 

která jí má pomoci zvládnout těžký den. Radost z nových šatů a toho, že vypadá dobře, 

má podle ní moc ovlivnit její náladu a udělat obávaný den pozitivnějším. Hezké šaty, 

účes a podpatky dává do kontrastu s džínami a bundou, které by respondentce, podle 

jejího názoru, nijak nepomohly.  
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…říkala jsem si, jak to chci zahájit, tak jsem si vzala nový šaty, učesala 

jsem si ráno drdol a vzala jsem si podpatky a říkala jsem si, když se 

hezky obleču, budu mít radost z toho oblečení, tak třeba ten den to nějak 

změní, bude aspoň trochu pozitivní… (Barbora) 

Z tohoto krátkého výběru odpovědí vidíme, že respondentky móda (a další záležitosti 

s ní spojené) zajímá, dalo by se říci, že je to jejich koníček. Krásné oblečení jim přináší 

radost, dodává sebevědomí a může jim tak pomoci lépe zvládnout náročný den. 

4.1 „Móda? Ano, ale…“ 

Viděli jsme, že respondentky se o módu zajímají a přemýšlí nad ní. Časopis jim v této 

oblasti rozšiřuje obzory, přináší nové nápady a někdy i tipy na konkrétní kusy oblečení. 

I přes to, že respondentky říkaly, že je pro ně móda důležitá, hned vzápětí dodaly, že 

nejsou žádnými „módními otroky“ a že pro ně jsou důležitější jiné hodnoty. 

Monika svůj přístup k módě pojmenovala jako „žádný stres“, ale řekla, že se ráda 

obléká hezky. 

Je příjemný najít pár věcí, který se vám líběj a dobře se v nich cítíte. 

Rozhodně si z módy nedělám žádnej stres a nějakej problém, nicméně 

mám ráda hezký věci a docela se hodně učim od svejch kamarádek. 

(Monika) 

I další respondentky řekly, že se o módu zajímají, ale je jim líto za oblečení utrácet větší 

částky peněz. Myslím si, že tyto komentáře souvisí s tím, že dotazované mají potřebu se 

distancovat od „módního šílenství“, od toho, že by pro ně móda měla příliš velký 

význam. V pozadí tohoto odstupu vnímám snahu respondentek sdělit, že vědí o tom, že 

skutečné hodnoty spočívají v něčem jiném, než v módě.  

Trochu se o módu zajímám, nežiju tim nějak moc, musim říct, že mi 

většinou přijde líto za oblečení dávat nějakou výrazně větší částku. Ale 

ráda se podívám na to, co se nosí, co je moderní a občas si i něco koupit 

jdu. (Ema) 

Za pozornost stojí i odpověď Dany, která se vyjádřila k otázce, jaký význam má pro ni 

péče o tělo. Dana použila srovnání s modelkou, která o sebe musí pečovat celý den – 

chodit na kosmetiku, na manikúru, ke kadeřnici a podobně. Dotazovaná popsala takový 
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den modelky jako „ideální“ den, a dodala, že „normálnímu“ člověku na péči o tělo 

nezbývá tolik času. 

…zase to souvisí s tím, co člověk preferuje… třeba modelky musí pečovat 

o svoje tělo, protože ve chvíli, kdy nebudou, tak nebudou mít práci. Já se 

snažím víc zaujmout tím, co mám v hlavě než tím, co mám na hlavě, to je 

pro mne víc prioritní, protože si myslím, že by to tak mělo být. (Dana) 

Respondentka na závěr shrnula, že je pro ni důležitější rozvíjení intelektu a vědomostí a 

nemůže se tedy věnovat péči o tělo tolik, jako modelka. Podle mého názoru se jedná o 

tvrzení, které koresponduje s již zmíněnou snahou respondentek ukázat svou racionalitu, 

důraz, který kladou na „vyšší“ hodnoty, jako je například vzdělání. 

4.2 „Umím si vybrat sama“ 

Další koncept, který se objevil v souvislosti s módou, by bylo možné pojmenovat také 

jako „vyberu si sama, co se mi líbí“ nebo „už vím, co mi sluší“. Když respondentky 

hovořily o svém přístupu k módě, ohradily se proti tomu, že by si nechaly od někoho 

diktovat, co mají nosit, a co ne.  Důležité podle nich je, aby se v oblečení cítily dobře a 

pohodlně. 

Monika mluvila o tom, že její styl oblékání se příliš nemění, nové trendy se někdy 

projeví, ale jenom proto, že nakupuje v obchodech, které nové módní prvky zařazují do 

svých kolekcí. Dodala také, že to, co se v jejím oblékání mění, je zvyšující se kvalita 

oblečení. Respondentka tedy má svůj styl, kterého se dlouhodobě drží a je pro ni 

důležitá osobitost a kvalita oděvu. 

Další respondentka odmítla, že by se řídila módními trendy. Oblečení si volí podle toho, 

jestli se jí líbí a cítí se v něm dobře. Nezáleží přitom na tom, je-li právě moderní. To, že 

jí aktuální trendy v módě příliš nezajímají, ukazuje na tom, že některé kusy oblečení 

nenosí třeba celý rok, potom si je ale oblíbí a začne je nosit, i když doba, kdy byly 

moderní, už dávno minula. 

Já nosím věci, který se mi líbí a něco, co byl trend v roce 2009 já teď 

nosim a je mi jedno, že to není trend, hlavně, když se mi to líbí a musim 

se v tom cítit dobře… takže moc na to nedám. (Dana) 

Zajímavé byly komentáře Adély a Gabriely, obě respondentky uvedly jako jeden z 

důvodů, proč nenásledují módní trendy, svůj věk a zkušenosti. Adéla hovořila o tom, že 
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období, kdy podléhala „módnímu šílenství“ už dávno minulo, nyní je při výběru 

oblečení přemýšlí a při nakupování se nenechá ovlivnit prodavačkou. Je dostatečně 

zkušená, aby poznala, jestli daný kus oblečení unosí a bude se jí hodit do pracovního 

šatníku. 

Snažim se, ale že bych byla nějakej módní šílenec, to jako ne, to už mám 

za sebou… ale já si sama musim zhodnotit, v tomhle věku už to poznám, 

že ano, je to dobrý, ale kolikrát asi tak si to vezmu na sebe a jestli se mi 

to vyplatí. (Adéla) 

Gabrielu móda zajímá a baví, říká ale, že v současnosti je ve výběru oblečení 

rozumnější, než když byla mladší. Ve svém oblíbeném časopise se ráda inspiruje, ale 

odmítá, že by pro ni módní trendy byly příliš důležité. V oblékání oceňuje individualitu, 

originalitu a nápadité kombinování oblečení. 

Teď už jsem rozumnější, ale pořád mě to baví a zajímá, ráda se podívám, 

člověk něco vyzkouší, někde se inspiruje. Je to pro mě inspirace, určitě to 

není takové otrocké následování módních trendů… (Gabriela) 

Viděli jsme, že přesto, že respondentky zdůrazňují, jak je pro ně móda zajímavá a 

důležitá, trvají na tom, že mají své vlastní názory a preference, na kterých jim záleží 

více než na tom, aby byly „trendy“. Jako důvod uvádějí buď svůj věk a sním 

spojovanou zkušenost, nebo určité osobnostní charakteristiky, jako je důraz na to, jestli 

se jim oblečení líbí a sluší nebo oblíbenost určitého stylu oblékaní. Podle mého názoru 

se respondentky v obou případech snaží ukázat, že jsou střízlivě uvažujícími čtenářkami 

časopisu, které se nenechají snadno přesvědčit o tom, jaké oblečení by měly nosit a 

vysvětlují, proč na ně „neplatí“ módní diktáty.  

4.3 „Na vzhledu (ne)záleží“  

Otázky, které se týkaly vzhledu obecně, přinesly zjištění, že respondentky chápou 

vzhled jako určitý indikátor různých lidských vlastností a charakteristik. Nicméně i 

v této souvislosti dotazované často uváděly, že samotný vzhled a úprava zevnějšku 

nesmí být jediným kritériem pro hodnocení člověka. 

Podle Moniky je vzhled důležitý, protože spolu s vystupováním tvoří základ, podle 

kterého člověka hodnotí ostatní lidé. Respondentka dále dodala, že když člověk dozraje, 



   

 54 
  

pochopí, že toto hodnocení není spravedlivé, ale přesto hraje zásadní roli v posuzování 

lidí.  

Gabriela vyjmenovala několik vlastností, na které může vzhled poukázat: na chuť 

člověka o sebe pečovat a na to, je-li pro člověka důležité, jak působí na své okolí – to 

dává respondentka do souvislosti s psychickým stavem člověka. Podle Gabriely ale 

nezáleží na tom, jestli je člověk oblečený nákladně, nebo ne, krásné oblečení je možné 

sehnat i za rozumnou cenu. 

Jednak může ukazovat na to, jak se cítí psychicky, to vim z vlastní 

zkušenosti… A rozhodně svědčí o tom, jestli o sebe má chuť pečovat, 

nebo nemá chuť pečovat, protože je spoustu žen, které nemají extrémně 

moc peněz, ale jsou vždycky hezky oblečené, hezky sladěné, vyžehlené,… 

a taky třeba že pro něj je důležitý, jak působí na okolí, že to 

nezanedbává, že mu to není lhostejný.  (Gabriela) 

Podle další respondentky je vzhled způsob, jak člověk může vyjádřit svou osobnost, 

stejnou výpovědní hodnotu má vzhled upravený i neupravený – vždy se jedná o nějaké 

poselství. Ona sama si upravenosti všímá, ale snaží se podle vzhledu nesoudit, protože 

některé faktory, jako je tloušťka nebo špatná kvalita pleti, není možné ovlivnit. 

Vzhled o člověku vypovídá hodně… váha může být příznakem nějakého 

zdravotního problému, stejně jako nečistá pleť, takže to se hůř posuzuje, 

takže já se snažím se tím neřídit. To jsou věci, který člověk do jistý míry 

asi nemůže ovlivnit, ale samozřejmě se dívám na to, jestli ten dotyčný je 

upravený… (Barbora) 

Adéla uvedla, že podle vzhledu je možné odhadnout, do jaké příjmové skupiny daný 

člověk patří, dále vzhled poukazuje na sebeúctu člověka – pokud si někdo sám sebe 

váží, nechodí ven neupravený. Vzápětí ale respondentka dodala, že někdy se člověku 

vůbec nechce o sebe pečovat a odejde ráno z domu bez velkých úprav, říkala, že mluví 

z vlastní zkušenosti, také se jí někdy nechce trávit péčí o sebe mnoho času. 

Podobně jako Adéla a Barbora se vyjádřila i Iveta, podle které není vzhled tolik 

důležitý, ona si všímá toho, jak se člověk chová, jak působí, a to podle ní tvoří (spolu 

s oblečením a úpravou zevnějšku) celek.  

Shrneme-li odpovědi respondentek, můžeme říci, že i když je pro ně úprava zevnějšku 

podstatná a je pro ně jakýmsi ukazatelem, pomocí kterého jsou schopny se o ostatních 
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lidech něco dozvědět, najdeme v odpovědích často také názor, že se vzhled a úprava těla 

nesmí přeceňovat. Účastnice výzkumu uvedly několik příkladů: zanedbaný vzhled 

někdy není možné ovlivnit, může být důsledkem nemoci, někdy se člověk necítí 

psychicky dobře, a proto nemá potřebu o sebe pečovat, někdy se člověku jednoduše 

nechce se svému vzhledu věnovat. 

Respondentky chtěly dát najevo, že o vzhledu a úpravě zevnějšku nepřemýšlí pouze 

v jedné rovině – jak by se mohlo zdát z exkluzivních časopisů – ale chápou je v širším 

kontextu osobnosti. Někdy může být neupravený vzhled důsledkem problémů člověka, 

někdy záměrem a někdy nedopatřením. Proto účastnice výzkumu říkaly, že soudit 

člověka podle vzhledu není moudré a ony samy se tomu snaží vyhýbat.  

V komentářích týkajících se módy a krásy dotazované odmítly, že by pro ně tato oblast 

měla, zejména v souvislosti s ostatními lidmi, příliš velkou důležitost. V těchto 

tématech se velmi silně projevila sebestylizace a racionalizace respondentek, které 

téměř vždy odpovídaly podle zažitých klišé typu „není důležité, co má člověk na sobě, 

ale jaký je“ nebo „inteligence je důležitější než krása“. Účastnice výzkumu se v těchto 

otázkách nevyjádřily samy za sebe, ale držely se spíše nepsaných pravidel, která říkají, 

jak je vhodné hovořit o ostatních lidech a jejich vzhledu. 

Vysvětlením, proč respondentky neměly chuť otevřeně hovořit o těchto tématech, by 

mohla být snaha vyhnout tomu, aby byly hodnoceny jako „povrchní čtenářky 

exkluzivních časopisů“. Proto trvaly na své neovlivnitelnosti a vlastním stylu oblékání 

v souvislosti s módou a kladly důraz na „svobodu“ ostatních lidí oblékat se a 

(ne)upravovat se podle jejich možností a vkusu. 

4.4  „Měla bych o sebe pečovat lépe“ 

V souvislosti s tématem péče o tělo se objevila zajímavá kategorie, kterou by bylo 

možné označit za „sebekritiku“. Péče o tělo má pro všechny respondentky význam, 

zejména v oblasti zdravého životního stylu. Dotazované uváděly, že se o sebe snaží 

pečovat – sportovat, zdravě jíst, chodit ke kadeřníkovi a podobně, ale velmi často 

dodávaly, že v této oblasti mají co zlepšovat. 

Monika o sobě řekla, že je „lempl“, pravidelně chodí „pouze“ na manikúru a ke 

kadeřníkovi, na kosmetiku nechodí, snaží se běhat, klade důraz na zdraví a zdravé 

stravování. V těchto činnostech má ale podle svých slov velké mezery. 
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Podobně Dana by byla ráda, kdyby se sama sobě mohla více věnovat. Úprava zevnějšku 

je pro ni důležitá, nemá na ni ale tolik času, kolik by si přála. Důvodem je to, že pro 

respondentku jsou důležitější jiné věci, například studium a práce, které jsou pro ni 

prioritou. Dodává také, že jde také o otázku času a peněz, přesto se respondentka 

nevyhnula negativnímu sebehodnocení. 

Přála bych si, aby to bylo lepší, ale já na to prostě nemám čas, nemám 

čas na to se ráno půl hodiny malovat, bohužel…  je to pro mne důležitý, 

ale jsou věci, který jsou důležitější… Chodívala jsem pravidelně do 

solárka, na nehty chodim pravidelně, protože ruce mi přijdou strašně 

důležitý a vlasy hodně zanedbávám, teď jsem se rozhodla, že budu chodit 

častějš. Zase je to všechno o prioritách, o penězích, o času. (Dana)  

Ema, podobně jako Dana, říká, že by ráda chodila na kosmetiku a podobné druhy péče, 

ale nechodí na ně, protože „je jí líto času“, který by těmito aktivitami strávila. Je možné, 

že se zde střetává pocit, že ženy by se těmto činnostem „měly“ věnovat (které ženské 

exkluzivní časopisy podporují) s pocitem „ztráty času“, kterou představa hodiny 

strávené na kosmetice v respondentkách zřejmě vyvolává. Podle mého názoru by totiž 

člověk aktivitu, které by se rád věnoval (v našem případě návštěvu kosmetického 

salónu), zároveň nepokládal za ztrátu času.   

Chtěla bych chodit na nějaký ty péče jako je kosmetika, manikúra, ale 

ještě jsem se k tomu nedokopala, protože mi je líto toho času. Ani se mi 

nezdá, že by to byly tak drahý služby, o to nejde, ale času je mi na to líto. 

(Ema) 

Kriticky se hodnotí také Adéla, která o sobě řekla, že je „strašně líná a mlsná“. Tento 

komentář se týkal jejího vztahu ke sportu a zdravé výživě. Respondentka také řekla, že 

pro ni tato oblast nemá žádný význam, což vysvětlila tím, že je přirozeně štíhlá. Kdyby 

ale začala tloustnout, pohybu by se věnovat začala. Adéla se také dotkla otázky 

plastických operací – pro ni samotnou jsou příliš nebezpečné a bolestivé, ale neodsuzuje 

je. 

Vidíme tedy, že na jedné straně respondentky říkají, že je péče o sebe těší, na druhé 

straně dodávají, že pro ně jsou důležitější jiné věci. Tento důvod ale v očích 

respondentek není dostačující.  Čtenářky, řekla bych jaksi „povinně“, uznávají 
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důležitost návštěvy kadeřnických a kosmetických salónů, říkají, jak rády by tam 

chodily, ale současně uvádějí argumenty, proč tam chodit nemohou.  

 Respondentky většinou říkaly, že na návštěvy salónů krásy nemají čas, protože se 

věnují záležitostem, které jsou pro ně důležitější. Na druhou stranu ale cítily potřebu 

samy sebe zkritizovat, ukázat, že vědí o tom, že každá „správná žena“ má chodit na 

kosmetiku, ke kadeřníkovi, na manikúru atd. Toto přesvědčení by mohlo být částečně 

důsledkem čtení exkluzivních ženských časopisů, které péči o tělo (a tedy i návštěvy 

salónů) považují za nezbytnou součást ženského života. Jejich čtenářky se potom 

mohou dostat do podobné pozice, jako účastnice tohoto výzkumu: mají potřebu se 

obhajovat, proč tyto druhy péče o tělo (tak často) nevyhledávají.  

4.5 Zlatý střed, nebo průměrnost?  

Když respondentky hovořily o svých názorech na úpravu zevnějšku, několikrát zmínily, 

že je zarazí, potkají-li neupravenou nebo až příliš upravenou ženu. Například Ema řekla, 

že vzhled na první pohled podá o člověku nějakou informaci, podle Emy je 

„nenormální“ jak přílišná, tak nedostatečná péče o sebe sama. Vzhledu by se podle ní 

neměla přikládat nadměrná důležitost. 

… rozhodně když potkám ženskou, která je přehnaně opečovaná, tak se 

trošku zarazim, protože mi to přijde nenormální, zrovna tak jako mi 

přijde nenormální potkat ženu která je úplně zanedbaná… A když se 

někdo opečovává velmi moc, tak si o něm myslim, že je divnej… (Ema) 

Stejně tak Dana považuje za problematické pouze vzhledové „extrémy“, netoleruje 

pouze špínu a zápach a zdůrazňuje, že lidé mohou mít v oblékání zcela odlišný vkus, a 

proto není možné někoho odsuzovat proto, že je například oblečený „bláznivě“, nebo 

má oko na punčoše. 

Pro Lenku je velmi důležitá čistota, uvedla, že nevychází ven nenalíčená, ale zároveň jí 

připadá „nenormální“ když je nějaká žena přehnaně pěstěná.  

O ženský, když o sebe nedbá, si řeknu „no, tak jsi pěkný prase“ a když je 

zase až moc přečinčná, tak to taky zase nehraje, asi takovej normál, 

střed, pak jsou ty lidi asi normální. (Lenka) 

Respondentky tedy považují za nutnost čistý a upravený vzhled, ale zdůraznily, že 

pokud je někdo upraven „až příliš“ je to pro ně znamení, že daná osoba považuje vzhled 
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za velmi důležitý. S tím se ale dotazované neztotožňují, z jejich výpovědí vyplývá, že 

nadmíru udržovaný vzhled chápou jako znak nedostatku zájmu o jiné věci, než právě o 

tělesnou krásu, nebo jako snahu dané osoby ukázat, že je členem vyšší společenské 

vrstvy. „Průměrně“ upravení a oblečení lidé jsou tedy respondentkám nejbližší, protože 

takto by se hodnotily i ony samy.  

V souvislosti s módou se objevil ještě další zajímavý koncept, můžeme ho nazvat jako 

„oblékám se tak, abych nevyčnívala“. Respondentky hovořily o tom, že se do 

zaměstnání nebo do školy neodvažují nosit některé kusy oblečení, protože vypadají 

příliš luxusně. Jako důvod uváděly, že nerady budí pozornost (a závist) svého okolí a 

nechtějí vyčnívat z pracovního kolektivu. 

…vždycky jsem já byla ten člověk, který se trošku hlídal, protože jsem 

cítila, že když mám na sobě trošku něco lepšího, dražšího, tak na mě 

koukaj trošku divně, tak jsem se spíš držela zkrátka, protože mi to nebylo 

příjemné. Rozhodně nejsem člověk, který vyhodí tisíce za módu, ale zase 

jsem se snažila vypadat dobře, protože oni to vnímají jinak, tam je ta 

závist. (Gabriela) 

Další respondentka má značkovou bundu, která ale vypadá obyčejně a není poznat, že 

se jedná o výrobek dané značky. Dotazovaná uvedla, že by ji nosila, i kdyby byla za 200 

korun z obyčejného sportovního obchodu. Dále má kabelku stejné značky, kterou raději 

nenosí, protože její spolužačky značkové oblečení nemají a respondentka se bojí, aby si 

o ní nemyslely, že je namyšlená. 

