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Abstrakt 
Tato práce se zabývá obsahem fotografií uveřejněných v rámci editoriální tvorby 

britské mutace časopisu Vogue v letech 1992 - 1998. Obsah je zde zkoumán pomocí 

sémiotické analýzy obrazu. Nejprve je čtenář seznámen s teoretickým základem práce, 

kde je představen materiál, předmět zkoumání a jeho možnosti z pohledu charakteristiky 

materiálu a zvolené metody analýzy. Teoretická část je podložena odbornou literaturou 

z oblasti mediální teorie, teorie módní tvorby a dalšími obory zabývajícími se obrazem. 

Následně práce obsahuje ukázku provedení sémiotické analýzy na vybraném editoriálu, 

kdy je analýza z velké části ovlivněna subjektivním pohledem. Na závěr jsou na základě 

provedené sémiotické analýzy nasbíraného obrazového materiálu shrnuty vypozorované 

charakteristiky obsahů v jednotlivých letech. Práce nachází ústřední témata, která se na 

fotografiích v různých obměnách opakují, popisuje vysledované proměny a tendence 

zobrazovaných témat. Ústředním motivem obsahů jsou ženy, jejich projevy a role. 

Obsahy předvádí vztažnost ženy v rámci naší reality. Výraznými tématy, která se 

proměňují v čase je sexualita ženy, příchod kultu mládí a prolínání mužského a 

ženského elementu. 

 

Abstract 
This work deals with the content of photos published in the context of editorials 

of the British mutation Vogue magazine in 1992 - 1998. Content is investigated by 

using semiotic analysis of the image. At first, the reader is acquainted with the 

theoretical basis of the work, where you can find presentation of the material, the 

subject of examination and options of exploration in terms of materials´ characteristics 

and the chosen method of investigation. The theoretical part is based on the professional 

literature in the field of media theory, theory of fashion design and other disciplines 



   

working with image. Subsequently, the thesis contains a demonstration of semiotic 

analysis, made on selected editorial. The analysis is largely influenced with the 

subjective view. At the end, summarizes the observed characteristics of the content in 

each year on the basis of the semiotic analysis of the collected image materials. The 

work finds central themes, that are repeated on the photographs in different variations 

and describes changes and trends of displaying themes.  The central motif of contents 

are women their conduct and roles. The contents show women's relations within our 

reality. Significant themes, which change over time, are women's sexuality, the arrival 

of the cult of youth and blending of male and female elements. 
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1. Úvod 
Módní průmysl je jedním z nejproduktivnějších a nejrychleji se rozvíjejících 

oborů současnosti. Zároveň se jedná o obor výjimečně atraktivní. V jeho službách 

pracují miliony dělníků, umělců, marketérů,… Dotýká se takřka všech lidí z vyspělých 

zemí, jeho diktátem je výrazně ovlivňována i kultura naší společnosti, vzhled médií 

nevyjímaje. 

V této práci jsem se rozhodla využít jako materiál módní časopis Vogue, jenž má 

za úkol tuto oblast kultury propagovat a přibližovat ji konzumentovi. Na jeho 

stránkách můžeme najít svět velmi vzdálený od reality, svět, který je pouhou iluzí. A 

mě zajímá, jaký ten iluzivní svět je. Co vlastně říká?  

Uvědomila jsem si, že ačkoliv pracuji v oblasti módy a tento materiál 

spoluvytvářím, nikdy jsem se nezamýšlela nad významem obsaženým v každé 

stylizované fotografii, nad jakýmsi jejím skrytým poselstvím. Při práci bylo vždy 

důležité, aby vše působilo perfektně, dokonale, kreativně, trendy… Nikoho z nás zas 

tolik nezajímalo, co vlastně výsledek naší práce jejímu příjemci sděluje. 

Dříve byla móda na poli akademického bádání opomíjena. Dnes si však již míru 

jejího vlivu více uvědomujeme. Ráda bych se zde odkázala na  Gilliana Rose, který se 

v rámci své práce Visual Methodologies: An Introduction to the Interpretation of 

Visual Materials zaobírá sémiotickou analýzou reklamní kampaně společnosti Chanel, 

ve které dekóduje sdělení spotu. Právě díky této analýze též odkrývá konotativní 

ideologické sdělení o ženské kráse. Na tuto práci poukazuji především proto, že jsem 

použila stejnou metodu výzkumu a vzhledem k podobnosti zkoumaného materiálu.  

 

1.1 Čím se práce zabývá 

V této práci zkoumám módní fotografii v rámci editoriálů publikovaných v britské 

mutaci časopisu Vogue v letech 1992 - 1998. Editoriály a samotné fotografie jsou zde 

považovány za mediální produkty. V práci jsem se zaměřila na sledování obsahů těchto 

mediálních produktů. Zajímá mě, jakými znaky je obsah tvořen, jak jsou tyto znaky 

uspořádány a především jaký nesou význam. Čtení sdělení a významu obsahů provádím 

na denotativní i konotativní úrovni za pomoci sémiotické analýzy. Výstupem analýzy 

vybraného materiálu je popis celkového dojmu směřování módní produkce časopisu 

Vogue jednotlivých let ve vytyčeném období.  
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1.2 Odchýlení od tezí 

Od zadaných tezí jsem se odchýlila v několika bodech. K těmto změnám došlo 

především z důvodu odklonění se od záměru popsat materiál z pohledu módy. Práci 

bylo nutné více zaměřit na obor mého studia. Materiál jsem tedy analyzovala z pohledu, 

který do společenských věd přináší teorie médií spíše než estetika, teorie umění či 

módní průmysl. 

V tezích jsem zamýšlela sledovat vývoj editoriálů Londýnského Vogue v letech 

1992-1998, roztříděních dle sezón jaro/léto, podzim/zima. Materiál jsem chtěla hodnotit 

z hlediska tří aspektů: ženská krása, zpracování a feeling fotografie, stylizace. Cílem 

práce mělo být vytyčení pozorovaných proměn na časové ose a zasazení do celkového 

módního, kulturního a mediálního kontextu. 

 Předmětem mého zkoumání jsou editoriální fotografie britské mutace časopisu 

Vogue v období let 1992- 1998. Tento materiál jsem v práci třídila a následně 

analyzovala z pohledu jednotlivých let, jako samostatných celků, nikoliv z pohledu 

sezonního rozdělení vycházejícího z módní praxe. Sledovaný rok byl tvořen vydáními 

01- 12. Ve sbírce analyzovaného materiálu chybí vydání 09 a 12 z roku 1994; 01, 09, 

10, 12 z roku 1995 a 10 z roku 1996. Tato vydání nebyla zařazena pro svou 

nedostupnost.  

Materiál jsem neporovnávala z hlediska tří základních aspektů, ale 

prostřednictvím nástroje sémiotické analýzy na celkové denotativní a konotativní úrovni 

obsahu.  

Výsledky analýzy jsou prezentovány texty, v kterých jsem shrnula pozorovaný 

vývoj a jeho proměny. Usoudila jsem, že vyjádření výsledků v časové ose by bylo 

nedostatečné. Vzhledem k očekávanému rozsahu bakalářské práce jsem upustila i od 

zasazení výsledků analýzy do kontextu další mediální a kulturní tvorby a plně se 

věnovala pouze zkoumání samotného obsahu nasbíraného materiálu. 

Z avizované literatury jsem použila autorky Charlotte Seeling a Janu Máchalovou 

a dále jsem se vydala spíše směrem k mediálním teoretikům a dalším odborníkům a 

oborům souvisejícím s fenoménem obrazu.    

 

1.3 Proč jsem si vybrala toto téma 

Od začátku bylo mým jasným cílem zkoumat módní fotografii a to především 

z důvodu osobní zainteresovanosti v této disciplíně. Takovýto materiál ve své práci 
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analyzuji denně. I když jinak a za jiným účelem, než je tomu tak v této analýze. 

V módním odvětví se pohybuji od roku 2009 a v oblasti módní fotografie od roku 2011. 

 Téma práce jsem definovala postupně, dle osobních zájmů a priorit. Spíše než 

současná tvorba mě zajímala retrospektiva. Dalším požadavkem byla výjimečnost 

zdroje a důraz na kvalitu produkce. Jasnou odpovědí byl Vogue. Magazín, na který 

zatím u nás nikdo nezískal licenci a který stojí na pomyslném piedestalu časopisů tohoto 

druhu. Možnosti a kvalita Vogue nevyplývají jen ze silného finančního zázemí 

nadnárodní společnosti, ale také ze standardu, který si časopis drží od dob, kdy byl 

původně koncipován pro horní vrstvy společnosti a to i když je dnes masovým 

produktem. Pro tento časopis pracují týmy složené ze špiček ve svých oborech. 

Z důvodu dostupnosti jsem zvolila britskou mutaci. Nejvíce mě zajímalo období 90. let, 

jako doba velkých změn napříč kontinenty, která předcházela a dala výrazný impuls do 

doby současné. Pro mě osobně to byl čas, kdy jsem dění kolem sebe ještě plně 

nevnímala, ale nyní na něm stavím. Opět z důvodů dostupnosti jsem sledované období 

vymezila na celistvý soubor mezi roky 1992 a 1998 včetně.   

 

2. Cíl práce a metodika 
V této části specifikuji zaměření a očekávaný vývoj práce. 
 

2.1 Hlavní výzkumná otázka 

Jaký byl obsah editoriálů britské mutace časopisu Vogue mezi roky 1992- 1998? 

Jak se tento obsah vyvíjel? Jaké bylo jeho poselství publiku?  

 

2.2 Cíl práce 

Cílem mé práce je získat sumární náhled na obsah editoriálních snímků a 

vypozorovat tendence, které jednotlivé roky nesly. Ráda bych se zaměřila, na to jaká 

témata jsou prezentována, jaké hodnoty jsou vyzdvihovány, jakým způsobem jsou 

zobrazovány a kdo je jejich nositelem. 

 

2.3 Popis metodiky 

Nejprve jsem definovala zdroj a charakteristiku materiálu, vytyčila sledované 

období a položila výzkumnou otázku. Následně jsem zvolila způsob analýzy. 
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Zpracovala jsem teoretické vymezení práce, které jsem rozdělila na podkapitoly, které 

se zabývají charakteristikou materiálu, bližším určením a odborným základem předmětu 

zkoumání a způsobem zkoumání z hlediska možností materiálu a použité techniky.  

Shromáždila jsem všechna dostupná čísla britské mutace časopisu Vogue 

v předem vytyčeném období. Postupně jsem prošla všechen shromážděný materiál. 

V tomto bodě jsem vyřadila přílohy (svatební, nebo pánské speciály). Dále jsem 

zaznamenala fotoaparátem veškerou editoriální tvorbu, zapsala názvy a jejich výskyt a 

seřadila je podle jednotlivých let a čísel. K samotné analýze jsem využila pouze ty 

snímky editoriálů, které splnily podmínku přítomnosti alespoň jedné osoby.  

Zpracovala jsem ukázkovou analýzu jednoho z nejvýraznějších editoriálů a dále 

pak pokračovala dle tohoto vzoru. Prováděla jsem analýzu v rámci jednotlivých let. 

Získala jsem pohled na tendence každého roku a jejich prolínání a také na vývoj 

směřování sledovaného období jako celku. Tyto poznatky jsem shrnula do textů, 

v kterých jsem se snažila vyzdvihnout nejpodstatnější úkazy a tendence. Tyto texty jsem 

doplnila o výběr ukázkových fotografií za každý rok, které dokládají má tvrzení. 

 

3. Teoretická část 
V teoretické části bych především chtěla přiblížit materiál, ze kterého budu ve své 

práci vycházet, jeho zdroj a charakteristiku. Následně uvádím předmět zkoumání, jeho 

specifikaci a spojitost s oborem mého studia. V závěru hovořím o úskalích zkoumání 

zvoleného materiálu a představuji techniku analýzy, která mi byla nápomocná při 

hledání odpovědi na mnou položenou výzkumnou otázku.  

