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Anotace  

 

 Ve své práci mapuji mediální proměnu genderu prostřednictvím redakčních témat v 

časopise Vlasta v roce 1991 a 2010 a jak se na tematické proměně časopisu v 

Československu projevil komunistický režim. Ve své práci také zkoumám, zda časopis 

Vlasta v roce 1991 prezentuje feministické myšlenky a zda mají negativní konotaci, jak 

zmiňuje Osvaldová. Práce je rozčleněna do tří základních oddílů teoretického, 

metodologického a analytického. V teoretické části popisuji dosavadní vědecký diskurz 

a zařazuji práci do mediálního a sociálního kontextu. V této části jsou představeny 

hlavní koncepty, jakými jsou feminismus, gender, genderové stereotypy a patriarchát. 

Dále je zmíněn význam médií a ženských magazínů pro ženské publikum a proměna 

ženské role ve společnosti před rokem 1989 a po něm. V metodologické části jsou 

prostřednictvím otevřeného a axiálního kódování zkoumány mediální obsahy. Ve svém 

výzkumu identifikuji a popisuji významná redakční témata, se kterými je spojována 

žena v časopise Vlasta v roce 1991 a v roce 2010. Dále jsou pomocí obsahové analýzy 

porovnány redakční články časopisu Vlasta z roku 1991 a 2010 z hlediska jejich 

rozložení zaměřující se na oblasti, které v tradičním pojetí spadají do soukromé, 

respektive veřejné sféry. Data jsou analyzována postupy zakotvené teorie – otevřeným a 

axiálním kódováním, jak jsou popsána v publikaci Strausse a Corbina. Pomocí dat z 

obsahové analýzy je kvantitativně určeno tematické rozložení mediálních obsahů ve 

zkoumaných letech magazínu.  

 

 

 

 

 



Abstract 

 

In my work I map the transformation of gender through media editorial in the journal 

Vlasta topics in 1991 and 2010 and how tthe communist regime influenced the thematic 

transformation of magazine in Czechoslovakia. In my work I also examine whether 

Vlasta magazine in 1991, presents a feminist ideas that have a negative connotation, as 

Osvaldová mentioned. The work is divided into three basic sections of theoretical, 

methodological and analytical. The theoretical part describes the current scientific 

discourse and puts the work in a social media context. This section presents the main 

concepts such as feminism, gender, gender stereotypes and patriarchy. It also mentions 

the importance of media and women's magazines for the female audience and the 

transformation of women's role in society before 1989 and after. In the methodological 

part, through open and axial coding I examine media content. In my research, I identify 

and describe significant editorial issues with which woman is associated in Vlasta 

magazine in 1991 and in 2010. Furthermore, using content analysis, I compare the 

contents of the magazine Vlasta 1991 and 2010 in terms of private and public spheres. 

Data are analysed by methods of the grounded theory, as described by Strauss and 

Corbin. The data from the content analysis shows the quantitative determination of 

thematic distribution of media content in the examined years the magazine. 
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Úvod 

Časopisy pro ženy představují kategorii genderově vymezených médií, která 

reprezentují realitu předkládanými konstrukcemi, jejichž prostřednictvím reprodukují 

určité normy (vzorce) platné pro „správný“ genderový řád v naší společnosti. 

Zkoumáním mediální konstrukce ženství v ženském magazínu Vlasta můžeme odhalit, 

zda tento časopis vytváří pro své čtenářky prostřednictvím redakčních témat pozice, 

které jistou formou mohou přispívat k reprodukci genderového řádu (tj. očekávané role 

mužů a žen v české společnosti). 

Ve své práci se pokusím zmapovat mediální proměnu genderu prostřednictvím 

redakčních témat v časopise Vlasta v roce 1991 a 2010 a optikou teorie sociální 

konstrukce reality nastínit, jaké konstrukce ženství časopis čtenářkám předkládá skrze 

redakční témata. Zajímat mě bude posun v genderovém diskurzu v časopise Vlasta od 

roku 1991 do roku 2010, a jak se na tematické proměně magazínu projevila léta 

„nucené“ zaměstnanosti a „nucené“ participace ve veřejné sféře. Česká společnost 

prošla v nedávné minulosti důležitou změnou, jež byla doprovázena otevřením se 

zahraničním (nejen) mediálním vlivům a přechodem od socialistické společnosti 

směrem k demokracii. Období komunistického režimu sice formálně nastolilo příznivé 

podmínky pro ženy, ale direktivně je tento režim prosadil „shora“
1
 a nepřipouštěl 

možnost svobody volby. Uzavřenost komunistické společnosti vůči západnímu světu 

způsobila, že do českého prostředí pronikly feministické myšlenky v oslabené formě až 

počátkem 90. let.  

Gender a s ním úzce související otázky feminismu už dávno nejsou v českém 

prostředí nové, nicméně stále ještě nejsou obecně přijímané.
2
 V průběhu výzkumu mne 

bude zajímat, zda časopis Vlasta v roce 1991 prezentuje feministické myšlenky a pokud 

ano, jestli mají negativní konotaci tak, jak zmiňuje Osvaldová, podle níž nenacházel 

feminismus u české společnosti pozitivního přijetí, neboť „české prostředí nebylo 

připraveno nezaujatě vnímat feministické teorie, které byly součástí paradigmatu 

svobodných společností (…) v Československu byl po dlouhou dobu feminismus 

vnímán jako další – ismus, tedy ideologie a navíc levicová“
3
.  

                                                 
1 WAGNEROVÁ. Co přinesl a co nepřinesl českým ženám socialistický model rovnoprávnosti – aneb nejen jesle a 

traktoristky. In: SOKAČOVÁ, Linda a Michaela APPELTOVÁ. Gender a demokracie 1989-2009. Praha: Gender 

Studies, 2009. ISBN 978-80-86520-64-3. 
2 OSVALDOVÁ, Barbora. Česká média a feminismus. 1 vyd. Praha: Libri ; Slon, 2004, 80-86429-31-8. 
3 OSVALDOVÁ, Barbora. Česká média a feminismus, s. 53 
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 Časopis Vlasta se stal předmětem mého zájmu, protože se jedná o nejstarší 

české periodikum typu ženského magazínu v České Republice. Časopis Vlasta se dnes 

profiluje jako „tradiční, důvěryhodná, moderní, stále milovaná a žádaná, jež je 

partnerkou pro aktivní samostatnou ženu žijící ve spokojené rodině, které záleží na 

kvalitě jejího života“
4
. Tento časopis by tak měl, dle své charakteristiky, reflektovat ve 

svých obsazích ekonomickou a sociální transformaci, která se udála a stále děje v 

českém prostředí. Podle Kadlecové se časopis Vlasta zaměřuje na průměrnou českou 

ženu
5
, avšak podrobnější charakteristiku takové ženy jsem v její publikaci již nenalezla. 

Práce je rozčleněna do třech základních kapitol, a to teoretické, metodologické a 

analytické. 

V teoretické části se pokusím nastínit dosavadní vědecký diskurz a zařadit práci 

do mediálního a sociálního kontextu. V této části budou představeny hlavní koncepty, 

jakými jsou feminismus, gender, genderové stereotypy a patriarchát. Dále zmíním 

význam médií a ženských magazínů pro ženské publikum. A neopomenu také proměnu 

ženské role ve společnosti před rokem 1989 a po něm.  

V metodologické části budu zkoumat mediální obsahy časopisu Vlasta v roce 

1991 a 2010. Výzkum mediálních obsahů bude proveden kvalitativní optikou, a to 

prostřednictvím otevřeného a axiálního kódování. Ve výzkumu se pokusím identifikovat 

prostřednictvím jakých témat je utvářena mediální konstrukce ženy v časopise Vlasta ve 

zkoumaných letech a vysvětlit případné souvislosti mezi danými kategoriemi a 

subkategoriemi v kontextu získaných poznatků z teoretické části. Právě analýzou 

zakotvené teorie mohu postihnout a nepřehlédnout důležité jevy, které se ve výzkumu 

objeví a které by nemusely být patrné v případě kvantitativní metody obsahové analýzy. 

Jako doplňkovou metodu zvolím Berelsonovu obsahovou analýzu. Nástroji 

obsahové analýzy budu analyzovat články časopisu Vlasta a porovnávat obsahy 

časopisu z roku 1991 a 2010. Prostřednictvím obsahové analýzy vždy jednoho čísla 

daného roku v měsíci ve zkoumaných letech se pokusím stanovit, v jakém rozsahu jsou 

rozloženy redakční články zaměřující se na oblasti, které v tradičním pojetí spadají do 

soukromé, respektive veřejné sféry. V metodologické části vyslovím hypotézu, která 

bude předpokládat vyšší počet redakčních témat z veřejné sféry v roce 2010.  

                                                 
4 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA. In: Sanoma Media [online]. 2013 [cit. 2013-09-08]. Dostupné z: 

http://www.sanomamedia.cz/media/attachments/2013/08/22/SMP_mediadata_2013_cz_20.8.013.pdf. 
5 KADLECOVÁ, Kateřina. Ženské časopisy pro pokročilé: literární interpretace a kritická analýza diskurzu 

měsíčníku Marianne. Liberec: Bor, 2006, 114 s. Jazyky a texty. ISBN 80-868-0725-8. 
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V analytické části interpretuji výsledky výzkumu. Data budou analyzována 

postupy zakotvené teorie – otevřeným a axiálním kódováním, jak jsou popsána v 

publikaci Strausse a Corbina. Vzniknout by tak mělo jedno či více ústředních témat v 

daném roce, na jejichž základě budu schopna určit, zda a jak se proměnila tematická 

struktura časopisu. Z hlediska interpretace kvantitativní obsahové analýzy by měla 

vzniknout data, prostřednictvím nichž budu schopna podrobněji rozebrat mediální 

proměnu obsahu časopisu Vlasta a kvantitativně určit tematické rozložení mediálních 

obsahů ve zkoumaných letech magazínu.  
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1. Teoretická část 

V této části představím hlavní koncepty, kterými zařadím práci do mediálního 

a sociálního kontextu. Zabývám se zde feminismem, mediální konstrukcí reality, 

ideologií – patriarchátem, genderem a genderové socializaci. Vysvětluji význam médií a 

ženských magazínů pro (nejen) ženské publikum a zmiňuji také proměnu ženské role ve 

společnosti před rokem 1989 a po něm, což shledávám pro porozumění kontextu za 

klíčové.  

Teoretická část vytváří ucelený vědecký diskurz, díky němuž budu schopna v 

analytické části vysvětlit případné souvislosti mezi zjištěnými kategoriemi témat ve 

zkoumaných letech. 

 

1.1 Feminismus 

V této práci si kladu za cíl analyzovat časopis Vlasta optikou genderu, a proto 

považuji za nezbytné v teoretické části stručně nastínit vývoj feministického 

paradigmatu, prostřednictvím něhož je termín gender pojímán jako konstruovaná 

nadstavba pohlaví.  

Feminismus je sociální hnutí, které vyrostlo z ideálů liberalismu a jež „ideál 

práva každé lidské bytosti na svobodnou volbu rozšířil i na – do té doby opomíjenou – 

skupinu ženy“
6
. 

Van Zoonen uvádí, že v současné době nemůžeme pojem feminismus 

jednoduše popsat či vylíčit.
7
 Feminismus jako pluralitní myšlenkový proud

8
 nemá 

jednotnou podobu.
9
 Jediné, co feminismy spojuje, je zájem o genderové nerovnosti, a to 

jak z perspektivy mužů, tak z perspektivy žen.
10

 

Předním cílem emancipačního snažení je „uznání společenské prestiže a 

docenění ženské role ve společnosti (…) přičemž touha po rovnoprávnosti tu není 

cílem, ale cestou“
11

. Feminismus nechce vyloučit mužský směr myšlení či zkušenosti, 

                                                 
6 KNOTKOVÁ – ČAPKOVÁ, Blanka, Gender a feminismus – provokativní slova. In: BASLAROVÁ, Iva. GitA 

černá na bílé, aneb, Vidět svět různorodě: komentovaný výběr z genderově citlivé žurnalistiky : příručka pro mediální 

výchovu. 1. vyd. Praha: gitA - Genderová informační a tisková agentura, 2008. ISBN 978-80-254-3429-1., s. 8 
7 VAN ZOONEN, Liesbet. Feminist Media Studies. SAGE, 1994. ISBN 1446240002. 
8 KNOTKOVÁ – ČAPKOVÁ, Blanka, Gender a feminismus – provokativní slova. In: BASLAROVÁ, Iva. GitA 

černá na bílé, aneb, Vidět svět různorodě: komentovaný výběr z genderově citlivé žurnalistiky : příručka pro mediální 

výchovu.  
9 OSVALDOVÁ, B, Česká média a feminismus. 
10 RENZETTI, Claire M. Ženy muži a společnost :. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0525-2. 
11 OSVALDOVÁ, B., Česká média a feminismus., s. 42 
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pouze se neustále snaží o zahrnutí ženského pohledu na realitu v těch oblastech 

vědeckého zkoumání, „v nichž byl doposud umlčován či opomíjen“
12

. 

V následujících odstavcích představím ve stručnosti jednotlivé fáze 

emancipačního hnutí, pro lepší porozumění mnoha-významovosti tohoto pojmu. 

 Z hlediska vývoje feminismu se většinou rozlišují tři vlny s tím, že v 

současnosti se patrně nacházíme ve fázi třetí
13

. Někteří autoři dokonce hovoří i o čtvrté 

– postmoderní fázi.
14 

 

Havelková zasazuje první vlnu feminismu do období od 18. století do roku 

1930.
15

 Giddens počátek feminismu vztahuje k americké a francouzské revoluci v 18. 

století
16

 (stejně tak Osvaldová
17

). Curran a Renzetti první vlnu datují do období 1830–

1920.
18

 

Osvaldová první fázi feminismu popisuje „jako období emancipace, 

zdůrazňující rovnost příležitostí včetně přístupu ke vzdělání a požadavku volebního 

práva“
19

. První fázi jako emancipační s orientací na zásadu rovnosti vidí také Nagl-

Docekal.
20

 

Požadovaným cílem první vlny bylo přiznání základních práv, která společnost 

přisuzovala pouze části mužů a žádné ženě. Jednalo se především o požadavek práva 

volit, práva na vzdělání a práva na majetek.
21

 

Prvotní cíle emancipačního hnutí položila ve Francii (1789) de Gouges 

prostřednictvím Deklarace ženských práv, kterou de Gouges založila jako reakci na 

Deklaraci lidských a občanských práv (v překladu Deklarace práv mužů a občanů).
22

 V 

téže době (1792) definovala feministické požadavky další výrazná postava ženského 

hnutí, Wollstonecraft v díle Obrana ženských práv. Americké feministky 

spolupracovaly s organizacemi za zrušení otroctví, jak píší Curran a Renzetti, 

                                                 
12 RENZETTI, Claire M. Ženy muži a společnost., s. 32 
13 OSVALDOVÁ, B, Česká média a feminismus., 33 – 34 s. 
14Ibid., 33 – 34 s.  
15 HAVELKOVÁ, Hana. První a druhá vlna feminismu: podobnosti a rozdíly. In: VALDROVÁ, Jana. Abc feminismu 

[online]. Brno: Nesehnutí, 2004 [cit. 2013-12-08]. ISBN 8090322832. Dostupné z: 

http://zenskaprava.cz/files/abc_fem1.pdf. 
16 GIDDENS, Anthony. Sociologie. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999, s. 481. ISBN 8072031244., s. 481 
17 OSVALDOVÁ, B, Česká média a feminismus., s. 17 
18 RENZETTI, Claire M. Ženy muži a společnost :. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0525-2., s. 36 
19 OSVALDOVÁ, B, Česká média a feminismus., 34 s. 
20 NAGL-DOČEKALOVÁ, Herta. In: OSVALDOVÁ, B, Česká média a feminismus., s. 34 
21 Havelková dodává, že tento boj nebyl jen o přiznání volebního práva jako takového, ale šlo o uznání občanského 

statusu a svéprávnosti žen vůbec, poněvadž společenský systém pohlížel v té době na ženu jako nesvéprávnou 

(HAVELKOVÁ, Hana. První a druhá vlna feminismu: podobnosti a rozdíly. In: VALDROVÁ, Jana. Abc feminismu 

[online].). Stejně také GIDDENS, Sociologie., s. 481, RENZETTI, Ženy muži a společnost., s. 40 
22 OSVALDOVÁ, Barbora. Odysea 2000: Jsem žena a kdo je míň - historie feminismu. Zurnalistika.cz [online]. 2005 

[cit. 2013-10-23]. Dostupné z: http://www.zurnalistika.cz/?p=20., Stejně tak GIDDENS, Sociologie., s. 481 
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abolicionismus sjednotil územně roztroušené skupinky žen v boji za společný cíl a navíc 

„sama ideologie dodala ženám teoretický rámec, který jim umožnil porozumět 

vlastnímu nerovnoprávnému vztahu k mužům.“
23,24

 Ženy se začaly hlásit o svá volební 

práva, a to prostřednictvím Národního spolku pro hlasovací právo žen (National Society 

for Women’s Suffrage). Z té doby také pochází známý, avšak mnohdy negativně 

pojímaný výraz sufražetka, který představuje bojovnici za ženská volební práva.
25

 V 

roce 1919 pak Senát přijal devatenáctý dodatek k ústavě, který stvrdil, že „Spojené státy 

ani jakýkoli jednotlivý stát nesmějí popřít ani omezit volební právo občanů Spojených 

států z důvodů pohlaví“
26

.  

Dosažení volebního práva však nepřineslo očekávané řešení pro nerovné 

postavení žen v jiných sférách. Následné období popisují Curran a Renzetti jako 

antiklimax
27

, podobně smýšlí i Osvaldová, když tvrdí, že ženská emancipační hnutí se 

po první světové válce paralyzovala.
28

 Důvody celosvětové ekonomické krize a s ní 

souvisejícího nástupu fašismu přiměly ženy zanechat feministických myšlenek a 

věnovat se jiným společenským otázkám.
29

 Nové požadavky se tak začaly formulovat 

až o několik let později.  

Druhá vlna feminismu se datuje od 60. let 20. století
30

 a přináší nová témata, 

přístupy a zabývá se širším spektrem problémů. Do popředí se dostává téma 

problematičnosti mužské a ženské identity a proměna ve vnímání individuálních 

problémů na problémy společenské („osobní je politické“).
31

 V důsledku první světové 

války byly ženy povolány do pracovního procesu a zastoupily tak muže v továrnách, na 

polích i v kancelářích. Nyní však docházelo k demobilizaci vojáků a opětovnému 

návratu žen do domácností. To bylo umocňováno také médii, která líčila americkou 

ženu jako matku, hostitelku a vynikající manželku.
32

 Gauntlett popisuje tehdejší ideál 

ženy jako přihlouplou ženu v domácnosti, která sní o tom, jak zaujmout svého 

                                                 
23 RENZETTI, Claire M. Ženy muži a společnost :. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0525-2., s. 36 
24 Giddens vysvětluje, že si ženy začaly uvědomovat nerovnost mezi pohlavími v roce 1840, v době, kdy se 

uskutečnilo Světové shromáždění proti otroctví v Londýně a kterého se ženy nesměly zúčastnit (GIDDENS, 

Sociologie., s. 482) 
25Stuart Mill v roce 1869 jako protest ke špatnému chápání a překrouceném u významu slova: „Označení sufražetka 

by nemělo být nadávkou, naopak – jednalo se o hanbu celé společnosti, že ženy vůbec musely za nejzákladnější lidská 

práva bojovat“ (HAVELKOVÁ, Hana. První a druhá vlna feminismu: podobnosti a rozdíly. In: VALDROVÁ, Jana. 