…mám strach, aby si pak lidi kvůli tomu nemysleli, že jsem namyšlená, 

protože moje spolužačky třeba takovýhle věci nemaj, takže do Olomouce 

jsem s tou kabelkou ještě nejela, v Praze je to v pohodě. Já nerada 

vyčnívám, takže úplně nepotřebuju, aby si o tom všichni povídali… 

(Dana) 

Kristýna uvedla, že má značkovou kabelku, kterou nosí často a je spokojená s její 

kvalitou. Dodala ale, že někdy, když není oblečena příliš elegantně, tak k sobě otočí 

kabelku tak, aby nebylo vidět, že se jedná o drahou značku. 

Od tý doby, co jsem ji dostala (kabelku značky Prada), tak ji tahám 

pořád…. Ale občas, když takhle jdu, tak si tu kabelku otočim značkou 
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k sobě, když mám na sobě třeba mikinu, legíny, válenky, tak to otočim. 

(Kristýna) 

Vidíme tedy, že respondentky se v oblasti vzhledu i oblékání drží „zlaté střední cesty“. 

Je pro ně důležité, aby vypadaly dobře a byly oblečeny slušivě. Zdůrazňovaly ale svůj 

odstup od žen, jejichž vzhled je „až příliš dokonalý“, protože takové vzezření podle 

respondentek odkazuje na podivné vlastnosti dané osoby (například zaobírání se jen 

sama sebou).  

V souvislosti s oblékáním respondentky uváděly, že pokud si koupí krásné a (nebo) 

značkové oblečení či doplňky, mají někdy obavy je nosit. Hlavním důvodem je strach, 

aby se nevydělily například z pracovního kolektivu, kde je zaveden určitý standard 

oblékání. Pokud by tento standard překročily a oblékly se výrazně lépe, mohly by na 

sebe upozornit a vzbudit nežádoucí reakce ostatních, jako je závist, což je pro 

dotazované nepříjemná představa. 

Tento koncept by bylo možné vztáhnout také k výše uvedené funkci časopisu, kterou je 

zasnění se (nejen) nad krásnou módou. Pokud se respondentkám podaří dosáhnout 

nějakého „snu“ – koupit si hezké, značkové oblečení, které jim sluší, jejich sen se přesto 

nenaplní, protože se dané oblečení bojí nosit. Proto by bylo možné uzavřít, že účastnice 

výzkumu v otázce péče o tělo i v otázce módy směřují spíše k (lepšímu) průměru. 

5 Kategorie luxusu v exkluzivních časopisech 

Tato část výzkumu se věnuje tomu, jak čtenářky přistupují k luxusu v časopise, zabývá 

se spotřebním chováním respondentek v souvislosti s luxusním zbožím a tím, jak 

chápou exkluzivní ženské časopisy v kontextu sociálních vrstev. 

5.1 Časopis jako průvodce dostupným luxusem  

Respondentky do luxusních obchodů nechodí zcela běžně, ale říkají, že časopis je 

k návštěvě značkového obchodu inspiroval, nebo je tam dokonce naučil chodit. 

Například Gabriela řekla, že se díky časopisu Marianne dostala do obchodů, kam by 



   

 60 
  

jinak nešla, Adélu tento časopis naučil chodit do luxusnějšího obchodu
99

 v rámci Dnů 

Marianne. Podle respondentky časopis pravdivě informoval o cenách a slevách, pomohl 

respondentce naučit se kombinovat oblečení, díky němu si koupila poprvé v životě 

kašmírový svetr. Říká, že investice byla vysoká, ale v kvalitě výrobku se vrátí. 

Určitě. Vždycky jsem měla odstup jít do nějakýho drahýho butiku, oni 

tím, že informujou, uvádějí ceny a mají to tam nafocený, že ten oděv se 

dá kombinovat… a tak mne v podstatě naučili nakupovat v Timoure et 

group na Starým městě… (Adéla) 

Kristýna občas nakupuje v internetovém obchodě časopisu Elle, kde se jí zalíbila 

kabelka značky Prada. Proto se potom do tohoto obchodu šla podívat, na doporučení 

časopisu chodí někdy i do jiných obchodů (ne nutně luxusních). Zde je zajímavý průnik 

mediálního a marketingového konceptu – čtenářka na popud webových stránek časopisu 

skutečně šla do kamenného obchodu dané značky. 

Já se třeba dívám na Elle na oblečení na internetu, oni maj na svých 

stánkách eshop, že si tam můžete objednat boty a takhle, tam se mi líbila 

právě tahleta kabelka, šla jsem se podívat do Prady a tu kabelku jsem 

pak dostala k Vánocům. (Kristýna) 

Další respondentka se do luxusních obchodů někdy jde podívat, zboží se jí velmi líbí a 

ráda by si ho koupila, ale je pro ni příliš drahé. Myslím si ale, že o koupi luxusního 

zboží vážněji nepřemýšlí, návštěva podobných obchodů je pro ni spíše možností zasnít 

se. 

 Já jsem byla v Pařížský, tam je Louis Vuitton, kabelky, ty mě úplně… a 

štvalo mě, že si to nemůžu koupit, protože ty kabelky se mi hrozně líběj. A 

když to vidim venku nebo v tramvaji, tak závidim. (Lenka) 

Pokud si ale respondentky něco ve značkovém obchodě koupí, jsou se zbožím 

spokojené. Například Adéla vysvětluje, proč se jí vyplatí jednou za čas do oblečení 

investovat – jednak získá kvalitní výrobek a s ním i dobrý pocit z toho, že některé ženy 

v jejím okolí poznají, o jakou značku oděvu se jedná. 

                                                 

99
 Často se jedná o tzv. prémiové značky, které usilují o to, aby se staly luxusními a prestižními, ale jejich 

marketingové strategie jsou přizpůsobené spíše masovému trhu nebo luxusnímu masovému trhu. 
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Já vim, že si za tu sezónu koupim jednu blůzu, ale vim, že je to blůza, 

která se nehne, takže pro mě to nejsou vyhozený peníze… ženy to poznají 

a už se mi několikrát stalo, že třeba manželka jednoho kolegy řekla „jé, 

to já přesně vim, kde se… (kupuje)“ a to je docela dobrej pocit… (Adéla)  

Kvalitu značkové halenky chválí i Ema, říká, že dobrou zkušenost má se všemi drahými 

věcmi, které si koupila. 

Teď jsem si koupila nějakou nejdražší halenku v obchodě Steilmann & 

Stones a musim říct, že supr, že drží tvar, krásně se žehlí, všechno, 

opravdu když jsem za ni ty prachy dala, že je to znát. (Ema) 

Vidíme, že respondentky mají s luxusnějšími značkami určitou zkušenost. Podle jejich 

slov jim jde o design a zároveň o kvalitu výrobků, je pro ně příjemné, když někdo 

pozná, že jejich oblečení není „tuctové“. Trvají ale na tom, že důvodem, proč si toto 

zboží kupují, není pouze samotná značka. Účastnice výzkumu uváděly, že pokud 

nakupují značkové oblečení, jedná se jim v první řadě o to, aby měly krásný kus 

oblečení. Ohradily se ale proti tomu, že by nakupovaly proto, že chtějí svému okolí 

ukázat, že „na to mají“. Toto jednání připisovaly snobům, kterým podle respondentek 

nejde o kvalitu a design značkových výrobků, ale o demonstraci bohatství. 

Ty podle mne jako vůbec neřeší, jestli jim to vydrží, jim jde prostě o tu 

visačku. (Adéla) 

 V kontextu určování kvality výrobků je důležitá role časopisu, který čtenářkám pomáhá 

stanovit, které obchody, resp. značky oblečení a doplňků, je možné za kvalitní 

považovat. K orientaci mezi značkami přispívají například Dny Marianne, kdy časopis 

přináší slevy do vybraných obchodů. Tento předvýběr potom čtenářky mohou chápat 

jako nasměrování k dobré koupi. 

5.1.1 Luxusní obchody jako nepřívětivé prostředí 

Většina respondentek tedy má zkušenost s nákupem nebo alespoň s návštěvou 

luxusního obchodu s oblečením nebo doplňky. I když tyto obchody navštěvují, z jejich 

komentářů vyplývá, že se v nich necítí příjemně. Účastnice výzkumu často uváděly 

podobné poznatky: v luxusnějších obchodech je výrazně méně nakupujících, 

zákazníkovi se tam okamžitě začnou věnovat. Pozornost, která je na ně upřena, ale 
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mnoha respondentkám není příjemná. Naproti tomu v obchodech s konfekcí si připadají 

anonymně, mají „svobodu pohybu“. 

Dalším vysvětlením toho, proč se respondentky v těchto obchodech necítí dobře, by 

mohlo být, že časopisy čtenářkám poskytují jakýsi „soukromý luxus“, zatímco 

v obchodech už žádné soukromí nemají a musí se pohybovat v reálném (a jak uvidíme i 

v nevlídném) prostředí. 

Respondentky hovořily o nepříjemných pocitech z nákupu v luxusním obchodě, 

prodavačky se na ně dívají, jako kdyby do obchodu nepatřily. Pro klidný nákup 

potřebují „svobodu“, aby si mohly  oblečení v klidu prohlédnout. 

... pak jdete do takového toho obchodu, kde si vás prvně změřej, tak nějak 

vás zhodnotí, tam se necítím úplně suprově, mě vadí, když tam přijdete a 

prodavačky vás měřej těma pohledama, mě to pak strašně otráví a jdu 

pak z toho obchodu pryč, je to nepříjemný… (Kristýna) 

Z výpovědí respondentek je možné vyvodit několik charakteristik, které spojují s 

luxusními obchody: do těchto obchodů chodí málo lidí, tudíž každá zákaznice, která tam 

přijde, je personálem ihned zaznamenána a je vystavena jejich pohledu. Podle 

respondentek prodavačky poznají, jestli si chce zákaznice zboží jenom prohlédnout, 

nebo si jde něco koupit, což vlastně znamená, že poznají, je-li zákaznice dostatečně 

solventní, nebo ne. Prodavačky tedy hrají roli jakýchsi „soudkyň“, které se buď chovají 

vstřícně a pomáhají zákaznici s výběrem zboží, nebo se chovají povýšeně a dávají svým 

přezíravým pohledem zákaznicím najevo, že obchod je nad jejich finanční (a 

společenské) možnosti. Toto dobře ilustruje komentář Emy. 

Za prvý mám pocit, že se na mě ty prodavačky už koukaj, že tam 

nepatřim, už podle toho, že viděj, že si tam nic nekoupim. Tady jsou 

takový ty ochranky a já jdu mezi regálama a on jde za mnou a já řikám  

„to tady budu krást nebo co?“ (Ema) 

Respondentky Kristýna, Barbora a Dana v této souvislosti hovořily o své zkušenosti ze 

zahraničí, kde jsou prodavačky zvyklé na to, že do luxusních obchodů chodí „běžní“ 

lidé, nebo turisté, kteří jsou oblečeni sportovně. Přístup zahraničních prodavaček se 

podle respondentek výrazně liší od přístupu těch českých, a proto do luxusních obchodů 

chodí raději v cizině, než doma. 
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Specifika nakupování v luxusních obchodech je možné výstižně pojmenovat tak, jak to 

udělaly samy respondentky: zákaznice není v tomto obchodě anonymní, (chodí-li do 

obchodu častěji, prodavačky si ji pamatují), musí projevit určitou „odvahu“, aby vešla 

do prázdného obchodu a čelila pohledům prodavaček a také, pokud se chce na zboží 

jenom podívat, musí být dostatečně asertivní.  

Z toho, co respondentky říkaly, je patrné, že se v luxusních obchodech většinou necítí 

příjemně. Myslím si, že je tomu tak proto, že jim toto prostředí není vlastní a necítí se 

dostatečně sebevědomě na to, aby tyto obchody procházely i bez úmyslu něco koupit. 

Domnívám se, že se zde setkáváme se sociální distinkcí – aby se v tomto druhu obchodu 

mohla zákaznice cítit dobře, je potřeba, aby měla peníze a vědomí toho, že tento obchod 

je „pro lidi, jako je ona“ (pro lidi z vyšší vrstvy). Pokud do obchodu přijde žena, která 

tyto podmínky nesplňuje (a tak samy sebe hodnotí i respondentky), potom jim to velmi 

často dá personál najevo svým chováním. Můžeme tedy říci, že účastnice výzkumu 

inklinují spíše ke střední společenské vrstvě. 

5.2 Časopis pro vyšší vrstvu? 

V souvislosti s luxusním zbožím, které je v exkluzivních časopisech inzerováno, se 

nabízí otázka, zda jsou tyto časopisy určeny pro vyšší vrstvy. Respondentky většinou 

odpovídaly záporně, podle jejich názoru je časopis vhodný jak pro střední, tak pro vyšší 

vrstvu čtenářek. 

Gabriela podotkla, že si myslí, že časopis Marianne je určen ženám ze všech 

společenských vrstev, ale zároveň se pozastavila nad tím, proč jsou v časopisu 

inzerovány drahé výrobky, které si ona sama a ani její kamarádky, nemohou dovolit 

koupit. Respondentka toto vnímá jako „nespravedlivé“ a zbytečné. Vysvětlení tohoto 

problému přinesly odpovědi dalších respondentek, které řekly, že časopis chce ukázat 

světovou módu, módu přehlídkových mol, a proto jsou inzerované oblečení a doplňky 

tak drahé. 

Asi jak který vydání, v Elle jsou třeba jenom drahý věci a pak máte další 

číslo, kde jsou věci vyfocený z H&M nebo ze Zary, takže oni to tak nějak 

střídaj a někdy je to kombinovaný. Někdy tam jsou boty třeba za 25 tisíc, 

řeknu si, že jsou hezký, ale vim, že musim zaplatit nájem, že musim 

z něčeho žít, tak prostě… já si to prohlídnu a řikám si „kdybych viděla 
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nějaký podobný“, oni tam dávaj tu módu z toho světa. Můžu si o nich 

jenom nechat zdát. (Kristýna) 

Z výpovědí respondentek vyplývá, že luxusní módu v časopisech vnímají jako něco 

krásného, nad čím se mohou zasnít, co je může inspirovat. Její zobrazování v časopise 

nechápou jako apel na to, aby tuto módu samy nosily, spíše si prostřednictvím časopisu 

tříbí vkus a hledají dostupné varianty tohoto zboží.  

Respondentky mluvily také o tom, že luxusní zboží je spíše záležitostí priority než 

sociální vrstvy. Pokud si někdo opravdu chce koupit luxusní výrobek, může si na něj 

ušetřit. 

…podle mě to není o vyšší vrstvě ale spíš o prioritě… myslim si, že klidně 

může mít třeba kabelku LV ten, kdo si na ni holt jenom šetřil deset let a 

přesto je chudej. (Dana)  

O možnosti určit si priority hovořila i Monika, řekla, že pro ni nemá smysl šetřit si na 

značkovou kabelku, ale kdyby vydělala nějaké peníze navíc, je možné, že by si ji 

koupila. Uvedla také, že nevnímá luxusní oblečení v časopise jako morální problém – 

cílem časopisu je ženy potěšit, ukázat jim krásné, ideální věci a k tomu dodat i zajímavé 

čtení. 

Mě baví, že otevíraj některý témata, že vyzdvihují ženy, nejvíc se mi na 

tom teď asi líbí, že je to časopis fakt pro ženy, že se snaží míchat boty za 

30 tisíc, nesmysly plus něco zajímavýho. V tom mi příjde, že je to fajn, 

nevnímám to nějak morálně. (Monika) 

Jak jsem uvedla výše, respondentky považují exkluzivní časopisy za vhodné jak pro 

vyšší, tak pro střední sociální vrstvu. Čtenářky z vyšší vrstvy si podle nich oblečení 

inzerované v časopisech kupují poměrně běžně, zatímco čtenářky ze střední třídy si 

něco koupí pouze občas (tak jako samy respondentky), ale potěší se prohlížením módy.  

Z vyšší vrstvy třeba lidi půjdou a koupěj si to, protože to viděli v časopise 

a nižší vrstva, ženský to prostě udělá radost, protože si prohlídnou, co se 

nosí a koupěj si třeba podobný věci, inspiruje je to, co mají vyhledávat 

v cenově přijatelných obchodech. (Lenka) 

Můžeme shrnout, že respondentky nahlížejí na exkluzivní časopisy jako na tiskovinu, ve 

které si každá žena „něco najde“. Zaměříme-li se na zobrazovanou módu, většina 
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dotazovaných ji vnímá jako inspiraci, která je má „povznést“ a ukázat jim, co se nosí ve 

světě, ale jejich vztah k této módě by mohl být označen jako platonický. Respondentky 

o její koupi většinou neuvažují, spíše rády podívají na módní novinky, zasní se nad nimi 

a potom se třeba snaží najít podobné kusy oblečení, které jsou pro ně dostupné. To, že si 

dotazované nemohou koupit většinu zboží inzerovaného v časopisech, není podle nich 

problém, protože samotné prohlížení luxusní módy jim přináší radost a nové podněty. 

6 Postoje čtenářek k reklamě v exkluzivních časopisech 

Respondentky si se zájmem prohlédly módní a kosmetické rubriky a říkaly, že si je 

v časopisech rády čtou. Tyto rubriky jsou pro čtenářky vítaným zdrojem informací. 

Respondentky uváděly, že si výrobky doporučované v těchto rubrikách nekupují příliš 

často, ale je pro ně důležité mít v této oblasti přehled a dozvídat se o nových 

produktech, značkách a obchodech. 

6.1 Reklamy na luxusní výrobky 

Respondentkám jsem ukázala tři reklamní fotografie a požádala jsem je, aby mi řekly, 

která ze tří reklam podle nich působí nejluxusněji a proč. Potom jsem se zeptala, která 

z fotografií je nejpříjemnější pro ně samotné. Zajímalo mě, zda se bude jejich názor na 

to, jak se zobrazuje luxus, shodovat s jejich osobními preferencemi. 

Za nejluxusnější respondentky považovaly reklamu na 

parfém J´adore od Diora. Říkaly, že jasným symbolem 

luxusu je zlato, dojem z fotografie umocňují zlaté 

náhrdelníky, kterými je modelka ozdobena, sama 

modelka – slavná herečka – podle účastnic výzkumu 

vzbuzuje pocit luxusu. Respondentky také rozklíčovaly 

záměr tvůrců reklamy, například, že postava, oblečení a 

celková vizáž modelky se má shodovat s tvarem flakónu 

parfému.  

Tady u toho asi ten náhrdelník, to je hodně zlatý, 

člověka to zaujme, to jak ona vypadá, kopíruje ten flakónek, tohle může 

někomu připomínat ten náhrdelník a to zlato… (Dana) 
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I když tato reklama byla respondentkami vyhodnocena jako nejluxusnější, dotazované 

se od ní často distancovaly, protože na ně působila až příliš třpytivě a zároveň neosobně, 

tvrdě.
100

 

Na mě to působí celkově přeplácaně, je tam hrozně moc lesku a všechno 

je to laděný do zlata, tak na mě to působí, že se to snaží vzbudit dojem 

toho, že půjde o luxus. (Gabriela) 

Tady to je přešperkované až ke krku, ty třpytky, zlato, hodně leskle 

nabarvené… (Iveta) 

Reklamu na parfém Bottega Veneta respondentky za příliš 

luxusní nepovažovaly, jako dominantní pocit z této 

fotografie jmenovaly decentnost, ženskost, čistotu a 

přirozenost. Barbora chápe právě jako symbol luxusu i 

minimalismus a jednoduchost. 

Ta modelka je krásná, je to prostě krásná žena a 

přitom ta reklama je černobílá, je hezčí… 

Minimalismus jako symbol luxusu, minimalismus, 

krása, jednoduchý make-up. (Barbora) 

Jako málo luxusní respondentky hodnotily i reklamní 

fotografii značky Gucci. Ta na respondentky působila svěžím 

dojmem, popisovaly ji jako hezkou jarní nebo letní fotografii, 

ze které je cítit pohoda. Dotazované u této fotografie velmi 

často říkaly, že kdyby nevěděly, že se jedná o reklamu na 

kabelku značky Gucci, za luxusní by ji nepovažovaly. Sama 

značka ale podle nich reklamě dojem luxusu dodává. 

Mně nejbližší je asi tenhle obrázek, je to sice luxus, 

ale luxus v racionální míře, je to decentní. (Adéla) 

                                                 

100
 K podobným závěrům došla i Linda Podzimková ve své bakalářské práci Kampaň Dior J'adore v 

letech 2000-2010, která se zabývala marketingovou komunikací tohoto parfému značky Dior. Zdroj: 

PODZIMKOVÁ, Linda. Kampaň Dior J'adore v letech 2000-2010. Bakalářská práce. Nepublikováno. 

Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2010. 92 listů. Vedoucí práce Denisa Kasl Kollmannová. 
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Jedinou respondentkou, která se odmítla ztotožnit s některou z reklam, byla Helena, 

řekla, že reklamy v časopise naprosto ignoruje. 

To je asi ta stránka, kterou bych rovnou přeskočila… prostě já v tom 

časopisu hledám jiný stránky. Ta reklama je gró, ty reklamy tam musej 

být, aby se to zaplatilo. Na ty reklamy se ani nedívám, spíš je cíleně 

otáčim… Pro mě není příjemný žádný z těch obrázků, protože jsou to 

produkty, který bych si nikdy nekoupila, opravdu ne. Já ty reklamy 

ignoruju. (Helena) 

Na rozdíl od ostatních respondentek Helena zřejmě nepovažuje reklamu za jednu ze 

složek časopisu. V jejím komentáři jasně zaznívá, že reklamu vnímá jako „nutné zlo“, 

které v časopise být musí, ale ona mu odmítá věnovat pozornost. Z toho, že všechny 

ostatní respondentky bez připomínek reklamní fotografie přijaly, je možné vyvodit, že 

tuto reklamu chápou jako nedílnou součást časopisu. 