   

3.1 Materiál 

 V této kapitole bych čtenáře ráda blíže seznámila s materiálem, který jsem 

v práci dále analyzovala, s jeho zdrojem, charakteristikou a formou. Uvádím zde 

zběžnou historii časopisu Vogue. Také se zabývám vymezením módní fotografie a její 

umístění na mediálním trhu.  
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3.1.1 Vogue  
 

Vogue dnes patří mezi celosvětově nejznámější módní magazíny. Móda však 

nebyla jeho hlavním tématem od začátku. Časopis byl založen roku 1892 Arthurem 

Balwinem Turnerem. Na úplném počátku byl časopis koncipován jako sportovní 

magazín pro muže. To však nepřineslo očekávaný úspěch, a tak se od roku 1905 

magazín přeorientoval na ženské publikum horních vrstev společnosti. Do roku 1920 

časopis nabízel jak módní a společenská témata, tak témata z literárních kruhů, kultury, 

divadla, umění, zábavy a dalších oborů. 1 

 V Británii byl Vogue distribuován poprvé v roce 1912 a díky 1. světové válce, 

kdy již nebylo možné časopis dovážet z Ameriky, povolilo roku 1916 vydavatelství 

Condé Nast vytvořit vlastní britskou verzi.2 První oficiální editorkou byla Elspeth 

Champcommual, která tíhla k módě a vysokému krejčovství a Vogue se snažila vést 

podle amerického vzoru. Pod jejím vedením se však magazínu nedařilo, a tak byla 

nahrazena Dorothou Todd. Ta dala časopisu nový, intelektuálnější směr a za její éry 

přispívali do magazínu umělci jako Virginia Woolf, Aldous Huxley nebo Robert Fry. Po 

válce vydavatelství rozhodlo, že se vrátí ke svým kořenům a opět se zaměří na luxus 

vyšších tříd. 3 Tomuto směru zůstal Vogue věrný až do současnosti.   

 Britský Vogue vynikal svými ilustracemi, které znázorňovaly ženy v módních 

kreacích ve světle každodenního života na vysoké noze. První živá modelka se na titulní 

straně objevila až počátkem 40. let.4 Vogue dodnes vyniká vysokou kvalitou a 

uměleckou hodnotou prezentovaných fotografií.5 

 Ve zkoumaném období se na pozici editorky vystřídaly Elizabeth Tilberis, od 

roku 1987 do roku 1994, a Alexandra Shulamn, od roku 1994 po současnost.6 

 

 

                                                
1 Newsstand: 1925: Vogue [UK]: a virtual newsstand from the summer of 1925. [online]. [cit. 2013-02-
03]. Dostupné z: http://uwf.edu/dearle/enewsstand/enewsstand_files/Page3444.htm 
2 Newsstand: 1925: Vogue [UK]: a virtual newsstand from the summer of 1925. [online]. [cit. 2013-02-
03]. Dostupné z: http://uwf.edu/dearle/enewsstand/enewsstand_files/Page3444.htm 
3 Newsstand: 1925: Vogue [UK]: a virtual newsstand from the summer of 1925. [online]. [cit. 2013-02-
03]. Dostupné z: http://uwf.edu/dearle/enewsstand/enewsstand_files/Page3444.htm 
4 British Vogue: FashionNews, Latest Trends, Catwalk Photos & Designers. VOGUE UK. [online]. [cit. 
2013-02-03]. Dostupné z: http://www.vogue.co.uk/ 
5 Vogue. In: Condé Nast [online]. 4 Times Square, New York, NY 10036: Condé Nast, 2012 [cit. 2013-
12-08]. Dostupné z: http://www.condenast.com/brands/vogue 
6 British Vogue: FashionNews, Latest Trends, Catwalk Photos & Designers. VOGUE UK. [online]. [cit. 
2013-02-03]. Dostupné z: http://www.vogue.co.uk/ 
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3.1.2 Módní fotografie 
 

Jedná se o druh fotografie- umění nebo praxe fotografování modelů majících 

oblečení nebo módní doplňky, a to zejména pro módní časopisy.7 

Oděv, k němuž patří i obuv, doplňky a šperky, je extenzí vnějšího povrchu těla. 

Je to prostředek, jímž se člověk sociálně definuje. Především v ženském podání 

stylizace (oděv, make-up a účes) nese stále více ikonický než vizuální důraz a je 

smyslově inklusivní. (McLuhan, 2011) Každý prvek na fotografii má svou roli. Tvorba 

takovéto fotografie je kontrolována a precizně stylizována od začátku do konce. Podle 

McLuhana se takováto fotografie podobá malířskému kolážovému stylu, kde jsou 

z reality vyjímány prvky a ty jsou následně „lepeny“ do jednoho perfektního obrazu.  

Módní fotografie často předvádí prostředí, vzhled a životní standard, jaký je 

majoritě publika velmi vzdálen. Na rozdíl od reklamní fotografie není jejím hlavním 

záměrem předváděné produkty prodat. Tato rozdílnost se však v mnoha případech 

oboustranně stírá. „Móda není způsobem, jak být informován nebo si být něčeho vědom, 

nýbrž způsobem, jak být u toho.“ (McLuhan, 2011: 208) Nejde totiž prioritně o samotný 

produkt, ale o celkovou naraci a prezentovaný styl života. Jde o vytváření snu. Módní 

fotografie se snaží o věrohodnost, ale předváděné situace jsou pouze velmi málo reálné 

a ve skutečném životě se téměř nevyskytují. 

 

3.1.3 Editoriál 
 

 „Označení editoriál odkazuje na trh, kde budou fotografie použity -  především 

knihy, časopisy a noviny - a méně vypovídá o stylu fotografie. Termín editoriál je tedy 

spíše použit pro odlišení jiných trhů jako firemní, reklamní, všeobecné obchodní, nebo 

čistě umělecký.“8 Jedná se o zpracování módní fotografie do série více snímků, které 

jsou na různých úrovních vzájemně provázány. Editoriály se vyskytují především 

v módních magazínech a zobrazují módu a módní produkty. Pro editoriál můžeme 

                                                
7 What is Fashion or Editorial Photography?. Mark & Louis Photography [online]. 2011, 2011-27-02 [cit. 
2013-02-03]. Dostupné z: http://blog.marcandlouis.com/2011/02/what-is-fashion-or-editorial-
photography/ 
 
8APA. Frequently Asked Questions: What is editorial photography? [online]. [cit. 2013-02-03]. Dostupné 
z: http://www.editorialphoto.com/resources/faq.asp#anchor1 
Přeloženo z původního znění: “Editorial refers to the market where the images will be used – primarily 
books, magazines, and newspapers – and, to a lesser extent, to the style of photography that appears in 
these venues. We use the term editorial to distinguish it from other markets like corporate, advertising, 
general commercial, or fine art.” 
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nalézt také označení fashion story. Díky svému rozsahu může ukazovat příběh nebo 

téma. 

 

3.1.4 Sledované období 90. let 
 

Pro 90. léta je stěžejní událostí otevření hranic mezi Východem a Západem. 

Rozpuk zažívají multikulturní velkoměsta. Do společnosti vstupuje internet a přináší 

globální propojení. Na poli vědy více objevujeme mikro i makro kosmos. (Harenberg, 

2001) Na druhé straně člověku něco schází. Moderní společnosti chybí spiritualita a tak 

se zvedá vlna eklektismu a alternativních duchovních proudů. Dochází k 

znovuobjevování primitivních kultur a neopohanství. (Seeling, 2000) 

Co se vlastně v devadesátých letech odehrávalo na poli módy? Čím se 

devadesátá léta odlišují od let předešlých? 

O devadesátých letech můžeme smýšlet jako o post módním období. Je to doba, 

kdy „Móda vyšla z módy“. (Máchalová, 2003: 147) Není již jeden daný směr, který by 

udával trendy a formoval styl tohoto desetiletí. Devadesátá léta jsou, pokud jde o vývoj 

celku, spíše ve znamení chaosu, ale více než před tím je tu snaha o návrat k sobě 

samému, projevení vlastního já a propagace vlastní identity.  

Velmi významnou roli v těchto letech sehrála sexualita. Smazávají se rozdíly 

mezi ženským a mužským. (Máchalová, 2003) Otázka „Kdo vlastně jsem?“ se hroutí, 

veřejně se mluví o bisexualitě, homosexualitě i sexuálních deviacích. 

Devadesátá léta jsou dobou boření zažitých klišé a mainstreamová kultura 

pohlcuje subkulturní styly. (Seeling, 2000) 

 

3.2 Předmět zkoumání 

Tato kapitola přináší teoretické koncepty z oboru mediálních studií, které jsou 

podstatné pro tuto práci. Z odborného hlediska zde blíže specifikuji, co je v následující 

analýze předmětem zkoumání, a polemizuji nad vhodností materiálu k výzkumu.  

 

3.2.1 Mediální produkt 
 

Předmětem zkoumání této práce je ve svém základu mediální produkt. Je 

nejnápadnějším, nejviditelnějším a nejdostupnějším projevem mediální komunikace, je 

jejím výrobkem. (Jirák a Köpplová, 2007) Pro možnosti analýzy mediálního produktu je 
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stěžejní, že „interpretace mediálních produktů je proces konkretizace potenciálních 

významů, jež jsou v produktu přítomny. Součástí potenciálního významu je i náznak, jak 

by měla vypadat žádoucí interpretace.“ (Jirák a Köpplová, 2007: 149) 

Obecně jsou mediální produkty tvořeny slovy, obrazy a zvuky. V následující 

analýze je zkoumán produkt tvořený obrazem. Každý mediální produkt se skládá 

z prvků. Tyto prvky jsou určitým způsobem vybrány a následně uspořádány do celku. 

Prvky, jejich výběr a uspořádání tvoří obsah mediálního produktu. (Jirák a Köpplová, 

2007) 

 

3.2.2 Obsah 
 

K analýze mediálního produktu přistupuji s předpoklady, že každý mediální 

produkt má poznatelný a popsatelný obsah, který je přístupný popisu a jeho zkoumání a 

že takovýto obsah jako celek má nějaký významový potenciál, který se projeví, jakmile 

se jej zmocní uživatel. (Jirák a Köpplová, 2007) Zde je také namístě rozlišit mezi 

sdělením a významem obsahu neboť „fyzický text sdělení v obrazové podobě můžeme 

přímo zkoumat a v tomto smyslu je tedy pevný, zatímco významy, které jsou do textu 

vloženy nebo v nich vnímány jejich původci či případným publikem, jsou víceméně 

pomíjivé a nestálé.“ (McQuail, 2007: 267) Čtení obsahu a především jeho významu je 

provázáno se schopností čtenáře vnímat a rozeznávat témata a prvky z předchozí zkušenosti a 

jeho znalostí kulturně podmíněné konstrukce. (Jirák a Köpplová, 2007) „Mediální obsah je 

tvořen velkým počtem „textů“ (ve fyzickém smyslu), často ve standardizované a 

opakující se podobě, jež jsou sestaveny na základě určitých ustanovených konvencí a 

kódů, zhusta čerpajících ze známých či latentních mýtů nebo představ přítomných 

v kultuře původců a příjemců textů. (Barthes, 1972)… „Jazyky“ médií kromě toho 

nejsou zdaleka jednoduché, užívají četné a rozličné kódy a konvence a dosud jsou jen 

částečně prozkoumány, zejména tam, kde zahrnují hudbu a obrazové prvky (ať statické 

či pohyblivé).“ (McQuail, 2007: 279; 307) S těmito faktory je také spojena polysémie 

obsahu masových médií pro publikum. 

 

3.2.3 Znaky 
 

V zásadě cokoliv, co má schopnost působit na naše smysly, může být znakem. 

Znak je základní fyzický nositel významu v jazyce, který obvykle odkazuje k nějakému 

předmětu nebo aspektu reality, o němž si přejeme komunikovat.  Je složen z fyzického 
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prvku označujícího a mentálního prvku označovaného. (McQuail, 2007) Znakem je vše, 

co může v komunikaci odkazovat k něčemu jinému a mezi objektem, významem a 

označujícím existuje nějaká podobnost. Znaky jsme schopni interpretovat, na základě 

znalosti jazyka či znakového systému. U významu znaku rozlišujeme rovinu denotace 

(odkaz ke skutečnosti a zobecněné představě, doslovný vztah), konotace (odkaz 

k postojům, pocitům a hodnocení) a mýtu (odkaz k obecně platným soudům). (Jirák a 

Köpplová, 2007) 

 

3.2.4 Denotace a konotace 
 

Denotace se týká prostého, resp. doslovného vztahu k označovanému. (Jirák a 

Köpplová, 2007) Jedná se o povrchovou úroveň čtení bez přítomnosti emocí či 

hodnocení. V rámci analýzy jde o sledování toho „co vidím“.  

Druhou úrovní čtení znaků je konotace. Konotace se vztahuje k druhotnému 

poukazu znaku odkazujícího k asociovanému významu, který divák vytuší či vycítí. 