Abc feminismu [online].) 
26 OSVALDOVÁ, Barbora. Odysea 2000: Jsem žena a kdo je míň - historie feminismu. Zurnalistika.cz [online]. 
27 RENZETTI, Claire M. Ženy muži a společnost., s. 43 
28 OSVALDOVÁ, Barbora. Odysea 2000: Jsem žena a kdo je míň - historie feminismu. Zurnalistika.cz [online]. 
29HAVELKOVÁ, Hana. První a druhá vlna feminismu: podobnosti a rozdíly. In: VALDROVÁ, Jana. Abc feminismu 

[online]. 
30 GIDDENS, A., RENZETTI, C. M., OSVALDOVÁ, B., MEYEROWITZ J. 
31 OSVALDOVÁ, Barbora. Česká média a feminismus. 
32 Ibid. 
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pracujícího muže tím, že bude používat nejmodernější kuchyňské vybavení nebo prací 

prášek.
33

 Navíc, jak dodává, rady, které média nabízela ženám, neměly nic společného s 

tím, jak by naplnily ženský potenciál, ale zaměřovaly se na přinášení štěstí do jejich 

rodiny
34

. V této atmosféře vydává americká spisovatelka a feministická aktivistka 

Friedan svoji knihu The Feminine Mystique.
35

 Kniha byla první kritikou těchto obrazů 

hrdinky – „šťastné ženy v domácnosti“, jež společnost velebila a oslavovala.
36

 Kniha 

vyjadřuje pocit nespokojenosti a nudy žen uzavřených ve svých předměstských 

domovech (Friedan tyto ženy uvězněné v „ženském mýtu“ připodobňuje k vězňům v 

koncentračních táborech
37

), kterým - namísto naplnění a možnosti osobního růstu - 

zůstal pocit prázdnoty, protože své vlastní potřeby podřídily potřebám svých mužů a 

dětí.
38

 Tento problém nazývá Friedan „problém beze jména“. Ženy toužily po „něčem, 

co nedokázaly a co ani nemohly pojmenovat, byly vnímány pouze jako něčí matky a 

manželky, což mělo za následek nedostatek vlastní identity a pocit úzkosti“
39

. 

Osvaldová tvrdí, že se ženy staly obětí mýtu, který sám sebe udržuje mystikou, jež 

„pronikla do života žen tak, že je utváří a ovládá, aniž by si to samy uvědomovaly“
40

. 

Meyerowitz se ptá po důvodu objevení „problému beze jména“ a revoluční roli připisuje 

vlivu televize, která rozdělila tradiční obraz ženského světa, který byl prezentován 

zejména ženskými časopisy a pohled na veřejný život, jenž přesahoval hranici soukromé 

sféry.  Televize předávala stejné informace jak mužům, tak i ženám – na rozdíl od 

časopisů a ženských rubrik.
41 

Meyerowitz vysvětluje, že díky televizi byly ženy 

vystaveny mnoha „mužským tématům“, která jim magazíny, noviny či knihy 

neposkytly. Televize prezentuje „mužský svět plný mužských témat, mužských 

dobrodružství a mužských příležitostí, tedy svět, který je ženám nepřístupný“
42

. Tato 

skutečnost mohla, dle Meyerowitze, přispět k tomu, že se ženy začaly cítit jako 

„menšina“ a vedla je k tomu, aby žádaly rovnost obou pohlaví ve všech sférách 

veřejného života. Meyerowitz tak připisuje význam ve změně ženského vnímání 

                                                 
33 GAUNTLETT, David. Media, gender and identity: an introduction. London: Routledge, 2002. ISBN 04-151-8960-

8., s. 50 
34 Ibid., s. 50 
35 Myšlenky Betty Friedan byly mj. ovlivněny i dílem francouzské filosofky Simone Beauvoire, která upozorňovala v 

r. 1949 na to, že práce v domácnosti nepřináší ženě svéprávnost, protože nevytváří věcné hodnoty a viditelný užitek. 
36 GAUNTLETT, David. Media, gender and identity: an introduction. 
37 Ženy byly stejně jako vězni zbaveny vlastní individuality, byly nucené zpasivnět a otupět 
38 RENZETTI, Claire M. Ženy muži a společnost., s. 44 
39 OSVALDOVÁ, Barbora. Česká média a feminismus., s. 36 
40 Ibid., s. 36 
41 MEYROWITZ, Joshua. Všude a nikde: vliv elektronických médií na sociální chování. 1. české vyd. Překlad Jan 

Jirák, Kateřina Jonášová, Irena Reifová. Praha: Karolinum, 341 s. ISBN 80-246-0905-3., s. 175 
42 Ibid., s. 176 
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okolního světa a sebe samé elektronickým komunikačním médiím – zejména televizi. 

Ta, jak konstatuje „rozdrolila dělicí čáry mezi mužským a ženským světem a ukončila 

jejich segregaci, která posilovala tradiční pojetí ‚ženskosti‘“
43

. 

Dílo Friedan (spolu s vývojem elektronických komunikačních médií, zejména 

televize) změnilo chápání ženy v 60. a 70. letech a přineslo ženám možnost uvědomit si 

svůj „problém“ a vnímat jej, ne pouze individuálně, nýbrž skrze celou společnost. 

„Problém beze jména“ se, podle Currana a Renzetti, stal výchozím bodem, od kterého 

začala společnost uvažovat o politice vztahů mezi pohlavími a zkoumala „kořeny 

genderové nerovnosti nejen ve veřejné sféře, ale i v soukromí“
44

. Friedan stála u zrodu 

tzv. druhé vlny feminismu, jejíž základní východiska následně představím. 

Ve druhé vlně feminismu se formulují východiska feministické teorie: 

nerovnost mezi mužem a ženou není biologická danost, ale je kulturně a společensky 

vytvořena. Knotková-Čapková datuje užívání pojmu gender od 70. let 20. století.
45

 

Většina sociologů se již v dnešní době shoduje na tom, že je třeba rozlišovat mezi 

pohlavím jako biologickým označením jedince a genderem jako kulturním a sociálním 

konstruktem (Giddens, Connel, Curran, Renzetti aj.). Slovník kulturálních studií 

charakterizuje pojem gender jako kulturní předpoklad, který ovlivňuje sociální 

konstrukci mužů a žen a jejich sociální vztahy. Na tomto základě vzniká feminita a 

maskulinita jako kulturní výsledek regulace chování, jenž je považován za sociálně 

přiměřený danému pohlaví a poplatný konkrétní kultuře.  Gender, jakožto záležitost 

kultury vždy souvisí s tím, jak jsou muži a ženy reprezentováni.
46 

Základ genderového 

řádu tvoří definice maskulinity a feminity, tzn. jaká je ideální žena, ideální muž.
47

 

Bourdieu tvrdí, že dnes přijímané definice (muž je silný, odvážný, žena empatická a 

citlivá apod.) jsou značně libovolnými historickými konstrukcemi, ač se zdají být 

přirozenými.
48

 Nic na tom nemění fakt, že tyto definice zhruba odpovídají skutečnému 

stavu (ženy skutečně jsou citlivější a muži odvážnější) v důsledku výchovy a 

                                                 
43 Ibid., s. 173 
44 RENZETTI, Claire M. Ženy muži a společnost., s. 44 
45 KNOTKOVÁ-ČAPKOVÁ, Gender a feminismus – provokativní slova. In. BASLAROVÁ, Iva. GitA černá na bílé, 

aneb, Vidět svět různorodě: komentovaný výběr z genderově citlivé žurnalistiky : příručka pro mediální výchovu. 
46 BARKER, Chris. Slovník kulturálních studií: vliv elektronických médií na sociální chování. Vyd. 1. Překlad Jan 

Jirák, Kateřina Jonášová, Irena Reifová. Praha: Portál, 2006, 206 s. ISBN 80-736-7099-2., s. 57 
47 Nemůžeme říci, že všechny ženy jsou starostlivé a něžné, a proto jim nejlépe vyhovuje práce v profesích spojených 

s péčí o druhé. A ne všichni muži touží stát se slavnými a úspěšnými, protože jsou přirozeně činorodí a průbojní. Je to 

stejně nesmyslný předsudek, jako kdybychom tvrdili, že všichni zahrádkáři jsou mírumilovní, protože jsou v 

neustálém kontaktu s přírodou (VALDROVÁ, Jana. Abc feminismu [online]. Brno: Nesehnutí, 2004 [cit. 2013-12-08]. 

ISBN 8090322832. Dostupné z: http://zenskaprava.cz/files/abc_fem1.pdf.) 
48 BOURDIEU, Pierre a Miloslav PETRUSEK. Nadvláda mužů: vliv elektronických médií na sociální chování. Vyd. 

1. Překlad Irena Reifová, Kateřina Gillárová, Michal Pospíšil. Praha: Karolinum, 2000, 145 s. ISBN 80-718-4775-5. 
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neviditelného společenského tlaku, které nás už po generace vedou k tomu, abychom 

těmto vzorům odpovídali.
49

 Na rozdíl od pohlaví, které je univerzální kategorií, gender 

se mění v závislosti na společnosti, období apod.: „Každá společnost, každá doba si 

vytváří vlastní obraz ženství a mužství – souhrn očekávání, předsudků a společenských 

norem.“
50

 Gender je tedy způsob, jakým společnost vnímá muže a ženy a jaké jim 

přisuzuje vlastnosti a co od nich očekává. Každá osoba tak může disponovat znaky jak 

maskulinními tak i femininními nezávisle na svém biologickém pohlaví (tento fakt 

dokresluje i citát francouzské filosofky Beauvoir: „Ženou se člověk nerodí, ale 

stává.“
51

). 

Třetí fázi datuje Sokolová do druhé poloviny 80. let 20. století.
52 

Nejvýznamnějším přínosem třetí vlny je podle autorky propojenost genderu a dalších 

kategorií, souvisejících se společenskými nerovnostmi, jako je rasa, etnická příslušnost, 

sexuální orientace, společenská třída a sociální postavení, věk, náboženské vyznání (či 

jeho absence) apod. Genderová nerovnost je tak vnímána jako „součást složitého 

systému společenské stratifikace a diskriminace“
53

. To dokládá i van Zoonen, když 

tvrdí, že gender není jediný určující aspekt ve společnosti. Podle autorky je důležité brát 

v potaz vzájemné vztahy mezi genderem, etnickou příslušností, sexuální orientací, 

společenskou třídou a rasou.
54

 Nejvýznamnějším přínosem třetí vlny je tedy důraz na 

propojenost genderu s ostatními faktory. Třetí vlna bere gender jako nedichotomní, 

proměnlivou kategorii, kterou si člověk buduje a upravuje po celý život a „zkoumá 

rodové aspekty ve vztahu k sociální stratifikaci“
55

. 

Dnešní, tzv. třetí vlna feminismu zkoumá co nejobecněji, podle Knotkové-

Čapkové „otázky diskriminace a diskriminovaných skupin různého druhu – i když vždy 

s důrazem na genderový aspekt, otázky identit ve vztahu k pohlaví i k genderu, 

odmítnutí diktátu heterosexuality, otázky mocenských hierarchií ve společnosti, otázky 

                                                 
49 Ibid.  
50 HAVELKOVÁ, Hana. První a druhá vlna feminismu: podobnosti a rozdíly. In: VALDROVÁ, Jana. Abc feminismu 

[online]. 
51 Myšlení Beauvoir ovlivnil filosof Hegel svojí myšlenkou, že biologická rovina jedince není daností a že do ní může 

jakožto sebevědomá bytost zasáhnout. Podle tohoto tvrzení si člověk svou biologickou určenost nějak reflektuje, je v 

tomto ohledu aktivní. Nositelem této sebe-interpretace je jeho sebevědomí, které je charakterizováno svobodou 

(KALNICKÁ, Zdeňka a Miloslav PETRUSEK. Archetyp vody a ženy: vliv elektronických médií na sociální chování. 

2. vyd. Překlad Věra Dvořáková. Praha: Emitos, 2007, 185 s. Filozoficko-psychologická edice, sv. č. 1. ISBN 978-

809-0371-552., s. 285 – 287). Beauvoir podle toho odmítá biologickou determinaci „ženské přirozenosti“ a říká, že se 

ženami nerodíme, že se jimi stáváme (BEAUVOIR, Simone. Druhé pohlaví. 3. vyd. Praha: Orbis, 1967., s. 396) 
52 SOKOLOVÁ, Věra, Současné trendy feministického myšlení. In: VALDROVÁ, Jana. Abc feminismu [online]. 

Brno: Nesehnutí, 2004 [cit. 2013-12-08]. ISBN 8090322832. Dostupné z: http://zenskaprava.cz/files/abc_fem1.pdf. 
53 Ibid. 
54 VAN ZOONEN, Liesbet. Feminist Media Studies. SAGE, 1994. ISBN 1446240002., s. 3, Podobně RENZETTI, C. 

M. Ženy muži a společnost., s. 49 
55 OSVALDOVÁ, Barbora. Česká média a feminismus., s. 116 
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etiky založené na principu rovných příležitostí či otázky praktické obrany proti 

genderovému násilí“
56

. Nepojednává se tak pouze o rovnosti žen a mužů, ale i o jejich 

rozdílnosti, přičemž hlavním požadavkem je, aby jinakost nepředstavovala něco, co 

zakládá nerovnost – tzv. „rovnost v rozdílnosti“, tedy aby, „jiný“ neznamenalo zároveň 

horší nebo lepší.
57

 

Typická pro třetí vlnu je rozmanitost jednotlivých proudů. Zmínit můžeme 

feminismus existenciální, marxistický, rozvojový a anarchistický, multirasový, 

postmoderní, spirituální, ekofeminismus, kyberfeminismus, feminismus sociální 

konstrukce či queer teorii aj.
58

 

Podstatou moderního
59

 pojetí genderových nerovností je dělení životních sfér 

na soukromou a veřejnou. Havelková ve své stati zabývající se dimenzí genderu ve 

vztahu soukromé a veřejné sféry zmiňuje, že vztah mezi soukromým a veřejným 

životem v moderní společnosti nikdy nebyl genderově neutrální.
60

 Za svět ženy byl 

považován domov (vaření, uklízení a výchova dětí) a okolní svět (politika, obchod) 

patřil muži. „Žena, která netoužila po manželovi a dětech jako po hlavních cílech svého 

života, byla podivná a pomýlená.“
61 

Tento nastavený systém, jak tvrdí Meyrowitz, byl 

posilován především médii, a to zejména prostřednictvím literatury v podobě dívčích 

románů, školních textů vyobrazující „dívky jako osoby lačnící po ochraně, a chlapce 

jako ochranitele, ženy jako matky a muže jako kvalifikované odborníky“
62

. Havelková 

upozorňuje, že „tak jako platí, že vztah mezi soukromou a veřejnou sférou determinuje 

společenské role obou pohlaví, platí také obráceně, že společenské (politické) chápání 

gender rolí je ve vztahu soukromého a veřejného jedním z hlavních strukturotvorných 

elementů“
63

. 

Možný hovoří ve smyslu dělby práce o tom, že nelze rozlišit prostory či úkoly 

významnější a méně významné z „nějakého vyššího nadrodového, obecně lidského 

                                                 
56 KNOTKOVÁ – ČAPKOVÁ, Blanka, Gender a feminismus – provokativní slova. In: BASLAROVÁ, Iva. GitA 

černá na bílé, aneb, Vidět svět různorodě: komentovaný výběr z genderově citlivé žurnalistiky : příručka pro mediální 

výchovu., s. 8 
57 HAVELKOVÁ, Hana. První a druhá vlna feminismu: podobnosti a rozdíly. In: VALDROVÁ, Jana. Abc feminismu 

[online]. 
58 SOKOLOVÁ, OSVALDOVÁ 
59 Období industrializace 
60 HAVELKOVÁ, Hana. Dimenze „gender“ ve vztahu soukromé a veřejné sféry. Sociologický časopis [online]. 1995, 

č. 31 [cit. 2013-12-08]. Dostupné z: 

http://sreview.soc.cas.cz/uploads/dbfbd9e5f7e683cf8bdf9a2b501ff0846d4c8508_344_025HAVEL.pdf. 
61 MEYROWITZ, Joshua. Všude a nikde: vliv elektronických médií na sociální chování. 1. české vyd. Překlad Jan 

Jirák, Kateřina Jonášová, Irena Reifová. Praha: Karolinum, 341 s. ISBN 80-246-0905-3., s. 157 
62 Ibid.  
63 HAVELKOVÁ, Hana. Dimenze „gender“ ve vztahu soukromé a veřejné sféry. Sociologický časopis [online]. 
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hlediska“
 64

. Takové hledisko, podle autora, nikdo nezastává a je „mimo struktury 

kulturně legitimního myšlení“
65

. 

Hartmann ve své studii vychází z předpokladu marxistického feminismu, když 

tvrdí, že struktura společnosti se vyznačuje vzájemným posilňováním dvou velmi 

podobných systémů – kapitalismu a patriarchátu. Hartmann nahlíží na každodenní 

činnosti členů rodiny jako na práci ve smyslu výlučně ekonomické aktivity. Společnost 

je podle autorky založená na nerovném rozdělení práce nejen z hlediska třídy, ale také 

rodu. Rodina tak z tohoto hlediska představuje především místo pro výrobu a 

přerozdělování statků. Jedná se o statky specifického charakteru, díky nimž se 

reprodukuje pracovní síla. Čas strávený domácími pracemi ze strany mužů a žen není 

rovnocenný, a tak jsou tyto činnosti indikátorem fungování patriarchátu v domácí sféře 

a nerovné dělby moci. Hartmann tvrdí, že domácí práce slouží jako příklad „rozdělování 

mezi materiálními zájmy jednotlivých členů rodiny, které jsou zapříčiněné jejich 

rozdílnými vztahy k patriarchátu a kapitalismu“
66

.  

 

Premisou liberálního ženského hnutí je tzv. genderové osvobození, ve kterém 

dochází k prolínání ženských a mužských rolí a jsou si více podobné. Podle 

Meyerowitze neexistuje lepší či horší role ve společnosti, dobré či špatné chování mužů 

a žen. Feminismus v tomto pojetí není pouze o ženách, jedná se i o muže a jejich 

podpory projevování citů, lásky a obavách na úkor prosazování machismu a mužského 

šovinismu. „Muži začali poměřovat ‚úspěch’ i jinými měřítky, než jsou kariéra, 

bohatství a moc.“
67

 Cílem by tak mělo být takové společenské uspořádání, které nebude 

vytvářet žádné bariéry mezi pohlavím. Tyto nové koncepce genderového chování 

vzešly, podle Meyrowitze, „z nového vědomí a nového souboru hodnot“
68

. Meyerowitz 

přičítá tuto změnu zejména technologickému vývoji a především televizi a 

elektronickým médiím. Ty, podle autora, „neoddělují ženský svět od mužského, 

soukromí od veřejného života (...), televize je společným jmenovatelem, který spojuje 

‚politizování osobního‘ a ‚personalizaci politického‘“
69

 a také má, dle Meyerowitze, 

největší dopad na splývání mužských a ženských světů. 

                                                 
64 Možný, Ivo, Moderní rodina. Mýty a skutečnosti, Blok : Brno 1990, ISBN: 80-7029-018-8., s. 101 
65 Ibid., s. 101 
66 KLOCOKOVÁ, Jana. Domáce práce z perspektívy symbolických funkcií a sociálnych významov. Sociologický 

ústav SAV, Bratislava [online]. 2004 [cit. 2013-12-09]. Dostupné z: 

http://www.sav.sk/journals/uploads/02081249KLOCOKOVA.pdf. 
67 MEYROWITZ, Joshua. Všude a nikde: vliv elektronických médií na sociální chování 
68 Ibid., s. 164 
69 Ibid., s. 184 
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Podle rakouské filosofky Nagl-Docekal se feminismus od svého počátku 

zaměřuje na společenský problém, který spočívá ve znevýhodnění na základě 

příslušnosti k ženskému pohlaví, které dnes stejně jako dřív v nejrůznějších podobách 

prostupuje všemi oblastmi společenského života.
70

 Feminismus tak brojí proti určitému 

společenskému systému (označovanému jako genderový řád či patriarchát), který tím, 

že připisuje mužům a ženám rozdílné role – co se týká chování, schopností, vzhledu, 

apod. – omezuje jejich plnou a svobodnou seberealizaci. Cílem feminismu není nastolit 

matriarchát, ale odstranit patriarchát (tedy kompletně eliminovat hierarchii podle 

pohlaví). 