Můžeme shrnout, že účastnice výzkumu umí tento druh reklamy v časopise dobře 

rozklíčovat a jsou si vědomy určitých marketingových strategií, které mají za cíl 

vytvořit dojem luxusu. Ukázalo se, že respondentky se ve většině případů neztotožňují 

s reklamou, kterou označily za „nejluxusnější“. Samy si vybíraly střízlivější a méně 

okázalé fotografie. 
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6.2 Kosmetická rubrika 

Požádala jsem respondentky, aby si prohlédly kosmetickou rubriku a řekly mi, jak si ji 

samy pro sebe čtou. Ptala 

jsem se, zda věří, že 

časopis ukázal skutečnou 

kosmetickou taštičku dané 

redaktorky a jaký mají 

názor na zobrazené 

výrobky. Dále mě 

zajímalo, zda dotazované 

vnímají tuto rubriku jako 

(skrytou) reklamu, nebo 

ne. 

Většina účastnic výzkumu 

hodnotila obsah 

kosmetické taštičky 

s mírnou nedůvěrou, 

říkaly, že nevěří, že by 

redaktorka nosila všechny 

produkty stále s sebou, 

jedna respondentka 

podotkla, že by se všechny 

výrobky do malé taštičky ani nevešly.  

Na otázku, zda si dotazované myslí, že redaktorka má se všemi výrobky osobní 

zkušenost, byly odpovědi kladné i záporné – jedna respondentka řekla, že ano, protože 

dané výrobky jsou od různých značek a redaktorka tedy už ví, co jí vyhovuje. Další 

respondentka naopak široký rozptyl značek považovala za důkaz toho, že redaktorka 

s tolika výrobky různých značek nemůže mít zkušenost. 

Nejzajímavější byly odpovědi respondentek na otázku, zda tuto rubriku vnímají jako 

reklamu. Tři respondentky uvedly, že reklamu v této rubrice v podstatě nevnímají, 

například Barbora uvedla, že věří tomu, že inzerce je v časopise přiznaná, kosmetickou 
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rubriku je podle ní sice možné považovat za podporu inzerenta, ale přesto si myslí, že se 

jedná o skutečné doporučení dané redaktorky. 

Samozřejmě, tam jsou na časopisy jako je Elle takový tlaky, že na 

stránky, kde se prezentují produkty, by se měli dávat inzerenti. Tak 

samozřejmě, je to asi nějaká podpora inzerenta, ale zase na druhou 

stranu, proč by tam dávala Niveu, nebo termální vodu od Avéne, kdyby ji 

opravdu nepoužívala… (Barbora) 

U ostatních respondentek převažovalo rozeznávání reklamy, objevilo se vysvětlení, že 

redaktorka propaguje kosmetiku neobvyklých a drahých značek, tudíž se jedná spíše o 

reklamu než o doporučení výrobků, které skutečně používá. Dále respondentky uváděly, 

že tuto rubriku jako reklamu chápou, což ale neznamená, že není užitečná, protože věří 

redakci časopisu, že doporučuje dobré výrobky. 

Všechny ty produkty v časopise beru jako reklamu, ale samozřejmě 

můžou dělat reklamu i dobrejm věcem, doufám v to, že tu reklamu dělaj 

převážně dobrejm věcem. (Ema) 

Respondentky také uvedly, že mají s kosmetikou, kterou časopis doporučil, dobré 

zkušenosti, a proto mají kosmetické rubriky rády. Zároveň se ale ohradily proti tomu, že 

by kupovaly všechno, co časopis vyzvedne. 

Účastnice výzkumu hodnotily také vybranou módní rubriku, ale tato analýza nepřinesla 

žádné podstatné výsledky, proto jsem se zaměřila na analýzu kosmetické rubriky.   

Srovnáme-li to, jak účastnice výzkumu hodnotily reklamní fotografie luxusních značek 

a skrytou reklamu na kosmetické produkty, ukazuje se, že respondentky hodnotí 

kritičtěji reklamu, u které je na první pohled zřejmé, že se jedná o propagaci. U této 

reklamy dotazované dokázaly bez problémů odhalit, jaké strategie její tvůrci zvolili, aby 

dosáhli kýženého dojmu (například zdání luxusu, přirozenosti nebo čistoty) a často se 

proti jednotlivým fotografiím vyhraňovaly. U kosmetické rubriky bylo hodnocení 

mírnější a méně jednoznačné. Některé respondentky tuto rubriku za reklamu 

nepovažovaly vůbec, některé v ní reklamu spatřovaly, ale zároveň říkaly, že časopisu 

důvěřují v tom, že jim předkládá kvalitní výrobky.  

Můžeme shrnout, že respondentky reklamu v exkluzivních časopisech vnímají poměrně 

kriticky, hovořily o tom, že jim velké množství reklamy vadí. To se ale vztahuje na 

klasickou reklamu. Méně citlivé jsou dotazované na reklamu skrytou, kterou ve většině 
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případů odhalují, ale bylo by možné říci, že ji chápou jako reklamu pouze částečně. 

Respondentky totiž spoléhají na to, že redakce časopisu jim chce doporučit skutečně 

dobré a prověřené produkty.  
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Závěr 

Tato diplomová práce s názvem Konstruování sociální identity u čtenářek exkluzivních 

ženských časopisů, se věnovala tomu, jak čtenářky exkluzivních časopisů chápou a 

vytváří svou sociální identitu právě v kontextu těchto časopisů, které vzbuzují dojem, že 

jsou určeny pro vyšší sociální vrstvy. Dalšími otázkami, na které jsem se zaměřila, byly 

otázky postoje čtenářek k samotným exkluzivním časopisům a luxusním výrobkům 

v nich inzerovaným. Práce se také zabývala tím, zda čtenářky těchto časopisů chápou 

tělesnou atraktivitu jako ukazatel příslušnosti k určité společenské vrstvě a jaké 

významy připisují různým druhům péče o tělo. Součástí práce byla i analýza recepce 

vybraných mediálních textů. 

V první části výzkumu, který probíhal prostřednictvím hloubkových rozhovorů s deseti 

čtenářkami vybraných exkluzivních ženských časopisů (Elle, Marianne, Cosmopolitan), 

jsem se zaměřila na vztah čtenářek k časopisu. Ukázalo se, že důležitými faktory pro 

výběr časopisu jsou věk čtenářek a jeho kvalita, kterou respondentky zdůrazňovaly jako 

velmi významnou. Věk čtenářek poměrně přesně odpovídal cílovým skupinám 

vybraných časopisů a respondentky uváděly svůj věk jako jeden z důvodů, proč čtou 

daný časopis. Čtenářky časopisu Marianne, který je určen ženám nad třicet let, se 

vyhraňovaly proti časopisu Elle, jehož cílem je oslovit ženy mladší. Starší čtenářky 

přitom kladly důraz na vyspělost témat, propracovanost článků a praktičnost módních 

tipů a inspirací.  

Všechny věkové skupiny respondentek ale trvaly na tom, že jejich oblíbený časopis má 

vysokou úroveň a témata, kterým se věnuje, jsou různorodá – od módy, kosmetiky a 

zdravého životního stylu až po psychologická, rodinná a kulturní témata. Mezi funkce, 

které exkluzivní ženské časopisy plní, můžeme zařadit relaxaci a zasnění se, vytvoření 

klidné chvíle a sdílení ženských témat. 

Druhá výzkumná oblast se týkala módy a krásy. Z odpovědí respondentek vyplynulo, že 

módní oblečení i upravený vzhled je pro ně důležitý, nicméně se ohradily proti tomu, že 

by si nechaly od kohokoli, a tedy i od časopisu, diktovat, jaké oblečení mají nosit. Módu 

a vzhled obecně čtenářky považují za možný ukazatel určitých charakteristik člověka. 

Zároveň ale zdůraznily, že lidé nemají být souzeni pouze podle svého vzhledu, protože 

některé fyzické danosti není možné ovlivnit a styl oblékání závisí na vkusu. Podle 

názoru respondentek je potřeba, aby byl člověk oblečen slušivě a upraveně, „normálně“. 
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Pokud je tento standard překročen – a to jak směrem nahoru i dolů – může to znamenat 

odchýlení se od tohoto „normálu“. Přílišnou okázalost oblečení a dokonalost úpravy těla 

potom respondentky interpretovaly jako nedostatek zájmu o jiná (a podle nich 

důležitější) témata nebo jako snahu zařadit se mezi vyšší společenské vrstvy. Od obou 

těchto postojů, které byly označovány jako snobské, se dotazované distancovaly. 

Přístupem čtenářek k luxusu se zabývala třetí výzkumná část, ze které vyplynulo, že 

exkluzivní časopisy můžeme chápat jako průvodce tzv. dostupným luxusem. Čtenářky 

uváděly, že je časopis naučil chodit do některých značkových obchodů a doporučil jim i 

jiné kvalitní výrobky. Respondentky tedy mají zkušenosti s nákupem v luxusnějších 

obchodech, ale ukázalo se, že se v nich většinou necítí dobře. Jako zákaznice v nich 

totiž nejsou anonymní, musí čelit pohledu a přezíravému chování prodavaček, což v 

nich v nich vzbuzuje pocit, že do tohoto prostředí nepatří. 

Vztah respondentek k luxusnímu oblečení, doplňkům i jiným výrobkům zobrazovaným 

v časopisech by bylo možné označit za platonický. Čtenářky zdůrazňovaly, že časopisy 

přinášejí světovou módu a nové módní trendy, o kterých chtějí být informovány, ale 

jejich záliba v prohlížení módních rubrik neznamená, že by tuto konkrétní luxusní módu 

samy nosily. Respondentky hledají v časopisech módní inspiraci a někdy i rady, kde si 

mohou koupit kvalitní oblečení, ale častým přístupem k luxusu v časopise je i „zasnění 

se“ a příjemný pocit z prohlížení těchto rubrik, které mají podle respondentek schopnost 

ženu potěšit pouze tím, že se na ně dívá. 

Poslední výzkumná část se věnovala recepční analýze vybrané kosmetické rubriky a 

reklam na luxusní výrobky uveřejněných v některém ze zkoumaných časopisů. 

Výsledky analýzy ukázaly, že respondentky hodnotí odlišně reklamu skrytou a reklamu 

klasickou. Zatímco u reklamních fotografií dotazované rozpoznávaly, jaké strategie její 

tvůrci zvolili, aby dosáhli zamýšleného (luxusního) dojmu, kosmetická rubrika, kterou 

je možné chápat jako reklamu skrytou, byla hodnocena méně jednoznačně a v některých 

případech nebyla vůbec interpretována jako reklama. 

Z uvedených zjištění můžeme vyvodit závěr, že respondentky inklinují spíše ke střední 

společenské vrstvě, která pro ně reprezentuje zdravý rozum, hodnoty, jako je vzdělání, 

kultura a aktivní styl života, „průměrnost“ v dobrém smyslu slova a „normu“, která se 

vyhýbá excesům. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Přepisy rozhovorů 

Ema, 43 let, vdaná, středoškolské vzdělání, bydliště Praha, příjem 30 001 – 35 000 

Kč 

1. Které ženské časopisy pravidelně čtete? 

Marianne. 

2. Podle čeho, podle jakých kritérií jste si vybrala časopis, který pravidelně čtete?  

Když jsem si ji kdysi začala kupovat, přišlo mi, že je zhruba pro moji věkovou skupinu, 

že to není časopis pro náctiletý a že to není taková ta kategorie těch úplně hloupých 

časopisů, byl mi nejbližší z těch, co byly na trhu. 

3. Jaké rubriky máte nejradši? 

Čtu rozhovory, ty mám ráda, pak se koukám na vaření a pak to prolistuju, kupuju to 

hlavně na cestu do metra, takže čtu ty krátký články a pak teprve ty delší. Někdy čtu 

doma, když si chci odpočinout, třeba ty delší články, který mě zajímaj, ale hlavně do 

mhd. Časopis mi přináší hlavně relax, občas i získání nějaký zajímavý informace buď o 

zboží, což je docela často, ať už je to dekorace do bytu nebo třeba o kosmetice, nejsem, 

že bych se o to moc zajímala, ale jsou tak občas takový zajímavý tipy, který by mě jinak 

vůbec nenapadly. A potom je tak občas takovej příjemnej pocit z toho, že ostatní mají 

stejný problémy jako já.. 

Časopis je pro mě průvodce takovýho toho světa módy a kosmetiky, protože je to 

zrovna oblast, kde nemám moc informací z jinejch zdrojů. Když je tam rubrika o 

cestování, vaření, o to se zajímám, mám třeba jiný časopisy, takže to je (Marianne) 

jenom jeden ze zdrojů, kdežto na tu módu v podstatě jiný časopis nebo zdroj nemám. 

Třeba Elle mě neoslovilo, to se mi zdá, že je vysloveně na módu a je to pro mě už moc 

ujetý, nepoužitelný, tohleto (Marianne) mi přijde použitelnější, tamto je čistě inspirace a 

to není nic pro mě, navíc ta cena je asi taky někde jinde.   

4. Co vám naopak na vašem časopisu vadí? Které rubriky nečtete/přeskakujete? 

Neberou mě třeba články o výchově dětí, protože to už mám dávno za sebou… 

5. Dělíte se s někým o svůj čtenářský zážitek? Povídáte si s někým o článcích? 

Povídám třeba v práci s kolegyní, ona (Marianne) nečte, občas jí ho teda pujčim…. Je to 

občas téma konverzace. 

6. Je podle vás možné považovat samotný časopis za „luxus“? 

Já myslim, že ne, není mi líto jednou za měsíc za to ty peníze dát. 
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7. Který obrázek vám přijde luxusnější a proč? (srovnání tří reklamních fotografií; 

popis toho, co je na každém obrázku „to luxusní“ a který je nejluxusnější) 

Botegga veneta: tahleta na mě působí decentně, tím že je to trochu stylizovaný do tý 

antiky, přijde mi, že to má asi asociovat nějakou vyšší vrstvu spotřebitelů. 

Dior: tady má na sobě paní něco blejskavýho, samozřejmě značka Dior, už jenom to 

jméno symbolizuje, že to luxus bude. 

Gucci: obrázek sám o sobě mi nepřijde, že by byl reklamou pro něco luxusního, až když 

si všimnu toho loga, tak si řikám „aha, tak to asi není věc, kterou bych si mohla 

koupit“… 

Pro mě, mám to v sobě zafixovaný, že ten Dior (je nejluxusnější)… parfémy si čas od 

času kupuju, takže pro mě to není symbolem, tahle značka (Botegga veneta), až 

takovýho luxusu…  

8. Šla jste někdy do obchodů, o kterých jste četla v časopisu? Do kterých?  

Jak jsou ty dny Marianne, tak jo, byla jsem, musim říct, že jsem nic nekoupila, protože 

většinou ty slevy nebyly tak výrazný, nebo v luxusních obchodech byly třeba 

podmíněný nákupem třeba nákupem nad 3 tisíce, takže jsem to nevyužila. Občas pro 

zajímavost ty obchody projdu. 

Někdy jsem si kupila nějakou dražší kosmetiku nebo parfém (který doporučil časopis). 

Z oblečení si nic nevybavuju… S kosmetikou jsem byla spokojená, nesetkala jsem se 

s tím, že to, co jsem si koupila, na co tam třeba redaktorky dělaly test, co popisovaly, 

tak musim říct, že se trefily a že jsem byla spokojená…   

9. Lišil se nějak nákup v těchto obchodech od nákupu v běžných prodejnách? (S 

jakými pocity je to spojeno?) 

Já, tím že nejsem úplně zvyklá do těch obchodů chodit, tak mám trošku nepříjemnej 

pocit. Za prvý mám pocit, že se na mě ty prodavačky už koukaj, že tam nepatřim, že 

viděj, že si tam nic nekoupim, už podle toho, že viděj, že si tam nic nekoupim. Jinak to 

oblečení vypadá moc hezky, vypadá, že je opravdu kvalitnější. Nekupuju tam, ale když 

už se tam jdu podívat, tak to oblečení se mi tam líbí. 

Tady jsou takový ty ochranky a já jdu mezi regálama a on jde za mnou a já řikám „ to 

tady budu krást nebo co?“ a půjdu pryč z toho krámu, protože je to pro mě úplně 

nepřijatelný aby si o mě někdo tohle myslel… Taky je zvláštní, a to jsem v zahraničí 

neviděla, že tady je obchod a teď tam stojej tři prodavačky a ani jedna nemá co dělat, je 

divný, že majitel toho obchodu tam nechá tři prodavačky, když ani jedna nemá do čeho 

píchnout a teď vás všechny sledujou, na co šáhnete, co vezmete do ruky. Já nemám 

ráda, když mi někdo stojí za zadkem a furt se ptá se „můžu vám s něčím poradit?“ a 
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„tohle nebude vaše velikost“, to nemám ráda, chci si v klidu vybrat a když mám s něčím 

problém, tak se jdu zeptat. A to mi tady taky vadí, že ty prodavačky, ony jsou k tomu 

asi nucený tim vedenim, já si nemyslim, že by to byla jejich vlastní vůle, ale přijdou 

s takovym tim neupřímným úsměvem a ptaj se, jestli mi můžou pomoct a tak mě tak 

sjedou tim pohledem „co tady vůbec pohledává“ tak to je mi nepříjemný… 

V tý konfekci mám svobodu, že na mě nikdo nekouká divně a nechá mě tam hrabat se 

v těch věcech, takže do těch luxusnějších jdu ne jenom na čumendu, ale když už 

opravdu něco sháním. 

10. Jak se cítíte, když si obléknete oblečení z tohoto obchodu?  (Je to jiné, než když si 

obléknete běžné oblečení?) 

Teď jsem si koupila nějakou nejdražší halenku v obchodě Steilmann & Stones a musim 

říct, žesupr, že drží tvar, krásně se žehlí, všechno, opravdu když jsem za ni ty prachy 

dala, že je to znát. A opravdu nevybyvuju si, že bych měla špatnou zkušenost, že bych 

si koupila nějakou hodně drahou věc, že by to bylo špatný. (plus spokojenost s botami 

značky Leiser). 

11. V čem může člověku pomoci nošení značkového oblečení nebo doplňků? (k lepšímu 

pocitu ze sebe sama, obdiv okolí – styl, peníze…?, odlišení se od ostatních?) 

Znám lidi, kteří se v tom vysloveně vyžívají v tom, že nosí značkové oblečení a dělá jim 

to dobře, že maj něco, co symbolizuje luxus…  

Mám na to svojí teorii, že jsou to maloměšťáci, oni nejsou z Prahy, jsou to všechno 

holky, který sem přišly, který se přivdaly do Prahy. Mám pocit, že byli zvyklí na tom 

malym městě, že je všichni posuzujou podle toho, co mají na sobě a že musej vypadat a 

hrajou tam před tím okolím roli nějakých lepších lidí, takže to tady v tý Praze musej 

jako dál, přitom je to tady každýmu úplně jedno, že jo. Takže všechny, který jsou 

takovýhle jsou mimopražský.  

12. Snažíte se držet krok s módou? (V jakých oblastech – sezónní styly, doplňky…) 

Trochu se o módu zajímám, nežiju tim nějak moc, musim říct, že mi většinou přijde líto 

za oblečení dávat nějakou výrazně větší částku. Ale ráda se podívám na to, co se nosí, 

co je moderní a občas si i něco koupit jdu, ale většinou to nebývají nějaký moc drahý 

věci. V časopise se inspiruju třeba barvou nebo vzorem, a když jdu do toho obchodu, 

kam já chodim, kouknu, jestli tam maj něco takovýho… 

13. Interpretace vybrané rubriky, článku; Co si myslíte o tomto článku? – diskuse 

(Reklama/doporučení kvalitního zboží/součást životního stylu…) 

(Kosmetická rubrika) Tohle si asi zrovna přečtu, to je zajímavý, co paní má… to jsou 

věci, který já třeba vůbec nepoužívám a neznám a pak jsou samozřejmě věci, který 
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používám taky. Třeba vůbec nevim, co to je… bělící zubní pasta, tak třeba tu já ve svý 

kosmetický taštičce nemám… ale třeba inspiruju se tim, a řikám si „aha, tak to někde 

možná mám mezeru“. Samozřejmě jí nevěřim, že (v kosmetické tašce) všechno tohle 

má, samozřejmě musí mít produkty nějakých spřátelených firem. Ale i tak je to pro mě 

prostě inspirace a rozhodně nepůjdu si jí druhej den koupit teda. Všechny ty produkty 

v časopise beru jako reklamu, ale samozřejmě můžou dělat reklamu i dobrejm věcem, 

doufám v to, že tu reklamu dělaj převážně dobrejm věcem. Doufám v to, že jim to tam 

ta firma dala do toho časopisu a že to ty redaktorky opravdu vyzkoušely… asi to úplně 

nepoplivou, ale když něco vyzdvihnou, tak snad maj aspoň trochu čistý svědomí. Já 

teda nevim, jestli tu kosmetickou taštičku sebou tahá pořád… to je pro mě 

nepředstavitelný, že bych sebou všechny tyhle serepetičky nosila… nevim, možná, že je 

celej den z baráku a pak když jde cvičit a pak má nějakou schůzku, tak se třeba musí 

celá něčim napatlat, ale pro můj denní režim to vůbec není potřeba. Já sebou nosim 

jenom to nejnutnější a většinou to stejně nepoužiju, protože se namaluju ráno doma a 

pak se odlíčim večer doma. Holení sebou nenosim, zubní pastu mám v práci 

v šuplíku… 

(Módní rubrika) Kouknu na to, prohlídnu si to a řeknu si „no, brejle, ta ne, klobouk taky 

ne“, ale třeba šaty, kouknu, odkud jsou, za kolik jsou, ale vim, že to ani nemá cenu, že si 

je nikdy nekoupim, ale abych věděla, že v takovym obchodě takovou věc maj, třeba se 

tam někdy podívám aspoň za výlohu. Orientačně koukám na ty ceny, stejně vim, že si to 

asi koupit nepujdu, žejo, ale spíš mě zajímá, jakej typ oblečení, protože kdyby byla 

třeba nějaká příležitost, tak bych do toho ty peníze dala, abych věděla, kam pro to mám 

jít. Tady mě to moc nebere (konkrétní zboží), ale ráda se na to podívám, ta stránka je 

celá taková hezká, je to hezký na pohled. Je to pro mě inspirace v tom, že já ani nevim, 

že nějakej Mark Caine je, ale teď už to vim, takže bych možná zjistila, kde má obchod a 

kdybych sháněla šaty, tak se tam třeba půjdu podívat. 