Schopnost čtení této roviny je závislá na čtenářově hlubší znalosti nebo blízkosti 

výchozí kultury. Konotace v sobě zahrnuje nejen kulturní prvky, ale také emotivní 

zabarvení, hodnocení, ideologie a postoje. (McQuail, 2007) 

 

3.3 Možnosti zkoumání materiálu 
 

V této kapitole se zabývám otázkami, proč zkoumat mediální produkty a jejich 

obsahy a jaká úskalí se mohou obecně na této cestě vyskytovat. Dále zde hovořím o 

možnostech fotografie, jako nositeli předmětu zkoumání mé práce a o jejích limitech na 

poli výzkumu. Závěrem představuji použitou metodu sémiotické analýzy a opět uvádím 

její možná rizika a nedostatky ohledně relevance získaných dat následného výzkumu. 

 

3.3.1 Proč zkoumat mediální obsah a jaká jsou úskalí? 
 

Podstatnou otázkou v tomto bodě je, proč zkoumat mediální produkty a jejich 

obsahy. Média jsou výraznou součástí dnešní společnosti a vytvářejí symbolické 

prostředí, které se stává součástí sociálního prostředí, v němž se pohybujeme. (Jirák a 

Köpplová, 2007) „Mediální produkty se nepochybně podílejí na formování prostředí, 

v němž se lidé pohybují, nabízejí řadu podnětů k úvahám, modely chování, rozšiřují 
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hranice poznání za bezprostřední okolí, jsou aktivní součástí kultury, do níž člověk 

patří.“ (Jirák a Köpplová, 2007: 118) Studium mediálních obsahů je významným 

zdrojem poznání společnosti.  McLuhan tvrdí, že všechna média existují proto, aby dala 

našemu životu umělé vnímání a libovolně stanovené hodnoty. Dle mého názoru je tedy 

více než podstatné být si těchto oboustranných vlivů vědom a dále je blíže zkoumat a 

poznávat a to z několika důvodů: poznání sama sebe a svého okolí, zachování svobody, 

opětovného upevnění přirozeného života a přiblížení se k jeho skutečné podstatě. 

Podle McQuaila neexistuje shoda ohledně patřičné metody výzkumu mediálních 

obsahů. Jak nejlépe analyzovat mediální texty je předmětem četných teoretických debat.  

Největším úskalí vidím v záměně interpretace za domnělou intenci. Ty se však 

v reálu mohou zásadně lišit. „Raný výzkum tíhl k předpokladu, že obsah víceméně 

odráží cíle a hodnoty svých původců, že význam může být v podstatě přímo zjištěn nebo 

odvozen ze sdělení.“ (McQuail, 2007: 267)  Dnes jsme však s tímto tvrzením opatrnější.  

Výhodou analýzy sdělení jako zdroje významu je jeho dostupnost pro přímou analýzu a 

jeho nereaktivnost vůči výzkumníkovi. Jejich fyzická podstata má časovou trvanlivost 

s časovým posunem se však může ztrácet kontext a vzdalujeme se možnosti dopátrat se 

autorova skutečného záměru. Z pohledu záměru zkoumání jsou média relativně 

spolehlivým zdrojem výpovědi o kultuře a společnosti, ve které je daný obsah 

produkován a hovoří se o tzv. škole kulturních ukazatelů, jež chápe obsah médií jako 

výraz dominujícího sdělení o společnosti. (McQuail, 2007)  

McQuail dále připomíná, že „z textů mediálního obsahu nelze vytáhnout význam 

bez současného přijetí jistých předpokladů, které samy odvozený význam ovlivňují - 

například bez předpokladu, že množství nebo frekvence pozornosti něčemu věnovanému 

je spolehlivým vodítkem k významu, záměru a účinku sdělení.“ (McQuail, 2007: 307) A 

že zjištění analýzy obsahu nikdy nemohou hovořit sama za sebe.  

 

3.3.2 Fotografie a její možnosti v rámci zkoumání 
 

Podle McLuhana je technologie fotografie extenzí samotného bytí. Rozšiřuje a 

zmnožuje obraz člověka, jenž se tak stává masovým zbožím. Fotografie umožnila 

snadný přístup a pohled kamkoliv a tím vulgarizovala a degradovala svět jako takový. 

Zároveň stírá hranice prostoru i času a bortí kulturní přehrady. (McLuhan, 2011) 

Skutečná hodnota fotografie nespočívá v jejím obsahu ani zpracování, ale v tak 

zvaném „statusu očitého svědectví“. (Jost, 2006: 12) Pokud chápeme fotoaparát jako 

nástroj zaznamenávání skutečnosti, a i když připustíme mnoho forem 
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manipulovatelnosti výsledného snímku, fotografie zanechává „vizuální stopu“ toho, co 

bylo před objektivem ve chvíli stisknutí spouště. (Rose, 2007: 78)  

Podle polského vizuálního sociologa Piotra Sztompka žijeme v době, kdy se 

obraz stává esencí naší komunikace. „Obrazy přenášejí informace, poznatky, emoce, 

estetické zkušenosti, hodnoty. Stávají se předmětem vědomého dešifrování, ale působí 

také na podvědomí. Je možné je číst jako text, analyticky a po částech.“ (Sztompka, 

2007: 12) 

Joyce tento stav blíže popisuje jako abnihilizaci etymu, kdy se fotografie stává 

soupeřem a možná i uchvatitelem psaného i mluveného slova. (McLuhan, 2001) 

„Vynález fotografie byl krokem z věku typografického člověka do věku člověka 

grafického. … Fotografie je jakousi automatizací, která eliminuje syntaktické postupy 

pera a tužky. …Text v obrazovém inzerátu nemůžeme považovat za literární formulaci, 

nýbrž za pantomimu psychopatologie každodenního života.“ (McLuhan, 2001: 202; 

201; 208) Možnost nahrazení slov pantomimou a gesty vedlo k formování vizuálních 

zpráv a začalo tvořit věty bez syntaxe. Fotografie se stala sebe-vymezením předmětů,  

a dala tak zároveň podnět k vymezení vnitřního světa. (McLuhan, 2001)  

Fotografie časově izoluje jednotlivé momenty. (McLuhan, 2001) Tím poskytuje 

detailnější pohled. „Fotografie ve skutečnosti přesahuje obrazovost tím, že zachycuje 

vnitřní gesta a pozice těla i mysli.“ (McLuhan, 2001: 214) Tato vlastnost fotografických 

snímků vedla více než kdy předtím k zájmu o fyzické a psychické pozice a struktury. Na 

poli výzkumu ve společenskovědních oborech se uplatňuje až v 70. letech 20. století 

s emancipací oborů jako jsou vizuální sociologie a vizuální etymologie. (Sztompka, 

2007) Z pohledu užití výsledků ve vědě je fotografie stále zatížena určitou měrou 

subjektivity ze strany tvůrce i pozorovatele. 

 

3.3.3 Sémiotika a sémiotická analýza 
 

„Sémiotika se věnuje studiu procesů společenské produkce významů ze 

znakových systémů (kódů) a jejich užití v komunikační praxi.“ (Jirák a Köpplová, 2007: 

137) „Snaží se odkrýt podstatu znakových systémů, které sahají až za pravidla 

gramatiky a syntaxe a jež regulují komplexní, latentní a kulturně podmíněný význam 

textu.“ (McQuail, 2007: 278) Její výhody spočívají v tom, že konfrontuje otázku, jak 

tvoří obrazy svůj význam. Není jen popisná, ani se nespoléhá na kvantitativní odhad 

významu. Místo toho nabízí sémiotika celou řadu analytických nástrojů pro rozebrání 

obrazu a sledování, jak funguje ve vztahu k širšímu systému významu. (Rose, 2001) 
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Analyzuje prvky, z kterých je sdělení složeno a hledá, jaký by mohly mít význam nejen 

za úrovní explicitního zpracování, ale také v skryté rovině symbolické. (Trampota a 

Vojtěchovská, 2010)  

Na vývoji sémiotické analýzy se významně podíleli Ferdinand de Saussure ve 

svém díle Kurz obecné lingvistiky (1916) a Charles S. Pierce.  

 „Sémiotická analýza představuje typ kvalitativní analýzy vhodné pro zkoumání 

významu obsahů mediálních sdělení. Je využitelná nejen pro zkoumání lingvistických 

sdělení, ale i sdělení vizuálních a auditivních.“ (Trampota a Vojtěchovská, 2010: 117)  

„Při aplikaci sémiotické analýzy není nezbytné zcela dodržovat závazná pravidla. 

Aplikace sémiotické analýzy je silně ovlivněna specifickými kulturními a společenskými 

hodnotami a zvyklostmi. Jejím cílem je vyložit obsah s ohledem na kulturní, politické, 

historické či společenské tradice a okolnosti. Zkušenosti a znalosti výzkumníka jsou při 

užití sémiotické analýzy rozhodující. Výsledek sémiotické analýzy je proto více závislý 

na přesvědčivosti argumentace a méně na validitě nebo reliabilitě výsledků.“ 

(Bertramová, Hughes, 2005), (Trampota a Vojtěchovská, 2010: 120) 

 

4. Ukázková analýza 
V této kapitole ukazuji vzorovou sémiotickou analýzu editoriálu, jakou jsem 

následně aplikovala na všechen nasbíraný materiál, který vyhovoval předem 

stanoveným kritériím.  

Pro ukázku jsem si vybrala editoriál „See you in Miamia“ publikovaný v roce 1995 

v čísle 04 na stranách 140 - 151. Pro vzorovou ukázku jsem si jej vybrala z důvodu 

výraznosti. Tato série fotografií má silnou naraci. Je v něm použita výrazná stylizace. 

Témata, která jsou zde zobrazována, mají zásadní souvislost i v rámci roku, kdy byly 

fotografie publikovány.  
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Fotografie č. 1 

 
Celek: 

Na snímku jsou zachyceni muž až žena za slunného počasí na terase u bazénu. 

 

Ona: 

Žena leží na průsvitném nafukovacím lehátku v bazénu. Na sobě má dvoudílné 

plavky světle růžové barvy, s podprsenkou bez ramínek. Na nohou má páskované 

střevíčky bílo černé barvy. Blond vlasy má stažené do culíku s vyčesanou přední partií. 

Make-up zvýrazňuje především rty rudou rtěnkou, oči jsou orámovány a obočí 

zvýrazněno. Tělo ženy je v pozici na břiše s přenesením váhy na levý bok. Horní část 

trupu je zdvižená. Hlava je nakloněná k levému rameni a podepřená levou rukou. Pravá 

ruka se opírá o kraj lehátka a prsty a dlaň ruky jsou ponořeny ve vodě. Hrudník je 

otevřen směrem k objektivu. Kyčel je vytočena oproti ramenům do proti-rotace. Nohy 

jsou vystrčeny ven z bazénu, opřeny o nárty chodidel na obrubníku. Pravá noha je 

v protažení a překrývá levou nohu, která je pokrčená, s kolenem namočeným ve vodě. 

Tvář modelky má přivřené oči s pohledem do dálky, zbytek obličeje je uvolněný 

s pootevřenými ústy.  

Poloha ženy působí ležérně, ale ona velmi dobře ví, jak se nastavit, aby byla 

sexy. Pozice těla vypadá účelově. Rotace zeštíhlí pas a záda se zadečkem jsou 

vystavena pozorovateli na odiv. Otevření hrudníku zase poskytuje pohled na bujné 

poprsí, které se dere z plavek vstříc divákovi. Navíc nohy, stále obuté do bot, naznačují, 

že i když je žena v bazéně, nemá o koupání zájem. Podepřená hlava a ruka až bezvládně 

uvolněná vypovídají o nudě a nic nedělání. Pohled očí je ukazatelem, že duch není 

v těle, ale cestuje kdesi ve snech. Celkově vyznívá tvář submisivně. Oděv a make-up 

mají, co nejvíce vyzdvihnou sexy vzhled.  
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Ona čeká, až někdo přijde a z jejího života udělá pohádku, kterou si vysnila. A 

dokud nepřijde, alespoň si na pohádku bude hrát a žít ji ve své fantazii. 