Feminismus tak stojí o to, aby spolu pohlaví jednala na rovinu a přímo, s 

respektem a oprostila se od představy, že jedno pohlaví je lepší či významnější než to 

druhé: „Jde o snahu vidět svět také jiným – což neznamená horším – pohledem.“
71

 Je 

však stále nutné mít na paměti, že feminismus není monolit.  

Feminismus pojímá za stěžejní patriarchát (androcentrismus), stereotypy 

(genderové), útlak a také zkoumání nerovnosti pohlaví a změny v sociálním postavení 

žen. V rámci feministického paradigmatu se užívá pojem gender, který je pojímán jako 

sociálně konstruovaná nadstavba pohlaví. Tématu genderu a především genderové 

socializaci a stereotypům, které nás dennodenně ovlivňují (nejen) prostřednictvím médií 

a na jejichž základě často vnímáme naše genderové role jako jediné možné a správné, se 

budu věnovat v kapitole 1.2. 

Ve své práci se zabývám otázkou, jakým způsobem jsou v časopise Vlasta v 

roce 1991 a 2010 prezentovány feministické myšlenky. V následující podkapitole 

nastíním vývoj feministického hnutí v českém prostředí a popíšu, jak feminismus 

ovlivnil českou společnost a jak česká společnost přijala feminismus.  

1.1.1 Česká zkušenost 

Feminismus
72

 má v českých zemích dlouhou tradici. Emancipačním hnutím 

žen se zabývala celá řada vzdělaných lidí, nejen žen, ale i mužů (např. Němcová, 

Rettigová, Náprstek, Krásnohorská, Masaryk, Plamínková, Zemínková či Horáková).  

Pro český feminismus byla typická umírněnost a jeho aktivistkám leželo na 

srdci nejprve blaho národa, a pak teprve blaho vlastní.
73

 Od roku 1863 začala ženská 

                                                 
70 NAGL-DOCEKAL, Herta. Feministická filozofie: výsledky, problémy, perspektivy. Vyd. 1. Překlad Hana 

Havelková. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2007, 316 s. Studijní texty (Sociologické nakladatelství) 39. 

sv. ISBN 978-808-6429-687. 
71 OSVALDOVÁ, Barbora. Česká média a feminismus. 
72 Chápaný v širokém smyslu jako snaha o rovnoprávnost pohlaví 
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iniciativa prostřednictvím vzniku Výrobního spolku, Ženského výrobního spolku a 

dívčího gymnázia Minerva. Rok 1912 byl pro české ženy významný z hlediska 

možnosti účastnit se v politických stranách a spolcích. Volebního práva dosáhly české a 

slovenské ženy jako jedny z prvních v Evropě, v roce 1919. Po první světové válce a 

v důsledku sociálních a demografických změn, začaly české ženy pronikat do řady 

zaměstnání, mimo jiné také do novin a časopisů. V té době vznikly snahy několika 

poslankyň a senátorek dosáhnout opravdové rovnosti před zákonem.
74

 Významnou 

osobností, která ovlivnila legislativu meziválečné Československé republiky, byla 

Horáková (mj. založila v lednu roku 1947 ženský časopis Vlasta). Jak Osvaldová 

popisuje, kladla Horáková důraz na rovnoprávnost žen v moderním duchu. Prosazovala, 

aby ženy dosáhly profesionálního uplatnění, ale ne na úkor rodinného života. 

Zdůrazňovala funkci ženy jako matky, ale zároveň ji chtěla zabezpečit po právní a 

sociální stránce.
75

 

Tento slibný vývoj českého ženského hnutí přerušila druhá světová válka a 

situace se zkomplikovala později i érou socialismu, která „hlásala rovnost všech a 

ženskou otázku viděla jen z hlediska boje proti třídním rozdílům“
76

. Žena byla v té době 

buď součástí buržoazie, nebo proletariátu a tyto kategorie „byly chápány třídně, nikoli 

podle pohlaví“
 77

. To byl důvod, proč se komunistické aktivistky k feminismu nehlásily. 

Komunistický režim sice formálně nastolil příznivé podmínky pro ženy, ale 

direktivně prosadil „shora“
78

 určité feministické výdobytky (vstup do veřejné sféry, 

podpora zaměstnanosti žen, kolektivizovaná péče o děti prostřednictvím systému školek 

a jeslí, proklamovaná rovnost pohlaví atd.). Podle Hartmann se marxismus zaměřuje 

pouze na útlak žen kapitálem a zcela přehlíží podřízenost žen mužům.
79

  

Ženy nedostávaly mnoho prostoru k seberealizaci a svobodu volby (ženy 

nemohly samy vyjádřit, co vlastně potřebovaly). To potvrzuje i Havelková a dodává: 

„Rovnost mužů a žen byla v podmínkách tehdejšího socialistického Československa 

sice patrně myšlena vážně, ale měla jeden háček: probíhala v situaci, kdy individuální 

                                                                                                                                               
73 OSVALDOVÁ, Barbora. Odysea 2001: Feminismus po česku. Zurnalistika.cz [online]. 2005 [cit. 2013-10-23]. 

Dostupné z: http://www.zurnalistika.cz/?p=19. 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
76 OSVALDOVÁ, Barbora. Česká média a feminismus., s. 37 
77 Ibid., s. 37 
78 WAGNEROVÁ. Co přinesl a co nepřinesl českým ženám socialistický model rovnoprávnosti – aneb nejen jesle a 

traktoristky. In: SOKAČOVÁ, Linda a Michaela APPELTOVÁ. Gender a demokracie 1989-2009. Praha: Gender 

Studies, 2009. ISBN 978-80-86520-64-3. 
79 KLOCOKOVÁ, Jana. Domáce práce z perspektívy symbolických funkcií a sociálnych významov. Sociologický 

ústav SAV, Bratislava [online]. 2004 [cit. 2013-12-09]. Dostupné z: 

http://www.sav.sk/journals/uploads/02081249KLOCOKOVA.pdf. 
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svoboda obecně byla potlačována a kdy platil zákaz sdružování. V důsledku toho 

chybělo to nejpodstatnější: aby ženy své cíle mohly artikulovat samy a ve veřejné 

diskusi.“
80

 „Státní feminismus“, který české a slovenské ženy zdědily, tudíž ve 

skutečnosti žádným feminismem nebyl. 

Uzavřenost komunistické společnosti vůči západnímu světu způsobila, že 

myšlenky feminismu k nám pronikly v oslabené formě až počátkem 90. let
81

 20. století, 

v době, kdy v zahraničí prožívalo feministické hnutí již svoji třetí a možná čtvrtou 

fázi
82

. Prvotní tabuizované otázky se v médiích začínají objevovat již v 80. letech 20. 

století (např. vydání časopisu Vlasta z roku 1989 se již symbolicky zabývá tématem 

sexismu a feministickým hnutím).
83

 Avšak feminismus jako samostatné téma se v 

médiích začíná objevovat až od roku 1991 (v době vzniku Centra pro Gender Studies). 

Jak ale vysvětluje Osvaldová: „České prostředí nebylo připraveno nezaujatě vnímat 

feministické teorie, které byly součástí paradigmatu svobodných společností.“
84

 V 

Československu byl po dlouhou dobu vnímán jako další – ismus, „tedy ideologie a 

navíc levicová, a ta nenacházela u české společnosti pozitivního přijetí“
 85

. V paměti 

společnosti bylo fungování Československého svazu žen jako organizace s politickým 

podtextem. Ženy tak nepřikládaly feminismu žádnou váhu, dokonce, podle Osvaldové, 

měly dojem, že „řeší vykonstruované a umělé problémy“
86

. A to vše kvůli 

neinformovanosti o druhé (a třetí) vlně feminismu, která byla způsobena narušeností 

vývoje emancipačního ženského hnutí po první světové válce. Společnost tak byla 

odkázána na to, co jim v této oblasti zprostředkovala média.
87

 

Třetí vlna, jak tvrdí Osvaldová, v ČR nemá na co navazovat. „Důsledkem této 

diskontinuity pak je, že ve většině mediálních projevů se opakují stereotypy, které už 

jsou za našimi západními hranicemi dávno překonané a umožňují přechod od popisu 

problému k diskusi.“
88

 

Proměně společnosti před a po roce 1989, která měla významný podíl na 

formování feminismu, se budu významněji věnovat v kapitole č. 1.5. 

 

                                                 
80 HAVELKOVÁ, Hana. První a druhá vlna feminismu: podobnosti a rozdíly. In: VALDROVÁ, Jana. Abc feminismu 

[online]. 
81 Ibid, stejně také OSVALDOVÁ 
82 OSVALDOVÁ, Barbora. Česká média a feminismus., s. 9 
83 Ibid., s. 53 
84 Ibid., s. 53 
85 Ibid., s. 53 
86 Ibid., s. 53 
87 Ibid., s. 53 
88 Ibid., s. 116 



16 

 

1.2 Gender a jeho význam v procesu socializace 

V této kapitole se věnuji genderové socializaci, na jejíž utváření se podílí i 

působení médií, které může vést k reprodukci stereotypů.  

Ženské a mužské role se učíme v rámci genderové socializace, kterou prochází 

každý jedinec již od narození.
89

 Karsten tvrdí, že se učíme jednat, myslet a vnímat jako 

individua určená pohlavím trvale po celý život a vytváříme si tak svoji genderovou 

identitu.
90

 Giddens dodává, že „skutečnost, že se genderovým rolím trvale učíme, 

dokládá význam pojmu sociální reprodukce. Tento proces nám umožňuje chápat rozdíly 

mezi pohlavími jako sociální instituci, která vzniká a obnovuje se v naší interakci s 

druhými lidmi“
91

 (dle konstruktivistické teorie Bergera a Luckmanna – tzv. objektivní 

realita). Ženské a mužské role a rozdíly mezi nimi se tak utváří v sociálních interakcích 

s ostatními lidmi ve velmi brzkém věku, že je v dospělosti vnímáme jako něco 

samozřejmého.
92

 V procesu genderové socializace dochází také, podle Baslarové, k 

reprodukci stereotypů a mýtů spojených s feminitou a maskulinitou.
93

 Přisuzování 

daných vlastností, schopností a rolí mužskému a ženskému pohlaví na základě 

zjednodušených konstrukcí, které jsou očekávány od každého jedince zvlášť bez ohledu 

na jeho vlastní charakteristiky, a to zjednodušujícími představami o „typicky“ mužských 

a ženských vlastnostech ve společnosti).  

Definice pojmu „žena“ a pojmu „muž“ a s nimi spjatá očekávání, závisí na 

tom, v jakém společenském kontextu (diskurzu) jsou prezentovány, kým a jakým 

způsobem. Role, které jsou v rámci dané společnosti adekvátní, platné a žádané určuje 

dominantní ideologie – androcentrismus, patriarchát (více kapitola 1.4). 

Stereotypy spojené s pohlavím vznikají již od narození. Jak píší Curran a 

Renzetti, v 18 měsících děti dávají přednost určitým hračkám v souladu s genderovými 

stereotypy. Ve dvou letech jsou si děti vědomy svého vlastního genderu i genderu jiných 

lidí a kolem tří let věku začínají děti hodnotit určité vlastnosti a typy chování genderově 

stereotypním způsobem.
94, 95

 K genderové socializaci dítěte přispívá, dle Currana a 

                                                 
89 Proces, kdy člověk vrůstá do společnosti a vstřebává společenské hodnoty a normy 
90 KARSTEN, Hartmut. Ženy - muži. Překlad Petr Babka. Praha: Portál, c2006, 183 s. Spektrum (Portál), 48. ISBN 

80-736-7145-X. 
91 GIDDENS, Anthony. Sociologie., s. 117 
92 Ibid. 
93 BASLAROVÁ Iva, Ženám jejich šminky, mužům jejich fotbal? Aneb Gender a (česká) média: úvod do 

problematiky. In: BASLAROVÁ, Iva. GitA černá na bílé, aneb, Vidět svět různorodě: komentovaný výběr z 

genderově citlivé žurnalistiky : příručka pro mediální výchovu., s. 13 
94 RENZETTI, CURRAN, s. 93, stejně také GIDDENS, s. 115 
95 Zjednodušíjící představy o tom, jak má vypadat maskulinní muž či femininní žena.Genderové stereotypy jsou 

většinou vnímány jako bipolární, tzn. že osoba nemá žádné charakteristiky opačného pohlaví (to co je vnímáno jako 
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Renzetti, oblečení, které se liší pro pohlaví ženské a pro mužské, hračky s odlišným 

zaměřením dovedností pro obě pohlaví a také dětské knihy, ve kterých se obvykle 

objevují postavy typické pro svůj charakter a jednání inklinující k genderovým 

stereotypům.
96

 Postupně se dítě dozvídá, že kluci jsou silnější, racionální, odolní, 

bojovní, podnikaví dobrodruzi, kteří nebrečí a dívky oproti tomu emocionální, jemné, 

mírné, soucitné a empatické parádnice vyžadující ochranu.
97

 

Do výčtu genderové socializace patří také jazyk, jehož prostřednictvím 

vnímáme a chápeme svět kolem nás, a odráží společenskou realitu. „Slova jsou symboly 

nesoucí význam: označují, popisují i hodnotí nás a svět.“
98

 Prostřednictvím jazykových 

prostředků, které máme k dispozici, se učíme přemýšlet a vyjadřovat se. Podle 

francouzského filosofa Foucaulta je pro každé kulturní prostředí a dobu typický určitý 

jazykový projev – diskurz, jenž společnosti ukazuje způsob chápání a porozumění 

skutečnosti. „Diskurz je to, co tvoří pozadí každé promluvy, která jej nutně ‚opakuje‘, 

pohybuje se v prostoru jím vymezeném; je to zároveň to, co nám umožňuje mluvit, 

respektive, co naše mluvení legitimizuje, a zároveň to, co nám týmž pohybem něco říct 

znemožňuje.“
99

 Van Zoonen tvrdí, že jsme se narodili do společnosti, ve které jsme se 

naučili o sobě a o ostatních přemýšlet v nastavených termínech – žena vs. muž a jejich 

příbuzném rozdělení – feminita vs. maskulinita.
100

 

Curran a Renzetti uvádějí způsoby, jakými jazyk v naší společnosti ignoruje 

ženy či je dokonce ze společenského diskurzu vylučuje. Zmiňují používání tzv. 

generického maskulina
101

 (tento problém popsala již Beauvoir, která tvrdila, že se 

mužská výhoda ve společnosti projevuje převahou slov v maskulinním rodě
102

), 

problém v pořadí uvádění žen a mužů, dále jazykový sexismus a také používání 

ustálených úsloví (Za vším hledej ženu. Žena nikdy neví, co chce. Apod.).
103

 

Právě tyto jazykové nerovnosti, které denně používáme v našem projevu, 

sdělují psychologické zařazení všech jejích členů. A tak, jsou-li ženy snižovány, 

neslouží to jen k reflexi jejich druhotného postavení v naší společnosti vzhledem k 

                                                                                                                                               
„typicky ženské“ nepřísluší chování mužů a naopak). Ti, jež se vymykají genderovým stereotypům, jsou často 

považováni za „abnormální“, „deviantní“, apod (Renzetti, Curran, Ženy, muži a společnost.) 
96 RENZETTI, Claire M. Ženy muži a společnost, stejně take GIDDENS, Anthony. Sociologie., s. 115 
97 KARSTEN, Hartmut. Ženy – muži. 
98 RENZETTI, Claire M. Ženy muži a společnost. 
99 MATONOHA, Jan. Literárněvědný text jako diskurz, velké vyprávění a výkon moci?. Rozhledy: česká literatura 

[online]. 2005, č. 5 [cit. 2013-08-09]. Dostupné z: http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/antologie/kolokvia/1/4.pdf. 
100 VAN ZOONEN, Liesbet. Feminist Media Studies. SAGE, 1994. ISBN 1446240002. 
101 Výraz, jehož mluvnický rod je mužský, ačkoliv označuje osoby, jejichž přirozený rod může být i ženský 
102 BEAUVOIR, Simone. Druhé pohlaví., s. 10, 20 
103 RENZETTI, Claire M. Ženy muži a společnost., s. 93 
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mužům, ale k jeho posílení.
104

 Valdrová potvrzuje, že: „Způsob označování osob 

ovlivňuje, jak vnímáme a také spoluutváříme obraz světa. Buď akceptujeme a dále 

reprodukujeme hierarchizovanou sociální realitu, nebo svým způsobem vyjadřování 

naopak podporujeme rovné vztahy mezi lidmi.“
105

 

Gender můžeme vnímat za prvé jako konstitutivní prvek sociálních vztahů, jež 

jsou založeny na všeobecně přijímaných rozdílech mezi pohlavími, tak i za druhé, podle 

MacEwen Scott, gender představuje primární způsob označování mocenských vztahů. A 

právě „důraz na mocenský aspekt, jež se nutně váže na sociální a kulturní definice 

maskulinity a femininity, důraz na to, že ‚žena‘ a ‚muž‘ nejsou pouze neutrální nálepky 

na něčím ‚těle‘“
106

, zároveň vymezují postavení v mocenské hierarchii dané společnosti. 

Působení médií také dopomáhá utvářet genderovou socializaci jedince
107

, a to 

zejména prostřednictvím předkládaných postojů, hodnot a norem, které tvoří mužskou 

či ženskou roli. Média inklinují k zobrazování některých objektů, situací, osob, představ 

či institucí určitým způsobem, a tak vytvářejí mediální reprezentace, které mohou být 

odlišné od skutečnosti sociálního světa. O médiích jako důležitém činiteli v genderové 

socializaci budu hovořit v následující kapitole věnující se genderu v médiích a poté se 

konkrétně zaměřením na ženské časopisy a jejich vliv na ženské publikum. 

 

1.3 Feminismus a mediální konstrukce 

Smyslem práce je analyzovat genderovou proměnu časopisu Vlasta, proto je 

třeba shrnout dosavadní mediální diskurz a vysvětlit vztah genderu, společnosti a médií.  

Vzhledem k tomu, že gender je záležitostí kultury spíše než přírody, vždy 

souvisí s tím, jak jsou muži a ženy reprezentováni.
108

 V této kapitole se zaměření na 

prezentování mužů a žen v médiích, neboť genderová socializace probíhá i skrze média 

a právě média jsou do značné hloubky prostoupena genderovými stereotypy
109

, rolemi, 
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očekáváním, vzorci chování a především jsou jedním z nástrojů pro vytváření si vlastní 

identity či osobního postoje. Objasním, jakým způsobem média oslovují své publikum v 

otázce genderu a jaký dopad tato mediální poselství mají.  

Prostředky masové komunikace jsou významným zdrojem informací o tom, co 

to znamená být ženou a mužem a jakými muži či ženami jsme podle těchto mediálních 

obrazů. Masová média jsou důležitá pro výklad sociální reality a představ o ní: jsou 

platformou, kde se vytvářejí a ukládají změny v kultuře a hodnotách jak skupin, tak 

celých společností.
110

 Sociální realita (představa o světě, kterou nám podává společnost) 

společně s realitou mediální (vše, co se objevuje v médiích) jsou „neustále vytvářené, 

potvrzované a opravované společenskou praxí, jsou podmíněny kulturně, historicky – 

jsou to vlastně sociálně určené konstrukce reality – a ve svém úhrnu tvoří základ 

zkušenosti, s jejíž pomocí se člověk vztahuje ke svému okolí“
111

. 

Média jsou pro většinu lidí nejen hlavním zdrojem informací, ale také hlavní 

náplní jejich volného času, podle Currana a Renzetti také mohou ovlivňovat postoj ke 

světu včetně „osobních aspirací a očekávání úspěchu i vnímání druhých lidí“
112

. 