14. Souvisí podle vás obsah těchto rubrik s životním stylem „vyšší vrstvy“? Co je tato 

vrstva? Kým je tvořena? 

Já si myslim, že tohle není vyšší vrstva, myslim si, že je to střední vrstva. Určitě to má 

trošičku vyvolat v těch čtenářkách, že je to něco lepšího, než úplnej póvl, ale úplně bych 

to za vyšší třídu nebo luxusní nepovažovala…  Ten, kdo si to kupuje běžně, je asi vyšší 

střední třída, to si myslim já. Kdybych dělala ředitelku naší firmy, tak bych si asi klidně 

takovýhle věci koupila, kdyby nebyl pro mě problém dát každý měsíc 7 tisíc za šaty…  

Ani nemám pocit, že by to bylo určený pro nějaký bohatý paničky, který  jsou doma, ve 

mně to vyvolává pocit, že je to spíš pro zaměstnaný ženy, ale v nějakých vyšších 

funkcích, kde berou adekvátní plat, aby si to mohly dovolit. 
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15. Co všechno může podle vás prozradit o člověku jeho vzhled? 

(Postava/oblečení/úprava vlasů/líčení?) 

Asi to prozradí leccos, každopádně to toho druhýho na první pohled nějak ovlivní… 

rozhodně když potkám ženskou, která je přehnaně opečovaná, tak se trošku zarazim, 

protože mi to přijde nenormální, zrovna tak jako mi přijde nenormální potkat ženu která 

je úplně zanedbaná. Protože to je ten první dojem, možná to ani nic dál nemusí 

znamenat, ale na ten první dojem se určitě zaměřim a říkám si „ha, to je něco co ze 

svýho okolí neznám“. A když se někdo operovává velmi moc, tak si o něm myslim, že 

je divnej, nemyslim si, že by se tomu vzhledu měla přikládat až taková důležitost. 

16. Jaký význam má péče o tělo pro Vás? (opět postava/sport/zdraví, potrava, 

oblékání, úprava vlasů, líčení)  

Abych mohla jít do práce, mohla vylézt na ulici… Musim zapadnout do práce, já teda 

naštěstí nejsem v přímém styku s klientama, ale i tak nemůžu přijít do práce 

v teplákách, ale na druhou stranu mi přijde líto času i peněz to nějak přehánět, protože 

to pro svoje duchovno nepotřebuju a nikdo jinej to neocení. Takovej nějakej ten 

kompromis, abych byla aspoň trochu spokojená a zase a bych za to nedala víc peněz než 

je nezbytně nutný. 

Pracuju v ženskym kolektivu a je to tam cítit, že vždycky ráno kouknou jako v čem 

(přijdu)…  Člověk to na jednu stranu nesmí moc přehánět, protože by vypadal, jako že 

tam nepatří a na druhou stranu asi není úplně dobrý to zanedbávat, protože mi to přijde 

nevhodný nebo že si nevážim toho zaměstnavatele, že podceňuju tu základní péči o svůj 

zevnějšek. 

17. Souvisí podle Vás péče o tělo s životním stylem? 

Určitě souvisí, zvlášť když se stýkáte s nějakou skupinou lidí, který jsou na tom asi 

zhruba nějak stejně, vyznávaj stejný hodnoty, maj stejný zájmy, tak mě i inspirujou 

k tomu, abych nebyla úplně mimo, třeba i v tý péči o sebe… když mi začnou povídat, 

jak byli na nějaký úžasný proceduře, řeknu si, jestli bych to neměla taky zkusit a tak. 

Já trávím hodně času v práci a dřív jsem byla v jiný práci a tam byla jiná skupina lidí, 

který měli úplně jiný zájmy a já jsem taky… oni mě inspirovali nebo mi dávali tipy na 

restaurace a tady je to zase úplně jiný. 

18. Jak byste popsala svůj životní styl?  

Já už spíš koukám na to zdraví, oblečení mě baví, mám dceru jednadvacetiletou, tak mě 

popostrkuje, abych jí nedělala ostudu, to je pro mě taková inspirace a chodíme spolu a 

ona mi třeba i naznačí směr a když si chodí půjčovat moje oblečení, tak je to pro mě 

takový dobrý znamení, že nejsem úplně mimo. 
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Chtěla bych chodit na nějaký ty péče jako je kosmetika, manikúra, ale ještě jsem se 

k tomu nedokopala, protože mi je líto toho času. Ani se mi nezdá, že by to byly tak 

drahý služby, o to nejde, ale času je mi na to líto. Sportovala jsem docela dost, ale dva 

roky máme chalupu a teď už teda dřu jenom na zahradě. Ale sport mám ráda a myslim 

si, že je to dobrá věc. 

Za co nelenim utratit je občas parfém, ten bych si asi levný nekoupila a zdravá výživa, 

to je taková moje trochu úchylka, já mám nějaký potravinový alergie, takže tam, byť 

vim, že je to poměrně taková módní záležitost, ale věřim, že u mě to není, že to dělám 

z důvodů těch svejch alergií, ty teda obrážim a kupuju tam ty věci, o kterých si myslim, 

že jsou zdravé a že mi dělají dobře.  

 

Adéla, 43 let, vdaná, středoškolské vzdělání, studuje VŠ, bydliště Praha, příjem 

30 001 - 35 000 Kč 

1. Které ženské časopisy pravidelně čtete? 

Pravidelně Marianne, občas Elle, MarieClaire, InStyle 

2. Podle čeho, podle jakých kritérií jste si vybrala časopis, který pravidelně čtete?  

Marianne čtu od prvního českého čísla, všechny mám doma, protože to začalo vycházet 

v roce 2000, logo zní „život začíná ve třiceti“, a to mi bylo třicet, takže jsem ho začala 

kupovat. Je pravda, že poslední tři roky mi to už nepřijde tak zajímavý, čtu opravdu 

pozorně, některý články i několikrát, dokud tomu šéfovala zakladatelka český redakce, 

Mirka Vopavová, tak to opravdu mělo hlavu a patu. Teď je to hodně o tý komerci, ty 

reklamy… i když nečtu ty jiný časopisy pravidelně, přijde mi oni so spoustu těch 

materiálů i půjčují. 

3. Co je na vašem časopisu nejlepší? 

Jednak mi bylo těch třicet a byl to jediný širokospektrální časopis, v podstatě oni se 

zabývají jak módou, tak kosmetikou, rodinnými vztahy, řešili tam i finanční záležitosti, 

kulturní typy. Já nemám ráda časopisy, který jsou zaměřený, moc nechápu, proč 

vychází ten časopis Dieta, tomu nerozumim, chápu, že když někdo rekonstruuje byt, tak 

se zaměří na časopisy o bydlení. Ale já jsem vyloženě chtěla oddychovku, ale ne v tom 

smyslu, abych vyhodila peníze jenom jako za prohlížení, to mě zase nebaví. 

4. Jaké rubriky máte nejradši? 

Já čtu odzadu, potom úvodník, když začínali, a myslím si, že tu strukturu udržují 

dodneška, vždycky je tam rozhovor s nějakou v uvozovkách známou osobností, ze 

začátku jim dělala českou tvář Veronika Freimanová, tak to mi přišlo zajímavý. 
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Vždycky tam byla rubrika týkající se módy, třeba „kupte si svetr“ a potom deset 

různých kombinací s jednim svetrem a byl to svetr, který mé příjmový skupině jako 

připadá levnější – protože když se třeba podíváte do Elle, tak tam je svetr za 25 tisíc, to 

je sice pěkné, každá by ho chtěla, ale to jako nejde, žejo. Pak mě zajímají kulturní typy, 

protože jsem nadšený kulturní divák a pak knihy a cestování. 

5. Co vám naopak na vašem časopisu vadí? Které rubriky nečtete/přeskakujete? 

Mne třeba moc nezajímá sport a cvičení, přijde mi, že když chce někdo cvičit, hejbat se, 

tak se hejbá a nebude si cvičit podle časopisu… 

6. Dělíte se s někým o svůj čtenářský zážitek? Povídáte si s někým o článcích? 

No já mám okruh kamarádek asi stejně starých, takže to řešíme, mám asi tři kamarádky, 

které jsou předplatitelkami. 

7. Je podle vás možné považovat samotný časopis za „luxus“? 

Já se těšim na 25. – 27., kdy vychází, ale vim, že je spousta žen, kterým to přijde jako 

zbytečně vyhozený peníze, ale pro mě jo, já se na to těšim… (časopis jako odměna za 

zkoušku na VŠ) 

8. Který obrázek vám přijde luxusnější a proč? (srovnání tří reklamních fotografií; 

popis toho, co je na každém obrázku „to luxusní“ a který je nejluxusnější) 

Dior – tak tenhle ten mi přijde, že je to zlatý, je to samo o sobě luxus, chápu to, že je to 

luxus, protože ta celebrita (Charlize Theron) má symbolizovat ten flakón, tomu 

rozumim, ale jinak, na mě to je zase až moc blejskavý…  

Gucci - mně nejbližší je asi tenhle obrázek, je to sice luxus, ale luxus v racionální míře, 

je to decentní. 

Bottega Veneta – u téhle reklamy jsem ovlivněná tím, že ji používá moje kamarádka, 

mně se ta vůně na ní hrozně líbí, ale sama bych to nemohla, protože je to na tmavý typy. 

A tohleto mi nepřipadá, že by to bylo luxusní, přijde mi to takový běžný, čistý… 

Zlatej, ten je nejluxusnější, na druhém místě Bottega, na třetím Gucci.  

9. Šla jste někdy do obchodů, o kterých jste četla v časopisu? Do kterých?  

Určitě. Vždycky jsem měla odstup jít do nějakýho drahýho butiku, oni tím, že 

informujou, uvádějí ceny a mají to tam nafocený, že ten oděv se dá kombinovat. My 

v práci musíme chodit v tom kostýmu, tady pro nás jsou to montérky. Já kolikrát jdu 

z práce do divadla, tak mám ráda věci, abych to mohla kombinovat a tak mne v podstatě 

naučili nakupovat v Timoure et group na Starým městě a právě Mrianne má jednou za 

rok dny Marianne a tam jsou opravdu obrovský slevy. Mně ovlivnili v tom, že opravdu 

to, co napsali, platí. V podstatě i díky nim jsem si koupila poprvé v životě kašmírový 
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svetr, z pravýho kašmíru, a to nejsou vyhozený peníze. Ona ta prvotní investice je 

vysoká, ale opravdu se vrátí. A hlavně boty, já mám malou a úzkou nohu, nemůžu si 

kupovat boty, že je potřebuju, já musim jít a když je náhodou mají, tak si je musim 

koupit. 

10. Lišil se nějak nákup v těchto obchodech od nákupu v běžných prodejnách? (S 

jakými pocity je to spojeno?) 

Určitě. Zaprvý je tam míň lidí, zadruhý, ty prodavačky, samozřejmě vědí, jestli něco 

koupíte nebo nekoupíte, ale díky tomu, že jsou to jakoby luxusnější obchody, jednak 

tam těch lidí nepřijde tolik, takže si vás pamatují a myslim si, že už vědí, když přijdete, 

že jste tam proto, abyste buď šla za konkrétní věcí a něco vyberete, nebo se jdete jenom 

podívat. 

11. Jak se cítíte, když si obléknete oblečení z tohoto obchodu?  (Je to jiné, než když si 

obléknete běžné oblečení?) 

Já vim, že si za tu sezónu koupim jednu blůzu, ale vim, že je to blůza, která se nehne, 

takže pro mě to nejsou vyhozený peníze.  Asi chlapi na to mají jinej názor, možná ne 

všichni, ale většina, že stejně to nikdo nepozná. To ale není pravda, protože ženy to 

poznají a už se mi několikrát stalo, že třeba manželka jednoho kolegy řekla  „jé, to já 

přesně vim, kde se.. (kupuje)“ a to je docela dobrej pocit… a ona mi ještě řikala „to já 

bych za to nedala“. Ale dala, kdybyste věděla, že si to tam jednou koupíte a jste s tim 

spokojená, tak… 

12. V čem může člověku pomoci nošení značkového oblečení nebo doplňků? (k lepšímu 

pocitu ze sebe sama, obdiv okolí – styl, peníze…?, odlišení se od ostatních?) 

Mně to teda pomáhá, mně třeba pomáhaj i barvy, nosím hodně šátky. 

13. Snažíte se držet krok s módou? (V jakých oblastech – sezónní styly, doplňky…) 

Snažim se, ale že bych byla nějakej módní šílenec, to jako ne, to už mám za sebou… 

14. Kde se s módou seznamujete, kde se inspirujete? (módní časopisy, oblíbený 

obchod, kamarádky, lidé na ulici, slavné osobnosti…?) 

…já když třeba vim, že si něco budu muset koupit, tak si třeba dám do toho časopisu 

takovej ten post it, abych věděla… Od kamarádek ani ne, třeba kolegyně hrozně ráda 

chodí nakupovat se svojí kamarádkou, že jí řekne. Já potřebuju mít zase klid, nemám 

třeba ani ráda, když ta prodavačka… já vim, že je to její práce, ale já si sama musim 

zhodnotit, v tomhle věku už to poznám, že ano, je to dobrý, ale kolikrát asi tak si to 

vezmu na sebe a jestli se mi to vyplatí. Jsou věci, který bych si ani nemusela zkoušet, 

třeba bílý tričko nebo bílou košili, to vim, že když mi padne, tak si ho koupim a nebudu 
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o tom diskutovat, ale pak jsou věci, který bych třeba hrozně ráda měla, ale vim, že je 

nemůžu nosit do práce, tak pro mne pak nemá smysl si je koupit. Třeba mám hrozně 

ráda kalhoty s nízkým sedem, takové ty „nahrávačky“, a ty mám teda troje a o 

víkendu…  ale tady bohužel. 

15. Interpretace vybrané rubriky, článku; Co si myslíte o tomto článku? – diskuse 

(Reklama/doporučení kvalitního zboží/součást životního stylu…) 

Já vycházim z toho, co nosim já, myslim si, že je to možný… asi to může nosit.  

Myslim si, že to funguje jako reklama na ty výrobky, že… tady Korres, to není běžně 

používaná kosmetika, Sisley taky ne, Nivea, ta určitě je, ale ta Talika, ta si myslim, že je 

docela drahá… 

16. Souvisí podle vás obsah těchto rubrik s životním stylem „vyšší vrstvy“? Co je tato 

vrstva? Kým je tvořena? 

Myslim si, že všechno souvisí se všim… třeba ta kosmetika… tak vůni to ano, to si ráda 

vyzkoušim, ale stejně se v konečný fázi vrátim k tý svý oblíbený. Ale možná, že – 

zvlášť pro ty mladší ročníky – že mají pocit, že když nebudou mít v kabelce krém od 

Koressu, tak že by byli out…  ale zase komu budete ukazovat obsah svý taštičky… 

nevim. 

17. Čím se podle vás tento životní styl liší od životního stylu lidí z nižší společenské 

vrstvy? (finanční situace, vzdělání, práce, zájmy…) 

Teď je to strašně vidět, jak je tady nárůst těch zahraničních studentů u nás, obzvlášť 

okolo VŠE, je tu spousta Rusů…  a já si myslim, že oni speciálně…  Máme třeba 

klientku, která provozuje butik v Karlových Varech, a když tam vidim z mýho pohledu 

úplně strašný věci za strašně vysoký ceny, tak ona říká, že když to nebude za 15 tisíc, 

tak oni si to nekoupí. A ono je to pak na nich i vidět, že oni si koupí zubní pastu za 210 

korun (narážka na časopis)… Ty podle mne jako vůbec neřeší, jestli jim to vydrží, jim 

jde prostě o tu visačku. 

Sice šaty dělaj člověka, ale ono to klame.  Je to i o tom, že když se někdo chce dostat do 

nějaký společenský vrstvy, u někoho to i souvisí s tim zařazenim v tý profesi. Já si třeba 

myslim, že spousta těch redaktorek je ve svý podstatě, samozřejmě, že jsou 

nadstandardně ohodnocený, o tom vůbec nikdo nediskutuje, ale je mi jasný, že když 

můžou, tak taky choděj radši v teplákách než ve značkových šatech za tisíce, určitě. 

18. Co všechno může podle vás prozradit o člověku jeho vzhled? 

(Postava/oblečení/úprava vlasů/líčení?) 
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Jednak samozřejmě to, do jaký příjmový skupiny spadá, samozřejmě to souvisí i s tim, 

jestli ta žena je svobodná, nebo se dobře vdala. A potom to vyzařuje takovej ten pocit, 

jak si ten člověk sám sebe váží. Ten kdo ráno vyjde s těma mastnýma vlasama… i když 

ono je to těžký, protože já to vim podle sebe, že někdy se fakt ráno nikomu nechce nic, 

dá si čepici a jde.  

A já to takhle pociťuju hlavně v létě, když tady musíme být nastrojený, potom opravdu 

o tom víkendu je potřeba si od toho odpočinout, třeba se ani nemalovat, nic, protože je 

potřeba tu masku sundat. Takže si myslim, že do určitý míry ta společnost a ta profese 

toho člověka jakoby „zmasí“, že částečně popírá sebe sama, aby nevybočoval. Myslim 

si, že i proto ty nadnárodní společnosti a banky zavedly ty neformální pátky, protože to 

je to, za co já tady pořád u našeho pana šéfa lobuju a on jako ne, ale myslim si, že je to 

dobrý. 

19. Jaký význam má péče o tělo pro Vás? (opět postava/sport/zdraví, potrava, 

oblékání, úprava vlasů, líčení)  

Já jsem strašně líná, takže pro mne to nemá význam vůbec žádnej. Neodsuzuju plastický 

operace, ale nejsem příznivcem toho, že za každou cenu a pro deset vrásek, abych 

vyhodila nevim kolik, tisíc a hlavně ta bolest hraje určitě svojí roli, ale hlavně si 

myslim, že strašně moc lidí si neuvědomuje, že jsou to nevyzkoušený materiály a že se 

v podstatě neví, co v budoucnosti to tomu tělu udělá. A jinak, samozřejmě, že jakmile 

bych začala sledovat, že nějak razantně začínám nabírat, tak asi začnu s tim něco dělat, 

ale jinak mě asi ani časopis nedonutí, abych se začala nějak víc hejbat. Moc nechápu ty 

ženy, který zkouší diety, protože si myslim, že si akorát rozhodí metabolismus, a to je 

všechno. Ale ono je to těžký, že jo. Mám kamarádku, která mi tvrdí: „tobě se to říká“, 

protože já jsem nikdy problémy s nadváhou neměla, jo, já to neodsuzuju, ale jsem ráda, 

že jsem to nemusela nikdy řešit, já jsem hrozně mlsná, takže by mi to asi docela vadilo. 

 

Dana, 22 let, svobodná, studuje VŠ, Praha, příjmová skupina do 6000 Kč 

1. Které ženské časopisy pravidelně čtete? 

Marianne, Elle, InStyle, Marie Claire 

2. Co je na vašem časopisu nejlepší? 

Nejvíc se mi asi líbí, že je tam hodně fotek, ta móda, jsou tam věci, který si třeba 

nemůžu koupit, ale je hezký se na to dívat. 

3. Jaké rubriky máte nejradši? 

Módní nebo filmové – když jsou tam recenze. 
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4. Co vám naopak na vašem časopisu vadí? Které rubriky nečtete/přeskakujete? 

Vadí mi obecně reklamy… 

5. Dělíte se s někým o svůj čtenářský zážitek? Povídáte si s někým o článcích? 

To už teď fakt ne, není moc s kym… čtu časopisy o psychologii a to (o tom) si s lidma 

povídám… maximálně, že máma mi řekne „podívej se tam na stranu… to se mi líbí, 

nebo to bychom si mohly koupit“, ale to je tak maximum. 

6. Je podle vás možné považovat samotný časopis za „luxus“? 

Cena nebo zobrazované oblečení a doplňky ano. 