 

On: 

Sedí na proplétaném venkovním lehátku. Na sobě má černé boxerky a bílý 

nátělník. Je bos. Levé zápěstí je ozdobeno stříbrnými ručičkovými hodinkami a na očích 

jsou posazeny sluneční brýle se zlatou obroučkou. Tmavé vlasy má sčesané zpředu 

dozadu v mokré úpravě, okolo uší jsou vidět nevýrazné kotlety a tvář je pokryta 

třídenním strništěm. Jeho tělo vypadá uvolněně, je opřeno do lehátka. Levá noha je 

ohnutá v koleni a chodidlem se opírá o spodní část lehátka, pravá noha stojí na zemi. 

Ruce drží v úrovni hrudníku časopis People, jsou natažené a opřené v loktech o 

opěradla lehátka. Tvář je zabořena do krku, jako by ustupovala, a je vidět druhá brada. 

Ústa jsou lehce zkřivena a levý koutek je výše než pravý. Oči jsou sice zakryty brýlemi, 

ale po bližším zkoumání lze říci, že pohled je veden mimo časopis, za jeho levý okraj. 

Jde o muže úlisného zjevu a až mafiánského typu. Oděv je typický pro domácí 

povaleče - trenky a tílko. Místo piva mu byl dán do ruky bulvární magazín, což dodává 

na snobismu. Také hodinky a brýle jsou zde maketou úspěšného muže.  Jedná se o 

maskulinního muže až machistu, jehož hlavními potřebami jsou sex a jídlo. I když má 

v rukou magazín a vypadá to, že si čte, pohled očí spadá na vystavené pozadí ženy. Jeho 

myšlenky jsou při tomto pohledu doprovázeny pohybem rtů nejspíše ve smyslu: „Dal 

bych si říct.“ 

 

Okolí: 

Zadní plán obrazu je tvořen živým plotem. Vpředu je zabrán roh venkovního 

bazénu, který je orámován světlým ozdobným, nejspíše betonovým obrubníkem. Na 

bazén navazuje dlážděný prostor, pokrývající plochu až k živému plotu. Prostor je 

vybaven vyplétaným venkovním lehátkem v červeno-bílé barvě s kovovou konstrukcí a 

průhlednou nafukovací matrací.  

Jedná se o malý výsek, nejspíše z přilehlé zahrady domu, kde živý plot ohraničuje 

soukromí majitele. Mít bazén a terasu, a možnost tam jen tak ležet a lelkovat je určitou 

známkou luxusu. Vybavení ale vypovídá o něčem jiném. Lehátko působí lacině a 

opotřebovaně a nafukovací matrace je masovým zbožím, k dostání v blízkém obchodě.  
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Fotografie č. 2 

 
 
 

Celek: 

Na snímku je zachycen portrét ženy z ánfasu. Může to být pohled do zrcadla, 

stejně tak jako pohled z pohledu muže, se kterým byla žena na předchozím snímku. 

 

Ona: 

Obličej směřuje přímo proti objektivu. Oči hledí upřeně vpřed. Ústa jsou 

otevřená a v dutině ústní je viditelný jazyk a malá část chrupu. K pravému koutku úst je 

přiložen ukazováček pravé ruky, která je zdvižená do výše krku. Žena má na sobě 

pokrývku hlavy, podobnou šátku, zavázanou pod bradou, z lesklého materiálu, objemné 

vzdušné struktury, v růžové barvě. Pod pokrývkou má rozpuštěné, jemně zvlněné blond 

vlasy, které vykují v oblasti čela s volným pramenem v pravé části a v oblasti krku. 

Make-up zvýrazňuje oči černou linkou a vysokými růžovými stíny a ústa červenou 

rtěnkou. Nehty pravé ruky mají růžový lak. 

Gesto ruky napovídá spojitost s orálním sexem. Pohyb ruky je veden, jako by si 

žena otírala ústa po dokončení práce. Výraz tváře s otevřenými ústy a prázdným 

pohledem je velmi nápadně podobný výrazu nafukovací panny. Také celkový styling je 

jako pro panenku na hraní. V tomto případě na hraní pro dospělé. Fotografie vyznívá 

eroticky až vulgárně, kde žena je nástrojem uspokojení muže, ale zároveň může být 

uspokojení muže nástrojem k dosažení toho, co žena chce. Žena nejeví známky odporu 
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ani nelibosti, ba ani známku vlastního uspokojení. Z toho usuzuji, že se jedná čistě o akt 

mysli a součást plánu.  

Fotografie č. 3 

 
 

Celek:  

Snímek zachycuje ženu sedící v řadě křesel pod foukací helmou. 

 

Ona: 

Žena sedí na jednom z křesel v řadě u stěny. Hlavu a především část vlasů, které 

má natočené na velkých natáčkách, má přikryty foukací helmou. Na sobě má růžové 

šaty s přilehlým topem na úzkých ramínkách a s hlubokým výstřihem a objemnou sukní, 

tvořenou jakoby z květů růží. Má obuté růžové střevíčky s otevřenou špičkou a 

kotníkovým páskem ve stejné barvě jako šaty. Na opěradle vedlejšího křesla má 

pověšenou pouzdrovou kabelku v retro stylu, opět s motivem růží. Sedí s překříženýma 

nohama. Pravou nohu přes levou. Zády je opřena, ramena se však trochu předklání. 

Levá ruka je uvolněně položena na opěradle, pravá je zdvižena. Prsty na pravé ruce jsou 

v pozici, kdy se prostředníček dotýká palce a malíček je lehce zdvihnutý. Tvář je 

v mírném náklonu k levému ramenu a vykukuje zpod helmy. Ústa jsou pootevřena. Oči 

mají prázdný podhled do objektivu.   

Vzhledem k oděvu, vizáži a pohledu zpod helmy je hlavním záměrem být 

viděna. Chybějícímu výrazu bych opět připsala polohu: „Vím, co dělám.“ Gesto ruky 
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pokládám za projev dlouhé chvíle, kterou si žena krátí hrou s prsty a kontrolou úpravy 

nehtů.  

 

Okolí: 

Stěna za modelkou je světlé barvy s hrubou strukturou. Na podlaze je položená 

světle-šedá dlažba. U stěny jsou v řadě postavena minimálně tři polstrovaná modrá 

křesla s opěrkami, která mají v sobě zabudované foukací helmy. 

Soudím, že se jedná o prostředí kadeřnického salonu. Interiér působí již poněkud 

použitě, i když se dříve mohlo jednat o moderní podnik. Dle mého názoru se opět jedná 

o náznak hraného luxusu. Natočení vlasů není nikterak zásadní úkon, pro který by žena 

musela nutně navštěvovat kadeřnictví. I to pokládám za projev luxusu. Mohu si dojít do 

kadeřnictví, to znamená, že na to mám peníze a mám na to čas. Pokud nemáte nic jiného 

na práci je péče o vlastní zevnějšek příjemný způsob jak zabít čas. Navíc je kadeřnictví 

místo podobné dámským toaletám. Místo, kam se nechodí z důvodů, pro které bylo 

primárně vytvořeno. Pokud žijete v malém sousedství, je to spíše ženské informační 

středisko a místo společenského setkání, kde se můžete předvést, i když zrovna nejsou 

další zákaznice. 

 

Fotografie č. 4 
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Celek: 

Na fotografii je vyobrazena žena stojící u automobilu, čelem k divákovi a se 

psem v ruce. 

 

Ona: 

Žena stojí u zadní části automobilu s pohledem od něj. Je oblečena do 

kalhotového kostýmku s květinovým potiskem exotických rostlin. Sako kostýmku má 

podkladovou modrou barku, kalhoty jsou bílé. Obuté má páskované bílo-černé střevíčky 

z první fotografie u bazénu. Na pravém předloktí má zavěšeny dvě kabelky. Přední je 

elegantní bílá pouzdrová kabelka a za ní pletená taška spíše plážového vzhledu 

v barevné kombinaci růžové, žluté, červené a modré. Po podrobnějším zkoumání 

můžeme mezi prsty vidět klíče. V druhé ruce drží šedého pudla. Ve zvlněných vlasech, 

které mají dodaný objem a jsou pečlivě upravené, má zapíchnuté sluneční brýle se 

žlutými obroučkami. Make-up je výrazný, podtržený modrými stíny a opět červenou 

rtěnkou. Váha těla je přenesena na pravou nohu, která je na fotografii přední, a levá je 

lehce pokrčena v koleni, což zvedá pravý bok a vytváří kontra post. Držení rukou je 

elegantní, prsty jsou uvolněné a ladné. Hrudník jde lehce před tělo a nahoru. Hlava je 

vytočena za pravým ramenem s při zdviženou bradou. Oči hledí ve směru otočení hlavy, 

jsou přivřené a mají zkoumavý výraz. Ústa jsou uvolněná a pootevřená.  

Z výrazu tváře bych řekla, že žena zkoumá jaká je reakce objektu, který sleduje. 

Může to být muž, její nebo cizí, nebo také sousedka. Opět se dává na odiv, a to nejen 

extravagantním až přímo řvavým oděvem a make-upem, ale také posturikou těla. Pozice 

hrudníku a brady je náznakem pýchy, postoj zdůrazňuje sexy křivky a uvolněné ladné 

ruce dotvářejí iluzi, že je to tak jednoduché a přirozené. 

Také držení kabelek a psíka má něco společného. I kabelka i pes jsou pro ženu 

jenom doplňky, které má sice ráda, ale až vyjdou z módy, pořídí si nové. Pejsek je 

pěkně udržovaný, aby dotvářel atmosféru své perfektní paničky. 

 

Okolí: 

V pozadí ženy je vidět lehce nazrzlý trávník a část živého plotu. Po její levé ruce 

stojí automobil, světle modré barvy, s chromovým nárazníkem a rámováním, čistý a na 

leštěný, z něhož je vidět jen zadní část kufru. Podle tvarů dokážu identifikovat, že se 

jedná o vůz americké výroby.  

Živý plot odkazuje k první fotografii v editoriálu. Na trávníku je patrné, že 

nedostává takovou péči, aby byl dokonalý. Ale auto je nablýskané jako výstavní trofej. 
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Není jasné, zda je automobil zaparkován směrem k domu, či do ulice. Podle ženina 

pohledu, bych ale spíše řekla, že hledí do ulice a pozoruje dění.  

 

Fotografie č. 5 

 
 

 

Celek: 

Na snímku je zobrazena žena sedící na posteli. 

 

Ona: 

Modelka sedí na posteli. Na sobě má krátké obepínající růžové kombiné. Dekolt 

je otevřený, nejspíše s výztuží. Ramínka a okraje kombiné jsou lemovány drobnými 

kytičkami. Nohy má žena obuty do bílých páskových střevíčků na jehlovém podpatku. 

Vlasy jsou stažené do culíku s vyčesanou horní partií do vlny. Make-up zvýrazňuje 

obočí, které je tenké a jasně řezané, oči mají černé linky a růžový stín a ústa jsou 

natřena rudou rtěnkou a leskem, pod lícní kosti je dodán stín. Tělo je usazené na posteli 

s nohama ve vodorovné poloze, ohnutýma v kyčli směrem před tělo a v kolenou, nohy 

jsou položené přes sebe a žena se opírá o levý bok. Trup je napřímený a jeho váha je 

přenesena na levou ruku, která jej podpírá. Pravá ruka je volně položena před tělem 

v oblasti klína. Oblast hrudníku je přímo vytočena do záběru objektivu. Hlava je 

otočena do pravého poloprofilu. Pohled směřuje před sebe, tedy mimo záběr. Ústa jsou 
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pootevřená. Na tváři je vidět mírné napětí znatelné na při zdviženém obočí a tenzi 

v oblasti spodní čelisti a krku. 

Žena působí velmi vyzývavě. Kombiné opět zvýrazňuje křivky jejího těla a 

zvýrazňuje poprsí. Make-up se k celkovému vzhledu výborně hodí a lesk na rtech 

dodává ještě více smyslnosti. Vyčesané vlasy odhalují půvabnou šíji. Stále obuté boty 

naznačují, že mají svůj jasný důvod a že se žena nechystá si do postele jen tak lehnout. 

Tělo je vystavené, naaranžované, ale zároveň v pozici čekání. Náklon těla a směřování 

dlaní rukou je předzvěstí k odevzdanému položení se. Také výraz naznačuje očekávání 

a možná i nejistotu.   

Jedná se o scénu, kdy žena očekává příchod muže do ložnice a je připravená 

poskytnout mu sexuální potěšení. Nevypadá vůbec nadšeně, předpokládám tudíž, že se 

při aktu nebude jednat o její potěšení, ale žena je i přesto perfektně připravená. Sex je 

zde opět prezentován jako nástroj k dosažení jiného zájmu, který snad ženu uspokojí. 