Baslarová tvrdí, že jsou jedním z významných socializačních činitelů.
113

 Socializací se 

rozumí i přijímání mediálních portrétů genderu a prezentace genderového chování, 

očekávání a rolí mužů a žen.
114

 Toto tvrzení potvrzuje i Osvaldová, která tvrdí, že média 

reflektují mužské a ženské role
115

, kromě reflexe však média často stereotypně 

vykreslují ženské a mužské role, které by ženy a muži měli zastávat.
116

 

Sexistický obraz ženy byl důvodem, proč se o média začalo zajímat 

feministické hnutí v jeho „druhé vlně“. Na stereotypnost takového obrazu ženy a 

problematiku ženských časopisů obecně upozornila v roce 1963 Friedan ve své knize 

Feminine Mystique a Tuchman, které vnímaly ženské časopisy jako mocný nástroj právě 

pro již zmíněnou konstrukci a legitimizaci genderových nerovností. Podle nich jsou 

„ženské magazíny velice škodlivé a to z důvodu snahy oddělit ženy od sebe a potlačit 
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jejich ‚pravé já“
117

 a to především ohledně sporu o definici ženskosti.  

Meyrowitz tvrdí, že k feministické revoluci v 60. letech přispěl vývoj 

elektronických technologií, zejména televize. Ta vystavila ženy tzv. mužským tématům, 

„o kterých by si možná samy v novinách či knihách nikdy nepřečetly“
118

. K tomu 

přispíval i fakt, že díky „prezentační“ schopnosti mohli diváci porozumět obsahu i bez 

toho, aby měli jakékoliv předcházející zkušenosti či znalosti týkající se tématu.  

Na druhou stranu feminističtí mediální kritici a feministické mediální kritičky, 

jak píše Gough-Yates, se shodují v názoru, že média přispívají k utužení genderových 

odlišností a nerovností v současných společnostech, přičemž jsou klíčovým místem, kde 

se konstruuje a zároveň rozšiřuje represivní vnímání reprezentace ženské identity.
119

 

Podobně hovoří i van Zoonen, když tvrdí, že jsou média vnímána jako hlavní nástroj, 

prostřednictvím něhož jsou sdělovány stereotypní, patriarchální, hegemonní
120

 a 

kapitalistické hodnoty.
121

 

Osvaldová píše, že média nabízejí svým recipientům a recipientkám určitý 

výklad, který v sobě zahrnuje „společensky uznávané normy podle jejich vlastního 

přesvědčení, vzdělání, inteligence, sklonu k přejímání stereotypů, zkušeností a mnoha 

dalších, někdy velmi subtilních věcí“
122

. 

Média se, podle van Zoonen, dopouštějí stereotypního zobrazování žen a na 

základě obsahových analýz, zobrazují ženu především jako matku, ženu v domácnosti 

starající se o muže a děti, sexuální objekt pro koupi výrobků určeným mužům či 

domácím potřebám a kosmetiky, jako objekt, který se snaží být pro muže 

neodolatelný.
123

 Zatímco muži zastávají role daleko důležitější.
124

 

Podobně hovoří i Baslarová, která uvádí, že jsou ženy nejčastěji vykresleny 

jako „modelky, pečlivé matky, vzorné hospodyňky, v lepším případě pak alespoň sexy 

podnikatelky, zatímco obraz maskulinity tvoří množina politiků, obchodníků, 

vykonavatelů státní moci či sportovních fanoušků“
125

. 
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Osvaldová je stejného názoru, když tvrdí, že jsou ženy v médiích (a to i včetně 

reklamy) často předváděny při činnostech, které pro ně mají být typické
126

 (viz van 

Zoonen – jako matky, manželky, pečující o děti a domácnost, jako spotřebitelky zboží a 

ženy - mladší - v pozici sexuálních objektů). 

Muži jsou prezentováni jako profesionálové, hrdinové, zločinci a na proti tomu 

ženské role bývají často závislé na mužích, méně schopnější a více emocionálnější.
127

 

Navíc je ženám přisuzována i pasivní a méně úspěšná role. To je, podle Meyrowitze, 

důležité především pro naše vnímání sebe sama: „Naše chování má velký vliv na tom, 

že nás informuje o tom, co ostatní považují za vhodné role.“
128

 Navíc je tento 

mediovaný, sexistický obsah schopen posilovat stereotypy a tak se ukotvuje v objektivní 

realitě jako platný a jediný možný. Na druhou stranu, jak Meyrowitz dodává, čím více 

se televizní obsah zabývá tradiční dělbou rolí, tím více může tyto struktury rolí v 

každodenní interakci podlamovat, a tak i velmi sexistický televizní obsah „může zasévat 

semena své vlastní zkázy, neboť je vnímán celou veřejností“
129

. A je tak ve vyspělých 

zemích a uvědomělých společnostech terčem neustálé kritiky
130

. 

Francouzský filosof Lipovetsky uvádí, že v současné době prostupuje všechny 

typy médií zejména stereotyp perfektního vzhledu. Jak dále píše, význam vnějšího 

vzhledu pro ženskou identitu obhajují zejména módní fotografie, kosmetické poradny a 

výrobky, které „nastolují prvenství ženské krásy“
 131

. Navrátilová a Jarkovská dodávají: 

„Mýtus krásy říká: Kvalita zvaná ‚krása‘ objektivně a univerzálně existuje. Ženy ji musí 

chtít ztělesňovat a muži musí chtít vlastnit ženy, které ji ztělesňují. Snaha naplnit ideál 

vyžaduje od žen mnoho energie a odčerpává jejich fyzické i mentální síly, stává se 

černou dírou, do které padají jejich úspory.“
132

 

Zkrášlování ženského těla je v dnešních časopisech doporučováno. Podle 

Lipovetského je dnes krása chápána jako úspěch, kterého žena dosáhne pouze 

odhodláním a pravidelnou péčí o svůj vzhled. Z péče o vzhled se tak stává povinnost 

každé ženy, která si chce udržet manžela.
133

 Zkrášlovací produkty se ve společnosti 
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rozšířily tak vehementně, až se pro téměř všechny ženy stal fyzický vzhled dimenzí 

ženské identity.
134

 

Mezi další „ženská témata“ patří estetika štíhlosti. Podle Lipovetského vládnou 

v „nové ženské galaxii krásy dvě normy, totiž boj proti váze a boj proti stárnutí“
135

 a jak 

dále autor dodává „ženské tělo se vysvobodilo ze svých odvěkých služebných rolí, ať už 

byly sexuální, plodivé nebo oděvní, ale podrobuje se omezením estetickým, která jsou 

mnohem podrobnější a závaznější a plodí větší obavy než kdysi“
136

. 

Média zdůrazňují a připomínají důležitost ženské krásy – krásy obecně. Téměř 

z každé strany se usmívají neexistující počítačově upravené dokonalé modelky nebo 

slavné ženy, které si svou oblíbenost získaly krásou.
137

 

Van Zoonen zmiňuje, že se termín gender používá mnohdy v médiích právě 

proto, že svým čtenářkám a čtenářům umožňuje pracovat se symboly, které jsou pro 

společnost, jako celek, známé a relevantní prostřednictvím symbolů (stereotypního 

zobrazení), které každý snadno rozpozná na časově omezeném prostoru.
138

 Osvaldová 

dodává, že stereotypní prezentace mužů a žen nemusí být záměrná, ale probíhá v již 

zaběhlých praktikách, které jsou „imanentně přítomné v myslích těch, kteří mohou 

rozhodovat o publikování jak textů, tak obrazů“
139

. Stejně tak smýšlí i Trampota, který 

tvrdí, že jsou stereotypy nevyhnutelnou součástí sociální konstrukce skutečnosti a svou 

podstatou nejsou zavrženíhodné (pomáhají při orientaci ve světě či mohou 

mezigeneračně přenášet některé typy poznání).
 140

 Na druhou stranu „jsou ovšem také 

zdrojem utváření předsudků a hlavně reprezentují mocenské vztahy, napětí a konflikty, 

které jsou za nimi skryty (...)“
141

. Mýty a stereotypy jsou dané společností a kulturou a 

obecně uznávány prostřednictvím ideologie – patriarchátu, kterou nám média 

dennodenně předkládají.
142

 Havelková dále upřesňuje, že namísto termínu patriarchát je 

schůdnější používat slovní spojení mužská hegemonie, nadvláda, neboť patriarchát 

označuje obecně vládu starších mužů nad mladšími a ne pouze nad ženami.
143
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V následující kapitole se budu věnovat významu pojmů ideologie, patriarchát a 

hegemonie v mediální reprezentaci a jak tyto pojmy ovlivňují veřejnost. 

 

1.4 Ideologie - patriarchát 

Prostřednictvím mediální reality se do všeobecného povědomí dostává 

ideologie a hegemonie jako přirozená realita, která je naturalizována. Tato realita je 

součástí každodenního života a tudíž i nástrojem k vytváření osobního postoje. Kulturní 

systém (ideologie), ve kterém žijeme, je, podle Havelkové, patriarchální povahy.
144

 A 

jak dále tvrdí, nelze z jeho prosazování obviňovat pouze muže, neboť ženy tento řád 

přijímají a „samy na sobě provádějí kulturní kontrolu“
145

. Tento řád je, podle autorky, 

udržován oběma pohlavími stejně. 

Termín patriarchát se využívá především ve feministické teorii k popsání 

původu ženského podřízení a značí formu nerovnosti mezi ženami a muži v kontrastu s 

názorem, že genderová nerovnost je přirozená, vycházející z přírody.
146

 Patriarchát je v 

zásadě založen na androcentrismu, jehož jádrem je předpoklad, „nadřazování 

maskulinity nad feminitou a tendence stavět mužský pohled na svět do centra dění“
147

, 

muži a jejich prožívání světa jsou standardem, kterým jsou následně ženy poměřovány.  

Beauvoir se pokoušela zodpovědět odvěkou otázku: Proč muži ženám 

nerozumějí? Příčiny tohoto stavu vidí v tom, že se slova „muž“ a „žena“ nepoužívají 

souměrně. První zmíněný pojem má, podle autorky, kladnou hodnotu, představuje 

normu a lidskost všeobecně, ale výraz „žena“ nemá kladný význam a prezentuje spíše 

sekundární aspekt, který se od normy odlišuje a je definován pouze vztahem k ní.
148

 

Muž může stát „sám o sobě“, žena nikoliv – vždy je něčí manželkou, dívkou, kuchařkou 

atp. A navíc muž, jakožto příslušník dominantní skupiny, prezentuje svůj názor jako 

univerzální a obecně platný, pravdivý, takže se pomocí něho identifikují i samy ženy – 

přijímají jejich představy ženskosti za své.
149

 

Podle Bevauvoir měli muži o ženě různé představy: „Byla rozbouřené moře, 

které musí zkrotit, přírodou, jíž chtějí ovládnout, prostřednicí mezi nimi a světem i 
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doplňkem jejich orgánů a hmotou, kterou zpracovávají (...).“
150

 Kladli na ni v 

souvislosti s mýty, kterými ji obklopovali, různé požadavky. Podle nich musela nabízet 

„život, mládí, zdraví, být stále krásná, ale zároveň mít vlastnosti předmětu, a aby se jím 

stala, musela se neustále zkrášlovat“
151

. Beauvoir hovoří o mýtu, který podle ní „stvořil 

věčné ženství a z reálné ženy udělal modlu“
152

. Začal platit jako absolutní pravda. A 

jelikož nebyl založen na zkušenosti, nedalo se proti němu bránit (vyvrátit ho nebo 

potvrdit). Stal se falešnou objektivitou. Umožňoval mužům říct, že o ženě všechno vědí, 

i když tím jen zakrývali vlastní ješitnost a lenost poznat ji.
153

 

Podle Vodochodského je patriarchát nejběžnějším označením pro geograficky i 

historicky nejrozšířenější genderové uspořádání společnosti, a to zejména mezi 

feministickými autorkami.
154

 Vodochodský upozorňuje na problematičnost tohoto 

pojmu z hlediska jeho rozdělení na užší a širší definici. Patriarchát v úzkém slova 

smyslu chápe autor jako „systém založený na řeckém a římském právu, v němž má 

mužská hlava rodiny absolutní právní a ekonomickou moc nad na ní závislými 

ženskými a mužskými členy rodiny“
155

. Podobnou definici nalezneme i v mediálním 

hesláři, podle něhož označuje patriarchát formu společenské struktury, pro niž je 

charakteristická vedoucí úloha muže (otce) a dědická posloupnost v mužské linii
156

 a 

podle Vránkové, antropologie definuje patriarchát jako společnost, v níž představují 

muži dominantní prvek ve veřejném politickém životě.
157

 V širším významu je 

patriarchát „projev a institucionalizace mužské dominance nad ženami a dětmi v rodině 

a rozšíření mužské dominance nad ženami ve společnosti obecně“
158

. To znamená, jak 

autorka dále upřesňuje, že jsou muži držiteli moci ve všech důležitých institucích 

společnosti. Podle Vránkové je termín patriarchát užíván genderovými teoretiky a 

teoretičkami „k označení stavu, kdy si muži osobují právo zaujímat dominantní pozici 

ve všech oblastech života“
159

. V obecnějším, zjednodušeném významu patriarchát 

označuje nerovné postavení mužů a žen ve společnosti, kdy muži ovládají a vykořisťují 
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ženy buď ekonomicky, nebo společensky. Feministické chápání významu slova 

patriarchát se vztahuje k fungování velkých společenských systémů. Východiskem je, 

že většina moderních společností je založena na nerovnosti mezi muži a ženami. Jedním 

ze základních cílů feministického hnutí je tuto situaci změnit a dosáhnout genderové 

rovnosti.
160

  

Curran a Renzetti popisují patriarchát jako pohlavně genderový systém, v němž 

muži zaujímají nadřazené postavení vůči ženám a v němž jsou vlastnosti a činnosti 

vnímané jako mužské hodnoceny výše než ty, které jsou vnímány jako ženské.
161

  

Jak píše Možný, termín patriarchát pochází z marxistické tradice Engelse, který 

v Původu rodiny, soukromého vlastnictví a státu vycházel z přesvědčení, že: „Svržení 

mateřského práva bylo světodějnou porážkou ženského pohlaví. Muž se chopil kormidla 

také doma, žena byla zbavena své důstojnosti, porobena, stala se otrokyní jeho žádosti a 

pouhým nástrojem na rození dětí. Toto ponižující postavení ženy bylo postupně 

zkrášlováno a pokrytecky zastíráno, místy také odíváno do mírnější formy, zrušeno však 

nebylo.“
162

 

Beauvoir tvrdí, že patriarchát stojí na postulátu, že se mužství pojí s 

transcendencí a ženství s imanencí. Pravdou však je, že každé pohlaví má v sobě obojí. 

Žena je stejnou transcendencí, tedy uvědoměle svobodnou, tvůrčí bytostí jako muž, ale 

z historických a existenciálních důvodů odcizenou.
163

 Častým důvodem, proč žena 

upadá do imanence, je to, že nenašla cíl své transcendence, anebo to, že jej nemohla 

dosáhnout. Patriarchální prostředí vede ženy, aby odpovídaly potřebám muže. Žena zde 

není pro muže jen kvůli sexuálnímu uspokojení, ale také pro jeho uznání. Může do ní 

dát své zvěcnění, odcizení a stát se díky ní subjektem. Ona ho doplňuje (není pouze 

negativním protikladem), neboť i transcendence potřebuje občas spočinout v 

imanenci.
164

 A on jí zase nabízí svou transcendenci k naplnění jejích tužeb po ní.
165

 

V souvislosti s androcentrickým pojetím genderových vztahů a termínu mužské 

nadvlády hovořil v roce 1998 Bourdieu, který nazval mužskou nadvládu termínem 

symbolické násilí. Bourdieu tvrdí, že k symbolickému násilí dochází tehdy, jestliže 

ovládaný nemůže jinak, než vládnoucího (a tedy nadvládu) uznávat, protože „k 
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reflektování jak jeho, tak sebe sama, disponuje pouze nástroji poznání, které s ním má 

společné a které nejsou ničím jiným než osvojenou formou vztahu nadvlády, a ukazují 

proto tento vztah jako přirozený“
166

. A protože symbolická nadvláda působí nevědomě, 

je skrytá, nejsme si jí vědomi, daný stav nám připadá přirozený, a to jí dodává tu velkou 

sílu. Citát Bourdieua může být použit i pro důsledky působení médií ve společnosti, 

čímž je vytváření souhlasu se stávajícím systémem pomocí symbolické moci, kterou 

média disponují. 

Symbolickou mocí můžeme nazvat hegemonii, termín, který označuje 

schopnost dominantních tříd uplatňovat ve společnosti sociální a kulturní vůdcovství 

bez použití násilí, ale prostřednictvím ideologické manipulace.  

Ve 20. století se pojem hegemonie rozšířil díky levicovému teoretikovi 

Gramscim. Gramsci používá termín hegemonie jako vyjádření obecného souhlasu s 

ideologií dominantní třídy, která se stává neviditelnou, protože je vykládána jako 

common sense, realita ve společnosti, která je brána za samozřejmou.
167

 Gramsci se 

zabýval otázkou, jak se vládnoucí třída dostává k moci a jak je její moc udržována. 

Autor tak pracuje „se dvěma mody kontroly sociálních a kulturních formací“. Prvním je, 

podle autora, dominance a druhým souhlas či konsensus.
168

 Přičemž hegemonii lze 

chápat jako dosažení souhlasu napříč společností.  

Althusser, podobně jako Gramsci, tvrdí, že dominantní ideologie ve společnosti 

není primárně předávána prostřednictvím represe. Althusser rozděluje stát na represivní 

státní aparát (zahrnující tyto složky: armáda, policie, soudnictví, státní správa, vláda, 

vězenství) a ideologický státní aparát, do něhož spadají tyto instituce: náboženství, 

vzdělávání, rodina, právo, politika, média a kultura.
169, 170

 Rozdíl mezi represivním 

státním aparátem a ideologickým aparátem vidí Althrusser ve skutečnosti, že represivní 

aparát funguje nejdříve na principu užití síly a následně ideologie, naproti tomu 

ideologický aparát se nejdříve realizuje na úrovni ideologie.
171

 Ačkoliv jsou tyto 

instituce ideologického státního aparátu na státu poměrně nezávislé, „rozmanité, 

zvláštní, relativně nezávislé a schopné býti nestranným polem, na němž se projevují 
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zájmy různých stran“
172

, fungují jako agenti státu a vládnoucí třídy.
173

 Jednotlivci jsou 

prostřednictvím ideologického státního aparátu neúprosně vtahováni do dominantní 

ideologie.
174

 

   

 Média předávají svým čtenářům představu patriarchální společnosti, kterou si 

díky hegemonnímu postavení této instituce ani neuvědomují a přijímají ji automaticky 

jako přirozenou věc. Tato mediální konstrukce poté ovlivňuje i běžné chování 

společnosti. Lidé přijímají mediální konstrukty, které aplikují ve svém běžném chování 

a tak se patriarchální hegemonie rozšíří do celé společnosti.  

Van Zoonen toto tvrzení potvrzuje a říká, že jsou média vnímána jako 

hegemonní instituce, které převádějí kapitalistický a patriarchální řád do common 

sense.
175

 Carter a Steiner tvrdí, že sdělení mediálních textů nikdy nezrcadlí realitu, ale 

konstruují hegemonní definice, které by měly být publikem (čtenáři) akceptovány jako 

realita.
176,

 
177

 

Je zřejmé, že média jsou jedním ze současných mediátorů hegemonie a je 

otázkou, jaké ideologické konstrukty ženství jsou vyráběny prostřednictvím mediálních 

obsahů. Na toto téma se zaměřím v následujících kapitolách. 

 

1.5 Genderové změny v českém prostředí 

V této kapitole nastíním transformaci české společnosti před a po roce 1989, 

která má významný podíl na formování feminismu a proměně ženské role v české 

společnosti.  

 Po získání volebního práva (v roce 1919) utnuly snahy po vývoji 

emancipačního ženského hnutí obě světové války
178

 a později i éra socialismu. 