7. Který obrázek vám přijde luxusnější a proč? (srovnání tří reklamních fotografií; 

popis toho, co je na každém obrázku „to luxusní“ a který je nejluxusnější) 

Dior – tady u toho asi ten náhrdelník, to je hodně zlatý, člověka to zaujme, to jak ona 

vypadá, kopíruje ten flakónek, tohle může někomu připomínat ten náhrdelník a to zlato. 

Já bych to asi za luxus nepovažovala. 

Bottega Veneta – tady u toho nevim, jestli je to luxusní, spíš si myslim, že to lidi 

zaujme, protože to působí, ta Natalie Portman, čistě, přírodně, přirozeně, to by mohlo 

zaujmout ty lidi, je to čistý, ta vůně nebude nějak neparfémovaná, ale taková přírodní, 

příjemná… 

Gucci – u toho mi příjde luxusní, že ona má Gucci kabelku, ale tváří se, že je to přece 

úplně normální, ona je taková obyčejná, obyčejně oblečená, ale, co je na ní luxusní, je ta 

kabelka, ale na tu ani nedává skoro vůbec… (důraz??), vypadá, že z ní ani nemá moc 

radost… 

Já mám svoji oblíbenou voňavku, takže nekoukám na reklamy s voňavkama, ale na 

tašky jsem hodně zatížená, hlavně na Louis Vuitton, možná, že kdyby ta taška byla 

hezčí, tak bych řekla, že jí to i závidim… ale vzhledem k tomu, že se mi nelíbí, tak není 

to jenom o tý značce, že bych tu tašku chtěla, protože je to Gucci. To samý i u těch 

voňavek, já moc nedám na ten luxus, na to, jestli to stálo tisíc, klidně to může stát tři 

stovky, když je to dobrý… 

Pro mne je první Natalia, pak Charlize a pak Gucci. (Bottega Veneta, Dior, Gucci). 

8. Šla jste někdy do obchodů, o kterých jste četla v časopisu? Do kterých?  

Tady v Praze na Pařížský se stydim chodit, protože vim, že si nemůžu nic z toho 

dovolit, tak mi přijde blbý tam okukovat, ale teď jsem byla v New Yorku a tam jsem to 

brala, jako že jsem cizinec, takže jsem byla úplně všude. U Gucciho, u Louise Vuittona, 

u Tiffanyho… Ale v Praze nebo v Česku ne, protože mi přijde, že ty lidi to poznaj, že 

jsi Čech, a když jsi cizinec, tak se k tobě chovaj  líp, protože oni neví, jestli si to můžeš 

dovolit. Ale tady když tam přijdu tak jak jsem, tak je jasný, že budou vědět, ještě si 

pomalu budou myslet, že tam chci něco ukrást. 
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9. Lišil se nějak nákup v těchto obchodech od nákupu v běžných prodejnách? (S 

jakými pocity je to spojeno?) 

Určitě to začíná tím, že když tam přijdeš, tak si tě začnou hned všímat, začnou se hned 

ptát, což normálně nebývá, potom zajímává věc je, že tam většinou nejsou ceny, to je 

kvůli tomu, že lidi, co tam jsou a nakupujou, nepotřebujou vědět, kolik to stojí, to bych 

řekla, že je docela důležitý. A potom, když už to myslíš vážně a chceš si tam něco 

koupit, tak opravdu se tam o tebe víc staraj, že ti vyjdou o dost víc vstříc. No a ten pocit, 

třeba já to tak mám, protože se mi to líbí, chtěla bych takovou kabelku nebo svetr, chci 

to kvůli sobě a někdo zas to má, aby ostatní, že jo… řekli „jé“, já to takhle moc nemám. 

Ale myslim si, že je hezký se hezky oblíkat.  A další je, že v značkových obchodech je, 

že těch věcí maj míň, to znamená, že se pak nestane, že jdeš tady po Václaváku a potkáš 

čtyři lidi ve stejných botech, protože je měli u Bati minulej tejden za pětistovku. To je 

taky velkej rozdíl. A když tam nakupuješ pravidelně, tak tě to taky dostane do nějaký… 

potkáš třeba jiný lidi, v jiný vrstvě, můžeš se takhle dostat úplně jinam, než když jdeš do 

Tesca na Národní. 

10. Jak se cítíte, když si obléknete oblečení z tohoto obchodu?  (Je to jiné, než když si 

obléknete běžné oblečení?) 

Nemám nic (značkového), akorát teď jsem si koupila, třeba tady v Česku je uznávaná 

značka Guess, ale jako v Americe to není zas tak drahý, takže mám bundu a kabelku. 

V tý bundě se necejtim nějak „jinak“, vypadá úplně obyčejně, naopak, taková péřová 

bunda, a jenom tady má to srdíčko, ten symbol, ale když se na ni podíváš, tak to nejde 

poznat, ale mně se líbí, je fajn a nosim jí. Nosila bych ji, i kdyby byla z Hervis sportu za 

200 korun. Ale necejtim se nějak… Z tý kabelky mám teda velkou radost, ale teď ji už 

vůbec nenosim, a to ji mám chvíli, asi dva měsíce. Nevim, asi protože mám strach, aby 

si pak lidi kvůli tomu nemysleli, že jsem namyšlená, protože moje spolužačky třeba 

takovýhle věci nemaj, takže do Olomouce jsem s tou kabelkou ještě nejela, v Praze je to 

v pohodě. Já nerada vyčnívám, takže úplně nepotřebuju, aby všichni si o tom povídali… 

11. V čem může člověku pomoci nošení značkového oblečení nebo doplňků? (k lepšímu 

pocitu ze sebe sama, obdiv okolí – styl, peníze…?, odlišení se od ostatních?) 

Znám lidi, kterým to uškodí, pomůže v negativním slova smyslu, protože jsou 

namyšlený, koukaj tak na ostatní lidi „já mám boty Nike a ty jsi nula“ s tim se setkávám 

docela často. Pomoct to může třeba když sháníš novou práci, jsi v novem kolektivu, 

chceš se nějak uvést a máš strach, že bys tam byla méněcenná, tak to těm lidem může 

vnitřně pomoct, že si řeknou, no tak nebudou se na mě dívat špatně. Ale na druhou 

stranu si myslim, že můžeš být hezky oblečená i z jinýho obchodu, je to sporný, je to 

subjektivní. 

12. Snažíte se držet krok s módou? (V jakých oblastech – sezónní styly, doplňky…) 
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Já nosím věci, který se mi líbí a něco, co byl trend v roce 2009 já teď nosim a je mi 

jedno, že to není trend, hlavně, když se mi to líbí a musim se v tom cítit dobře… taky se 

mi stává, že si koupim novou věc, protože teď je v obchodech, takže je asi trendy a 

strašně dlouho ji nenosim, třeba rok, rok a půl a pak ji vytáhnu a já to mam trendy teď, 

takže moc na to nedám… podle mne je důležitý, aby byl člověk oblečenej slušně nebo 

hezky, ale jestli je to in, nebo out nebo jestli je to drahý, nebo levný, je si myslim jedno. 

13. Kde se s módou seznamujete, kde se inspirujete? (módní časopisy, oblíbený 

obchod, kamarádky, lidé na ulici, slavné osobnosti…?) 

Časopisy, neinspiruje se konkrétními kusy oblečení, ale kombinacemi, barvami… 

14. Interpretace vybrané módní rubriky, článku; Co si myslíte o tomto článku? – 

diskuse (Reklama/doporučení kvalitního zboží/součást životního stylu…) 

Respondentka věří, že redaktorka většinu kosmetických výrobků s sebou nosí, ale 

pravděpodobně ne tak drahé. Poukazuje na to, že všechny by se do avizované taštičky 

ani nevešly. Rozeznává reklamu. 

Tahle redaktorka není známá, ale věřím tomu, že kdyby tam vyfotili nějakou hvězdu, 

třeba tu Natalii Portman, že tohle je její tasštička, tak věřim, že některý bláznivý 

čtenářky by šly a koupily by si lak „Oppi“ za 330 Kč, protože si s nim lakuje nehty 

Natalie, to ale taky nemusí být pravda. 

(Interpretace módní rubriky) Nesnáším popisek „cena na vyžádání v obchodě“, co to je? 

Jdou tam, vyfotí tu šálu, tak se snad můžou zeptat. To mi přijde, že je to takový 

znamení, že to stojí tolik, že jim to bylo trapný, já z toho mám takovej pocit… Tady 

v těch rubrikách je to úplně směšně drahý, vybíraj  věci s cenama, kterým chtěj udělat 

vyloženě reklamu… 

15. Souvisí podle vás obsah těchto rubrik s životním stylem „vyšší vrstvy“? Co je tato 

vrstva? Kým je tvořena? 

Podle mě je těžký říct, co je to vyšší vrstva… když to čte někdo, kdo má příjem 10 000, 

může klidně bydlet i v Praze, je jasný, že sako za 8 000 je pro něj nepřijatelný… ale 

teoreticky i studentka si může koupit boty za 2 000, bude na ně šetřit dýl, ale podle mě 

to není o vyšší vrstvě ale spíš o prioritě… Spíš se nám (časopis) snaží ukázat „takhle se 

oblíká na módních molech“, jenomže existuje spousta kolekcí levný módy. Nemůže si 

to dovolit každej, ale že by to nějak rozlišovalo lidi… podle mě teoreticky, když bude 

šetřit, tak si to může dovolit každej. Jasně, kdybychom brali, že někdo si může koupit 

deset takových sak a obleče je jednou a pak je vyhodí, tak to asi znamená, že na to má, 

že je z vyšší vrstvy, ale myslim si, že klidně může mít třeba kabelku LV ten, kdo si na 

ni holt jenom šetřil deset let a přesto je chudej. 

16. Co všechno může podle vás prozradit o člověku jeho vzhled? 

(Postava/oblečení/úprava vlasů/líčení?) 
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Samozřejmě si všímám, jestli má člověk špinavý ruce, jestli smrdí, ale jestli má díru na 

silonce… nedám moc na tohle. Takže podle mne ve výsledku vzhled není zase tak 

důležitej, jenom když jsou to nějaký extrémy… i kdyby byl ten člověk nějak bláznivě 

oblečenej, každýmu se líbí něco jinýho a podle mne je hrozně těžký to nějak odsuzovat 

nebo soudit. 

17. Jaký význam má péče o tělo pro Vás? (opět postava/sport/zdraví, potrava, 

oblékání, úprava vlasů, líčení)  

Přála bych si , aby to bylo lepší, ale já na to prostě nemám čas, nemám čas na to se ráno 

půl hodiny malovat, bohužel…  je to pro mne důležitý, ale jsou věci, který jsou 

důležitější a teď jsou víc potřeba dělat. Dřív jsem chodila cvičit pravidelně, teď jsem 

byla na dovolený a dost jsem tam přibrala, takže jsem se rozhodla… říkala jsem si, že 

aspoň dvakrát týdně budu chodit. Chodívala jsem pravidelně do solárka, na nehty 

chodim pravidelně, protože ruce mi přijdou strašně důležitý a vlasy hodně zanedbávám, 

teď jsem se rozhodla, že budu chodit častějš. Zase je to všechno o prioritách, o 

penězích, o času. Čas jsou peníze, takže pokud si mám vybrat, že radši pujdu do práce, 

nebo k holiči, na nehty, tak si vyberu tu práci, protože mi to přijde důležitější. 

18. Souvisí podle Vás péče o tělo s životním stylem? 

Určitě a zase to souvisí s tím, co člověk preferuje… třeba modelky musí pečovat o svoje 

tělo, protože ve chvíli, kdy nebudou, tak nebudou mít práci. Já se snažím víc zaujmout 

tím, co mám v hlavě než tím, co mám na hlavě, to je pro mne víc prioritní, protože si 

myslím, že by to tak mělo být. 

„Den modelky jako ideální den“, „normálnímu“ člověku na péči o tělo nezbývá tolik 

času.  

19. Jak byste popsala svůj životní styl?  

Můj životní styl se dá popsat dvěma slovy: nepravidelnost a nevyzpytatelnost.  

Životní styl respondentky je hektický, chce toho stihnout co nejvíc, zdůrazňuje svou 

aktivitu. 

 

Barbora, 24 let, svobodná, vzdělání VŠ, stále studuje, bydliště Kolín, příjem do 

6000 Kč 

1. Které ženské časopisy pravidelně čtete? 

Předplacenou mám Elle a potom co mě zaujme, dneska jsem si koupila MarieClaire a 

myslim, že tenhle měsíc to bude všechno. Někdy Harpers Bazaar a InStyle. 

2. Podle čeho, podle jakých kritérií jste si vybrala časopis, který pravidelně čtete?  
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Předplatné Elle byl dárek k Vánocům a já jsem pro Elle pracovala, byla jsem tam v létě 

na stáži, takže moje maminka došla k názoru, že by bylo dobré mi to předplatit. Oni se 

prezentují jako nejlepší módní časopis, ale mám pocit, že to není jenom o módě, ale mě 

se v Elle líbí i ten obsah. Je tam i co číst, nejsou to jenom obrázky, oni se snaží hledat 

zajímavá témata, takže asi (ho čtu) kvůli módě, kvůli vizuálnímu zpracování i kvůli 

obsahu. 

3. Co je na vašem časopisu nejlepší? 

Mne napadá takové srovnání s Cosmopolitanem, já nepotřebuju dvacet návodů jak si 

užít sex a jak ulovit chlapa a tak. Mne zajímají módní trendy, ale z toho hlediska, že se 

chci spíš inspirovat, Elle přináší hodně fotek z haute couture, z přehlídek, z týdnů módy 

a já to beru jako inspiraci. Kdežto v Cosmopolitanu se dozvím, že v New Yorkru mají 

tu a tu sukni a ta je úplně úžasná… 

4. Jaké rubriky máte nejradši? 

Nejdřív časopis prolistuju, v okamžiku, kdy mne něco zaujme, ať už je to fotka nebo 

téma, tak to si přečtu jako první, ale je to náhoda, nevyhledávám cíleně nějakou rubriku.  

5. Co vám naopak na vašem časopisu vadí? Které rubriky nečtete/přeskakujete? 

Obsah nečtu, jenom prolítnu něco, co se mi zdá jako banální, co se mi zdá, že mi nic 

nepřinese, z čeho se nic nedozvim.  

6. Dělíte se s někým o svůj čtenářský zážitek? Povídáte si s někým o článcích? 

Povídám si o tom s kamarádkou, která pracuje jako PR manažerka, že je to asi trochu 

jiný rozhovor než rozhovor běžné čtenářky, tím že i já k tomu inklinuju, tak ta naše 

debata je spíš dá se říct i pracovní, profesní. 

7. Je podle vás možné považovat samotný časopis za „luxus“? 

Tak ta cena není asi úplně nízká, pro mne jako pro studentku je stokoruna za časopis 

poměrně hodně. A dá se říct, že pro mne je to takový luxus, ale nemyslím si, že koupit 

si takový časopis je vyjádření nějakého luxusního životního stylu, to asi ne, já ten 

časopis beru spíš jako nějakou továrnu na sny. To, že si ráda prohlížím fotky 

z přehlídek od Diora, neznamená, že i já nosím Dior. 

8. Který obrázek vám přijde luxusnější a proč? (srovnání tří reklamních fotografií; 

popis toho, co je na každém obrázku „to luxusní“ a který je nejluxusnější) 

Já si mysli, že z těchto tří je to nejvíc vidět na J´adore (Dior), protože je zlatý, zlato je 

symbol luxusu, to je pro mě asi to, co mi připomíná luxus. 

Bottega Veneta, ta modelka je krásná, je to prostě krásná žena a přitom ta reklama je 

černobílá, je hezčí… i teď je takový trend, že jakmile chtějí mít slečny hezkou 
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fotografii, tak ji velmi často nějak barevně upraví a velmi často je černobílá, takže 

možná, že to barevný zpracování a výběr modelky je taky nějaký symbol luxusu a ono 

to vlastně patří i k tomu flakonu, který je takový jednoduchý, tak si myslim, že by se 

k tomu nehodilo barevný ztvárnění, jako je třeba u Diora nebo u Gucciho. 

Minimalismus jako symbol luxusu, minimalismus, krása, jednoduchý make-up. 

A Gucci? To mi přijde jako taková hezká jarní reklama, barevná, co je tam symbol 

luxusu? Samotná značka Gucci je luxus, jasně, ta kabelka s nepřehlédnutelným logem, 

myslim si, že kdo si koupí takovou kabelku, chce všem říct „já mám značkovou 

kabelku!“. Proto se tolik nosí Vuitton, protože je tam všude vidět „ LV“. 

Jako symbol luxusu vnímám ten Dior, paradoxně ale ten parfém je hodně rozšířený, 

takže parfém jako takový už dneska není luxus. Ale možná že i tím, že se prezentuje 

jako luxusní, se dokázal tak rozšířit. Na druhém místě Gucci, kvůli značce a kvůli tomu, 

jak tu reklamu prezentuje, že ve středu je ta značková kabelka, kde je viditelný to logo. 

Pak Bottega Veneta, to asi nebude tak známá značka a ani si nemysli, že ta reklama se 

chce prezentovat jako prvoplánově luxusní. 

9. Šla jste někdy do obchodů, o kterých jste četla v časopisu? Do kterých?  

Musím se přiznat, že v Čechách ne. Já jsem studovala v Paříži a tam to není zase tak 

výjimečný chodit do těhlech obchodů, takže tam jsem se občas šla podívat, protože tam 

je to i jinak vnímaný, to, co my tady považujeme za luxus, tam není luxus. Tam to není 

běžná věc, kterou si může dovolit kdokoli, ale mít značkovou kabelku není luxus.  A 

máme i strach chodit do takových obchodů, „protože si to nemůžu dovolit, tak se tam 

nepůjdu ani podívat“. V Paříži jsou na to prodavači i školení, oni jsou zvyklí, že k nim 

chodí turisti, mají džíny a šusťákový bundy, ale oni tam jsou schopný utratit velký 

množství peněz, protože je to suvenýr z Paříže. Hlavně teda japonský turistky, když 

jedou na letiště, tak jsou obtěžkaný taškama  Vuitton, Dior, Chanel a oni tu pařížskou 

módu zbožňujou, takže oni jsou na turisty zvyklí, jsou zvyklí, že tam chodí lidi, kteří 

nemají momentálně na sobě Dior, ale chtějí k němu přijít. 

10. Lišil se nějak nákup v těchto obchodech od nákupu v běžných prodejnách? (S 

jakými pocity je to spojeno?) 

Paradoxně tim přístupem prodavačů, že se mi okamžitě věnují.  Zeptají se mne, jestli se 

chci jenom podívat, jestli mi můžou nějak poradit, pomoct, jestli mám nějakou 

představu toho, co sháním. A pokud se jdu jenom podívat, tak nemají problém s tím, že 

se podívám, poděkuju a odejdu. V běžný konfekci se mi málokdy stane, že by se mi 

prodavačka hned věnovala, tak to je asi ten nejmarkantnější rozdíl v přístupu toho 

personálu, jinak samozřejmě ten obchod jinak vypadá. Já myslim, že i konfekce se 
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hodně zaměřuje na to, že tam má člověk jakousi svobodu a nepotřebuje hned toho 

prodavače, může si to oblečení nebo ten produkt vybrat sám, najít si svoji velikost a 

někomu to třeba vyhovuje. Já si myslim, že my jako Češi jsme do obchodu a snažíme se 

být neviditelní, hlavně aby po mně nikdo nic nechtěl, ale zase ten prodavač musí být 

takový profesionál, že by měl zjistit, jestli je mi to příjemné, nebo ne když mi přinese 

oblečení do kabinky, posoudí „tohle sedí, tohle ne“…  Já si taky můžu říct, co chci 

sama, to už je o tý komunikaci a o tom, jestli ten prodavač je skutečně profesionál. 

11. Jak se cítíte, když si obléknete oblečení z tohoto obchodu?  (Je to jiné, než když si 

obléknete běžné oblečení?) 

Já jsem si tam nikdy nic nekoupila, to je stejný jako s těma časopisama, pro mne je to 

inspirace. A že bych měla značkový oblečení Dior a tak, to určitě ne, takže nemůžu 

posoudit. 

12. V čem může člověku pomoci nošení značkového oblečení nebo doplňků? (k lepšímu 

pocitu ze sebe sama, obdiv okolí – styl, peníze…?, odlišení se od ostatních?) 

(Ne značkové oblečení, ale dobře padnoucí, barevné…) Dobrý pocit sám ze sebe a ono 

to dělá hrozně moc, přesně to jsem dneska zažila. Mne dneska začíná semestr, o kterym 

vim, že bude hodně těžkej, že jednu školu končim a druhá má poměrně náročnej 

program, takže mám před sebou takovou tíhu a říkala jsem si, jak to chci zahájit, tak 

jsem si vzala nový šaty, učesala jsem si ráno drdol a vzala jsem si podpatky a říkala 

jsem si, když se hezky obleču, budu mít radost z toho oblečení, tak třeba ten den to 

nějak změní, bude aspoň trochu pozitivní, než kdybych ráno vyšla v džínách a v bundě. 

13. Snažíte se držet krok s módou? (V jakých oblastech – sezónní styly, doplňky…) 

Určitě, mě to zajímá, co se zrovna nosí a snažím se z toho vybírat, co by mi mohlo 

sedět. 