 

Prostředí: 

Na fotografii je zachycen rohový výsek ložnice. Zdi jsou světlé a možná jen za 

čelem postele je na zdi obraz či barevná tapeta. Z vybavení místnosti je vidět právě 

manželská postel a noční stolek. Čelo postele má dřevěný rám, vyplněný květovaným 

polstrováním a před lůžkovou část je položen bílo-růžový přehoz, také s motivy květin. 

Nábytek je spíše tradičního stylu, není to žádný moderní ani designový kousek a přehoz 

neladí s polstrováním. Na tom můžeme vidět, že vkus toho kdo pokoj vybavoval, není 

založen na stylu, jako spíše na líbivosti až kýči. Celkový dojem připravené ženy v tomto 

prostředí pak vyznívá lacině až vulgárně.  

 



   

 

23

  

Fotografie č. 6 

 
 

Celek:  

Na snímku je vyobrazena dvojice muže a ženy v těsné blízkosti.  Zabraná je 

pouze horní část jejich těla. 

 

Ona: 

Žena stojí o kousek před mužem, po jeho pravici. Na sobě má vysokou 

skládanou sukni, kratší třpytivý top s kulatým výstřihem a blazer, který má pouze 

přehozený přes ramena, to vše v jednotné kanárkově žluté barvě. V rukou má zavěšenou 

kabelku oranžových odstínů s bílým lemováním. Make-up zvýrazňuje oči pouze černou 

linkou a růžovými stíny, obočí je jasně definované, ústa a tvář v přirozeném líčení. Účes 

je rozpuštěný a vlnitý, nevykazuje žádné zvláštní známky úpravy. Nehty jsou natřeny 

růžovým lakem. Kyčle ženy směřují k muži, kdežto zbytek těla je od něj odvrácen více 

do objektivu. Ruce jsou ohnuté v loktech a jsou jemně spojeny prsty v oblasti pupku. 

Rameno blíže k muži je v úrovni jeho brady a je výše, což dotváří naznačenou rotaci 

horní části trupu. Hlava je nakloněna v tom též směru od muže. Výraz očí je prázdný  

a je veden před sebe ve směru náklonu hlavy. Tvář je uvolněná s pokleslou bradou  

a pootevřenými ústy.  

Na tváři ženy je vidět znuděnost a vhledem k výrazovým schopnostem tváře, 

které byly vypozorovány z předchozích fotografií, vidím i možnou nespokojenost. 

Postoj vůči muži je odtažitý a odmítavý. Jedná se o komunikační odpojení, které je 

zdůrazněno i postavením těla. Odmítání nebo nechuť komunikace je vidět i z celkového 
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uvolnění, jako by tělo bylo „vypnuté“. Oči napovídají nepřítomnost ducha, který se 

nachází opět někde ve fantaziích vnitřního dialogu. S nespokojeností může souviset i 

určitá nedotaženost vnější vizáže modelky, která není tak perfektní jako na předchozích 

snímcích.  

 

On: 

Muž stojí v druhém plánu obrazu o kousek za ženou, po jejím levém boku. Tvář 

je zachycena z profilu, tělo natočené proti objektivu. Na sobě má bílý nátělník a tmavé 

džíny s černým páskem se stříbrnou sponou. Na očích má nasazené sluneční brýle se 

zlatými obroučkami. Jeho pravá ruka směřuje kamsi za záda ženy. Tělo je téměř mimo 

záběr. Tvář je zčásti zakryta brýlemi, ale je znatelné, že je napjatá, čelo je svraštělé. Nos 

retní rýha je prohloubena roztažením úst, která jsou pootevřená. Zpoza brýlí je vidět, že 

pohled směřuje na ženu. 

Na rozdíl od ženy vysílá muž jasné komunikační signály. Chce se domluvit. Podle 

výrazu je nejspíše rozmrzelý a neví, co žena chce nebo proč se chová takovým 

způsobem. Nerozumí jí, ale ptá se a má zájem. 

Fotografie č. 7 

 
 

Celek:  

Na snímku je zobrazen muž se ženou. On sedí u stolu a ona u stolu stojí a utírá 

jej.  
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Ona: 

Modelka stojí v pravé části fotografie po mužově levém boku. Je zachycena její 

horní část těla od kolen výše. Žena stojí z pohledu fotografa za stolem, který utírá 

houbou. Na sobě má šaty s jemným bílo-červeným kostkovaným vzorem s kulatým 

výstřihem, nabíranými rukávky v romantickém stylu. Přes šaty má v pase uvázanou 

červenou zástěru s bílými hvězdičkami a na rukou má natažené světle růžové gumové 

rukavice na mytí. Blond vlasy má stažené do culíku ozdobeného žlutým šátkem s bílými 

puntíky, čelní partie je vyčesaná do rolky. Make-up zvýrazňuje oči černou linkou a 

růžovými stíny, obočí je tenké jasně definované a ústa jsou přetřena červenou rtěnkou 

mírnějšího tónu. Tělo je v kontra postu, kdy je zdvižený pravý bok a snížené pravé 

rameno. Levá ruka je v pokrčení, opřená o levou kyčel, pravá ruka drží houbu a je 

natažená k desce stolu.  Horní část trupu je v mírném předklonu s otevřeným dekoltem a 

protaženým krkem nakloněným ve směru těla. Hlava je zabrána v profilu naklánějící se 

nad pravé rameno. Tvář je uvolněná, ústa jsou pootevřena s koutky směřujícími dolů, 

oči jsou přivřené a pohled je nepřítomný, následuje ruku nad stolem.   

Žena je v na tomto snímku v pozici servírky. V roli tedy výrazně podřazené. 

Výraz ženy je v tomto případě téměř tragický. Jako kdyby její pootevřená ústa 

vydechovala: „Ach jo, můj život je mizerný!“ Duchem je podle očí opět nepřítomna a 

cestuje fantasií. V kontrastu k tomu je ale nataveno její tělo do sexy pózy, která dává 

muži na odiv především partii vystrčeného pozadí. Z toho cítím poselství: „Buď sexy, i 

když je ti mizerně.“ Jako kdyby to bylo ženiným posláním. Ona sama ze sebe vytváří 

objekt sexuální touhy a prezentuje a nastavuje se tak.  

Účes je retro v americkém dívčím sweet9 stylu a s šaty dokresluje atmosféru 

místa, do kterého žena perfektně zapadá.  

 

On: 

Muž sedí za stolem. Z jeho těla je tedy vidět pouze horní část trupu. Na sobě má 

bílý nátělník. Tmavé vlasy má sčesané dozadu v mokrém efektu a tvář má pokrytou 

upraveným strništěm s úzkými pejzy. Trup je vzpřímený a ruce se nejspíše opírají o 

kolena. Krk a hlava se naklání mírně před tělo a jsou otočené za levým ramenem. Výraz 

je tvořen zdviženým obočím, které krabatí čelo, pokleslou bradou a pootevřenými ústy 

s koutky zdviženými do lehkého úsměvu.      

                                                
9 sladký 



   

 

26

  

Muž je v roli zákazníka, toho, kdo platí. Což mu dává určitou moc. Pohled muže 

je očividně směřován na vystavené pozadí ženy a to mu činí až dětskou radost.  

 

Prostředí: 

Jedná se o výřez místnosti. Zadní stěna proti objektivu má světle modrou barvu a 

jsou na ní pověšeny dekorace kulatých tvarů a mezi nimi obdélníkový rám, v němž je 

umístěna ryba. Po místnosti jsou rozmístěny v řadách stoly s židlemi. Na stolech jsou 

položeny červeno bílé kostkované ubrusy a na každém stole stojí sada dochucovadel. 

Jde o prostředí restaurace nižší cenové kategorie, asi bistro typické pro americkou 

kulturu. Působí lacině a průměrně. Dochucovadla zde zastupují jídlo, které se zde 

podává, a napovídají, že se jedná o nějaký ten žvanec, který je poživatelný dle množství 

kečupu. Čekala bych jídlo, které zaplní žaludek, ale nepřidá žádnou další hodnotu. 

Žena a místo mají podobný charakter. Mají několik společných bodů: umělost, 

prázdné hodnoty, lacinost. Muž se zdá v prostředí spokojený. Vlastně toho moc 

nepotřebuje. Už jen pohled na ženu jej činí šťastným. 

 

 Fotografie č. 8 

 
 

Celek: 

Na snímku griluje žena se svým psem u bazénu. 
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Ona: 

Modelka stojí v levé části obrazu krok za zahradním grilem. Je oblečená ve 

výrazných květovaných kalhotách s oranžovými kostkami a červenými květy s vysokým 

pasem a bílém tílku nad pupík. Na nohou má obuté sandály na vysoké platformě se 

stejným potiskem, jako mají kalhoty. Hlavu má zakrytou bílým kloboukem s širokým 

stíněním. Vlasy jsou zvlněné a rozpuštěné. Váha těla je přenesena na levou nohu a pravá 

noha je mírně pokrčena v koleni a vedena před nohu levou. Trup je vzpřímen. Ruce jsou 

ohnuté v loktech a drží grilovací kleště s kusem masa. Hlava je otočena a skloněna k 

pravému rameni. Přes klobouk není plně vidět do tváře, ale jsou vidět rty, které jsou 

lehce našpuleny a možná se i usmívají. 

Žena je opět oblečena ve výstředním modelu, který zdůrazňuje křivky těla. 

Postavení těla je ladné a svůdné. Oproti předchozím fotografiím je nezvyklý výraz, 

který z velké části zakryt kloboukem, což dodává na intimitě okamžiku, v kterém si 

žena dovolí něco takového projevit. Tvář není příliš znatelná, ale jde z ní radost. 

 

Pes: 

Pejsek vyskakuje za nabízeným kusem syrového masa, které jeho panička drží 

v kleštích. Je to šedivý pudlík, malého vzrůstu, dobře upravovaný. Na krku má světlý 

obojek. 

Kombinace malého psíka gaučového typu a fláku syrového masa, který je téměř 

stejně velký, předvádí zhýralost prezentovaného života. Kus masa, který je zde nabízen 

psovi, je největší z celé fotografie. Pes tedy dostává „to nejlepší“. Předpokládám, že 

žena chystá jídlo i pro další strávníky, především pro svého muže, ale nejlepší kus masa 

dostane pes. Z toho pro mě vyplívá, že žena má raději svého psa, než svého druha. 

 

Prostředí: 

Jedná se opět o stejný výřez terasy okolo bazénu jako na první fotografii. Prostor 

je ohraničen živým plotem, v popředí je vidět kus bazénu a okolo je položena světlá 

venkovní dlažba. Na terase je postaven gril, který žena obsluhuje a odkládací stolek 

s květovaným igelitovým ubrusem, na němž jsou vystaveny dochucovadla a přílohy.  

Aranžmá prostředí a jeho zaplnění je ukázkou hojnosti. Samotné grilování je jakýmsi 

stravovacím nadstandardem.  
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Fotografie č. 9 

 
 
Celek:  

Na snímku je zobrazena žena sedící za stolem, na němž má talíř s jídlem. 

 

Ona: 

Modelka sedí přímo proti objektivu. Z těla je viditelná pouze horní část trupu. 

Žena je oblečena do dvojčete- pletený svetřík s topem, kdy svetr má pouze přehozený 

přes ramena. Úplet je tmavě růžové barvy se stříbrnou nitkou. Výstřih je kulatý a 

lemovaný vzorem s mašličkami.  Ucho modelky je ozdobeno výraznou barevnou 

náušnicí ve tvaru květiny. Make-up zvýrazňuje oči černou linkou a růžovými stíny, rty 

růžovou rtěnkou v barvě topu, podtrhává lícní kosti a definuje obočí. I nehty jsou 

natřeny růžovým lakem v barvě outfitu. Vlasy jsou vyčesány do culíku s nazdviženou 

přední partií. Tělo je uvolněné, ramena i hlava jsou pokleslé. Levá ruka je ohnuta v lokti 

a zakrývá oblast břicha a pravá drží láhev kečupu nad talířem. Hlava se přiklání 

k levému rameni a směřuje k dění na talíři. Obličej má uvolněný výraz, víčka jsou 

sklopená a ústa pootevřena.  