Genderové uspořádání ve státně – socialistické společnosti bylo patriarchální povahy.
179
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Ačkoliv socialistický systém prosazoval rovná práva mužů a žen nejen v zaměstnání, 

ale i v kultuře a sportu, svoji úlohu, jak mnoho autorů tvrdí, nesplnil zcela.
180

 

Socialistický režim se nezabýval nabouráváním genderových stereotypů a hlavní 

odpovědnost za rodinu a domácnost stále náležela ženám. Ty měly tak „dvojí směnu“, 

tedy plné pracovní zapojení na jedné straně a na straně druhé hlavní odpovědnosti za 

péči o domácnost a rodinu. Jak tvrdí Sokačová: „Odstraňovány byly spíše formální než 

praktické překážky zrovnoprávnění žen ve společnosti.“
181

 

 

Vývoj genderového uspořádání v režimu státního socialismu rozděluje 

Vodochodský na dvě přibližně stejně dlouhé etapy – 50.–60. léta a 70.–80. léta 20. 

století, přičemž emancipační fázi situuje do etapy první.
182

  

Wagnerová pro změnu rozděluje socialistický model na tři období, která se od 

sebe odlišují přístupem k řešení ženské otázky: 

1. 50. léta – kladení důrazu na kolektivní výchovu dětí, 

2. 60. léta – zdůrazňování rodinné výchovy a začínající debata o postavení 

ženy v socialistické společnosti, 

3. normalizace – období stagnace. 

 

Ve své práci nebudu rozdělovat jednotlivá období, ale popíšu vývoj, dle 

problémů, které se objevovaly a plynule přecházely do dalších období.  

Počátek socialismu byl podle Osvaldové „ve znamení boje proti vyššímu, 

společnému nepříteli a budovala se beztřídní společnost“
183

. Obě pohlaví si měla být 

rovna v pracovní, společenské, kulturní i sportovní sféře. Hlavním hybatelem této 

změny byl rok 1948, ve kterém ženy nastoupily do placeného zaměstnání – nikoliv ze 

své vlastní vůle – ale z vůle marx-leninské ideologie.
184

 Ženy byly definovány primárně 

jako pracující, což byla „součást širších snah o homogenizaci a vyrovnávání populace, 

které měly za cíl odstranit všechny sociální rozdíly, včetně genderových, ve snaze 
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vytvořit nového socialistického člověka.“
185

 Nástup žen do zaměstnání byl nadiktovaný 

tzv. „shora“.
186

 Na druhou stranu to bylo poprvé v historii, jak píše Wagnerová, kdy 

ženy začaly pracovat jako průvodčí nebo řidičky tramvají, a v řadě dalších tradičně 

mužských povolání se objevily ženské tváře.
187

 Pracovní mobilizace tak byla ženám 

předložena jako cesta jejich emancipace, dosažení rovnosti. S ekonomickou nezávislostí 

žen získanou placenou prací souvisela i záruka vlastního sociálního statusu žen, který 

ženy v socialistickém systému chápaly jako zcela samozřejmý, na rozdíl od žen na 

západě, které se k němu musely dlouho probojovávat.
188

 Ženy se staly ekonomicky, 

sociálně i psychologicky nezávislé na mužích, zvyšovala se jejich vzdělanost a 

kvalifikační úroveň (ženy si doplňovaly a zvyšovaly vzdělání).
189

 Tato proklamovaná 

univerzalizace však, podle Osvaldové, přinášela paradoxně větší omezení volby a 

nepřinášela možnost alternativy.
190

 

Čeho se však v rámci socialistické emancipace nepodařilo dosáhnout, byla 

proměna tradičního způsobu fungování domácností, v nichž naprostou většinu 

povinností a úkolů i nadále zastávaly ženy.
191

 Výsledkem toho bylo, jak píše 

Vodochodský, že „vedle větší samostatnosti a sebedůvěry si s sebou ženy trvale nesly 

také fyzické a psychické vypětí, únavu a stres z ‚dvojího břemene‘ placeného 

zaměstnání a domácích prací“
192

. Jak se ženy snažily zvládnout obě role, nedosahovaly 

v zaměstnání stejných výsledků jako muži.
193

 

Zaměstnanecká role ženy tak byla chápána jako primární, mateřská pak jako 

sekundární. Ideálem výchovy dětí byly týdenní jesle a mateřské školky, které ovšem 

společnost nepřijímala pozitivně.
 194

 Wagnerová píše, že „pohled na ženy s kočárky, 

které – při osmačtyřicetihodinovém pracovním týdnu – v zimě ještě za tmy vezou 

rozespalé děti do jeslí nebo mateřských školek“
 195

, patřil ke všednímu dni padesátých 
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let, což vzbuzovalo, podle autorky, spíše soucit s mladými matkami než radost z 

dosaženého pokroku a „vidiny radostných socialistických zítřků“
196

. 

Pro ženy, které aktivně žily obě role – chodily do práce a zároveň zvládaly 

domácnost, manžela a děti, je charakteristické ekonomické zacházení s časem a rodinný 

management, kombinující kolektivní předškolní zařízení a pomoc rodičů, umožněnou 

do velké míry také časným odchodem žen do důchodu.
197

 Práce mimo domov byla pro 

ženy – bez ohledu na finanční přínos – ústřední hodnotou jejich života a základem jejich 

pozitivního sebehodnocení.
198

 Avšak i přes vysokou zaměstnanost žen nedošlo k zásadní 

změně chápání tradiční role matky a manželky, která byla zodpovědná za péči o děti a 

domácnost.
199

 

Ženy ale samy sebe nechápaly jako oběti systému. Podle výpovědí žen projektu 

Paměť žen je patrné, že ženy své role zvládaly a nestěžovaly si. Frýdlová píše, že 

zvládání dvojí či trojí role je „nejen důležitým zdrojem jejich sebevědomí a identity, ale 

mnohdy i určitého pocitu nadřazenosti vůči mužům, kteří toho tolik nedokázali, přičemž 

jsou méně zatíženi a mají větší šance.“
200

 O Paměti žen píše také Wagnerová, která 

souhlasí s myšlenkou, že u první generace žen narozených ve 20. letech 20. století se 

téma přetížení dvěma směnami neprojevuje v negativním smyslu jako zátěž, ale ženy 

spíše zdůrazňují, „že to sice bylo tvrdé, ale ony tuto situaci zvládly a jsou na to spíš 

pyšné, než aby si stěžovaly“
201

. Pracovitost a pracovní zdatnost vystupuje u těchto žen 

jako pozitivně konotovaná vlastnost. Wagnerová k tomuto dodává, že pro industriální 

společnost je tzv. pracovní étos typický a je zakotven v lidských myslích tak, že 

„dovoluje přenést se i přes situace vysloveného vykořisťování, způsobeného špatnou 

organizací sektoru služeb, jak tomu bylo v období socialismu“
202

. 

Ženy si nebyly vědomy svého útisku jako něčeho specificky ženského, na vině 

byl podle nich komunistický systém a jeho politika, která utlačovala stejnou měrou je 

jako muže.
203

 Něco jiného tvrdí Možný. Podle něj ženy v socialistické společnosti 

vnímaly dvě formy patriarchátu. Na jedné straně zmiňuje autor „strukturální“ 
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patriarchát, ve kterém je zodpovědný za „dvojí břemeno“ ženy systém společnosti a na 

druhé straně vnímá „familiární“ patriarchát, v němž zodpovědnost za tento stav nese 

konkrétní muž v dané rodině – „ne dost chápající, ne dost pomáhající, hrubý, tupý či 

zkrátka všeobecně neuvědomělý“
204

. Vodochodský také tvrdí, že ve vztahu 

„spoluúčasti“
205

 na mužské nadvládě v socialistické společnosti žila naprostá většina 

tehdejších mužů
206

, že se tedy jednalo o určitou formu dominantního, ve společnosti 

převládajícího mužství. Charakteristické pro toto dominantní mužství je podle autora 

právě to, že „se projevovalo málo výrazně, spíše pasivně než aktivně“
207

. Například tím, 

že v soukromé sféře muži neusnadňovaly ženám nijak výrazně jejich povinnosti 

v domácnosti („dvojí břemeno“), nebo ve veřejné sféře nepředcházeli znevýhodňování 

žen – jejich segregaci, horšímu odměňování, neobsazování na vedoucí pozice.
208

 

Většinu mocenských pozic zastávali muži a ženy byly v mnoha ohledech vůči nim v 

podřízeném, méněcenném postavení.
209

 V socialismu existovalo mnoho forem ženského 

útlaku (nerovnoměrný plat, diskriminace v zaměstnání, sexuální obtěžování, domácí 

násilí, feminizace chudoby, nedostatek dětské péče aj.), ale jak tvrdí True, byly tyto 

skutečnosti politicky neviditelné.
210

 

Doba reálného socialismu proměnila význam veřejné a soukromé sféry v životě 

lidí. „Dříve prestižní veřejná sféra zaměstnání, politické a občanské angažovanosti, 

která bývala hlavní doménou mužů, se náhle stala nezajímavou, nepříjemnou a mnohdy 

i nebezpečnou.“
211

 Naopak soukromá sféra, „dříve vnímaná jako prostor pro rutinní a 

namáhavé ‚ženské práce‘, se stala hlavním útočištěm před nástrahami okolního světa a 

místem pro ventilování skutečných pocitů a názorů.“
212

 Rodina se tak stala symbolem 

svobody a místem, kde mohl být člověk aktivní, „bez toho, aby jeho aktivity byly 

předepisovány státem (…), rodina musela navíc kompenzovat různé dysfunkce státní 

ekonomiky, nedostatek zboží a služeb“
213

. 

Proměna veřejné a soukromé sféry ve prospěch té druhé dala ženám větší 
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důležitost právě proto, jak zvládaly svou roli v soukromí, navzdory svému „dvojímu 

břemenu“.
214

 

Otázka společenského postavení ženy se začíná dostávat do popředí 

společenské debaty v šedesátých letech
215

, a to především na stránkách kulturních 

časopisů.
216

 Diskutuje se také otázka spojování zaměstnanecké a rodinné role ženy. Ale i 

přesto, že je přetížení ženy jejími „dvěma směnami“ centrálním tématem společenského 

diskurzu, neobjevuje se ani teď otázka nového rozdělení práce v rodině mezi muže a 

ženu.
217

 Vodochodský však tvrdí, že v této době bylo dosaženo určitého zlepšení a 

upevnění statusu žen ve společnosti.
218

  

Rok 1968 byl pro ženy příznivým. V dubnu t. r. schválil Ústřední výbor 

ženského hnutí Akční program, ve kterém Organizace žen upozorňovala a hájila 

prosazování požadavků žen a jejich zájmů – např. potíže zaměstnaných žen včetně péče 

o děti, rozpor mezi výdělky a kvalifikací žen, prodloužení mateřské dovolené atp.
219

 Mj. 

byl v programu obsažen i nárok organizace žen na přímý vliv na státní politiku, její 

tvorbu a realizaci, podílení se na tvorbě zákonů související s postavením a problémy 

žen, rodiny a dětí.
220

 Akční program, jak tvrdí True, ukazoval na fakt, že význam 

rovnosti, který byl prezentován komunistickým režimem, nebyl dosažen ani oficiálně.
221

 

Akční program byl publikován v oficiálním komunistickém časopise Vlasta a mnoho 

žen reagovalo na výzvu Organizace žen kladně. Proto o rok později vznikl ve Vlastě 

nový diskusní prostor zaměřený na téma spjaté s feminismem.
222

  

Následné období normalizace, jak tvrdí Wagnerová, je „charakterizováno 

naprostou stagnací ve vývoji ženské otázky, která tak odpovídá stagnaci 

celospolečenské“
223

. Právě v této době stagnace se na západě začíná prudce rozvíjet 

nové feministické hnutí. Wagnerová dodává, jestliže na konci 60. let měly české a 
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slovenské ženy před ženami na západě přibližně dvacetiletý předstih – „jak v úrovni 

kvalifikace vzdělání a integrace ve světě práce, tak i v sebevědomém podílení se na 

životě společnosti“
 224

 – pak během období normalizace tento předstih ztratily a úroveň 

mezi západem a východem se v této otázce v podstatě vyrovnala. Významným 

mezníkem té doby je podepsání Charty 77, jež se stalo důležitou politickou událostí. Na 

druhou stranu tento akt spojil muže a ženy za účelem solidarity a boje proti komunismu, 

spíše než aby vyvolal aktivní společenskou diskusi o ženských právech.
225

 

Je důležité zmínit, že více než jakékoliv soupeření nebo projevy diskriminace 

mezi muži a ženami jsou v době socialismu spíše zdůrazňovány projevy solidarity, 

spojenectví a vzájemné spolupráce.
226

 Socialismus nerozděloval společnost na muže a 

ženy, ale na vládnoucí a dělnickou třídu.  

Přechody k demokracii ve střední a východní Evropě s sebou přinesly i 

transformaci mužských a ženských genderových identit. Ta byla zrychlena globalizací a 

zprostředkována místními normami.
227

  

Sokačová píše, že se po roce 1989 pro české ženy a muže změnila řada věcí a 

to jak v pozitivním, tak v negativním smyslu a objevila se celá řada nových fenoménů, 

mezi nimi např. nezaměstnanost
228

, neboť po roce 1989 neexistovalo žádné nařízení 

týkající se pracovní povinnosti. Tato doba přinášela pro ženy nové možnosti pro jejich 

genderovou identifikaci. Kariéra byla rutinou od roku 1950 a nyní mohly ženy zůstat 

doma a starat se o rodinu a o děti. K návratu žen do domácnosti vyzývali významní 

političtí představitelé, např. Marián Čalfa.
229

 Tento krok byl prezentován jako obrovský 

pokrok, ale „přitom to byl fakticky obrovský krok zpátky ke konzervatismu“
230

, dodává 

Sokačová.  

Česká – potažmo československá – společnost prodělala po roce 1989 velkou 

genderovou změnu – částečně ji ovlivnil nový politický režim a kapitalistická 

ekonomika a částečně také společenský vývoj, celoevropské trendy změn hodnot a rolí 

žen a mužů ve společnosti. Velký podíl na této změně mají, podle True, také informační, 

vzdělávací a politické aktivity neziskových organizací zaměřených na prosazování 

rovných příležitostí žen a mužů a genderu.
231
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Feminismus jako samostatné téma se v médiích začíná objevovat až od roku 

1991 (v době vzniku Centra pro Gender Studies). Jak ale vysvětluje Osvaldová, „české 

prostředí nebylo připraveno nezaujatě vnímat feministické teorie, které byly součástí 

paradigmatu svobodných společností“
232

. Podobně vidí situaci i Sokačová, která 

přisuzuje devadesátým létům intenzivní odmítání feminismu.
233

 K čemuž, podle 

autorky, přispěly i významné osobnosti, které podávaly svědectví o negativních 

dopadech feminismu a jeho hysterii.
234

 

Za socialismu byly české ženy emancipované, což bylo vykoupeno více či 

méně fyzickým a psychickým přetížením žen. Za svá práva tehdy nemusely bojovat 

jako ostatní ženy na Západě, takže si ani neuvědomovaly, že byly emancipované. To 

však znamenalo i jistou nevýhodu. Ženy dnes neumějí za svá práva bojovat a považují 

je za samozřejmost.
235

 

 

1.6 Feminismus v médiích 

1.6.1 Ženské časopisy 

V této kapitole mne bude zajímat odpověď na otázku: zda a jakým způsobem 

ovlivňují (mohou ovlivnit) magazíny pro ženy svým obsahem čtenářky.  

Ženské magazíny jsou jedním z prostředků socializace (podobně jako rodina, 

vzdělání, ostatní média, náboženství
236

) a podle Ferguson mají pozoruhodný význam v 

ustanovování hodnot a postojů.
237

 Říkají ženám, co si myslet a jak jednat se svými 

milenci, manželi, rodiči, dětmi, kolegy, sousedy či nadřízenými.  

Podle autorky tvoří ženské magazíny sociální instituce, které podporují a 

udržují kult feminity. Tento kult pomáhá udržovat „věřící“ v jejich přesvědčení a láká 

nové stoupenkyně, aby uctívaly totem „woman herself“. 
238

 Autorka tvrdí, že ženské 

magazíny podávají čtenářkám instrukce, prostřednictvím nichž je krok za krokem 

socializují do náročného statusu „být ženou“. Čtenářky jsou tak podle Ferguson vedeny 

příslušnými postoji, rituály a nákupy k tomu, aby dosáhly daných cílů „femme fatale“, 
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super kuchařky, manželky či mocné šéfky.
239

 

Carter a Steiner přičítají ženským magazínům význam nejsilnějšího prostředku, 

který může ovlivňovat vnímání genderu ve společnosti (může změnit či podpořit 

stagnaci ženských rolí ve společnosti).
240

 Důvodem je, podle autorů, že ženské 

magazíny mají možnost přesvědčit velký počet čtenářek, že právě tato cesta je jediná 

správná a pravdivá.
241

 Autoři dále říkají, že ženské magazíny jsou plné femininních 

norem, které jsou ženám vnucovány a jejichž prostřednictvím ženy konstruují svoji 

identitu
242

 a mohou být vnímány také jako rozšiřovatelé ženských mýtů
243

 a chování, 

podle kterých je vnímají i jejich partneři. Magazíny pro ženy tak mohou doručit sdělení, 

které pobídne společnost k sociálním změnám – a to buď progresivním či 

konzervativním způsobem.
244

 

Gauntlett tvrdí, že jsou v současnosti ženské magazíny protnuty požadavkem 

na ženy každého věku, aby vynaložily značné úsilí a výdaje na svůj atraktivní vzhled. 

Autor dále říká, že časopisy reprodukují vylepšenou verzi staromódní představy, která 

tkví v přesvědčení, že pokud žena dokáže být dostatečně krásná, má možnost získat 

muže, vdát se a být šťastná.
245

 Ale jak vzápětí Gauntlett dodává, dnešní žena nechce jen 

tak nějakého muže, hledá „pana dokonalého“.
246

 Kritika ženských magazínů spočívá v 

opakující se oslavě krásy, které se většina žen není schopná vyrovnat. Tato snaha ženám 

bere čas a peníze a možná, jak píše Gauntlett, také dobré zdraví (pokud čtenářky 

zkoušejí všechny rady, které jim magazín dává ohledně zlepšení vzhledu či sexuálních 

praktik a zkušeností).
247

 Čtenářky se tak mohou cítit vzdálené od ideálu, který tyto 

magazíny neustále popisují
248

 (viz kapitola 1.3 Feminismus a mediální konstrukce). 

Ženské magazíny jsou výrazem ženského sebeuvědomění, ženské identity a pro 

ženy značí prostor, „kam patří“ („kam by měly patřit“) a kde by měly nalézt vše to, co 

pro svůj život potřebují.
249

 Lont píše, že časopisy poskytují ženám momenty k radosti či 

k úniku za hranice běžné, všední zodpovědnosti domácích prací a pracovního života.
250
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A také podle autorky učí ženy, jak si hledat a udržet manžela, efektivně zvládnout a 

zorganizovat si domácnost, vychovat děti apod.
251

 

Význam ženských magazínů v životě žen spočívá, podle Hermes, zejména v 

jejich zařazení do každodenního života, do struktury každodenních rutin.
252

 Stejně 

hovoří i autorky Carter a Steiner, podle nich splňují magazíny svoji úlohu v 

každodenním životě tím, že vyplňují malé přestávky v průběhu dne a slouží jako 

prostředek relaxace.
253

 Hermes dodává, že kromě relaxace jsou magazíny také 

prostředek zábavy a potěšení.
254

 Médium poskytuje čtenářkám také únik z reality, nové 

zkušenosti, napětí, morální pobouření a zajímavé příběhy.
255

  

Podle Hermes využívají čtenářky čtením časopisů čas, který mají samy pro 

sebe, jedná se o okamžiky, kdy nemají žádné povinnosti, a nikdo jim neříká, co mají 

dělat. Jedná se o aktivitu, která vyplňuje přestávky během dne a navíc u toho nemusí 

nijak zvlášť zaměstnávat paměť.
256

 

Autorka dále tvrdí, že jsou ženské časopisy čteny s daleko nižší koncentrací 

oproti ostatním populárním žánrům.
257

 Podobně smýšlí i Hermes, když tvrdí, že je čtení 

magazínů považováno za „druhotnou“ aktivitu, požadující malou koncentraci či 

zapojení (většinou se čtou třeba při spuštění televize, rádia apod.).
258

 Ženské magazíny 

nepožadují po svých čtenářkách žádné zkušenosti či znalosti, navíc mohou být 

jednoduše otevřeny a zas zavřeny.
259

 Hermes píše, že mnoho žen přiznává, že začaly číst 

magazíny v době, kdy měly děti. Tento fakt připisuje autorka přísnému programu, ve 

kterém si žena může dovolit jen takovou aktivitu, která smí být okamžitě přerušena.
260

 

Ženské magazíny mají v sobě jistou rozporuplnost. Na jednu stranu jsou 

ceněny pro to, že je čtenářky mohou jednoduše položit a zavřít. Na stranu druhou by 

měly, podle Hermes, poskytnou alespoň minimum atraktivních informací, aby je 

čtenářky vůbec chtěly otevřít (ačkoliv zas nesmějí být tak poutavé, aby je bylo těžké 

odložit).
261
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Ženské magazíny se liší různorodým stylem a obsahem. Mnohé z nich, jak 

tvrdí Lont, reagují na změny, které se dějí na trhu, sociálním a kulturním světě, a to 

zejména adaptováním či zanecháním určitých funkcí, prvků či změnou editorské 

filosofie.
262

 Magazíny jsou zaměřeny na konkrétní cílové skupiny žen – ženy v 

domácnosti, mladé ženy, matky, nevěsty, ženy, které se snaží hubnout, business ženy a 

další. Každá žena si tak podle Ferguson může vybrat druh ženy, který by si přála být. Z 

důvodu různorodosti ženských magazínů a jejich odlišných cílových skupin, mohou 

časopisy zprostředkovat i více druhů sdělení v rámci jednoho problému.
263

 

Köpplová na jedné straně rozděluje tituly menšinové, které se obracejí na 

vybrané existující skupiny čtenářů s nějak vyhraněnými zájmy, a na druhé straně tituly 

masové, jejichž hlavním (a asi jediným) posláním je „generovat zisk tím, že utvářejí 

nejrůznější čtenářské skupiny definované vybranými sociodemografickými 

charakteristikami a životním stylem, a ty pak nabízejí inzerentům, jejichž produkce je 

na tyto skupiny zaměřena“
264

. 