14. Kde se s módou seznamujete, kde se inspirujete? (módní časopisy, oblíbený 

obchod, kamarádky, lidé na ulici, slavné osobnosti…?) 

V časopisech, na internetu. 

15. Interpretace vybrané módní rubriky, článku; Co si myslíte o tomto článku? – 

diskuse (Reklama/doporučení kvalitního zboží/součást životního stylu…) 

(jde o reálnou kosmetickou taštičku dané redaktorky?) Ale jo, ono je asi divný, že tam 

má holítko a takový věci. Já ji znám jako velmi zaměstnanou ženu, která tou prací 

opravdu žije, věřim tomu, že… (skutečně využije holítko i přes den) a tomu, že tam nosí 

jak klasickou modrou Niveu, tak parfém od Chanelu. Já si myslim, že ona nemá důvod 

tam dávat něco, co by jí samotný třeba nevonělo, minimálně s každou tou věcí má 
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zkušenost. Samozřejmě, tam jsou na časopisy jako je Elle takový tlaky, že na stránky, 

kde se prezentují produkty, by se měli dávat inzerenti. Tak samozřejmě, je to asi nějaká 

podpora inzerenta, ale zase na druhou stranu, proč by tam dávala Niveu, nebo termální 

vodu od Avéne, kdyby ji opravdu nepoužívala, nebo tampóny OB… Těch produktů, 

který oni tam mají na vyzkoušení, je opravdu velká, velká řada. Myslim si, že tohle je 

něco, co ona opravdu zná. 

16. Souvisí podle vás obsah těchto rubrik s životním stylem „vyšší vrstvy“? Co je tato 

vrstva? Kým je tvořena? 

Pro někoho to tak určitě může být, já to tak nevnímám, ale znám slečny, mám 

kamarádky, který to tak prostě berou. Pro který je ta značková taška Vuitton vyjádřením 

příslušnosti k nějaký skupině. Mám jednu kamarádku, která nemá nějak vysoký příjem, 

ale ta značková věc je pro ni tak důležitá, že se dokáže omezit v jiných věcech a 

pořizuje si značkový věci. Ale já to prostě tak neberu, pro mě není důležitá ta značka 

produktu, ale to, jestli mi sluší, jestli mi vyhovuje. 

17. Co všechno může podle vás prozradit o člověku jeho vzhled? 

(Postava/oblečení/úprava vlasů/líčení?) 

Vzhled o člověku vypovídá hodně, zrovna s váhou je to komplikovaný, protože váha 

může být příznakem nějakého zdravotního problému, stejně jako nečistá pleť, takže to 

se hůř posuzuje, takže já se snažím se tím neřídit. To jsou věci, který člověk do jistý 

míry asi nemůže ovlivnit, ale samozřejmě se dívám na to, jestli ten dotyčný je 

upravený.. . prostě vzhled je součástí osobnosti, vzhled je možnost, jak já sama sebe 

můžu vyjádřit. A i to, že se někdo nestará o svůj vzhled něco vypovídá, třeba je to 

součást jeho image… je mu jedno, co nosí, i to může být vyjádření jeho osobnosti. 

18. Jak byste popsala svůj životní styl?  

Přemýšlím, co všechno je životní styl, můj životní styl samozřejmě ovlivňuje, že stále 

ještě studuju, i to, že nebydlím v Praze, hodně času trávím dojížděním, to ovlivňuje, co 

si ráno vezmu na sebe, protože musím v tom dojít na nádraží, nasednou do vlaku, 

zvládnout v tom cestu vlakem a celý den ve škole a zase zpátky, takže to oblečení by 

mělo být pohodlný. To určitě ovlivňuje můj životní styl, to, jak vypadám, prostě si ráno 

nevyrazím do školy v patnácti centimetrových jehlách, protože vím, že bych nedošla ani 

do tý Hybernský. To, jak se starám o tělo do jistý míry moje vášeň pro tanec, ale není to 

cílený cvičení, že bych šla do fitka a tam hodinku posilovala nebo cvičila aerobik, spíš 

se ten pohyb musí stát mým koníčkem a tak vlastně nijak nevnímám, že pečuju o to 

svoje tělo. Jestli si dávám nějak pozor na jídlo, což jídlo je určitě součást životního 

stylu, jak kdy, někdy ano, někdy ne. Prostě si nemyslim, že se to vždycky dá úplně 
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uhlídat a když mám na něco chuť, tak si to dám, ale zase si musím samozřejmě 

uvědomovat to, co jsem snědla a že bych tomu měla přizpůsobit ten svůj energetický 

výdej. Já se snažím být tak nějak v rovnováze… 

 

Gabriela, 50 let, vdaná, středoškolské vzdělání, bydliště Praha, příjem 15 001 – 

20 000 Kč 

1. Které ženské časopisy pravidelně čtete? 

Marianne a z těch dámských časopisů Tinu, Katku, někdy i Blesk pro ženy, i když 

Blesk nečtu zásadně jako noviny, ale ten Blesk pro ženy si myslím, že je úplně o něčem 

jiném, dřív jsem četla hodně Vlastu, teď už tedy míň, protože bych řekla, že ji výrazně 

zdražili. Třeba Elle mi přijde na mě hodně drahej a zas až tak mě to nezajímá (Elle spíš 

pro mladší, do 30 let).   

2. Podle čeho, podle jakých kritérií jste si vybrala časopis, který pravidelně čtete?  

My jsme si ho začaly kupovat s kamarádkou, hnedka když začal vycházet a pro nás to 

byl časopis, kterej byl finančně přijatelnej, a byla tam spousta věcí, která nás obě 

zajímala. Musim teda říct, že ten začátek toho časopisu byl pro mě mnohem zajímavější 

než teď, jednou jsem marodila a ten časopis jsem si koupila a přečetla jsem ho opravdu 

od začátku do konce a nebylo tam nic, co by mě nezajímalo, co bych přecházela, to mi 

přišlo fakt úžasný, což teď je to horší. 

Časopis mi přináší rozptýlení, odreagování, občas mě to trošku nakoplo, když jsem byla 

třeba unavená, smutná, když jsem měla pocit, že nic hezkýho není, přečetla jsem si to a 

řekla jsem si „jé, bezvadný, je spousta zajímavých věcí, který člověk může vidět, 

spousta věcí, který člověk v životě může zažít“. 

Doma časopis moc nečtu, protože je mi naprosto jasný, že tam toho moc nepřečtu, 

v tramvaji už je to teď horší, protože používám brýle na čtení a to mi strašně komplikuje 

situaci, většinou jsem to udělala tak, že když jsem třeba jela domů (z práce), tak jsem si 

sedla někde v kavárně, dala jsem si kávu a tam jsem si ho dvacet minut, půl hodinky 

prohlížela. 

3. Jaké rubriky máte nejradši? 

Většinou nějaký psychologický téma, tam se řešily otázky věku, třeba problematika 

toho, že i žena ve vyšším věku třeba může ještě sehnat nějaký dobrý zaměstnání nebo 

zásadně změnit svůj život, to mi přišlo vždycky nejzajímavější. Pak jsem si prohlížela 

rubriky „kultura“, jednak výčty nových knih, který vycházely, kulturních akcí, pak to 

byla určitě taky móda.  
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4. Co vám naopak na vašem časopisu vadí? Které rubriky nečtete/přeskakujete? 

Teď jsem třeba přeskakovala o zařízení bytu, to mi přišlo absolutně předražený a vim, 

že bych si ho nikdy nekoupila a teď třeba spousta těch reklam, předražený boty, 

oblečení, předražená kosmetika, dřív toho tam tolik nebylo, teď je to horší.  

5. Dělíte se s někým o svůj čtenářský zážitek? Povídáte si s někým o článcích? 

Určitě, s kamarádkou, ona je rychločtenář, ona má časopis přečtený během dvou dnů, 

s ní jsme probíraly, co nás zajímá, co nás nezajímá… 

6. Je podle vás možné považovat samotný časopis za „luxus“? 

Já bych řekla, že Marianne ne. Je to šedesát korun měsíčně, občas, když je tam třeba 

nějaký dáreček, tak to stojí kolem stovky, to si myslim, že za měsíc luxus není. 

7. Který obrázek vám přijde luxusnější a proč? (srovnání tří reklamních fotografií; 

popis toho, co je na každém obrázku „to luxusní“ a který je nejluxusnější) 

Dior: na mě to působí celkově přeplácaně, je tam hrozně moc lesku a všechno je to 

laděný do zlata, tak na mě to působí, že se to snaží vzbudit dojem toho, že půjde o 

luxus. Myslim si, že ta vůně není z těch nejlevnějších. 

Gucci: kdybych nevěděla, co je značka Gucci, tak to na mě nějak luxusně nebude 

působit. To oblečení modelky mi přijde takový přirozený. 

Bottega veneta: tím, že je to laděný do takových hnědých tónů, tak taky to na mě 

nepůsobí nějak zvlášť luxusně, vim, že ta vůně asi taky bude z dražších, ale řekla bych, 

že si to nehraje na luxus. 

Nejbližší je mi Gucci, jednak mi to přijde barevně příjemné a vůbec výraz modelky je 

pro mě příjemnější, než když se modelky mračí. 

8. Šla jste někdy do obchodů, o kterých jste četla v časopisu? Do kterých?  

Marianne neukazuje ty nejdražší obchody, klidně nabídne i boty od Bati i kosmetika se 

dá vybrat levnější, takže určitě. Když tam popisovali dejme tomu make-up, tak byl třeba 

dražší, ale řekla jsem si, že ten by mě třeba zajímal, protože je to věc, do který se 

vyplatí investovat, tak jsem se tam třeba i šla podívat, šla jsem si pro vzoreček nebo 

jsem to vyzkoušela. I díky tomu časopisu jsem se dostala do obchodu, kam bych 

normálně nešla. V oblečení bych taky spíš volila ty levnější, střední třídu, do těch 

dražších (obchodů) ne. Já to ž to nemám ráda i z toho důvodu, že tam skoro nejsou 

nikdy lidi a nemám ráda, když tam přijdu a nemám možnost se podívat a hned se na mě 

vrhne prodavačka, já to chápu, že je tam od toho, ale pronásleduje mě, ptá se mě, co si 

chci koupit, ale já se chci třeba jenom podívat a pak je mi to trapný, že si nic nekoupím. 

Spíš volim takový obchody, kde vidim, že je víc lidí a že se tam svobodně můžu 

pohybovat a podívat se, co tam je.  
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9. Lišil se nějak nákup v těchto obchodech od nákupu v běžných prodejnách? (S 

jakými pocity je to spojeno?) 

Byla jsem nakupovat se svou dcerou v Pietro Filippi, ten je z těch dražších, ona dostala 

nějaký peníze od babiček a chtěla si koupit něco, co se opravdu nevidí na každym rohu, 

tak jsme v tom obchodu stávily určitě aspoň hodinu. Musím říct, že prodavačky se nám 

opravdu věnovaly, a že tomu rozuměly, že viděly, že tahle velikost není přesně, že 

přinesly buď větší, menší, že řekly tohle se k vám hodí, nehodí, přišlo mi, že to nechtěj 

prodat za každou cenu, že záleží na tom, aby se v tom člověk cítil dobře, aby vypadal. 

Takže to jsem spíš oceňovala. To v těch obchodech, kde je zboží levnější, nebývá, tam 

si vezmete třeba pět věcí, naskládáte to na sebe a nikdo se nepodívá a neřekne třeba „to 

vám sluší a tohle byste neměla“. 

10. Jak se cítíte, když si obléknete oblečení z tohoto obchodu?  (Je to jiné, než když si 

obléknete běžné oblečení?) 

Třeba obchod Attrativo, tam jsem si občas něco koupila, ten je opravdu poměrně drahej, 

ale když je tam sleva třeba 50 procent, tak už se to vyplatí a všimlo si toho spíš moje 

okolí, dámy, který si všimnou, že máte na sobě něco, co běžně k vidění není, ale 

nemůžu říct, že bych si připadala, že jsem něco lepšího… Ten pocit, že máte na sobě 

věc, která je kvalitně ušitá, je příjemnej. 

11. V čem může člověku pomoci nošení značkového oblečení nebo doplňků? 

(k lepšímu pocitu ze sebe sama, obdiv okolí – styl, peníze…?, odlišení se od 

ostatních?) 

Já se, co se týče zaměstnání, pohybuju spíše mezi lidmi, kteří patří spíš mezi tu střední 

třídu, nebo trochu nižší, protože ty platy tam nejsou až tak vysoké. Pak jsem ale i zažila 

lidi, kteří se vysloveně jenom vyžívali v tom, aby měli něco krásného, aby se tím 

vyčlenili, aby ukázali „my na to máme“. Tam už asi vůbec nešlo o to mít jeden hezkej 

kousek, ale o to, aby ostatní viděli, že na to má. 

12. Snažíte se držet krok s módou? (V jakých oblastech – sezónní styly, doplňky…) 

Já se o módu zajímám, a zajímala jsem se, vždycky mě to bavilo. Měla jsem období, 

kdy jsem ulítla, asi jako každá žena, že máte pocit, že je to krásný, a že vám to bude 

sedět, tak si to koupíte a pak to leží ve skříni, protože si to na sebe nevezmete. Teď už 

jsem rozumnější, ale pořád mě to baví a zajímá, ráda se podívám, člověk něco vyzkouší, 

někde se inspiruje. Je to pro mě inspirace, určitě to není takové otrocké následování 

módních trendů… 

Mně se u lidí strašně líbí, když mají svůj styl, že vyhmátnou třeba kousek, který je 

módní, moderní a pak s tím dokáží zkombinovat věci, který v tom šatníku mají rok, dva, 
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tři roky. Takže jednak drží krok, ale zase to není ten typ, která musí mít hned všechno, 

co se objeví a pak to na sebe naskládá bez hlavy a bez paty. 

Já pracuju na místě, kde (oblékání) nikdo moc neřeší, takže kdybych přišla v džínách, 

tak se nic neděje, když přijdu v šatech, tak se taky nic neděje, je to vysloveně jenom na 

mně. Ale měla jsem i zaměstnání, kde jsem měla pocit, že bych na to měla dbát víc, 

protože jsem se hodně setkávala hodně s lidmi a myslim si, že i pro toho nadřízeného 

bylo důležité to, jak já vypadám, že jsem ho tim i prezentovala. 

Teď v tom (pracovním) kolektivu jsem kupodivu skoro nejmladší a naopak tam jsou 

ženy, které na to oblékání moc nedají, a vždycky jsem já byla ten člověk, který se 

trošku hlídal, protože jsem cítila, že když mám na sobě trošku něco lepšího, dražšího, 

tak na mě koukaj trošku divně, tak jsem se spíš držela zkrátka, protože mi to nebylo 

příjemné. Rozhodně nejsem člověk, který vyhodí tisíce za módu, ale zase jsem se 

snažila vypadat dobře, protože oni to vnímají jinak, tam je ta závist. Spíš si vezmu ten 

svetr a kalhoty, i když třeba pěknější, než bych si vzala nějaký z těch hezkých šatů, 

který jsem nosila dřív. A když je příležitost, koncert nebo divadlo, pak už si to vezmu a 

přijde mi to celkem přirozené. 

13. Interpretace vybrané módní rubriky, článku; Co si myslíte o tomto článku? – 

diskuse (Reklama/doporučení kvalitního zboží/součást životního stylu…)  

(Kosmetická rubrika) Z těch věcí, co tady vidim, tak třeba taky hodně nosim, to jsou 

věci, který člověk docela dost potřebuje, asi bych nenosila mezizubní kartáčky, ty 

používám večer… Já se přiznám, že musím být připravená na každou situaci, která by 

mohla nastat, když mi praskne někde oko, tak já sebou nosim jehlu, nit a tohleto jsou 

věci, který myslim, že žena může potřebovat a když je nemá, tak jí můžou chybět.  

Myslím si, že se všemi výrobky zkušenost nemá (redaktorka), protože jsou tam různé 

značky a že by žena takhle zkoušela, tomu bych asi nevěřila. 

(Módní rubrika) Tohle by mě určitě zaujalo, protože červená barva je pro mě strašně 

příjemná a protože mám úchylku na boty, mám ráda vysoký podpatky, tak jako první 

bych se dívala na ty boty, kolik stojí a na boty to je pro mě přijatelná cena, když mají 

být kvalitní, tak nemůžou stát tři stovky. Pak bych se podívala na to, co já bych si na 

sebe určitě vzala, toho by tady moc nebylo, ty šaty by se mi líbily, určitě ta šála, určitě 

by nenosila klobouk, brýle se mi určitě nelíbí, pak se mi strašně nelíbí ten kabátek… 

Kdybych chtěla takovéhle šaty, tak si nebudu šetřit na šaty za 7 tisíc, ale spíš bych se 

podívala v jiném obchodě.  

14. Souvisí podle vás obsah těchto rubrik s životním stylem „vyšší vrstvy“? Co je tato 

vrstva? Kým je tvořena? 
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Myslim si, že běžná česká žena nechodí do obchodů… Mark Caine, to ani neznám, tady 

to mě překvapuje, že to sako je H&M a to sako stojí hodně peněz, to bych nečekala. To 

bych řekla, že už svědčí o nějakém trošku jiném stylu, protože já ve svém okolí 

nepotkávám takhle oblečený dámy… Já jsem si myslela, že tenhle časopis je určen 

ženám všech kategorií, ale myslim si, když si ho koupí žena, která vydělává to, co já, 

tak pak ji to přijde třeba nespravedlivý a řekne si „proboha, proč sem najednou dávaj 

věci, který si třeba já koupit nemůžu a moje kamarádky koupit nemůžou“, přijde mi to 

zbytečný. Třeba bych tam zvolila něco jinýho, anebo bych tam dala něco, co je dražší, 

ale zase srovnatelný v jinym obchodě za nižší cenu. 

15. Co všechno může podle vás prozradit o člověku jeho vzhled? 

(Postava/oblečení/úprava vlasů/líčení?) 

Jednak může ukazovat na to, jak se cítí psychicky, to vim z vlastní zkušenosti, že když 

mi není dobře, tak se mi nechce a volim tmavou barvu a bez šperků a nějakýho 

výraznějšího líčení a naopak, když je člověk v pohodě a spokojenej, tak si spíš oblíkne 

červenou a vezme si výraznější šperky. A rozhodně svědčí o tom, jestli o sebe má chuť 

pečovat nebo nemá chuť pečovat, protože je spoustu žen, které nemají extrémně moc 

peněz, ale jsou vždycky hezky oblečené, hezky sladěné, vyžehlené, třeba si všímám 

hodně svetrů, protože někdo má svetr, třeba ho vypere, ale je tam spousta těch žmolků a 

ten model to srazí. To určitě svědčí o tom, jestli o sebe pečuje nebo nepečuje a taky 

třeba že pro něj je důležitý, jak působí na okolí, že to nezanedbává, že mu to není 

lhostejný.  

16. Jaký význam má péče o tělo pro Vás? (opět postava/sport/zdraví, potrava, 

oblékání, úprava vlasů, líčení)  

Já jsem o sebe vždycky pečovala a myslim si, že to dělám do teď, někdy jsem třeba 

unavená a nechce se mi až tolik, ale jako rozhodně bych nevyšla ven, kdybych měla 

neupravený vlasy nebo úplně nenalíčená, taky se to někdy stane, ale vždycky se snažim 

mít ze sebe aspoň trošku dobrej pocit, že se na to dá koukat. A když potkám někoho 

známého, aby se mě nelek a neřek „ ježiš takhle já tě vůbec neznám“. Pro mě to je 

důležitý. A vždycky když si na sebe vezmu něco, co vim, že vypadá dobře, tak mám i 

lepší pocit a lepší den, že mám pocit, že opravdu to okolí to tak vnímá, že se mu to líbí, 

někdo mi to třeba pochválí, tak ta zpětná vazba je hrozně příjemná, když to okolí si toho 

všimlo, že jsem se snažila a že se to povedlo. 

17. Souvisí podle Vás péče o tělo s životním stylem? 

Já bych řekla, že to souvisí s povahou toho člověka, spíš je to tak, že jsou lidi, který to 

nemaj v sobě, nějak jim to nic neříká, nebo to prostě v sobě mají a pečujou o sebe, ať je 

to dělník, třeba moje maminka byla dělnice, ale vždycky o sebe pečovala, vždycky byla 



   

 101 
  

čistá, měla hezky upravený vlasy a i teďka, už stará dáma, vždycky chce vypadat, aby 

se na to dalo koukat a když jde nakoupit, tak taky tam nejde oblečená jako chodí třeba 

doma po zahradě. Myslim si, že to v tom člověku je, nebo ne. 