Výraz ženy je ztrhaný až nešťastný. Celá viditelná část těla je v pozici 

odevzdání, ale zároveň v nesouhlasu s osudem, který je vidět z pozice levé ruky. Jídlo, 

které je před modelkou, je dle mého názoru v naprostém rozporu se stravou ženy, která 

o sebe dbá. Hamburger s hranolky je symbolem rychlého stravování a nezdravého 

životního stylu, založeného na prožitku. I když jde o fotografii s motivem stravování, 

opět tu máme sexuální podtext. Skrze rituál přijímání potravy je zde spojeno sexuální 
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uspokojení, naznačené držením lahve s kečupem. Potřeba jídla je zde dána na úroveň 

potřeby sexuálního uspokojení- jako primitivní potřeba.   

 

Prostředí: 

Z prostředí okolo modelky je vidět pouze zadní stěna a část stolu. Stěna je 

pokryta tapetou v barvách oranžové, žluté, bílé a černé s květovaným vzorem. Na stole 

je patrná slánka, hrdlo skleněné lahve nejspíše od Coca-Coly a talíř s hamburgerem, 

hranolky, kyselou okurkou a další oblohou. 

Okolí modelky je stylizováno do průměrnosti a výsledku masové produkce což 

nejspíše vytváří ženinu nespokojenost, neboť ona touží po luxusu. 

 

Fotografie č. 10  

 
 

Celek: 

Snímek zachycuje ženu nakupující mezi regály supermarketu. 

 

Ona: 

Žena stojí u regálu se zbožím a vybírá další položku do nákupního vozíku. Je 

oblečena do barevných 7/8 kalhot s vysokým pasem, v tónech oranžové s potiskem 

pomerančů a krátkého rozepínacího topu v červené barvě s límečkem. Na nohou má bílé 

lodičky, které ladí s bílou kabelkou zavěšenou na pravé paži. Účes je rozpuštěný 

s vlnami a přední partie je vedena do vlny zachycené pod červenou čelenku s mašlí. 
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Make-up zvýrazňuje oči tmavou linkou, rty červenou rtěnkou a stínováním lícní kosti. 

Váha těla je přenesena na pravou nohu, která je za tělem, levá noha jde křížem a je 

s vytočenou špičkou vpředu. Horní část těla je vzpřímená a lehce nakloněná za levou 

rukou, kterou se opírá o nákupní košík. Pravá ruka pátrá v polici regálu mezi zbožím. 

Hlava je ve směru pravé ruky a je zachycena z profilu. Oči sledují produkty na horní 

polici. Čelist je povolena a ústa v mírném otevření.  

Nakupování je dalším úkolem správné ženy, která pečuje o svého chlebodárce. 

Ovšem úkolem číslo jedna je vypadat dobře a sexy, což musíte splnit i v tomto případě. 

Nikdy nevíte, koho v obchodě můžete potkat.  

 

Prostředí: 

Jde o výsek z jedné z uliček v obchodě. Podle množství vystavených produktů 

jsem usoudila, že se jedná o velkou prodejnu supermarketu. Znázorněná ulička je 

zaměřena na drogistické produkty. Žena sebou veze také košík plný již vybraného 

zboží.  

Pestrost prostředí a plný košík odkazují k hojnosti jak společnosti, tak 

jednotlivce. 

 

Závěr 
 

Příběh editoriálu se dle mého pozorování odvíjí od fotografie č. 7, kde muž i žena 

začínají snít, jaké by to mohlo být, kdyby spolu žili. Zbylé fotografie jsou představy 

jejich společného života. Editoriál vyzdvihuje některé hodnoty, které muž i žena od toho 

druhého očekávají. Ona je zde znázorňována jako prostředek uspokojení jeho 

základních potřeb a egoistických choutek. Poskytne mu sexuální uspokojení, nakrmí ho, 

vytvoří prostředí domova a je pěkný doplňkem. Je povolná, i když občas otravná svou 

nespokojeností. On je stylizován do klasické představy maskulinního primitiva. Žena 

nemá zájem o něj jako o člověka, ale pouze o to, co jí může nabídnout. Chce, aby 

uspokojoval její potřeby, které sice nejsou tak nízké, jako ty jeho, ale jsou povrchní a 

prázdné. Jejím hlavním záměrem, je prožít život v pohodlí, za obdivu a závisti druhých. 

Jediný důvod, proč ona trpí jeho vedle sebe je, že si tyto věci nedokáže zajistit sama. 

Jejich vztah je založen na vzájemném využívání. Ústředním tématem editoriálu je 

uspokojování potřeb.  Podstatné je, že se nejedná o vztah z lásky. 
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5. Výsledky analýzy 
V této kapitole postupně představím charakteristiky jednotlivých let. K těmto 

výsledkům jsem dospěla po provedení sémiotické analýzy dle výše uvedené ukázky. 

Veškerý materiál, který jsem analyzovala, se nachází v elektronické příloze I.: 

Editoriály Vogue 1992 – 1994 a elektronické příloze II.: Editoriály Vogue 1995 – 1998.  

Ke každému roku jsem také připravila výběr fotografií, který se přímo vztahuje k mým 

postřehům shrnutých v níže uvedených charakteristikách. Tento výběr se nachází 

v elektronické příloze III.: Výběr fotografií jednotlivých let 1992 – 1998.  

 

5.1. 1992 
Rok 1992 se z největší části nese ve znamení ženskosti. Je zde důraz na 

přirozenost ženy, její smyslnost, citlivost, hravost a krásu. Je vnímána jako samostatná, 

ale jemná bytost, žijící odlišně od běžného shonu mužského světa. Odráží spíše 

stereotypy starší doby. Ve stylu je cítit inspirace a vlivy retra z počátku století, což 

koresponduje s tématem hodnot, které tato doba nesla. Zároveň je vidět důraz na 

individualizaci. Ta se projevuje v množství volného času, které na stránkách ženy tráví 

účelně o samotě. Samy se vydávají do dalekých krajů, zkoumají jiné kultury, obdivují 

krásy přírody a památky. Samy se rozmazlují a rekreují. Pokud se objeví muži, jsou 

ženou uchváceni a hrají pouze vedlejší roli. Jsou předmětem zábavy a zajištění.  

Obsah je zpracovaný velmi taktně, odkazuje však k blížícím se změnám. Nahota 

je minimální, a to jen v rafinovaném provedení. Podstatné části jsou zakryty a není 

problém odhalenou část těla kdykoliv opět zakrýt. I takové téma, jako je prostředí 

kabaretu s erotickou atmosférou, kde ženy svádějí muže, je podáno opět v retro stylu, 

což s sebou nese dávku melancholie a idealizace.  

Celý rok 1992 provází romantika, která se odráží především v krajině, snovosti 

prostředí, způsobu trávení času a vztahu sama se sebou. Můžete plout na palubě 

zaoceánského parníku, být rančerkou, divokou Carmen nebo gejšou. Romantiku můžete 

najít i v prostředí pro ženu nepříznivém, jako je práce taxikářky.  

 

5.2. 1993 
I když začátek navazuje dobrodružnou cestou a romantikou na rok předešlý, 

prolíná se zbytek roku s výrazně odlišným tématem. V nasbíraném materiálu z roku 
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1993 je absence aktivních zralých mužů. Jedinými zástupci mužského pohlaví jsou 

chlapci z fotbalového družstva a několik nepodstatných postav v pozadí. Zato 

prezentované modelky na sebe berou typické znaky mužského zevnějšku. Hojně se 

objevují krátké vlasy, typické mužské oděvy a také doplňky, a to jak v retro stylu, tak i 

současné variace košile a saka, dokonce i vojenských uniforem. Tento trend se vyostřuje 

ke konci roku, kdy se objevuje vyobrazení ženy v rytířské zbroji, nebo samotné ženy na 

pláži před falickým majákem. Anglické dívky rebelují svým bizarním zevnějškem 

ozdobeným kroužkem v nose.   

V roli modelek se objevují i mnohem mladší ženy, než je tomu v roce 

předešlém v čele s Kate Moss. Ta je i ústřední hrdinkou editoriálu, který dokazuje 

přiostření sexuální otevřenosti, kterou tento rok oproti předchozímu přináší. Kate je zde 

znázorněna na několika snímcích ve spodním prádle, ve strohém prostředí dotvářejícím 

pocit studentky na kolejích. V rámci vkusnosti je několikrát použita transparentnost 

textilie v intimních oblastech.  

Romantika se zvrhla v melancholii a samota v osamělost. Ubylo úsměvů, 

přednost má spíše vážný až prázdný výraz. Samota ale dává prostor, a tak se objevuje 

téma zamyšlení s náznaky cesty dovnitř. Tento jev je naznačen přes několik směrů 

s různými kořeny, jako jsou hippies, puritánství, přírodní náboženství, indiáni, 

poustevnictví či pohanství. 

5.3. 1994 
V roce 1994 dostal prostor flirt a sexuální přitažlivost. Odhalování částí, které 

byly dříve zakryty, se stává častějším. Poprvé jsou zde vyobrazena prsa v celé své 

nahotě, bez jakéhokoliv zakrývání či pocitů studu. Sexuálno se projevu i v případě, že je 

modelka oblečená, a to v pózách a výrazech tváře. Svůdná není jen modelka, ale 

celkové prostředí, které hýří luxusem. Oděvy jsou více zdobné, blyštivé, barevné a 

okázalé. I punk, který byl vlastní okraji společnosti a byl v naprostém kontrastu 

s kulturou magazínu, je zde přelepen nálepkou stylu a luxusu a je zkomercializován. 

Dalším fenoménem je přejímání vysokého umění. Stylizováním modelky a 

celkovým zpracováním obrazu podle předlohy uměleckých děl je dle mého názoru také 

určitým vzestupem k luxusu a možná i snahou o intelektuální povýšení. 

Žena se dostává do mužského světa, a to skrze business a šedý obchodní úbor, 

mafii skrytou za rodinu a technologický pokrok, jenž na sobě prezentuje.  
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Rok 1994 také provází výrazná inspirace Asií, částmi jako je Čína, Indie a 

Japonsko. Z těchto kultur je do fotografií přejímána především atmosféra těchto míst a 

kopírování estetických prvků.  

Editoriály jsou tvořeny prvoplánově, obrazy neobsahují žádnou hlubší naraci, 

jde spíš o prostou prezentaci. Až na konci roku se objevuje editoriál s příběhem. 

 

5.4. 1995 
Nejcitelnějším úkazem v roce 1995 je konzum. Tento fenomén se zde objevuje 

v explicitních i méně viditelných formách.  Nejvýraznější jsou asi dvě fotografie žen 

z prostředí běžného supermarketu s plnými košíky, nebo snímek z benzínové pumpy 

s pohledem odvráceným od počítadla. Celkové vyznění roku 1995 je směrem 

k městskému životu, pohodlnému trávení času za podpory technologií, možnosti půjčky 

a jistoty, že všeho je dost. Prezentace takového světa zároveň dává na oči klapky před 

následky toho, co takovýto životní styl obnáší. Z výrazů modelek je často cítit prázdnota 

zacpaná pohodlím. Tyto jevy provází egoismus, zahledění do sebe a nezájem o okolí, i 

když tento prvek může být zajímavě zpracován v případě autoportrétu v editoriálu, kdy 

modelka fotografuje za pomoci dálkového ovládání samu sebe. Cestování nahradil 

bazén u luxusní vily nebo výlet do přírody s turistickou vybaveností. Také se naprosto 

vytratila romance s mužem a je nahrazena romancí mezi ženami. Blízkost žen může mít 

i erotický náboj.  

5.5. 1996 
Rok 1996 nenese z mého pohledu žádné jednotné poselství. Navíc se celkový 

styl láme v polovině roku. První polovina je spíše pokračováním roku 1995 luxusní, ale 

neosobní. Poprvé můžeme vidět editoriál, ukazující sportovní oděv, na němž je 

explicitně viditelná značka. I téma sportu je novinkou. Je znázorněn i vztah s televizí, 

který jako by říkal: „Tvůj život nestojí za nic, zůstaň se mnou.“ Druhá polovina je již 

radostnější. Přináší také zpět pravou ženskost, podtrženou dlouhými sukněmi, klobouky, 

vypasováním atd. Také se nově objevují matky a romantický pár, což dle mého názoru 

souvisí s návratem trendu „pravé“ ženy. Editoriál s matkami však spíš připomíná dvě 

dospívající dívky, které si přivydělávají hlídáním. S dětmi to moc neumějí, což je patrné 

například z držení nemluvňat, a vlastně je ani moc nezajímají, protože holky se chtějí 

bavit a tak na většině snímků editoriálu děti chybějí. Naopak pár je ukázkou ideálu, jaký 

by mnoho žen rádo prožilo. Na fotografiích můžeme vypozorovat zamilovanost a 
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hravost. Úloha muže i ženy jsou zpodobňovány tradičnějším způsobem, kdy muž ženu 

vede, ochraňuje ji, ale zároveň je něžný, ona ho za to miluje a je svá. Spíše než o 

dlouhodobý vztah, jde o letní románek. Na přelomu těchto dvou období najdeme další 

výrazný přelom, a tím je první celkový akt, kdy dvě modelky pózují před objektivem 

v naprosté nahotě. Fotografie je provedena v uměleckém duchu, nabízí pohled na ženu, 

jako na stvoření až magicky divokého charakteru. 