Sféra těchto typů časopisů je „vnitřně diferencovaná především podle toho, 

jestli se jedná o časopisy, které se orientují na početné publikum s vysokým podílem 

nízkopříjmových vrstev, nebo na méně početné čtenářské skupiny s vyššími příjmy a 

spotřebou zaměřenou na luxusní zboží a služby (popřípadě na skupiny s nižšími příjmy, 

u nichž konzumace takového časopisu může podpořit sebeprojekci do vyšší vrstvy)“
265

. 

Magazíny, které jsou takto „masové“ (určeny pro masovou/ širokou veřejnost) 

se snaží, dle Köpplové, neprovokovat, či nepoukazovat na alternativní názory a postoje 

a spíše potvrzují dominantní ideologii společnosti. Autorka dále říká, že agenda 

setting
266

 těchto časopisů je nastavena tak, aby čtenářstvo nebylo zaskočeno a vnímalo 

daný magazín ve známých, předem daných strukturách (které korespondují s 

hegemonním smyšlením ve společnosti) a vyhýbalo se tak sporům či diskusi.
267

 

Havelková stvrzuje hegemonní smýšlení ve smyslu patriarchátu, když popisuje 

svoji zkušenost s nahlédnutím do časopisů tohoto typu: „Měla jsem možnost nahlédnout 

do časopisů jako je třeba Tina a mám z toho pocit, že ač jsou to časopisy určené ženám, 
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tak v důsledku slouží mužům, protože přispívají spíše k domestikaci ženy. Najdeme zde 

návody k tomu, aby žena dobře fungovala, aby kvalitně prováděla domácí servis, tedy 

hlavně aby byla perfektní hospodyňka, manželka a matka.“
268

 

Rozdělit ženské časopisy můžeme i podle vynaložených finančních prostředků 

k jejich koupi na levnější „klasické“ (15–30,- Kč), středně drahé (30–55,- Kč) a dražší 

„exkluzivní“. Boehmová charakterizuje „levnější“ ženská periodika (kam mj. zařazuje i 

časopis Vlasta) takto: „Tyto časopisy si nekladou za cíl informovat o postavení ženy ve 

společnosti nebo organizovat feministické hnutí. Nechtějí ‚běžnou‘ ženu zatěžovat 

přemýšlením o společenských rolích, jsou tu především proto, aby pobavily a 

nenavozovaly hlubší problémy.“
269

 

Můžeme tvrdit, že tato periodika poskytují „oddechová“ témata, která nikoho 

neurazí a ani se nesnaží o diskusi. Boehmová zmiňuje, že v těchto ženských magazínech 

přežívá ideální prototyp ženy „hospodyňky“, s tematickým obohacením většího počtu 

rad „pro krásu“, protože modelová žena těchto časopisů dbá mimo domácnosti také o 

svůj zevnějšek.
270

 Osvaldová také tvrdí, že časopisy určené ženám „dávají důraz na 

témata, která jsou považována za typicky ženská, a mají tedy genderovou vazbu“
271

. 

Carter a Steiner to připisují tomu, že jsou většinou psány ženami pro ženy o ženských 

problémech, záležitostech a obavách.
272

 Dále Osvaldová rozděluje periodika pro mladší 

věkové kategorie, které obsahují „kosmetické rady, články o vzhledu, dietách, hledání 

partnera, o sexu, domácích zvířatech, zařízení bytu, portréty populárních osobností, 

především z oblasti filmu a hudby“
273

 a na tituly určené staršímu publiku, které v sobě 

kombinují „články o módě, vzhledu obecně, partnerském soužití, sexuálních 

problémech, péči o děti, zdraví, vaření, vedení domácnosti, zahrádkaření s horoskopy a 

křížovkami“
274

. Jak tituly pro mladší, tak i tituly pro starší čtenářky, podle Osvaldové, 

„reflektují lidské osudy ve formě kladných příkladů, přinášejí rozhovory s herci, 

zpěváky, informace ze společnosti, právní poradnu“
275

. Důraz témat je kladen na 

„ženinu pracovitost, zručnost v domácích činnostech, obětavost, lásku a smysl pro 

povinnost“
276

. Tento trend, jak tvrdí Osvaldová, je patrný ze zařazovaných životních 
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příběhů, které jsou buď reálné, nebo jsou jako reálné zpracovávány (ich forma, 

fotografie jednajících osob s uvedením jména a příjmení apod.).
277

 

Náměty na jednotlivá témata v delším časovém úseku jsou nadčasová. Pokud si 

otevřeme časopis rok, dva, tři starý, můžeme si jej bez problémů přečíst a považovat jej 

za nově vydaný. A navíc, téměř všechny magazíny pro ženy se zabývají podobnými 

tématy, jenom je trochu jinak interpretují.
278

 Časopisy jsou, jak tvrdí Osvaldová, 

zaměřeny na soukromou sféru - kromě tématu zaměstnání (to dokládá i obsahová 

analýza hlavních a vedlejších témat časopisu Vlasta z roku 2010 graf č. 3 a 5, kapitola 

3.2.). „Aktuálnost a kontakt s domácím politickým děním nebo zahraniční politikou jsou 

takřka nulové. Tato oblast není vůbec pokryta, výjimkou jsou občasné rozhovory se 

stále se opakujícími političkami.
279,

 
280

 

V ženských magazínech čtenářky najdou např. tipy pro odstranění skvrn na 

oblečení nebo otevření hrnce s těsným víkem, recepty, vzory šatů, apod.
281

 Tyto 

„praktické a užitečné informace“ nazývá Hermes praktická znalost (Practical 

Kowledge). Ta dělá ze čtenářky jakési „ideální já“.
282

 A to, i když čtenářky nevyužívají 

praktické rady, mohou si jen představit, jak by udělaly např. perfektní koláč či 

přesvědčily svého šéfa, že jsou nepostradatelné.
283

 Dále autorka pojmenovává společné 

vědění (Connected Knowing). V tomto případě jsou magazíny čteny kvůli lidským 

emocím a problémům. Čtenářky se zajímají o tyto články, aby se dozvěděli o svých 

vlastních pocitech, obavách a přáních.
284

 

Ženské časopisy stále kladou důraz na témata, která mají genderovou vazbu 

(jsou tak říkajíc „typicky ženská“). Nalézt tak můžeme náměty věnující se partnerskému 

soužití, kráse (kosmetice, dietám), módě, vaření, zdraví, dětem, domácnosti (zkrášlování 

domácnosti, úklid, tipy na spokojené bytí), zahrádkaření a leckdy jsou jakýmsi 

doplňkem také horoskopy křížovky aj. Zahrnují také osobní příběhy, rozhovory 

s celebritami a informace ze společnosti.
285

 

Čtení ženských magazínů může zahrnovat představu o sobě samotné jako o 

perfektní osobě.
286

 Čtenářky tak v magazínech nalézají praktické tipy, řešení 
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každodenních problémů a také je mohou tato média připravit na všechny vztahové a 

emoční katastrofy. Ženské magazíny umožňují čtenářkám zažít situace, které jim 

pomáhají vytvářet fantazie ideálu sebe samých, které mohou a nemusí korespondovat se 

skutečným životem. Anebo dávají alespoň čtenářkám pocit, že to zvládnou.
287

 

Carter a Steiner píší, že v některých případech čtenáři možná ani neví, že mají 

nějaký problém, do té doby, než si o něm přečtou v magazínu.
288

 Podobně smýšlí i 

Hermes, která tvrdí, že ženské magazíny poskytují materiál, který pomáhá čtenářkám 

připravit se na situace, které mohou nastat.
289

 Příběhy v časopisech řeší širokou škálu 

lidských emocí od problémů s tajnou láskou, ke smutným příběhům až např. k 

akceptování smrti dítěte. Mohou tak pomoci čtenářkám připravit se na tyto případy.
290

  

Osvaldová píše, že se obraz ženy v ženském tisku postupně mění. Podle ní se v 

dnešní době již žena nemusí „smířit“ pouze s kariérou hospodyňky, ale může se dočíst o 

možnosti rozdělení domácích prací a výchovy dětí mezi oba partnery, o skloubení 

kariéry a péče o děti, o předsudcích apod. „Ženy se více zamýšlejí nad stereotypním 

uvažováním a více přemýšlejí a rozhodují o svém životě v otázkách sexuálního 

obtěžování, násilí, potratů, sexu, péče o domácnost a děti, zaměstnání aj.“
291

 

Na druhou stranu však zmiňuje, že současné magazíny pro ženy zdůrazňují jen 

určité projevy feminismu – „svobodu vidí v sexuálním osvobození soužití bez svatby, 

práci podnikatelky nebo manažerky. Redakce ale podle feministických teorií ženy 

udržuje v podřízené pozici – honba za vzhledem (kosmetika, diety, móda) a důraz na 

zajištěné postavení prostřednictvím prestiže manžela. Dalo by se konstatovat, že 

celkově vycházejí z ‚mužského pohledu na svět‘, i když v jednotlivých projevech proti 

němu píší“
292

. 

Autorka dále vysvětluje, že „převládající monotónnost českého ženského tisku 

nepochybně souvisí s absencí intelektuálně náročnějších titulů v jeho spektru, a ta opět s 

antifeministickým prostředím, které vznik takových titulů brzdí“
293

. 

Hermes poukazuje na skutečnost, že čtenáři přináší do textů své vlastní sociální 

a kulturní zázemí/zkušenosti
294

, tedy nelze konstatovat, že mají mediální obsahy, v 

tomto případě obsahy ženských magazínů, stejný vliv na všechny čtenářky. Každá si z 
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mediálního obsahu vybere pouze to, co sama uzná za vhodné, a následně si na vybrané 

utvoří svůj názor.  

Tradice přístupu k publikům, podle níž se na interpretaci obsahů podílí 

sociokulturní zázemí člověka, je spjata se směrem mediálních a sociálních studií 

kulturálními studii. Podstata tohoto přístupu spočívá v interpretaci textu publikem. 

Čtenář jakéhokoliv textu je kulturně či sociálně specifický jedinec, který text může 

uchopit podle svého vlastního kulturního či sociálního významu.  

Ve výkladu aktivního publika můžeme zmínit přístup kódování a dekódování, 

spojovaný s představiteli Birminghamské školy, zejména s Hallem. Podle zastánců 

tohoto přístupu dokážou jednotlivé skupiny publika identifikovat dominantní ideologii 

vepsanou ve sdělení s pod vlivem individuální zkušenosti ji interpretovat odlišným 

způsobem. Zakódování sdělení podavatelem může tedy být jiné než jeho dekódování 

recipientem.
295

 Způsob dekódování přitom opět závisí na řadě sociálních, kulturních a 

politických faktorů. Významné jsou také rozdíly osobnostní – především gender, 

etnicita a třídní zakotvení.
296

 

Přístup teorie užití a uspokojení staví aktivní publikum také do hlavní role. 

Tento přístup vychází z předpokladu, že členové společnosti jsou sami iniciativní při 

užívání médií a mediálními obsahy uspokojují své rozličné každodenní potřeby, které 

ovlivňují nejen výběr konkrétních typů mediálních produktů, ale také způsob, jakým s 

nimi jedinci nakládají. Sdělení jsou navíc vybírána s ohledem na subjektivní zkušenosti 

jedince.
297

 Teorie užití a uspokojení vysvětluje motivace lidí ke spotřebě mediálních 

obsahů. 

V našem konkrétním případě je potřeba číst ženské magazíny závislá na 

sociálních či psychologických determinantech čtenářky, ať už se jedná o potřebu 

informování, eskapismu
298

, zábavy, vzdělání, odpočinku nebo snižování osobní 

nejistoty aj. 

 

1.6.2 Změny v české mediální sféře po roce 1989 

V této kapitole se pokusím sumarizovat změny, které se v české mediální 

(tištěné, časopisecké sféře) udály po roce 1989. 
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Česká společnost se posunula po roce 1989 od komunistického režimu k 

demokracii a spotřební společnosti a kultuře. Proměna mediálního systému znamenala 

především přechod od centralizovaných, státem řízených médií k privatizaci a přílivem 

zahraničních vlastníků. Trampota uvádí, že se po roce 1989 proměnil mediální systém 

především na poli politickém, ekonomickém, sociokulturním a profesním.
299

 

Trampota dále vysvětluje, že změna na rovině politické znamenala pro média 

především odtržení se od státu a politické moci a jejich privatizaci. Oblast ekonomická 

byla důležitá z hlediska rozdělení médií mezi různé vlastníky. Autor zmiňuje, že po roce 

1990 se vytvořilo konkurenční prostředí a na českém tiskovém trhu se začali aktivně 

podílet zahraniční investoři. V této atmosféře došlo k doplněnění nabídky titulů o nové 

tituly, což donutilo stávající periodika změnit svoji dosavadní koncepci.
300

 Oblast 

sociokulturní v sobě zahrnovala „změnu vztahu mezi médii a publiky a posílením 

aktivnější role publik s různorodějšími a často protichůdnými zájmy“
301

. Proměna 

profesní dala, podle Trampoty, vzniknout novému pojetí profesní etiky a nových 

norem.
302

 

V průběhu patnácti let prošly nejen časopisy rychlým a dramatickým vývojem 

a na počátku 90. let proběhly zcela zásadní změny, jak strukturní, tak především 

obsahové povahy.
303

 

Knapová tvrdí, že po roce 1989 došlo k jistému uvolnění obsahů a námětů, 

které byly před rokem 1989 záměrně vykazovány na okraj.
304

 Před rokem 1990 nebyl v 

českém mediálním prostředí prostor pro tzv. „triviální“ témata „kvůli fungování 

ideologicky motivované regulaci – slzavé příběhy zklamaných manželství či telenovely 

nepodporovaly budovatelské úsilí a byly proto mocensky omezovány. Na druhé straně 

to však byla i intelektuální či kulturní diskriminace“
305

. 

Těsně po „převratu“, píše Osvaldová, byla všechna existující periodika doslova 

posedlá aktuálními událostmi a věnovala se převážně politickému životu. Čas pro hlubší 

témata, týkající se stavu společnosti, nastává až v letech 1991–1992.
306

 Téma feminismu 

                                                 
299 TRAMPOTA, Tomáš, Základní kontury transformace českého mediálního systému po roce 1989, In: Česká média 

a Evropská unie: 20 let smazávání hranic: soubor vědeckých statí. 1. vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2009. 

ISBN 978-80-86855-50-9. 
300 BOEHMOVÁ, Tereza, Obraz ženy v českém tisku a jeho proměny po dvlivem feministických teorií. In: 

OSVALDOVÁ, Barbora. Žena - muž? žena + muž!!. Praha: katedra žurnalistiky IKSŽ FSV UK, 1999., s 20 
301 TRAMPOTA, Tomáš, Základní kontury transformace českého mediálního systému po roce 1989, In: Česká média 

a Evropská unie: 20 let smazávání hranic: soubor vědeckých statí., s. 33 
302 Ibid. 
303 Ibid. 
304 OSVALDOVÁ, Barbora. Žena - muž? žena + muž!!. Praha: katedra žurnalistiky IKSŽ FSV UK, 1999. 
305 Ibid. 
306 OSVALDOVÁ, Barbora. Česká média a feminismus. 
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se tak těsně po revoluci v médiích neobjevuje. Podle autorky postrádalo informování ve 

sdělovacích prostředcích ohledně feministického diskurzu kauzalitu, což bylo dáno 

„přerušenou kontinuitou vývoje tohoto myšlenkového směru v českém prostředí, tak 

nepochopením, plynoucím z nedostatečné znalosti. Recipienti a recipientky tak byli 

odkázáni na to, co jim v této oblasti zprostředkovala média. Ta nepovažovala 

feminismus za téma zásadní a snažila se oblast feminismu bagatelizovat, vybírala 

atypické, provokativní a komické příklady“
307

. Média pouze „vybírala a tato selekce 

byla a priori názorově ovlivněna“
308

. První zmínku s náznaky tématu feminismu 

můžeme spatřit až na konci roku 1989, kdy se v týdeníku Vlasta „objevuje odvážný, 

průlomový materiál ‚O zakázaném ovoci‘, jakási obdoba polemiky o důležitosti sexuální 

výchovy ve školách“
309

. 

Wagnerová popisuje změnu, která nastala po roce 1989 v reprezentaci žen v 

mediálním obsahu, jako degradaci na sexuální objekt, jež ženinu existenci definuje jako 

služebnou muži. Podle autorky „marginalizace žen po listopadu a restituce ženského 

těla jako veřejného majetku a ženy jako sexuálního objektu, například v reklamě, spolu 

úzce souvisejí“
310

. 

Poptávka po nových časopisech souvisí podle Köpplové „s nárůstem volného 

času a koneckonců i se zvyšující se životní úrovní“
311

. Nově se podle autorky rozvíjí 

kultura bydlení, stravování, sport, mění se životní styl na všech společenských úrovních. 

Nové tituly tak „kopírují společenské tendence a reagují na zájmy potencionálních 

skupin čtenářů/spotřebitelů zboží a služeb“
312

. 

Köpplová tvrdí, že se „struktura časopisecké nabídky z hlediska typologického 

ustálila a přiblížila v hlavních rysech struktuře vyspělých zemí
“313

 v polovině 90. let (pět 

let po zahájení transformace mediálního tiskového trhu).
314

 

Proměnou prošla, podle autorky, i forma periodik. „Ustavila se v zásadě nová 

‚časopisecká kultura‘ vyznačující se vizualizací obsahu a nápadnou trivializací obsahů i 

jazyka, větší nápadností grafické úpravy a průnikem produktů public relations do 

                                                 
307 Ibid., s. 89 
308 Ibid., s. 91 
309 BOEHMOVÁ, Tereza, Obraz ženy v českém tisku a jeho proměny po dvlivem feministických teorií. In: 
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traktoristky. In: SOKAČOVÁ, Linda a Michaela APPELTOVÁ. Gender a demokracie 1989-2009., s. 18 
311 KÖPPLOVÁ, Barbara. Kam směřují časopisy a lifestylové magazíny. In: JIRÁK, Jan. 10 let v českých médiích. 
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313 Ibid., s. 82 - 89 
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mediálních obsahů.“
 315

  

 

1.7 Časopis Vlasta 

Časopis Vlasta je periodikum pro ženské publikum s nejdelší historií v České 

republice. Vydavatelství Sanoma Media Praha s.r.o., které magazín vydává, jej 

charakterizuje jako jediný opravdu český týdeník pro ženy.
316

 

Magazín založila Horáková se svými spolupracovnicemi z Rady čs. žen v roce 

1947. Název časopisu vznikl podle mytologické bojovnice Vlasty, „vůdkyně 

vzbouřených dívek v tzv. dívčí válce, v němž je obsažen i (tehdy v poválečném období 

hluboce procítěný) výraz vlast“
317

. 