18. Jak byste popsala svůj životní styl?  

Protože už je mi tolik, kolik mi je, tak se snažím skutečně se udržovat v kondici, 

protože to je fakt to nejdůležitější, a snažim se udržovat jak ve fyzické, tak ve psychické 

kondici, protože to jde ruku v ruce. Co se týče té fyzické kondice, tak já cvičím ráno a je 

to pár cviků, který mám zajetý, ale vim, že mi to vždycky pomůže nastartovat ten den, 

že se rozhýbu. Pak strašně ráda chodim pěšky, a rychle, mám ráda přírodu. Co se týče 

stravy, tak já jsem spíš typ, kterej toho moc nesní, tak tam nemám problém s tím, abych 

se udržela váhově docela přijatelně. Jinak se snažím udržovat i v psychické kondici a 

sledovat, co se kolem mne děje a poslouchat lidi, o čem se mluví, jaký maj názory, a 

zajímá mě nejen to, o čem se baví moji vrstevníci, ale hodně inklinuju k mladým lidem, 

protože s nimi žiju, mám dva studenty doma, tak se snažim s nima trošku držet krok 

 

Helena, 41 let, vdaná, VŠ vzdělání, bydliště Praha, příjem 40 001-50 000 Kč 

1. Které ženské časopisy pravidelně čtete? 

Marianne 

2. Podle čeho, podle jakých kritérií jste si vybrala časopis, který pravidelně čtete? 

Jsou tam články, který jsou relativně dobře propracovaný, jsou tam témata, který mě 

zajímaj, hlavně psychologický a rodinný. 

3. Co vám naopak na vašem časopisu vadí? Které rubriky nečtete/přeskakujete? 

Módní stránky. 

4. Co je na vašem časopisu nejlepší? 

Na to, co mě zajímá, jsou tam občas docela ucelený názory, že se tomu někdo chvíli 

věnuje a pak to publikuje. 

Nejčastěji čtu doma, je to pro mne odpočinková četba, relaxace, utřídění informací. 

5. Dělíte se s někým o svůj čtenářský zážitek? Povídáte si s někým o článcích? 

Výjimečně, někdy, je to pro mne. (proto pouze výjimečné sdílení článků). 

6. Je podle vás možné považovat samotný časopis za „luxus“? 

Cena je v tom předplatném přiměřená, což je výhodný. Ty dárečky jsou takový vždycky 

nic moc, pokud to není nějaká kosmetika, tak se to moc neužije a i ta kosmetika je 

taková… je to vždycky reklamní předmět. 
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7. Který obrázek vám přijde luxusnější a proč? (srovnání např. tří reklamních 

fotografií; popis toho, co je na každém obrázku „to luxusní“ a který je 

nejluxusnější) 

To je asi ta stránka, kterou bych rovnou přeskočila, parfémy si nekupuju a nějakou 

koženou taštičku taky ne, prostě já v tom časopisu hledám jiný stránky. Ta reklama je 

gró,  ty reklamy tam musej být, aby se to zaplatilo. Na ty reklamy se ani nedívám, spíš 

je cíleně otáčim. 

Nejluxusněji působí Dior, potom Botegga Veneta, nejméně Gucci. Pro mě není 

příjemný žádný z těch obrázků, protože jsou to produkty, který bych si nikdy nekoupila, 

opravdu ne. Já ty reklamy ignoruju. 

8. Šla jste někdy do obchodů, o kterých jste četla v časopisu? Do kterých? 

Někdy jo, protože jsou ty dny Marianne, to se podívám, prohlídnu si to a snažim se 

využít nějaký oblečení nebo něco pro domácnost (obchody jako AlpinePro, ScanQuilt, 

Rossmann). Taky v dražších obchodech jsem se byla podívat, jestli by něco s tou slevou 

nebylo finančně přijatelný. 

9. Lišil se nějak nákup v těchto obchodech od nákupu v běžných prodejnách? (S 

jakými pocity je to spojeno?) 

Ne, tam se platí značka, nikoliv kvalita, jsem opravdu o tom hluboce přesvědčená. Já 

jsem do těch úplně super drahejch určitě nechodila, prostě pro mne oblečení není 

takovej bod, za kterej bych chtěla utrácet to, co se třeba inzeruje v těhlech časopisech. 

10. V čem může člověku pomoci nošení značkového oblečení nebo doplňků? (k lepšímu 

pocitu ze sebe sama, obdiv okolí – styl, peníze…?, odlišení se od ostatních?) 

V mém okolí ne, jako vím, že nosej, rozhodně ve vyšší míře než já, ale že by se tim 

nějak chlubili, to ne. 

11. Snažíte se držet krok s módou? (V jakých oblastech – sezónní styly, doplňky…) 

Snažím se, ale rozhodně ne cestou značkového oblečení, já jsem spíš pro sportovní 

módu i vzhledem k mému povolání, že to prostě nevyužiju. 

12. Inspirujete se v oblasti módy vaším oblíbeným časopisem? 

Já bych tohle přeskočila, protože já v tomhle časopise módní inspirace úplně ignoruju, 

to nemá cenu. 

13. Interpretace vybrané módní rubriky, článku; Co si myslíte o tomto článku? – 

diskuse (Reklama/doporučení kvalitního zboží/součást životního stylu…) 

(Kosmetická rubrika) Já si tohle taky moc nečtu, protože já se orientuju v tom, co máme 

v lékárně, pak se kdyžtak podívám, jak si stojí něco, co znám, ale rozhodně si tohle 

nepročítám, já prostě pročítám jiné rubriky. 
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Já nenosím žádnou kosmetickou taštičku, mám jenom lůj na rty. Věřila bych 

(redaktorce), že to tam má. Já nejezdím vozem, ale nosím, takže nemám kosmetickou 

taštičku. 

14. Souvisí podle vás obsah těchto rubrik s životním stylem „vyšší vrstvy“? Co je tato 

vrstva? Kým je tvořena? 

Určitě je ten časopis cílenej na vyšší třídu, protože normální lidi by si nekoupili ani ten 

časopis a i ty problémy těch čtenářek jsou jiný, než je běžná populace. Je to asi vyšší 

střední třída, jako Elle je asi ještě horší, tam je tý módy asi víc, tady mi přijde, že to má 

nohy na zemi v nějakých těch článkách, ale tamto bych si nekoupila. Měla jsem to 

v ruce, ale nebylo tam prostě co číst. 

15. Co všechno může podle vás prozradit o člověku jeho vzhled? 

(Postava/oblečení/úprava vlasů/líčení?) 

Určitě může, ale vzhledem k tomu, jak žiju, jakým životním stylem, tak v mém 

povolání, když jsem celá bílá, tak to nepřipadá v úvahu. Jsem spíš sportovní člověk a 

mám to do práce sedm minut jedním autobusem a nemá smysl, abych se do práce 

oblíkala, to je úplně mimo mísu. A když je třeba nějaká příležitost, tak mám něco na 

sebe a mám toho málo, to právě souvisí s tim, že to prostě neužiju. 

16. Jaký význam má péče o tělo pro Vás? (opět postava/sport/zdraví, potrava, 

oblékání, úprava vlasů, líčení) 

Kosmetika jenom tak, abych nezaostávala, zdravý životní styl je rozhodně to, co mě 

zajímá a i se v tom časopise něco někdy najde, nějaký doporučení. 

17. Souvisí podle Vás péče o tělo s životním stylem? 

Jednoznačně, protože člověk, kterej něco ví, je ochotnej se o svý tělo víc starat, než 

člověk, kterej je hloupější, nebo žije na nižší životní úrovni, protože se stará, aby se 

najedl, a ne čeho se nají. 

 

Iveta, 25 let, svobodná, vzdělání VOŠ, bydliště Praha, příjem 15 001-20 000 Kč 

1. Které ženské časopisy pravidelně čtete? 

Cosmopolian, ne tak pravidelně Elle, všechno, co se mi dostane do ruky. 

2. Podle čeho, podle jakých kritérií jste si vybrala časopis, který pravidelně čtete?  

K mému věku se tak nějak nejvíc blížil, tamty mi už přišli pro starší generaci, než jsem 

já. Těch témat si tam najdu víc, retré se mi blíží, než ty ostatní. 

3. Jaké rubriky máte nejradši? 
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Já si to nejdřív prolistuju, nejdřív koukám na módu, na doplňky, i ty domácí věci, no a 

potom teprve si to prolistuju znova a čtu články, které mě zaujmou. Není to tak, že bych 

měla vyloženě takový čas, že bych vždycky nutně otevřela stránku a četla. 

Já se přičtení pobavim, něco mě třeba zaujme, něco mi třeba trošku rozšíří obzor, ale 

spíš mě zajímá, co řeší ti lidi, co to píšou, co je zajímá, co je jejich tématem. Nejčastěji 

ho čtu ve vlaku, když jedu do Ostravy vlakem, tak ho mám sebou. Doma čtu, ale na to 

mám docela málo času… Je to odpočinek, kafe a časopis a je to ono. 

4. Co vám naopak na vašem časopisu vadí? Které rubriky nečtete/přeskakujete? 

Třeba cestování nebo výletní… když tam zkoumaj nějaké části světa, tak to třeba… 

5. Dělíte se s někým o svůj čtenářský zážitek? Povídáte si s někým o článcích? 

Pokud je tam něco fakt zajímavého, tak hlavně se ségrou, protože my si ty časopisy i 

střídáme, takže se ségrou, popřípadě to proberu s holkama v práci, když mě fakt něco 

zaujme. 

6. Je podle vás možné považovat samotný časopis za „luxus“? 

Ohledně té ceny, já si myslim, že ty časopisy v tom okruhu jsou všechny na stejné 

cenové úrovni, takže mi to nepřijde nic zvláštního v dnešní době. 

7. Který obrázek vám přijde luxusnější a proč? (srovnání tří reklamních fotografií; 

popis toho, co je na každém obrázku „to luxusní“ a který je nejluxusnější) 

Bottega veneta: tady si myslim, že to hodně hraje na tu ženskou nahotu, takové to žena 

sama sobě sama, bez žádných přetvářek, ona ani na sobě nic moc nemá, taková ta 

samostatná ženskost bez ničeho. 

Dior: tady to je přešperkované až ke krku, ty třpytky, zlato, hodně leskle nabarvené 

Gucci: to mi spíš připomíná přírodu, ten klobouk s tim zeleným pozadím, taková 

country holčina sedící u stolu s nějakou koženou kabelkou, to mi připomíná spíš 

přírodu, než luxus jako takovej. 

Nejluxusněji pro čtenáře bude vypadat Dior, já bych zvolila Bottega Veneta.   

8. Šla jste někdy do obchodů, o kterých jste četla v časopisu? Do kterých?  

Oni maj trošku jiný styl, trošku na jiný úrovni než já si můžu dovolit, já si to přečtu, 

podívám se, abych měla přehled, ale že bych se potom šla vyloženě podívat do Gucciho  

na nějaký model, to ne. Mě to inspiruje tak, že to nahrazuju nějakou levnější variantou, 

líbí se mi třeba to a to od těch drahých značek, tak zkusim vymyslet něco podobného od 

těch levnějších. 

9. Interpretace vybrané módní rubriky, článku; Co si myslíte o tomto článku? – 

diskuse (Reklama/doporučení kvalitního zboží/součást životního stylu…) 
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Kosmetická rubrika – nepokládá ji za reklamu, redakce věří, porovnává, co nosí 

v kosmetické taštičce ona 

Módní rubrika- inspirace, nákup méně drahého zboží 

10. Souvisí podle vás obsah těchto rubrik s životním stylem „vyšší vrstvy“? Co je tato 

vrstva? Kým je tvořena? 

Ano souvisí, ale běžní lidé si tak drahé oblečení nekupují, opět hledají finančně 

dostupnější varianty. 

11. Co všechno může podle vás prozradit o člověku jeho vzhled? 

(Postava/oblečení/úprava vlasů/líčení?) 

Respondentka se snaží podle vzhledu nesoudit, není podle ní tak důležitý. Všímá si 

toho, jak se člověk chová, jak působí, a to podle ní tvoří – spolu s oblečením a úpravou 

zevnějšku – celek.  

12. Jaký význam má péče o tělo pro Vás? (opět postava/sport/zdraví, potrava, 

oblékání, úprava vlasů, líčení)  

Pro respondentku je důležité, aby se cítila v oblečení pohodlně. Pokud je nějaký módní 

kus oblečení pohodlný a líbí se jí, potom ho nosí. Podle ní je důležité, aby se člověk cítil 

v daném oděvu dobře – ten, kdo je zvyklý na boty bez podpatku, ať je nenosí a nosí je 

ten, kdo je nosit chce. 

13. Souvisí podle Vás péče o tělo s životním stylem? 

Podle respondentky příliš nesouvisí, říká, že zná lidi, kteří nosí značkové oblečení, a 

přesto nejsou upravení, mají třeba špinavé nehty. 

14. Jak byste popsala svůj životní styl?  

Respondentka je sportovkyně, žije aktivně, snaží se udržovat v psychické pohodě, baví 

ji práce. 

 

Kristýna, 22 let, svobodná, středoškolské vzdělání, bydliště Praha, příjem 20 001 – 

25 000 Kč 

1. Které ženské časopisy pravidelně čtete? 

Kupuju si pravidelně Elle, jak kdy Joy, Marianne, to jenom občas. 

2. Podle čeho, podle jakých kritérií jste si vybrala časopis, který pravidelně čtete?  

Mě baví pár těch příběhů, nějaký ty rady, oblečení si tam prohlídnu, tu kosmetiku, 

přijde mi to dobrý, třeba když má člověk problém s pletí, že doporučujou nový výrobky. 

Marianne mě moc nebaví, tohle (Elle) píšou holky, kterým je 28, 29, je to pro mou 

věkovou skupinu. 
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Já si vždycky čtu doma, v klidu, když jsem doma sama, načnu si k tomu vínečko, nic 

mě neruší, taková pohodička. 

3. Jaké rubriky máte nejradši? 

4. Jako první si přečtu rozhovory se známýma osobnostma, třeba s Cameron Diaz a takhle, 

mě se na tom líbí, jak oni je chytaj za slova, že to není takový suchý. Potom si vždycky 

přečtu den oky Ani (Gaislerové), to Dělíte se s někým o svůj čtenářský zážitek? 

Povídáte si s někým o článcích? 

Když mě něco zaujme, tak já vezmu časopis holkám do práce a „to si musíš přečíst“ a 

pak o tom diskutujem. 

5. Je podle vás možné považovat samotný časopis za „luxus“? 

Když se podíváte, kolik je tam stránek a je to dobrý čtení, protože když si koupíte 

nějakej časopis, Rytmus života za 30 korun, tak co se tam dozvíte… cena odpovídá 

kvalitě. Časopis mě informuje o módě, o stylu života, i mě to inspiruje, ta kosmetika, 

vždycky si tam přečtu ty příběhy, vždycky si říkám „panebože, ať mě se to nestane“. 

Minule jsem četla o nějaký holce, jak si podělala vztah… já si třeba beru z nějakejch 

článků i ponaučení. Nebo mě fascinoval rozhovor s holkou, která měla rakovinu. 

6. Co vám naopak na vašem časopisu vadí? Které rubriky nečtete/přeskakujete? 

Ty začátky, kde se rozebírá, co se kde stalo a rozebírá to Šmucler, to mě neba. 

7. Který obrázek vám přijde luxusnější a proč? (srovnání tří reklamních fotografií; 

popis toho, co je na každém obrázku „to luxusní“ a který je nejluxusnější) 

Dior: je to reklama na parfém, ale je to zvýrazněný tim, že tam daj slavnou osobnost 

v luxusních věcech a zrovna na tenhle parfém mi to přijde pořád dokola, protože se sám 

o sobě dobře prodává, takže ten už jenom podtrhujou tou známou osobností a těma 

věcma. 

Gucci: reklama na kabelku, taková hezká letní fotka, přijde mi taková pohotovější, než 

tahleta (předchozí). 

Bottega Veneta: reklama na parfém, to už je takový suchý, já bych tam dala nějakou 

úplně jinou (fotografii). 

Na prvním místě Dior, to je taková nejluxusnější, pak tahle je taková jednoduchá 

(Gucci), ale zaujme vás ta barevnost, na třetím místě Bottega Veneta, ta je taková 

tmavá… 

8. Šla jste někdy do obchodů, o kterých jste četla v časopisu? Do kterých?  

Já se třeba dívám na Elle na oblečení na internetu, oni maj na svých stánkách eshop, že 

si tam můžete objednat boty a takhle, tam se mi líbila právě tahleta kabelka (zn. Prada), 

šla jsem se podívat do Prady a tu kabelku jsem pak dostala k Vánocům. Ne, že bych ji 
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nějak vyhledávala, že bych ji musela mít, ale líbila se mi. V nějakym čísle byla kolekce 

H&M, tam se mi věci fakt líbily, šla jsem tam z toho důvodu, že jsem to viděla 

v časopise. V minulém čísle byly nějaký košile ze Zary. 

9. Lišil se nějak nákup v těchto obchodech od nákupu v běžných prodejnách? (S 

jakými pocity je to spojeno?) 

Když přijdete do normálního obchodu - H&M nebo NewYorkeru a tak – tam to 

prodávaj normální lidi za normální plat, nějakých 13 tisíc, ale pak jdete do tokového 

toho obchodu, kde si vás prvně změřej, tak nějak vás zhodnotí, tam se necítím úplně 

suprově, mě vadí, když tam přijdete a prodavačky vás měřej těma pohledama, mě to pak 

strašně otráví a jdu pak z toho obchodu pryč, je to nepříjemný. 

My jsme byli teďka na Bali, tam jsme byli u Lorena, Burberry, takhle jsme to obešli, ty 

prodavačky byly strašně sympatický, že nekoukaly na vás tak, jako tady. 

10. Jak se cítíte, když si obléknete oblečení z tohoto obchodu?  (Je to jiné, než když si 

obléknete běžné oblečení?) 

Od tý doby, co jsem ji dostala (kabelku značky Prada), tak ji tahám pořád. Protože dřív 

jsem si kupovala takový ty kabelky za dvě, tři stovky a ona se vždycky rozpadla. Tahle 

kabelka, jak je šitá, je super. 

Ale občas, když takhle jdu, tak si tu kabelku otočim značkou k sobě, když mám na sobě 

třeba mikinu, legíny, válenky, tak to otočim. 

11. V čem může člověku pomoci nošení značkového oblečení nebo doplňků? (k lepšímu 

pocitu ze sebe sama, obdiv okolí – styl, peníze…?, odlišení se od ostatních?) 

Můj přítel třeba musí mít všechno značkové, on tak asi ukazuje, že na to má. Ale nemá 

to od sebe, ale od svojí ségry, protože ona měla za manžela jednoho podnikatele 

z Pařížský a ona nepracuje a dostává ty drahý věci jako dárek. Ale že bych já osobně šla 

a koupila si kalhoty za deset tisíc a koupila si troje…  

12. Snažíte se držet krok s módou? (V jakých oblastech – sezónní styly, doplňky…) 

V časopise si módu prohlídnu, co se mi líbí, tak pak si vypátrám, kde mají něco 

podobného, nebo když to není tak úplně drahý, tak si to zajdu koupit. Móda mě baví, dá 

se pomocí ní vyjádřit svou osobnost… když si vezmete někoho, kdo chodí ve 

sportovním a pak se vedle něj postaví někdo v podpatkách, v sukni, košilce… 

13. Interpretace vybrané módní rubriky, článku; Co si myslíte o tomto článku? – 

diskuse (Reklama/doporučení kvalitního zboží/součást životního stylu…) 

(Kosmetická rubrika) Já bych si to přečetla a řekla bych si, že sebou nebude tahat lak na 

nehty, přemýšlim o tom, co nosim já, protože jak se ráno převlíknu v práci, tak jsem 

celej den, nemám potřebu sebou tahat tělový mlíko, lak na nehty, to se ani nedá, oční 

masku si v práci taky nedám.  
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Oni maj nějaký inzerenty, který se to snažej prodat, ale jednou jsem si koupila nějaký 

ochlazovací sprej na obličej, to bylo myslim v Joy a je fakt, že jsem vůbec neměla 

suchou pusu, takže jsem byla ráda, že jsem to šla zkusit. Některý ty výrobky jsou 

některý fakt lepší, taky jsem si někde přečetla a pak začala kupovat deodoranty od 

Vichy. Mám s tím spíš dobrou zkušenost (s doporučeními časopisu), ale zase si 

nekupuju všechno. Koukám na to jako na reklamu částečně, ale někdo s tim má 

zkušenost, že si to kupuje víc lidí. 

Já třeba si koupim v DM nějakou klasiku, nejdu vyloženě pro Chanel nebo tak, co 

potřebuju, to si tam vyberu a je jedno, jestli je to od Rimmelu, hlavně, že se mi to líbí a 

že mi to vyhovuje. 

(Módní rubrika) já čtu i časopis Fashion a tam maj taky jenom stránky rozdělený podle 

barev, tak to prolistuju, co se mi líbí, tak to zakroužkuju a dojdu se na to podívat a 

většinou si i něco přinesu, tam maj značky jako H&M, Zaru, NewYorker… 

Kdyby se mi něco (z nabídky časopisu Elle) líbilo strašně moc, tak jsem tak nemocná, 

že bych šla, a kdyby to tam měli, tak bych si to i koupila. 

14. Souvisí podle vás obsah těchto rubrik s životním stylem „vyšší vrstvy“? Co je tato 

vrstva? Kým je tvořena? 

Asi jak který vydání, v Elle jsou třeba jenom drahý věci a pak máte další číslo, kde jsou 

věci vyfocený z H&M nebo ze Zary, takže oni to tak nějak střídaj a někdy je to 

kombinovaný. 

Někdy tam jsou boty třeba za 25 tisíc.. řeknu si, že jsou hezký, ale vim, že musim 

zaplatit nájem, že musim z něčeho žít, tak prostě…já si to prohlídnu a řikám si 

„kdybych viděla nějaký podobný“, oni tam dávaj tu módu z toho světa. Můžu si o nich 

jenom nechat zdát. 