Modelky jsou velmi často bez osobnosti (vyjma hvězdy Naomi Campbell) a 

pokud osobnost mají, má charakteristiky téměř hlouposti. 

Sexistické pózování je čím dál tím běžnějším. Celková sexuální přiostřenost je 

znatelnější. Zvýšila se četnost odhalených bradavek a dokonce je zde i detailní 

fotografie, tzv. camel toe10, která je jinak běžně cenzurována.  

5.6. 1997 
Na tvorbě roku 1997 se velkou měrou podepsal nárůst sexismu. Svůdnost a 

erotické hrátky se stávají ústředním tématem. Zvláštním způsobem se vymyká a zároveň 

účastní skupina editoriálů z venkovského, naturálního prostředí. Mezi přírodou, matkou 

Zemí a ženou je zde jakési neviditelné rovnítko. Žena dává život a vyživuje. Tento fakt 

je několikrát symbolicky zpodobněn prsem připraveným ke kojení nebo symbolem 

dělohy na šatech. Smyslnost je zde přirozená a pomáhá ženě přežít. Vagína a prsa jsou 

jejím majetkem a největším darem. Tento koncept je pro mě osobně příjemným 

zpracováním ženskosti a z celé tvorby vyhraněného období je mi toto pojetí nejbližší. 

Opakem je dračice, žena aktivně vybízející k sexu, oblečená až do fetišistických 

oblečků. Například je zde poprvé modelka plných tvarů a ženských křivek. Její tělo není 

na snímcích zabíráno nikdy v celku, ale v jednotlivých částech, které vyznívají 

přitažlivě. Také velmi mladé modelky, dívčího vzhledu jsou zde stylizovány do 

vyzývavých póz a pohledů, oblečené do transparentních šatů. S mladými dívkami, které 

jsou časopisem vnímány jako plnohodnotné ženy, které mají co nabídnout, se zvláštně 

objevuje infantilita u žen starších. Ta se projevuje jak na oděvu, jeho barevnosti a 

zdobení, tak ve výrazech a pózách.  

Hrdinkami se stávají i ženy, ne přímo modelkovského typu. Jde o ženy 

s asymetrickou postavou, příliš ostrými rysy, hermafroditního či mimo-zemského 

vzezření.   

                                                
10 Zvýraznění obrysu stydkých pysků 
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Mnou vypozorovanou zprávou tohoto roku je, že podle Vogue může být 

přitažlivá každá žena.  

5.7. 1998 
V roce 1998 se výrazněji začíná projevovat trend dívky, který je viditelný na 

vzhledu modelek, ale i v situacích a na předváděném charakteru osobnosti. Zvýšila se 

obsazovanost mladších dívek a rozšířilo se zastoupení jejich různých typů. Scény jsou 

často divoké a dívky/ženy se na nich chovají rozpustile a nespoutaně. Tento projev je 

zastoupen ve dvou variantách. V jednom případě je sporné, zda vede divoké chování 

k prospěchu a ke svobodě. Zda je to opravdu nespoutané vyjádření vnitřní exploze, nebo 

jen projev vzdoru, který si ústřední postavy užívají, ale schází mu hlubší podstata a na 

konci příběhu přichází pád. Tato divokost není dle mého názoru stabilní a jednoho dne 

se přehoupne ve zkrocení a podvolení se. Je to ten stav, kdy pravá divokost, která je 

ženskou podstatou, vlastně nikdy nebyla objevena. Proto scény působí dětinským a až 

ztraceným dojmem. Druhou variantou je podle mě pravá divokost, vycházející z nitra 

ženské duše. Tato divokost je nenásilná. Ve své podstatě je vlastně něžná a čistá, i když 

je doprovázena vnějším zašpiněním a přilnutím k drsnějším podmínkám. Divokost 

nepřichází ze síly extravagance a výstřednosti, ale prostoty.  

Zajímavé je také téma intimity mezi ženami, které se mihlo mezi valnou 

většinou osamělých žen a v tomto roce se objevuje v několika variantách. Jsou zde 

předvedeny různé úrovně blízkosti. Je tu zastoupen jakýsi ženský kruh. Tato 

společenství provázejí civilizaci od pradávna. Ženy si v nich vyměňují své zkušenosti, 

jedna od druhé se učí a jsou si navzájem oporou. Lépe tak nesou svůj ženský úděl a 

pomáhají růst té pravé ženské podstatě. Jsou to uzavřené spolky, v kterých jsou 

zástupkyně napříč generacemi. Z tohoto prostředí vyvstává vztah „učitelka a 

svěřenkyně“, který zastupuje vztah mezi starší a mladší ženou. Je to vztah, kdy starší 

žena učí mladší, předává jí své životní zkušenosti na intimnější rovině než v rámci 

kruhu. Není to vztah mezi matkou a dcerou, tyto ženy jsou přítelkyně, zároveň nejsou 

jejich role zcela rovné. Najdeme zde ovšem i dvě kamarádky, které mají ve vztahu 

rovnou úlohu. Tajně si špitají nebo se smějí. Rády spolu tráví volný čas, svěřují se, 

jedna je oporou druhé. Důvodem proč jsou spolu, je prostá radost, společná řeč a možná 

i společné historky. Přítelkyně ale mohou spolu sdílet i něco víc než slova a ochrannou 

náruč. Mohou se vzájemně tělesně poznávat a spolu si hrát. Takový to vztah je 

v magazínu založen na sexuální přitažlivosti, která ale nemá mnoho společného 

s láskou, spíše jen se zvědavostí a okouzlením. Další možností jsou společnice. Ženy, 
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které spolu tráví čas především druhým na očích, ve společnosti. Takovéto ženy jsou 

spolu, aby zvýšily svou atraktivitu. Spolu jsou při „lovu“ úspěšnější.  

I míra vztahovosti, a to především s dalšími ženami, je projevem divoké ženské 

duše, která touží po smečce stejně jako po volnosti.  

 

6. Závěr 
Ve své práci jsem se zabývala výzkumem obsahu editoriálů britské mutace 

časopisu Vogue ve vymezeném období let 1992 až 1998 včetně. Nasbíraný fotografický 

materiál jsem podrobila sémiotické analýze obrazu. Snažila jsem si odpovědět na mnou 

poležené výzkumné otázky, ohledně podstaty obsahu, jeho vývoje a poselství.  

Mým výsledným zjištěním je, že primárním nositelem obsahu je žena a její 

příběh. Obsahy editoriálů se zaměřují na postavení ženy, které se proměňuje v kontextu 

vývoje jednotlivých let. Nejvýznamnějším tématem procházejícím skrze všechna 

období je vztahovost. Obsahy ukazují jak se má žena vztahovat sama k sobě, ke svým 

životním rolím, jaká je podstata vztahu s mužem či s jinou ženou, jaký je její vztah ke 

společnosti a jaké místo v ní zaujímá, jaký vztah má mít k přírodě a její vlastní ženské 

podstatě. 

Obsahy jsou často vytrženy z reálného světa. Ukazují bezprostřední okolí malých 

soukromých světů zobrazovaných hrdinek.   

Výrazná témata, která prošla vývojem v rámci celého období, jsou sexualita, 

mládí a prolínání mužského a ženského elementu.    

Tendence zobrazování sexuality, její výskyt a rozšíření hranic, kam až lze 

v odhalení a provokativnosti zajít, má podobu stoupající křivky s rapidním vzestupem. 

Stejně tak jako fenomén mladosti/nezralosti, který se v průběhu let objevuje čím dál tím 

častěji a v rozličných variantách. Křivka je v tomto případě též stoupající, ale 

pozvolnější. Zatímco zobrazování mužského a ženského elementu má střídavou 

tendenci a bylo by možné ho zachytit za pomoci sinusoidy, kdy v jednotlivých etapách 

střídá převaha jednoho či druhého. Jeho obměna není přímo závislá na střídání 

zkoumaných let.  

Dle mého názoru byl čtenářkám předkládán obraz ženy a jejího celkového projevu 

za účelem předložení vzoru, jaké by měly být, zejména jak by se měly projevovat a jaké 

společenské role je třeba se držet- co je od nich očekáváno. Následování zobrazovaných 

hodnot má ve čtenářkách vyvolávat pocit možnosti dosažení šťastného života. Editoriály 

jsou nejčastěji součástí módních a lifestylových magazínů a ty především říkají, kam se 
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naše životy mohou ubírat. Předvádí nejnovější trendy „jak žít“. Z pozorování, které 

jsem v rámci této práce provedla, bylo pro mě nejdůležitější vidět posun. Malé drobné 

změny, pomalé poodhalování, které nenápadně otužuje publikum. Ve výsledku je rozdíl 

mezi fotografiemi na počátku a na konci sledovaného období markantní. Vidím zde 

především mocné posunutí hranic v morální oblasti. Pokud nám média a jejich obsahy 

napomáhají se orientovat v dnešním spletitém světě, učí nás a nabízejí prostor pro 

identifikaci, pak tato práce byla pro mě malou odpovědí na současnou světovou krizi 

hodnot, problematiku ztráty pravé ženskosti ve společnosti a vykořenění naší bytostné 

podstaty.  

 

Summary 
 In my work I undertake research into the editorial content of British Vogue 

magazine mutations in a defined period 1992 to 1998 inclusive. I have made a semiotic 

analysis of the image on gathered photographic material. I have to tried answer to me on 

research questions about nature of the content, the development of and the message. 

My resultant finding is that the primary bearer of content is a woman and her 

story. The contents of editorials are focusing on the status of women which is changing 

in the context of the development of individual years. The most important theme 

running through all periods are relations. The contents show what relations the woman 

should have to herself, to her life roles, what is the nature of the relationship with a man 

or another woman, what is her relationship to society and what place she should 

occupies, the representation of relationship with nature and her own feminine essence. 

The contents are often taken out of the real world. They show the immediate 

vicinity of small private worlds of presented heroines.  

Significant themes, which change over the period, are women's sexuality, the 

arrival of the cult of youth and blending of male and female elements.  

The tendency of viewing sexuality has form of a rising curve with a rapid rise. 