V prvním roce měla Vlasta náklad 100 000 výtisků. V roce 2010 se tento 

týdeník tiskl v nákladu 102 373 výtisků a jeho čtenost na vydání čítala 368 000. 

Prodaný náklad činil 71 869 výtisků. Cena jednoho výtisku byla 29,- Kč. Podle 

dostupných informací tvoří 87 % čtenářské obce ženy, ve věkové kategorii 35–59 let (47 

% čtenářek). 38 % čtenářek má středoškolské vzdělání s maturitou nebo vysokoškolské. 

Internetové stránky magazínu dále uvádí, že 20 % čtenářek žije ve společné domácnosti 

s dětmi.
318

  

Magazín Vlasta byl zařazen do ABC ČR
319

 až v roce 1997. V tomto roce činil 

průměrný náklad 289 511 výtisků. Tištěný náklad je k dispozici od roku 2004 a čítal 

211 392 výtisků.
320

 Časopis Vlasta byl v roce 1991 k dostání za 6,- Kč. 

Již od svého počátku „měla Vlasta sloužit svým čtenářkám jako kamarádka, 

která má pět ‚P‘ – potěší, pohladí, povzbudí, pomůže i poradí“
321

. Dnes je časopis 

charakterizován takto: „Vlasta je tradiční, a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní, a 

proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou pro aktivní ženu žijící ve spokojené 

rodině, které záleží na kvalitě jejího života.“
322

 

První ročníky časopisu prezentovaly rubriky, které s různými obměnami 
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317 Balady a romance Blanky Kovaříkové: Z historie ženského časopisu Vlasta. [online]. [cit. 2013-10-01]. Dostupné 
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přetrvaly do současnosti. Čtenářky tu našly články o zdravé výživě, módě, cestování, 

dopisy čtenářek/čtenářů, informace o nových filmech a divadelních hrách, ale také 

povídky a básničky a přílohu Sluníčko sedmitečné pro děti.
323

 Dnes ve Vlastě můžeme 

nalézt témata zaměřená na módu, krásu, půvab, zdraví a prevenci, skvělou kuchyni a 

kuchařské recepty, cestování, domov a zahradu, kvalitní publicistiku, rozhovory s 

osobnostmi, spotřebitelský servis a společnost.
324

 

Z hlediska ženské otázky prostupují Vlastu určité fáze: „V roce 1957 Vlasta 

rozebírala, zda ženy mají, či nemají nosit kalhoty, ale také přinášela informace o 

novinkách, které měly zaměstnaným ženám usnadnit život. Měly to být nejen prádelny, 

jesle a školky, ale také třeba mražená jídla v hliníkových miskách nebo elektrické leštiče 

podlah, k jejichž realizaci ovšem nedošlo (….).“
325

 V 60. letech se v tomto magazínu 

zrodily první soutěže krásy
326

 a v 70. letech v něm byl publikován Akční program 

Organizace žen a ve Vlastě tak vznikl nový diskusní prostor zaměřený na téma spjaté s 

feminismem.
327

 Ačkoliv se jednalo o oficiální komunistický časopis, psala se zde silná 

kritika státních socialistických politik a jejich dopadu na život žen. Redaktoři a 

redaktorky Vlasty mluvili napřímo ke svým čtenářům (psali své zkušenosti a 

diskutovali/y o politickém vývoji). True píše, že na stránkách časopisu Vlasta se tak 

objevil autentický hlas, který artikuloval ženské zájmy a názory a ukazoval skutečný 

společenský a politický systém.
328

 

Listopadové číslo Vlasty roku 1989 obsahovalo jakousi obdobu polemiky o 

důležitosti sexuální výchovy ve školách a navíc byla v rubrice „fejetonově“ první 

zmínka o sexismu a feministickém hnutí.
329

 V lednu 1992 týdeník Vlasta mění nejen 

dosud zpola černobílou grafickou úpravu na celobarevnou, ale také zmenšuje formát.
330

 

A v současném období je týdeník Vlasta s přízviskem „Nová“ zaměřen na mladou a 

moderní ženu okolo čtyřiceti let. 

Vlasta podle Osvaldové klade ve svých redakčních obsazích větší důraz na 

rodinu, generační témata a „vzhledem ke stoprocentně domácímu obsahu je (časopis) 

konkrétnější v kontaktu s reáliemi. Supluje tak tzv. rodinné časopisy typu Květy, proto ji 
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také čtou další členové domácnosti“
331

. 

Tuzemské vydavatelství časopisu Vlasta vzniklo v roce 1968 pod názvem 

MONA, což bylo zkrácení slov MOderní žeNA. Zastřešovalo vydávání časopisů Vlasta, 

Žena + móda a Praktická žena. V roce 1992 se vlastníkem vydavatelství stal 

Nizozemský svaz nakladatelů (VNU) a o deset let později jako Sanoma Magazines 

Praha přechází pod finskou mediální skupinu Sanoma. V roce 2011 změnila mediální 

skupina svůj název na Sanoma Media Praha.
332

 

Časopis Vlasta vydává v současné době společnost Sanoma Oyj (dříve Sanoma 

WSOY, do roku 2008). Vydavatelství publikuje více než 250 tištěných a online titulů 

také provozuje rozhlasové a televizní stanice. V ČR vydává kromě magazínu Vlasta 

také Marie Claire, National Geographic, Story, Fajn život, Dům a zahrada, Chuť a styl, 

Překvapení, Týdeník Květy, Praktická žena a z online titulů provozuje Story.cz, 

Prekvapeni.cz, Chutastyl.cz, Dumazahrada.cz, Praktickazena.cz, Vlasta.cz, 

Nationalgeographic.cz, Kafe.cz, Tvojdom.sk.  

V následující kapitole budeme hovořit o tom, kdo stojí za výběrem informací, 

které se ke čtenářkám a čtenářům dostávají, na základě čeho jsou vybírána daná témata 

a proč jsou jednotlivá témata genderově ukotvena. 

 

1.8 Produkce mediální rutiny 

Média se podílejí na formování kulturního a sociálního prostředí celé 

společnosti prostřednictvím reprezentace, kterou člověk vnímá jako objektivní realitu a 

následně ji přijímá za svou.
333

 Na jakých principech ale média dané informace vybírají? 

Kdo je vybírá? A proč právě „ty“ a ne „jiné“? Na tyto otázky se ve stručnosti pokusím 

odpovědět v následujících odstavcích. 

Mediální studia se o mediální organizace zajímají jako o „prostředí, jehož 

vlastnosti determinují podmínky vzniku mediálních obsahů“
334

. Přičemž mezi ty 

nejvýznamnější podmínky, které ovlivňují výběr a zpracování informací, řadí Reifová 

ekonomické zájmy, vnitřní mediální rutiny, dělby práce v mediálních organizacích, 
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časový harmonogram práce mediální organizace (např. periodicita) a cíle
335

 

organizace.
336

 

Dopad těchto výše vypsaných vlivů podílejících se na podobě a vyznění 

mediálního obsahu tak dává za pravdu argumentům konstruktivistického myšlení. Jejich 

přiznáním zároveň můžeme vyloučit čistou, objektivní realitu, kterou by média pouze 

reflektovala. Média tak neodrážejí realitu v celém jejím rozsahu, ale „vždy referují o 

určité části reality pouze ze specifického úhlu pohledu upravené navíc do formy, která 

vyhovuje redakční rutině i pravidlům uvnitř mediální organizace“
337

. 

Mediální rutiny pomáhají redakci ustálenými neuvědomovanými pracovními 

vzorci a postupy při vyhledávání informací, práci se zdroji a při procesu zpracování 

informace do podoby sdělení. „Mediální organizace mají sklon vytvářet si různé 

výrobní rutiny čili zažité způsoby, jak tyto materiály vyrábět.“
338

 Procesy rutinizace, 

standardizace a stereotypizace jsou významnými procesy při tvorbě sdělení přijímané 

příjemci. Svůj význam mají také pro tvorbu agendy setting, neboli procesu selekce 

informací, a to pomocí zpravodajských hodnot, které určují, jaká témata se stanou 

viditelná ve veřejné debatě a která se zájmu veřejnosti vyhnou.
339

 Zpravodajské hodnoty 

jsou „rysy události nebo akcenty v selekci sestavení a zpracování zprávy, které jsou v 

daném období a daném sociálním a kulturním prostředí médii akceptovány jako 

převažující, pro zpravodajství typické či žádoucí. Jsou v daném kontextu pokládány za 

směrodatné pro produkci typických, resp. přijatelných zpráv“
340

. V otázce výběru zpráv 

je také důležité zmínit koncept genderu. Van Zoonen obecně zpochybňuje, že by 

existovala jednoduchá kauzalita mezi vyšším počtem žen v redakcích a genderově 
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citlivější obsahy. Zpochybňuje roli genderu jako takového v mediální produkci.
341

 S 

tvrzením souhlasí také Lavie a Leman-Wilzig, kteří ve svém článku z roku 2003 na 

základě výsledků výzkumu vnímání zpravodajských hodnot editory a editorkami sedmi 

izraelských deníků skepticky vyvozují, že i kdyby se redakce proměnily v ženské 

pevnosti, neměli bychom očekávat žádné významné změny v editorské praxi.
342

 Stejně 

hovoří i Bruin a Ross, když říkají, že v mediálních organizacích pracují muži a ženy 

jako novináři, kteří se řídí profesními hodnotami a současně naplňují požadavky 

organizace.
343

 Autorky zmiňují také kategorie třídy, etnicity, původu, věku s tvrzením, 

že odlišné životní zkušenosti formují základ pro naše chování.
344

  

Mediální obsah, ze kterého se stává sdělení pro příjemce, je tak určován 

výběrem mediální organizace – tzv. „strážcem brány“ (gatekeeping)
345

, a to jak lidmi, 

kteří pracují v redakcích
346

, tak vlastníky médií, PR agentur, ideologií, konkurenty 

apod.
347

 

                                                 
341 VAN ZOONEN, Liesbet. Feminist Media Studies. 
342 LAVIE, A. a S. LEHMAN-WILZIG. Whose News?: Does Gender Determine the Editorial Product?., s. 24 
343 BRUIN, Ed. by Marjan de a Karen ROSS. Gender and newsroom cultures. Cresskill, NJ: Hampton Press, 2004. 

ISBN 15-727-3588-0., s. 2 
344 Ibid. 
345 Gatekeeping je podle Trampoty proces výběru zpráv, který podléhá konkrétnimi rozhodovacími procesy 

konkrétních lidí pracujících v médiích a motivy, jež je k rozhodování vedou (TRAMPOTA, Jan a Barbara 

KÖPPLOVÁ. Zpravodajství. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 191 s. ISBN 80-736-7096-8.) 
346 Existující genderové stereotypy, o kterých jsem hovořila v průběhu práce, tak mohou působit jako jisté pravidlo, 

norma, které se redaktorky a redaktoři přizpůsobují a přijímají je při výběru redakčních témat, výběru zdrojů či 

prezentace za své. 
347 OSVALDOVÁ, TRAMPOTA 
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2. Metodologie výzkumu 

Cílem výzkumného záměru bude porovnat redakční obsahy časopisu Vlasta v 

rocích 1991 a 2010 z hlediska tematického složení, a to prostřednictvím otevřeného a 

axiálního kódování. Ve svém výzkumu zjistím, prostřednictvím jakých ústředních témat 

je utvářena mediální konstrukce ženy v časopise Vlasta ve zkoumaných letech, a 

nastíním vztahy mezi jednotlivými tématy. Jako doplňkovou metodu zvolím obsahovou 

analýzu. Nástroji kvantitativní obsahové analýzy zjistím, v jakém rozsahu jsou ve 

zkoumaných letech 1991 a 2010 rozloženy redakční články zaměřující se na oblasti, 

které v tradičním pojetí spadají do soukromé, respektive veřejné sféry. 

2.1. Kvalitativní výzkum 

Corbin a Strauss popisují kvalitativní výzkum jako takový, jehož výsledků se 

nedosahuje statistickými procesy nebo jinými způsoby kvantifikace.
348

 Autoři hovoří o 

tom, že se kvalitativní metody užívají k odhalení a porozumění toho, co je podstatou 

jevů, o nichž toho ještě moc nevíme. Mohou být podle nich také použity k získání 

nových a neotřelých názorů na jevy, o nichž už něco víme
349

, a v neposlední řadě 

zmiňují, že pomocí kvalitativního výzkumu je možné získat o jevu detailní informace, 

které se kvantitativními metodami obtížně podchycují.
350

 Výsledky kvalitativního 

výzkumu slouží k „vyjasnění a ilustraci kvantitativních výzkumů, ke tvorbě 

výzkumných nástrojů, k vývoji určitých pojetí, k hodnocení projektů (…)“
351

. 

Pro výzkum budu používat metodu zakotvené teorie.
352

 Právě touto analýzou 

mohu postihnout a nepřehlédnout důležité jevy, které se ve výzkumu objeví, a které by 

nemusely být patrné v případě kvantitativní metody obsahové analýzy (metodu 

obsahové analýzy ve svém výzkumu také použiji, a to pro vyjádření četnosti témat ze 

sféry veřejné a sféry soukromé). 

Zakotvená teorie je „induktivně odvozená ze zkoumání jevu, která 

reprezentuje“
353

. To znamená, že v prvé řadě začne zkoumání vybrané oblasti, ze které 

se budou postupně vynořovat významné kategorie, a následně bude tvořena teorie. 

                                                 
348 STRAUSS, Anselm a Karen ROSS. Základy kvalitativního výzkumu: Postupy a techniky metody zakotvené teorie 

Přel. S. Ježek. 1.vyd. Boskovice: Albert, 2004, 196 s. ISBN 80-858-3460-X., s. 10 
349 Ibid., s. 11 
350 Ibid., s. 11. 
351 Ibid., s. 13 
352 Kvalitativní pojetí výzkumu, které společně vyvinuli Glaser a Strauss 
353 STRAUSS, Anselm a Karen ROSS. Základy kvalitativního výzkumu: Postupy a techniky metody zakotvené 

teorie.,, s. 15 
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Výsledkem výzkumu bude, podle autorů, vytvoření teorie, která bude vysvětlovat 

zkoumanou oblast.  

Důležitý pojem, který Corbin a Strauss zmiňují, je teoretická citlivost, 

prostřednictvím níž je badatel schopný dát údajům význam, porozumět jim, oddělit 

související od nesouvisejícího a rozpoznat, co je v údajích důležité.
354

 Právě teoretická 

citlivost umožňuje vytvořit teorii, která bude „zakotvená, pojmově hutná a dobře 

integrovaná“
355

. 

Analýza v zakotvené teorii se skládá podle Corbin a Strausse ze tří hlavních 

typů kódování. Je to: 

1. otevřené kódování, 

2. axiální kódování, 

3. selektivní kódování.
356

 

Prvním krokem analýzy je konceptualizace údajů, tím mají autoři na mysli 

rozbor věty nebo odstavce a přidělení jména či pojmu – něčeho, co bude tento jev 

zastávat či reprezentovat.
357

 Během výzkumu se nashromáždí desítky až stovky pojmů, 

v nichž se budou hledat pojmy podobné, které spolu určitým způsobem souvisejí, jež se 

následně seskupí do kategorie. Pojmenování kategorií si badatel určuje sám a mělo by 

logicky souviset s údaji, které zastupuje a být dostatečně názorné.
358

 Dané kategorie se 

dále ještě rozvíjí prostřednictvím vlastností, které „mohou být rozloženy na jednotlivé 

dimenze, které reprezentují umístění vlastností na nějaké škále. Proces otevřeného 

kódování tak podněcuje objevování nejen kategorií, ale i jejich vlastností a dimenz“
 359

. 

Corbin a Strauss dodávají, že rozpoznávání a rozvíjení vlastností a dimenzí je důležité z 

důvodu vytváření vztahů mezi kategoriemi, subkategoriemi a hlavními kategoriemi.
360

 

Otevřené kódování se prolíná s kódováním axiálním, to se soustřeďuje na „bližší určení 

kategorie (jevu) pomocí podmínek, které jej zapříčiňují, kontextu (jeho konkrétního 

souboru vlastností), v němž je zasazen, strategií jednání a interakce, pomocí kterých je 

zvládán, ovládán, vykonáván, a následků těchto strategií“
361

. Tyto bližší charakteristiky 

upřesňující kategorie nazývají Corbin se Starussem subkategorie. Podle autorů se jedná 

o kategorie, ale protože je uvádíme do určitého vztahu k nějaké kategorii, přidáváme k 

                                                 
354 Ibid., s. 27 
355 Ibid., s. 27 
356 Ibid., s. 40 
357 Ibid., s. 44 
358 Ibid., s. 47 
359 Ibid., s. 48 
360 Ibid., s. 48 
361 Ibid., s. 71 
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nim předponu „sub“.
362

 Subkategorie a kategorie se v zakotvené teorii spojují do 

souboru vztahu určujícího příčinné podmínky, jev, intervenujícící podmínky, strategie 

jednání, interakce a následky.
363

  

Poslední typ kódování nazývají autoři jako selektivní. Tento proces kódování 

spočívá ve výběru jedné centrální kategorie, která je následně uváděna do vztahu k 

ostatním kategoriím. Tyto vztahy se dále ověřují a kategorie, u nichž je to třeba, se dále 

zdokonalují a rozvíjejí.
364

 

 

2.1.1. Metodologie výzkumu 

Analýza údajů bude probíhat na úrovni otevřeného a axiálního kódování 

zakotvené teorie. Hlavní metodou pro sběr dat je analýza článků v časopise Vlasta v 

roce 1991 a v roce 2010. Pro konstrukci vzorku jsem zvolila náhodný výběr. Zkoumala 

jsem tak vždy náhodně vybrané jedno číslo v měsíci (čísla v jednotlivých měsících byla 

vybrána náhodně, vždy tak, aby se datum vydání zkoumaných čísel přibližovalo). 

Celkem jsem tedy zkoumala dvanáct čísel časopisu Vlasta z roku 1991 a dvanáct čísel 

časopisu Vlasta z roku 2010.  

 Teoretická východiska zabývající se mediální konstrukcí ženství, dala 

vzniknout výzkumné otázce, na kterou se v následujících kapitolách budu snažit nalézt 

odpověď prostřednictvím kvalitativní analýzy: Prostřednictvím jakých témat je 

konstruováno ženství v časopise Vlasta v roce 1991 a v roce 2010? 

Stanovení si výzkumné otázky je důležité pro vymezení si hranice zkoumaného 

jevu, výzkumného problému, a abychom mohli zúžit výzkum na reálně zkoumatelnou 

úroveň. 

 

Výzkumný cíl: 

Identifikovat a popsat významná redakční témata, se kterými je spojována žena 

v časopise Vlasta v roce 1991 a v roce 2010 a vysvětlit případné souvislosti mezi 

danými kategoriemi a subkategoriemi v kontextu využití získaných poznatků z 

teoretické části. 