15. Co všechno může podle vás prozradit o člověku jeho vzhled? 

(Postava/oblečení/úprava vlasů/líčení?) 

Já se třeba hrozně dívám na boty, asi mám nějakou nemoc, já nemám ráda, když má 

někdo špinavý boty. Já se vždycky snažim nějak to dát dohromady, nějak poskládat to 

oblečení, aby nikdo nemohl říct „podívej, ta vypadá“. Nepůjdu do práce tak, jak vstanu, 

ještě v pyžamu, neučesaná. Každej by nad tím měl nějakou chvilku strávit. 

16. Jaký význam má péče o tělo pro Vás? (opět postava/sport/zdraví, potrava, 

oblékání, úprava vlasů, líčení)  

Já se pak cítím dobře, když nějak vypadám, v teplákách a mikině si sedim doma, ale i 

když jsem doma, tak se namaluju a oblíknu se, ale někdy fakt nemám náladu, tak jsem 

v teplákách, ale vždycky když někam jdu, tak se snažim vypadat, to je jako byste šla do 

divadla v rozervaných džínách, to nepůjdete… 

17. Jak byste popsala svůj životní styl?  
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Mně se vlastně měsíc dělí na 15 dní, takže 15 dní jsem v práci a 15 dní si můžu dělat, co 

chci já. Já jsem pak od rána do večera zavřená, a když mám volno, tak je to takový to 

spaní do desíti, uvařit si doma oběd, nebo někam zajít s přítelem, do kina, na procházku, 

fakt nic nemusim. 

 

Monika, 34 let, svobodná, vysokoškolské vzdělání, bydliště Praha, příjem 25 001 – 

30 000 Kč 

1. Které ženské časopisy pravidelně čtete? 

Elle. 

2. Co je na vašem časopisu nejlepší? 

Je to zábavný, jsou tam hezký fotky, občas je tam příjemnej rozhovor, je tam zajímavej 

ten text Ani Gaislerový. 

3. Co vám naopak na vašem časopisu vadí? Které rubriky nečtete/přeskakujete? 

Nebaví mě takový ty rady „deset rad jak být nejlepší v posteli“, nebo o partnerství. 

4. Je podle vás možné považovat samotný časopis za „luxus“? 

Oproti týdenníkům, který stojí čtyřicet korun je to levný, je to prostě svátek, že si 

k tomu sednete, uděláte si kafe, prolistujete si to, jsou tam hezký věci. 

5. Který obrázek vám přijde luxusnější a proč? (srovnání tří reklamních fotografií; 

popis toho, co je na každém obrázku „to luxusní“ a který je nejluxusnější) 

Dior – tak tady je to zlato, ten parfém znám. Bottega Veneta, tohle je to drahej parfém 

sám o sobě. Gucci je drahá značka, asi nejluxusnějš působí ten Dior. Ten parfém 

používá moje máma, mám ho docela ráda, mám ráda i tu herečku, navíc se mi tahle 

reklama zrovna líbí. 

Na prvním místě Dior, Bottega Veneta, Gucci. 

6. Šla jste někdy do obchodů, o kterých jste četla v časopisu? Do kterých?  

Já bydlím na Starým městě, takže chodím okolo všech těch drahejch značek. Byla jsem 

se podívat ve Vuittonovi. 

7. Lišil se nějak nákup v těchto obchodech od nákupu v běžných prodejnách? (S 

jakými pocity je to spojeno?) 

Je to takovej hezkej svět, je skvělý, že jsou takový věci, ale je to tak absurdně cenově 

vzdálený… Já třeba mám drahý brejle, je to znát, ale spíš jak kdy a u čeho, myslim si, 

že plno lidí se s těma drahýma věcma setkává třeba v outdooru. Ale některý drahý věci 

nejsou  tak kvalitní, těžko hodnotit. Ale samozřejmě je hezký, když vám to daj do 

krabice, do tašky. Taky mám ráda tyhle věci, mám brejle Prada, ale tam je zajímavý, že 

je plno značek, který neznám, zjistila jsem, že ten Dior a Gucci zdaleka nejsou nejdražší 
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na světě, že jsou ještě dražší značky, který ani nepoznám. Když se mi něco líbí 

v nějakym obchodě, tak jsou to většinou nejdražší a většinou nenápadný věci.  

8. Snažíte se držet krok s módou? (V jakých oblastech – sezónní styly, doplňky…) 

Mně se to čím dál tím víc líbí, dokážu ocenit, když tomu někdo rozumí. Oblíkám se 

v obchodech, takže nějaký ty trendy se projeví, ale spíš jsem dospěla k tomu, že nějaký 

věci mám ráda a mám je ráda dlouho, takže se spíš mění jejich kvalita. (Módě) nějak 

extra nerozumim, abych sledovala kolekce, nebo řekla, že tohle vychází z něčeho pár let 

zpátky, to ne. 

Já myslim, že obecně se člověk zbytečně limituje, že má praktický věci, kam by to 

nosil. Mám pár hezkých šatů, ale vždycky je to o tom, co se do velký míry líbí mně. Pak 

člověk zmoudří a třeba si i nechá poradit, co mu sluší. Je příjemný najít pár věcí, který 

se vám líběj a dobře se v nich cítíte. Rozhodně si z módy nedělám žádnej stres a nějakej 

problém, nicméně mám ráda hezký věci a docela se hodně učim od svejch kamarádek, 

který jsou víc zběhlý. Je vlastně příjemný zjistit, že nějaký věci jsou dostupný a dají se 

získat. 

9. Interpretace vybrané módní rubriky, článku; Co si myslíte o tomto článku? – 

diskuse (Reklama/doporučení kvalitního zboží/součást životního stylu…) 

(Kosmetická rubrika) Já už chápu, že už prostě ví, co chce (redaktorka). Jestli jí 

vyhovuje ten hřeben, tenhle kartáček používám Curaprox, tenhle taky používám, tenhle 

parfém je hezkej, ale je drahej, ty laky Oppi jsou taky dobrý, to jsou takový věci, já 

bych u sebe měla taky něco podobnýho. Je vidět, že už si našla čistě svůj styl, jsou tam 

věci od různých značek, takže si evidentně našla, co jí vyhovuje. Jak se člověku zvyšují 

příjmy, tak si okamžitě začne kupovat trošku dražší věci. 

Redaktorce je evidentně nad 35 let, takže si může koupit krém na ruce, kterej bude stát 

500 korun a asi si ty věci vyzkoušela, už i já jsem si koupila lesk na rty Chanel, takže 

nevidim důvod, proč by si to nekoupil někdo jinej. Reklamu tam vidim do určitý míry… 

nevim, anebo jsem úplně naivní. 

(Módní rubrika). Na tom je vždycky zajímavý, že u něčeho je cena a u něčeho není, to 

je většinou znak toho, že to bude drahý. Tohle není úplně můj styl, ty šaty jsou hezký. 

Neuvažuju o tom tak, že bych si šla něco podobnýho koupit, ale když mě něco zaujme a 

pak to někde vidim, tak to třeba propojim. To řekne asi většina lidí, já jsem se z těch 

časopisů naučila víc kombinovat. Tady by se mi těch věcí fakt moc nelíbilo, ale určitě 

jsem někdy něco viděla a chtěla jsem to, nejsem v tom nějak odlišná. 

10. Souvisí podle vás obsah těchto rubrik s životním stylem „vyšší vrstvy“? Co je tato 

vrstva? Kým je tvořena? 
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Já si myslim, že to člověk vnímá jinak v různých životních obdobích. Když studujete, 

tak vám přijde nemožný si cokoli koupit, co je dražší, než nájem na kolejích. Pak člověk 

začne pracovat a ty věci jsou dostupnější a pak je to nějaká prioritizace, jestli to chce, já 

si třeba nebudu šetřit na kabelku za 20 tisíc, ale pravděpodobně, kdybych vydělala 

nějaký peníze, tak jsem schopná si koupit něco za 15 tisíc, to by mi dřív přišlo úplně 

absurdní. Ne, že si na to budu šetřit, ale budu mít třeba práci navíc, objeví se třeba 

nečekaný peníze, který nečekaně rychle utratim. 

 A ten časopis je hezkej v tom, že je tam všechno takový pěkný, všem to sluší a rozuměj 

těm věcem, na druhou stranu si myslim, že ta cílovka, která to čte, může mít klidně 

vysoký příjmy – jestli jsou to ženy nad 40, už s většíma dětma, nebo ty, který ty děti 

ještě nemaj. Tak za tu kosmetiku můžou utratit relativně dost peněz, nevim přesně, jak 

je to s oblečením, protože jsem nepochopila, jak český slavný lidi, třeba muzikanti nebo 

herci, nosej ty věci, jestli je dostávaj, protože mi přijde, že ty příjmy jsou někde jinde. 

Ale myslim si, že tady vznikla tržní síla žen, který to prostě kupujou. 

Mě baví, že otevíraj některý témata, že vyzdvihují ženy, nejvíc se mi na tom teď asi líbí, 

že je to časopis fakt pro ženy, že se snaží míchat boty za 30 tisíc, nesmysly plus něco 

zajímavýho. V tom mi příjde, že je to fajn, nevnímám to nějak morálně. 

11. Co všechno může podle vás prozradit o člověku jeho vzhled? 

(Postava/oblečení/úprava vlasů/líčení?) 

Já si myslim, že nemá cenu si něco namlouvat, je to důležitý. Mě to přijde fajn, že 

člověk může vypadat dobře, jsou lidi, kteří chodí v oblečení, který jim nesluší, a 

zbytečně si to komplikujou. Po třiceti člověk začne přemýšlet o tom, že to není úplně 

fér, ale myslim si, že to rozhodně hraje velkou roli, jak člověk vypadá, ne, jestli má 

značkový oblečení, jak vystupuje a že se podle toho všichni rozhodujou. 

12. Jaký význam má péče o tělo pro Vás? (opět postava/sport/zdraví, potrava, 

oblékání, úprava vlasů, líčení)  

Já jsem lempl, nechodim pravidelně na žádný kosmetiky, chodim pravidelně na vlasy a 

na nehty, snažim se cvičit, běhat, ale myslim, že v tom mám velký mezery. Nejtěžší je 

si to zorganizovat, ale když si to pak člověk spočítá, jdete na kosmetiku, na tohle, na 

tamto, nakonec by se dalo utratit strašně peněz.  

Třeba si hlídám zubaře, snažim se být zdravá, snažim se jíst zdravě, tomu přikládám 

význam a přijde mi to i takový přirozený. 

13. Souvisí podle Vás péče o tělo s životním stylem? 

Já si myslim, že se to i čeká, když jste na nějaký pozici, úspěšný lidi chtějí být zdraví a 

v kondici. Já si myslim, že to teď narůstá, Češky na sebe vždycky relativně dbaly, 

chodily na masáže a pedikúru, teď je to víc vidět, jsou na to víc reklamy, objevuje se 
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hodně nehtových salónů, reklam na fitka. Nevim, jestli je to dobře, nebo špatně. Myslim 

si, že lidi se budou chtít od sebe vizuálně odlišovat, bude to odrážet sociální rozdíly, 

bude to takový, odkud kdo pochází.  

14. Jak byste popsala svůj životní styl?  

Já tim, jak jsem udělala doktorát a trvalo to studium, tak život a práce se prolínaly. 

Dělám hodně aktivit, mám flexibilní pracovní dobu, snažim se trošku číst a vzdělávat 

se, a zajímat se o to, co se děje ve společnosti, v létě i přes rok docela hodně cestuju. 

Samozřejmě je důležitý starat se i o svý přátele. 

 

Lenka, 32 let, vdaná středoškolské vzdělání, bydliště Praha, příjem 10 001- 15 000 

Kč 

1. Které ženské časopisy pravidelně čtete? 

Marianne,  Yellow, mám ráda. Marianne je k mému věku, jsou tam témata spíš pro nás 

s dětma, i s módou ke mně, než ty jiný časopisy, kde je to spíš pro ty mladý. 

2. Podle čeho, podle jakých kritérií jste si vybrala časopis, který pravidelně čtete?  

Většinou rady o sexu… nějaký rady, poučný články, než ty články o módě.  

Nejčastěji čtu doma v pelechu, je to relax. V mhd nečtu, na to se nesoustředim, ani na 

knížku, jedině doma. Občas se něco i dozvim z těch článků. 

I to heslo „život začíná po třicítce“, třeba když si ho (časopis) před pěti lety ségra 

kupovala, vždycky jsem se smála „haha, život začíná po třiceti“, prosim tě, jak tohle 

můžeš číst, nojo, ale mě už to taky přeskočilo, už mi bude tři a třicet, tak už bych si 

nepřečetla Rytmus života a takový ty slátaniny. 

3. Co vám naopak na vašem časopisu vadí? Které rubriky nečtete/přeskakujete? 

Ty fotky s oblečením, ty přeskakuju… 

4. Dělíte se s někým o svůj čtenářský zážitek? Povídáte si s někým o článcích? 

Ani moc ne, tak jednou, dvakrát za rok, ale jinak, že bych to někde rozebírala, to ne. 

5. Je podle vás možné považovat samotný časopis za „luxus“? 

My si časopis kupujeme a střídáme se ségrou, časopis je pro mě drahý. 

 

6. Který obrázek vám přijde luxusnější a proč? (srovnání tří reklamních fotografií; 

popis toho, co je na každém obrázku „to luxusní“ a který je nejluxusnější) 

Luxusní je Gucci a jestli vyloženě má být ten obrázek, tak ten se mi teda nelíbí, ale líbí 

se mi ta značka. Pak ten parfém, je od Diora, nevim, jak to voní, ale mám ráda parfémy, 

ten obrázek se mi ani nelíbí, ten řetízek by mi utrhnul krk. Bottega Veneta by mě 
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nezaujala, to vůbec neznám, obrázek je takovej smutnej, černobílej. Nejbližší je mi 

barevně asi Gucci.  

7. Šla jste někdy do obchodů, o kterých jste četla v časopisu? Do kterých?  

Já na tohle nejsem, já si to jenom přečtu, ale abych někam šla, že časopis někde něco 

ukazoval, tak to ne. Ale zajdu, když jdu okolo toho obchodu jenom na kukandu. 

8. Lišil se nějak nákup v těchto obchodech od nákupu v běžných prodejnách? (S 

jakými pocity je to spojeno?) 

Já jsem byla v Pařížský, tam je Louis Vuitton, kabelky, ty mě úplně… Tam je ochrana u 

dveří, která vás pozdraví, není to klasickej obchod, jsou tam křesla na posezení jako 

v obýváku. Prodavačky, to nejsou prodavačky, to je jiná. Měla jsem tam příjemnej pocit 

a štvalo mě, že si to nemůžu koupit, protože ty kabelky se mi hrozně líběj. A když to 

vidim venku nebo v tramvaji, tak závidim. 

Prodavačky člověka zhodnotí, jestli z něj něco kápne, nebo ne. Mně se to teda nestalo, 

jestli jsem působila jako „jó, ta je v pohodě, ta si koupí“, to nevim. Neměla jsem pocit, 

že by mě měřili od hlavy až k patě. 

9. V čem může člověku pomoci nošení značkového oblečení nebo doplňků? (k lepšímu 

pocitu ze sebe sama, obdiv okolí – styl, peníze…?, odlišení se od ostatních?) 

Na mě to působí potom trošku snobsky, když vidim ty lidi (celé ve značkovém 

oblečení) a hlavně tak přemýšlej. Oni to dávaj najevo „co to máš na sobě…“. 

(Kvalita u drahého zboží) Někdy se to vyplatí, někdy ne. Mně se stalo, že jsem si 

koupila značkový boty a za měsíc jsem je mohla vyhodit. Nebo oblečení, mám kalhoty 

z Nike, asi sedm let, měla jsem trička z Adidasu, takže někdy jo, ale je to drahý… Je to 

spíš jednou za čas udělat si radost, teď jsem do toho vrazila prachy, pak když mi to 

dojde, tak ty prachy obrečim, ale když to oblečení vydrží, tak je to dobrý. 

10. Snažíte se držet krok s módou? (V jakých oblastech – sezónní styly, doplňky…) 

Třeba se podívám (v časopise) na šaty, řeknu si, že jsou krásný, ale já bych v tom třeba 

nevyšla, podívám se, že je to pěkný, ale že bych podle toho nakupovala, to ne. 

11.  Interpretace vybrané módní rubriky, článku; Co si myslíte o tomto článku? – 

diskuse (Reklama/doporučení kvalitního zboží/součást životního stylu…) 

(Kosmetická rubrika) Tohle by mě zaujalo, protože já jsem taky takovej magor, 

nenosim to teda v kabelce, ale jsem na zubní kartáčky, krémy, parfém musim mít 

v kabelce, laky používám, takže tohle by mě hodně zaujalo, co tam všecko má. Koukla 

bych se, co tam má, jo, to neznám, co to je? A už bych si zjišťovala, co to je, jenom 

bych si zjistila, v čem je (tónovací krém) dobrej, ale ta cena je teda šílená. 

Když bych do toho měla dloubat, tak si myslim, že je to reklama, ale fakt nevim, 

protože jako nápad je to totální hovadina napsat někam do časopisu, co mám 

v kabelce… 
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(Módní rubrika) Tohle si prohlížím s dcerkou, ta si hodně prohlíží oblečení, prohlídnem 

si to a třeba řeknem „jé, tohle je pěkný, to by se mi líbilo, ale nejdu za tim, 

nevyhledávám to a nekoupim si to. Třeba ty boty se mi líběj, ale já bych si to nevzala, 

zaprvé v tom neumim chodit… 

12. Souvisí podle vás obsah těchto rubrik s životním stylem „vyšší vrstvy“? Co je tato 

vrstva? Kým je tvořena? 

Já si myslim, že to jsou většinou všechno reklamy, že jinak by to tam asi nedávali. Já si 

myslim, že ženský jsou líbivý, ty si to rády prohlídnou, když je to krásný… Asi je to půl 

na půl, jsou ženský, který neřešej, jestli maj na rohlíky, koupěj si v Humanicu nádherný 

botičky za dva tisíce, protože byly v časopise a jsou ženský, který si to prostě jako já 

jenom prohlídnou, řeknou si „jsou krásný, ale ta cena je prostě šílená“ a koupěj si třeba 

podobný, nebo“ jsou krásný, ale já bych se v nich zabila“. 

Z vyšší vrstvy třeba lidi půjdou a koupěj si to, protože to viděli v časopise a nižší vrstva, 

ženský to prostě udělá radost, protože si prohlídnou, co se nosí a koupěj si třeba 

podobný věci, inspiruje je to, co mají vyhledávat v cenově přijatelných obchodech. 

13. Co všechno může podle vás prozradit o člověku jeho vzhled? 

(Postava/oblečení/úprava vlasů/líčení?) 

Asi to částečně vypovídá o charakteru člověka, jak se oblíká. Když bude značkovej, 

znám takový případy, jenom značky a i se tak chová. A lidi, co člověk vidí, maj třeba 

špinavou bundu, špinavý kalhoty, tak si pomyslíte „no, ty teda tý čistotě asi moc nedáš“. 

Záleží taky, jestli je to myšlený na chlapi, nebo na ženský, protože chlapi všeobecně o 

sebe moc nedbaj, žejo. O ženský, když o sebe nedbá, si řeknu „no, tak jsi pěkný prase“ 

a když je zase až moc přečiněná, tak to taky zase nehraje, asi takovej normál, střed, pak 

jsou ty lidi asi normální. 

14. Jaký význam má péče o tělo pro Vás? (opět postava/sport/zdraví, potrava, 

oblékání, úprava vlasů, líčení)  

Já jsem na tohle blázen, já bych ani nešla nenamalovaná do krámu, úprava furt, hygiena 

velká, zdravá výživa ano, snažim se jíst dobře a samozřejmě i těm dětem, aby večer 

nevečeřeli brambůrky nebo sušenky, dostanou nějakou lehkou stravu a zeleninu, ráda si 

o tom přečtu články. 

15. Souvisí podle Vás péče o tělo s životním stylem? 

Třeba špinaví, neupravení lidi třeba nejdou, a nedaj si něco zdravýho, jogurty, to asi 

určitě ne. A u nich doma bych to už tuplem nechtěla vidět. Když člověk na sebe dbá, tak 

se i tak třeba stravuje a třeba tak i žije. 

16. Jak byste popsala svůj životní styl?  

Hlavně dostatek spánku, pak se cítim ve formě, cvičím, nemohla bych být jenom 

zakrnělá u televize, moc nekoukám na televizi, ráda čtu, chodim s holkama na dlouhý 
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procházky, maj nějakej pohyb, nejsou zakrnělý u počítače. Samozřejmě sport a jídlo, 

snažim se zdravý pro mě, tak pro ně. Čistý, umytý, to bych nepřežila… 
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Příloha č. 2: Reklamní fotografie  

 

 

Zdroj: Elle. Praha: Burda Media, 11/2012. ISSN 1210-8480. 
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Zdroj: Elle. Praha: Burda Media, 11/2012. ISSN 1210-8480. 
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Zdroj: Elle. Praha: Burda Media, 1/2013. ISSN 1210-8480. 
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Příloha č. 3: Kosmetická rubrika  

 

Zdroj: Elle. Praha: Burda Media, 11/2012. ISSN 1210-8480. 