There is presence of expanding the frontiers of what can be bare and progression of 

provocativeness.  As well as the phenomenon of youth / immaturity that has appeared 

over the years more and more often and in different variations. The curve in this case is 

also rising, but gradual. While the male and the female element has a tendency to 

alternate. It would be possible to capture it with the help of a sinusoid, which in various 

stages of alternating predominance one or the other. Its replacement is not directly 

dependent on the succession years. In my opinion, the image of woman was presented 
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to create the models to the readers. It shows to women how they should be, especially 

how they should behave and which social role they should keep - what is expected from 

them. It seems that holding of displayed values could bring feelings of possibility of 

achieving a happy life to readers. Editorials are often part of fashion and lifestyle 

magazines and particularly those say how our lives may take. They show the latest 

trends "how to live". The observation that I conducted this work was important for me 

to see a shift. Minor changes and slowly revealing made the audience hardened. And the 

result is the difference between the photos at the beginning and end of the period. I see a 

particularly powerful movement of boundaries in the moral field. If media and their 

contents help us to navigate in today's complex world, teach us and offer space for 

identification, then this job was for me a little answer, to the current global crisis of 

values, issues of lost true femininity in society and uproot our existential essence. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Podrobný seznam editoriálů 
 
Vogue. London: Condé Nast Publications, 1992-1998 
 
rok číslo název Stránky 
1992 01 Plain beautiful 62-73 
1992 01 Red hot black leather 74-79 
1992 01 Clam and sunny 84-91 
1992 01 Love in the afternoon 118-123 
1992 02 Elegant 100-109 
1992 02 Length 120-129 
1992 02 Flower girl 146-149 
1992 02 Denim now 156-161 
1992 03 Oh, Morocco! 166-177 
1992 03 Country and western… 178-187 
1992 03 Beauty 198-205 
1992 03 Transatlantic 234 -239 
1992 04 Ultramarine… 130-137 
1992 04 Blue Belle 156-159 
1992 04 Easy Pieces 166-179 
1992 04 VIP dressing 202-207 
1992 05 Annie get your gun 132-141 
1992 05 Sevillian life 142-149 
1992 05 A fair tale 150-157 
1992 05 Ooh la la! 172-179 
1992 06 More dash 88-94 
1992 06 Pioneer spirit 100-111 
1992 06 Summer pale  112-123 
1992 06 Sen~orita 124-131 
1992 06 British summertime 154-161 
1992 07 The view from here 80-91 
1992 07 Beach babe 92-103 
1992 07 Plain sailing 134-141 
1992 08 More dash than cash 87-92 
1992 08 Ladies´man 96-107 
1992 08 Free spirit 120-125 
1992 08 The  escape cause 146-155 
1992 09 More dash than cash 177-182 
1992 09 A fitting balance 190-201 
1992 09 Talking loud 202-209 
1992 09 Curlture Clash 210-219 
1992 09 Hot shots 246-253 
1992 10 More dash than cash 157-162 
1992 10 Perfect pitch 166-177 
1992 10 The wildest dreams 178-187 
1992 10 All change 188-195 
1992 10 Light and shade 222-231 
1992 11 More dash than cash 127-132 



   

 

42

  

1992 11 Sheer indulgence 150-161 
1992 11 Earthen wear 170-179 
1992 12 More dash than cash 101-106 
1992 12 Fame 109-123 
1992 12 Hippy de luxe 124-135 
1992 12 The soft touch 168-175 
1993 01 More dash than cash  62-67 
1993 01 Future perfect 72-83 
1993 01 Spirit of adventure 84-97 
1993 01 The house  98-105 
1993 01 Escape  126-135 
1993 02 More dash than cash 70-75 
1993 02 Vogue´s eye 77-91 
1993 02 Springs new jackets 108-115 
1993 02 Take it 134-139 
1993 02 More dash than cash 145-150 
1993 03 Vogue´s eye 178-187 
1993 03 Bella Donna 178-187 
1993 03 The net effect 188-193 
1993 03 Strokes of genuis 212-223 
1993 04 More dash than cash 127-132 
1993 04 Sweeping statements 146-153 
1993 04 Oh, you pretty things 154-165 
1993 04 Alldaylong 170-179 
1993 04 Rough Stuff 196-203 
1993 05 More dash than cash 89-94 
1993 05 Simply perfect 100-109 
1993 05 Black magic woman 110-121 
1993 05 To hug and to hold 122-127 
1993 05 Travelling light 154-163 
1993 06 More dash than cash 83-88 
1993 06 Long hot summer evening 94-103 
1993 06 Going for a sarong 104-113 
1993 06 Pure brilliants 118-123 
1993 06 Under exposure 144-151 
1993 07 More dash than cash 68-73 
1993 07 White heat 78-89 
1993 07 Siesta dressing 98-105 
1993 07 Stream lines 120-129 
1993 08 More dash than cash 78-83 
1993 08 The new silhouette 88-95 
1993 08 Far and away the best 96-101 
1993 08 The great white hope 126-135 
1993 09 More dash than cash 163-168 
1993 09 English lesson 176-187 
1993 09 The simply life 188-197 
1993 09 A short story 198-205 
1993 09 Les Buhémes 234-241 
1993 10 More dash than cash 159-164 
1993 10 Day dreams 170-177 
1993 10 Tinker tailoring 178-187 
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1993 10 The modern movement 188-193 
1993 10 Cover story 200-207 
1993 10 Arfful dodgers 226-233 
1993 11 More dash than cash 137-142 
1993 11 Divine madness 148-157 
1993 11 Transition vamp 162-173 
1993 11 Suitably different 174-183 
1993 11 Small wonders 200-205 
1993 11 Home comforts 206-213 
1993 12 More dash than cash 107-112 
1993 12 Reel life 118-127 
1993 12 Anglo-Saxon attitude 128-141 
1993 12 Classic leanings 142-149 
1993 12 Courtey gestures 170-181 
1994 01 More dash than cash 55-60 
1994 01 The long and the short ofit 64-71 
1994 01 Beauty anh the beach 72-81 
1994 01 The Modigliani woman 82-91 
1994 01 Smart threads 110-113 
1994 02 More dash than cash 66-71 
1994 02 Soft sell 76-89 
1994 02 She´s gotta hate it 88-93 
1994 02 The Pleasure zone 112-119 
1994 03 Simply divine 172-183 
1994 03 Who´s afraid of the little white dress? 184-189 
1994 03 Punk´s new clothes 190-199 
1994 03 Our woman in Havana 222-233 
1994 04 Wild haute 127-133 
1994 04 Paris shine on  134-145 
1994 04 Shades of summer 146-155 
1994 04 The way lark 156-163 
1994 04 Out of this world 176-185 
1994 04 Acit with 190-197 
1994 04 More dash than cash 199-204 
1994 05 Wearing the pants 112-119 
1994 05 Fine China 120-125 
1994 05 Baby love 126-133 
1994 05 Lights works 140-147 
1994 05 Cool khaki 160-169 
1994 05 More dash than cash 177-182 
1994 06 Castway 132-141 
1994 06 The shape of summer 142-147 
1994 06 Season tickets 152-161 
1994 06 Take a shine 178-181 
1994 06 More dash than cash 182-187 
1994 07 The Beaton track 78-87 
1994 07 The day shift 88-97 
1994 07 Traveling light 98-107 
1994 07 Under currents 134-139 
1994 07 More dash than cash 140-145 
1994 08 Are you adorable 68-77 
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1994 08 Rocket girl 78-89 
1994 08 More dash than cash 121-126 
1994 10 She is disco 162-171 
1994 10 The milk way 172-179 
1994 10 Madam Butterfly 184-191 
1994 10 Colour vision 192-195 
1994 10 Set pieces 210-219 
1994 10 Winter of content 220-227 
1994 10 Great good buys 229-238 
1994 11 Tweed´s new take 128-137 
1994 11 Flash lights 138-147 
1994 11 Action girl 154-157 
1994 11 Scarlet fever 172-179 
1994 11 Great good buys 195-200 
1995 02 Pretty woman 78-91 
1995 02 Christy on Christy 130-139 
1995 03 The strong suit 196-207 
1995 03 The name of the rose 226-235 
1995 03 Great good buys 243-250 
1995 04 Couture culture 126-139 
1995 04 See you in Miami 140-151 
1995 04 Mubber stamp 158-163 
1995 04 Great good buys 195-200 
1995 05 Sweet dreams 98-109 
1995 05 White mischief 112-119 
1995 05 The smart set 120-129 
1995 05 Summer in the city 142-149 
1995 05 Great good buys 155-162 
1995 06 Stark contrast 86-93 
1995 06 Man appeal 94-97 
1995 06 Valley of the doll 98-103  
1995 06 Great good buys 144-154 
1995 07 Simple statements 82-93 
1995 07 Sea changes 94-103 
1995 07 Great good buys 140-147 
1995 08 What´s chic now 230-241 
1995 08 Pretty smart 246-255 
1995 08 Fluff´sthe stuff 256-259 
1995 08 Skin to skin 260-265 
1995 08 The look of the new 276-279 
1995 08 Wild thing 280-285 
1995 08 Great good buys 296-301 
1995 11 Black lace 136-137 
1995 11 Sheer heaven  138-147 
1995 11 Night shine 148-153 
1995 11 Street life 154-161 
1995 11 Big country 178-189 
1995 11 Great good buys 196-201 
1996 01 Last resort 66-77 
1996 01 Cold Comforts 78-85 
1996 01 The lowdown 90-99 



   

 

45

  

1996 01 Card sharp 116-123 
1996 01 Great good buys 128-135 
1996 02 The coolest cuts 82-93 
1996 02 The big blue 96-105 
1996 02 The thin line 132-137 
1996  03 Colour blinding 160-169 
1996  03 Laid bare 174-185 
1996  03 Dress codes 192-199 
1996  03 Fashion happenings 230-235 
1996 04 High street high style 138-147 
1996 04 Basic kit 152-161 
1996 04 Dress parade 162-173 
1996 04 Purist vision 174-181 
1996 05 Rainbow warriors 106-117 
1996 05 Sweeping understatements 118-127 
1996 05 Simply moorish 128-137 
1996 05 Guest stars 163-169 
1996 06 Double act 92-101 
1996 06 All-action heroes 102-109 
1996 06 Band aid 130-137 
1996 07 Bring up baby 82-93 
1996 07 The get away 116-127 
1996 07 Summer fever 128-133 
1996 08 Straight and narrow 80-91 
1996 08 In her strides 92-101 
1996 08 Optic verve 132-137 
1996 09 A modern edge 198-207 
1996 09 Exterior decoration 208-219 
1996 09 In the groove 224-231 
1996 09 You´re in the army now 254-263 
1996 11 Night shifts 166-175 
1996 11 English lesson 176-183 
1996 11 Long shots 202-207 
1996 12 Scarlet fever 146-157 
1996 12 Drama queen 178-185 
1997 01 The english woman- Land girl 73-85 
1997 01 The big eye 128-135 
1997 02 Cutting edge 204-211 
1997 02 Rose rage 212-223 
1997 02 Light touch 224-233 
1997 02 Soft sell 242-251 
1997 02 Web sight 274-279 
1997 03 Pretty edgy 100-111 
1997 03 Candy girl 124-131 
1997 04 Hot cotoure 151-159 
1997 04 Who´s wearing the trousers?   168-175 
1997 04 Spice girl 176-187 
1997 04 One coloure blue 204-213 
1997 05 Style guide  108-123 
1997 05 Genius 134-139 
1997 05 Shadow land  162-167 
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1997 06 Body heat 98-105 
1997 06 Power cuts 106-117 
1997 06 Body of evidence 118-125 
1997 06 Modern curve  126-131 
1997 06 Native american 144-149 
1997 06 Masterpieces 154-161 
1997 07 Return to splendour 82-89 
1997 07 Sundowners 90-97 
1997 07 Basically sexy 98-103 
1997 07 Gold coast 112-121 
1997 07 Stretch class 140-147 
1997 08 She ´s electric 94-105 
1997 08 Mood swing 106-115 
1997 09 Linear equation 266-277 
1997 09 Going native 288-297 
1997 09 Microwave 298-305 
1997 09 Round the clock 314-325 
1997 09 Smoke screen 334-343 
1997 10 Opulence 268-279 
1997 10 Skin 280-285 
1997 10 Tweed 294-303 
1997 10 Shelter 326-335 
1997 11 Quiver 182-189 
1997 11 Spirited 190-205 
1997 12 Wild 202-209 
1997 12 Pure 210-223 
1997 12 Shine 224-233 
1997 12 Fashion acts 251-253 
1997 12 Sharp 258-265 
1998 01 Metalica 82-93 
1998 01 Another country 94-101 
1998 01 Blonde ambition 108-117 
1998 02 Now moves 108-119 
1998 02 Great wxpectations 134-139 
1998 02 In Bonnard´s bathroom 148-155 
1998 02 Park life 160-169 
1998 03 Fresh start 236-249 
1998 03 Energy 250-261 
1998 03 Shining lights 264-275 
1998 03 White 296-301 
1998 04 Tribal trance 154-165 
1998 04 Pink rules 166-175 
1998 04 Divine invention 176-187 
1998 04 Long nights 210-217 
1998 05 Simply cool 136-147 
1998 05 Basic instinct 148-155 
1998 05 Evening exposure 156-161 
1998 05 Hot property 166-169 
1998 05 Work aesthetic 180-189 
1998 06 Girl crazy 156-165 
1998 07 Hot shots 104-119 
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1998 07 Body building 120-129 
1998 07 Light show 156-161 
1998 08 Luxe easy 96-107 
1998 08 Pioneer spirit  108-121 
1998 09 Mono tones 276-285 
1998 09 Chill factor 306-317 
1998 09 Behind closed doors 346-351 
1998 10 Some like it haute 258-269 
1998 10 Long range 270-279 
1998 10 Match point 284-293 
1998 10 Viva Roma 318-323 
1998 11 Belle epoque 220-233 
1998 11 Glam rock 234-245 
1998 11 Pure order 246-251 
1998 11 Girl power 252-254 
1998 11 Under cover 278-287 
1998 12 By invite only 166-181 
1998 12 Urban nomad 182-191 
1998 12 Earth girl 192-205 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