 

                                                 
362 Ibid., s. 71 
363 Ibid. 
364 Ibid., s. 86 
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2.2. Kvantitativní výzkum 

Jako doplňková metoda zkoumání byla vybrána obsahová Berelsonova 

analýza. Obsahová analýza je charakterizována jako „měřicí nástroj, který umožňuje 

převod verbální komunikace do měřitelných proměnných“
365

. V obsahové analýze budu 

pracovat s textem, díky němuž jsem schopna měřit proměnné. Cílem obsahové analýzy 

je pak získání proměnných z textu v měřitelné podobě.
366

  

Kvantitativní obsahová analýza je založena na principu „konstrukce 

obsahových kategorií jednotlivých proměnných, kterých mohou zkoumané jednotky 

analýzy nabývat“
367

. Kategorizace by měla pokrýt všechny možnosti tak, aby každá 

jednotka měření byla zařaditelná do jedné z daných kategorií.
368

 

 

2.2.1. Metodologie výzkumu 

 Cílem výzkumu bude, dle stanovené hypotézy, porovnat redakční obsahy z 

hlediska veřejné a soukromé sféry zaměřené na mediální reprezentaci ženy stejného 

časopisu v odlišném období. Při určení tématu budeme brát v potaz hlavní téma, 

přičemž zejména u rozsáhlejších článků může nastat situace, kdy základ celého článku 

bude tvořit více než jedno dominantní téma. Rozlišovala jsem tak v článku i vedlejší 

téma, které hlavní téma doplňovalo či rozšiřovalo (např. článek z ledna 1991, který 

pobízí ženy, aby se staly matkou na plný úvazek, a to z hlediska ekonomického a 

politického, tedy se tento článek zaměřuje na témata mateřství, ekonomiky a politiky).  

V případě kvantitativní analýzy je třeba si zvolit jednotku měření, kterou budu 

v analýze sledovat. „Jednotka měření je úsek mediálních obsahů, na kterém zkoumáme 

zvolené proměnné a jejich kategorie.“
369

 Analytickou jednotkou bude článek. Za článek 

považuji text s titulkem, někdy perexem a fotografií. Nejdůležitějším indikátorem bude 

četnost článků, a to v redakčním obsahu daného časopisu, kromě upoutávek na další 

číslo časopisu Vlasta, horoskopů, televizních programů, křížovek, soutěží a inzertních 

textů.  

                                                 
365 KRONICK, JANE C. Alternativní metodologie pro analýzu kvalitativních dat. Sociologický časopis [online]. 

1997, roč. 33, č. 1 [cit. 2013-12-09]. Dostupné z: 

http://sreview.soc.cas.cz/uploads/d9ea8b94ec58c839306f61835d149215d1a90b3f_276_057KRONI.pdf., s. 57 
366 Ibid. 
367 Ibid., s. 106 
368 Ibid. 
369 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha, 2010. ISBN 978-807-

3676-834., s. 105 
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Zkoumány budou tyto pravidelné rubriky v roce 2010: Úvodník, Aktuality 

(které obsahují Vlasta dopisy, Minidebata, Rozhovor Vlasty, Mix týdne), Krása (s 

obsahem zaměřené na Pro zdraví, Módní styl, Lekce půvabu), Život (s rubrikami 

Duševní záchranka, Vaše tajná komnata, Top ten, Téma Vlasty, Reportáž Vlasty, 

Zajímavá žena, Naše čtenářka), Styl (zahrnující Skvělé vaření, Mix kuchyně, Krásné 

bydlení, Vaše zahrada, Cesty světem, Mix shopping), Scéna (obsahující Otázka pro … , 

Top film, Mix scéna, Fejeton, Čtení na víkend, Sudoku, Retro Osudy). V roce 1991 

jsem se zaměřila na tyto rubriky
370

: Filosofické zamyšlení, Rozhovor, Svět u nás, 

Kolem nás, Cestování, STOP (starosti, trápení, obavy, problémy), Postřižiny, Vlastina 

poliklinika, Němčina pro dva, Elixír mládí, S Vlastou v kuchyni, Móda, Rady, nápady, 

zajímavosti pro každou domácnost, Střih.  

 

Hypotéza výzkumu zní takto: 

Zatímco ve Vlastě z roku 1991 bude věnováno více redakčních témat sféře 

soukromé, Vlasta z roku 2010 bude více zahrnovat redakční témata ze sféry veřejné. 

 

Operacionalizace: 

U každého zkoumaného článku určím téma, kterého se jeho obsah týká. 

Rozlišovat přitom budu hlavní a vedlejší téma. Indikátorem pro mě bude počet článků. 

Témata rozděluji na kategorie soukromé a veřejné sféry. 

                                                 
370 Časopis rubrikám své vlastní názvy nedává (kromě Svět u nás, Kolem nás, STOP, Postřižiny, Vlastina poliklinika, 

Elixír mládí, S Vlastou v kuchyni a Rady, nápady, zajímavosti pro každou domácnost) 
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3. Analytická část 

3.1. Zakotvená teorie 

Cílem výzkumu bude identifikovat a popsat redakční témata, se kterými je 

spojována žena v časopisu Vlasta v roce 1991 a v roce 2010, a vysvětlit případné 

souvislosti mezi pozicí daných kategorií v jednotlivých období v kontextu získaných 

poznatků z teoretické části.  

Výzkumný postup počínal podrobným pročítáním jednotlivých čísel časopisu 

Vlasta a vypisování obsahu jednotlivých článků, jak za rok 1991, tak za rok 2010, a to 

zvlášť. Označovala jsem pojmy podobného významu v zapisovacím archu a následně 

jsem je pojmenovala a definovala jsem ústřední kategorie. Poté jsem se zaměřila na 

jednotlivé – již definované – kategorie a snažila jsem se o hlubší porozumění jejich 

obsahu (významu jednotlivých pojmů, vztahů mezi subkategoriemi, porovnávání apod.). 

Se zvyšující se teoretickou citlivostí jsem nacházela jednotlivé souvislosti mezi 

definovanými kategoriemi. 

V následující podkapitole se zaměřím na ústřední kategorie a subkategorie 

témat v roce 1991 a v roce 2010. 

 

3.1.1. Rok 1991 

Na základě aplikace otevřeného a axiálního kódování jsem zjistila, že se 

jednotlivými čísly časopisu Vlasta z roku 1991 prolínají tři ústřední témata. Nazvala 

jsem je „Zručnost“, „Spokojenost ženy“ a „Stav společnosti“. 

 

3.1.1.1. Zručnost 

Tato ústřední kategorie se jevila jako jedna z hlavních, se kterým se ostatní 

subtémata pojila. V následujících odstavcích představím jednotlivá subtémata a jejich 

návaznost na téma Zručnost. 

Žena je v časopise Vlasta v roce 1991 prezentována jako milovnice módy. S 

módou se však nesetkává pouze prostřednictvím fotografií modelek, které jsou oblečeny 

v „trendy barvě“ či představují určitý módní styl, ale čtenářka si je díky Vlastě schopná 

sama oblečení ušít. Můžeme konstatovat, že v roce 1991 byl kladen velký důraz na 
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vlastní zručnost a šikovnost. Tento jev byl patrný v období socialismu a v redakci 

časopisu zůstal i v roce 1991. Význam tohoto trendu popisuje seriál Retro takto: „V 

socialistickém Československu nebylo vždy úplně jednoduché se obléknout podle 

svého. Ne všechny typy oblečení byly společností akceptovány. Navíc sehnat některé 

nedostatkové zboží vyžadovalo téměř nadlidské úsilí. A tak mladí muži i ženy šetřili a 

sháněli od džín přes šaty po kabáty kdeco. A co se nedalo sehnat, to se dalo ušít.“
371

 V 

každém čísle roku 1991 byl návod, jak si ušít oblečení. Koncem měsíce se také 

vyhlašoval tzv. střih měsíce: „Stříháme a šijeme samy – sukně polokolová“
372

, „Ušijte si 

kostým po francouzsku.“
373

 

 

Časopis Vlasta poskytoval svým čtenářkám rady, na základě kterých si mohly 

samy poradit v situacích, které mohou nastat v běžném životě. Poskytoval např. tip, jak 

zakrýt skvrnu na džínových kalhotách pomocí vyšívání. Apel byl kladen na „záchranu“ 

oblečení před jeho vyhozením: „Finty džínové – menší skvrnu na džínových kalhotách s 

úspěchem překryje vyšívání. Někdy stačí obkroužit okraje nenápadnou nití, jindy to 

spraví výrazná výšivka.“
374

 

Předpokladem pro toto řešení je zdatnost v ruční práci (v tomto případě 

vyšívání, šití, háčkování). Tento trend ručních prací se objevoval významně nejen ve 

spojení s módou, ale také ve spojitosti s domácím prostředím a zkrášlování bydlení. 

Kromě toho je domácí zručnost kladena do souvislosti s časem, který je pro tuto činnost 

třeba, a jehož československé ženy v té době zřejmě neměly tolik jako předešlá 

generace. Dále můžeme vypozorovat vztah mezi domácí zručností a vztahem k 

vyrobeným věcem či malým či nedostatečným výběrem v obchodech. Redakce se 

přikláněla spíše k výrobě vlastního produktu, než k nákupu „nic neříkajícího prostírání“: 

„Stolečku prostři se. Chybí nám čas na to, abychom si po večerech vyráběly originální 

dečky jako naše babičky. Nač nakupovat v obchodech nic neříkající prostírání, když si 

ho poměrně snadno můžeme udělat samy. Třeba podle návodu paní Kludové. Chce to 

jen maličkost – umět háčkovat.“
375

 

 

                                                 
371 Česká televize. Seriál Retro [online]. 2009 [cit. 2013-09-09]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10176269182-retro/209411000360002/. 
372 Vlasta magazín. Praha: Sanoma Magazines Praha, 1991. roč. 45, 6. – 10. květen 
373 Vlasta magazín. Praha: Sanoma Magazines Praha, 1991. roč. 45, 5. – 9 srpen 
374 Vlasta magazín. Praha: Sanoma Magazines Praha, 1991. roč. 45, 4. – 8. listopad 
375 Vlasta magazín. Praha: Sanoma Magazines Praha, 1991. roč. 45, 3. – 7. červen 
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Návody zahrnovaly také činnosti, pro které ženy mohly využít služby nějakého 

specializovaného zařízení, ale stejně tak si stejnou službu mohly udělat samy. Čtenářka 

získala návod jak vyčistit stříbro „podomácku“. Apel byl kladen na ušetření financí a 

zaručený výsledek, který zvládne každá žena: „ušetříme a dílo se podaří“
376

. 

 

Čtenářka ráda vaří, ale kromě receptů nachází žena ve Vlastě i popisky na 

zavařovací sklenice (meruňky, švestky, třešně, okurky apod.). Předpokladem tohoto 

jevu je, že žena bude zavařovat a uchovávat si ovoce či zeleninu ve sklenicích doma. 

Trend směřuje společnost k uchovávání si vlastních zásob, důraz je tak opět kladen na 

domácí výrobu (produkty) a zručnost československých žen. 

 

Kromě praktických rad a návodů, které se dotýkaly zručnosti v oblastech, jež 

jsou v tradičním pojetí přisuzovány především ženám, poskytoval magazín svým 

čtenářkám i tipy z „kutilské“ sféry. Čtenářka mohla pomocí návodu ve Vlastě vyrobit 

svým dětem pracovní koutek se správnou stolovou deskou, časopis jí poradil, kde 

stolovou desku pořídit, jaký materiál použít a že je její nejpraktičtější úprava potažení 

desky balicím papírem: „Dětem pro radost – pracovní zóna. Pracovní koutek malého 

dítěte nemusí mít podobu klasického psacího stolu. Stolovou desku pořídíme v 

prodejnách pro kutily, nebo ji nahradíme velkoplošnými materiály – dřevotřískou nebo 

voštinovou, laťovkou nebo spárovkovou deskou. Hrany důkladně obrousíme. 

Nejrychlejší a nejpraktičtější úpravou je potažení desky balicím papírem.“
377

 

Domácí kutilství mohlo být v časopise zastoupeno díky skutečnosti, že časopis 

nebyl v roce 1991 určen především jen ženám, ale četli jej i muži.
378

 

Další z článků zaměřených na „domácí kutilství“ poskytoval čtenářce návod, 

jak si vyrobit jednoduchý stolek na zahradu. Zajímavý je odborný slovník, který časopis 

používá (např. betonová skruž), tento fakt staví čtenářky do pozice samostatné a zručné 

ženy, která si „nemusí říkat o pomoc“ svému mužskému protějšku: „Inspirace pro 

zahradní nábytek – zahradní stolek může vzniknout z betonové skruže.“
379

 

Téma zručnosti se dotýkalo také netradičních reportáží, ve kterých redakce 

představovala zajímavé výrobky, které vytvořily „obyčejní lidé“. Seznámit se čtenářky 
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mohly například s panem Syrovátkou, který se zabývá výrobou patafyzických předmětů 

anebo s paní Šírovou, která – ač v důchodu – stala se umělkyní a vytváří keramiku. 

„Pan Syrovátka se výrobou patafyzických předmětů zabývá víc než patnáct let. 

Sám ke své práci říká: ‚Obracím věci na ruby, abych ukázal jejich líc – nelogičností jim 

dávám novou logiku a snažím se, aby i ten nejabsurdnější předmět byl funkční.‘ Mezi 

námi, přehlédnu-li jeho dílo, nemám pocit nějaké absurdity. Logika těch věcí není 

nelogická, ale obrovská.“
380

 

 

Reportáž o paní Širové představuje aktivní důchodkyni, která se věnuje svému 

koníčku. Jedná se o prezentaci stáří jako období, ve kterém je prostor na vlastní 

seberealizaci: „Co s načatým důchodem… Paní Širová do důchodu vstupovala s 

rozvinutým a šťastným koníčkem. Z umělkyně v rámci ROH se stala umělkyní vpravdě 

nezávislou, jako důchodkyně a amatérka si může z hlíny hníst a točit, co chce.“
381

 

Téma Zručnosti se dotýkalo i oblasti rodičovství. Redakční obsah časopisu 

vytvářel konstrukci ženy jako matky, která chtěla svým dětem dopřát zábavný program, 

a tak magazín čtenářce nabízí návod, jak si hrát s dětmi na výletě pomocí předem 

vytvořené mapy: „Budeme potřebovat obyčejnou turistickou mapu, nad kterou si 

všechno večer před výletem rozmyslíme a dohodneme. Cílem naší výpravy může být 

zřícenina hradu, přehrada, muzeum (…), hry pro děti na výletě (…), indiánský běh, hra 

na stopaře, schovka, slepá bába…“
382

 

Časopis zdůrazňuje trávení aktivního času s rodinou, poznávání českého 

kulturního a přírodního prostředí a vytváření zábavy pro děti, která má také vzdělávací 

charakter. 

 

3.1.1.2. Spokojenost ženy 

Ústřední kategorie Spokojenost ženy se pojila především s vnitřní spokojeností 

a harmonií ženy. Důraz nebyl kladen na zvýrazňování či vylepšování fyzického vzhledu 

čtenářky, ale především na ženinu vnitřní krásu. Redakční články se zabývaly tématy, 

prostřednictvím kterých se čtenářka nemusela obávat stárnutí, ale zajímala se především 

o své duševní a fyzické kvality, jež ji činily „zdravě mladou“: „Nemusíte být mladé, 

hlavní je, jaký děláte celkový dojem. … To, co je hlavním znakem mládí a co je 
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přitažlivé, je úplně něco jiného. Je to souhrn duševních a fyzických kvalit vlastních 

zdravému mládí.“
383

  

 

Obsah časopisu poskytoval ženě „oporu“ v situaci, kdy „měla nějaké to kilo 

navíc“ a „nebyla nejmladší“, a to např. prostřednictvím tzv. Klubu starších čtyřicátnic, 

ve kterém se sdružovaly čtenářky časopisu Vlasta, jež se prostřednictvím stránek 

časopisu chtěly seznámit s dalšími ženami a „společně se potýkat s potížemi, které jsou 

přiměřené našemu věku“
384

. Je třeba ale zmínit, že časopis ženám neposkytuje návody, 

triky a rady, jak shodit přebytečná kila, naopak se snaží ženy přesvědčit, aby byly 

spokojené „takové jaké jsou“. A to překvapivě také prostřednictvím témat, která se 

zaměřují na módu. Zásadní je v tomto případě přiznat si svoji plnoštíhlost a nebát se 

hezky obléknout: „Klíč k eleganci – Jsa ženou výrazně plnoštíhlou zhruba od své 

třicítky, vím o módě své. Díky profesi jsem s oblékáním neměla nikdy problémy – ať 

panoval jakýkoliv ‚módní trend‘, vždy jsem držela krok s módou. Rady pro plnoštíhlé 

ženy.“
385

 

 

Téma módy může být i samo o sobě důvodem pro spokojenost ženy. 

Gondolánová vypráví redaktorce magazínu, že je maximálně spokojená s kostýmky, 

které jí v Austrálii šijí na míru: „A ráda se pěkně oblékám, mám ráda elegantní módu. 

Oblíbila jsem si v Austrálii salon, kde mi šijí kostýmky na míru a jsem maximálně 

spokojená.“
386

  

Redakční obsah časopisu zdůrazňuje správnou organizaci času, kterou by se 

čtenářka měla naučit, začít praktikovat a využívat volné chvíle, které má „pro sebe“ pro 

odpočinek, uvolnění a meditaci: „Během dne, během našeho denního programu, 

rozvrhu, bychom si měli vyhradit několik chvilek, třeba jen pár minut pro ‚dovolenou‘, 

pro sebe, pro klid a ticho. Opravdové uvolnění, dokonalé vypnutí umožňuje meditace. 

Ta dokáže, že uvolnění, vypnutí zasáhne také účinně naše nitro.“
387

  

 

Volné chvíle může čtenářka využít i aktivní formou, a to zejména seberealizací, 

ať už se jedná o cvičení nebo vzdělávání se (svoji vlastní rubriku ve Vlastě má téma 
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vzdělání – Němčina pro dva). Nedostatek času vnímá redakce jako výmluvu a předkládá 

čtenářkám postup, jak si čas zorganizovat. Toho docílí čtenářka mj. i tím, že se stane 

asertivní vůči rodině a naučí ji, že nesmí očekávat, že bude kdykoliv k službám.
388

  

Tento postoj je zajímavý a progresivní ve smyslu zachování si osobního 

prostoru za situace rodinných a mateřských „povinností“ v tradičním pojetí „ženství“ 

(pokud budeme brát v úvahu, že časopis Vlasta je tradiční české médium, které by 

mohlo podporovat konzervativní hodnoty).  

 

Téma spokojenosti ženy můžeme chápat také ve smyslu opozita – 

nespokojenosti či snahy o větší spokojenost nejen jednotlivé ženy, ale postavení všech 

žen ve společnosti. Časopis Vlasta významně podporuje ve svých redakčních obsazích 

téma z oblasti feminismu a postavení žen (nejen) v české společnosti. Jedná se o téma, 

které mne velice překvapilo svojí důležitostí pro tento rok. Prostřednictvím rozhovorů s 

významnými ženami má čtenářka časopisu možnost seznámit se s feministickými 

myšlenkami.  

Postavení ženy jako matky v československé společnosti popisuje čtenářka, 

která si jako matka prošla těžkým obdobím. Musela skloubit pracovní život, mateřství a 

navíc také péči o domácnost. Čtenářka v Dialogu nad tématem – Jaké jsme mámy? 

popisuje problém tzv. „dvojího břemene“. Čtenářka se připravovala na mateřství 

prostřednictví teoretických pouček z odborných knih, „aby se poučila a zvládla vše na 

úrovni“, ale jak dále popisuje, „realita byla trochu jiná“
389

. Čtenářka čelila situaci, 

kterou zažívala – dle Wagnerové – nejedna žena v socialistické společnosti, a to rychlý 

vstup do práce po rodičovské dovolené, hlídání dítěte prarodiči a následná jeho 

„výchova“ státní institucí – jeslemi. Čtenářka líčí: „Vyrážela jsem s kočárkem 

staveništěm, hadr na čištění koleček v tašce. V šest bylo mé dítě v jeslích a já letěla 

kilometr na autobus, který jel krátce po šesté. Ale do práce jsem musela, neměli jsme 

peníze na to, abych mohla zůstat doma.“
390

 Život čtenářky byl dále prostoupen 

„nekonečným staráním se o úklid, vaření, praní, žehlení, ale i o míchání malty“
391

.  

Tento článek prezentuje ženu jako silnou a statečnou, která se profiluje jako ta, 

která zvládne „všechny útrapy, které jí život přinesl“ a která se nevzdává. Článek tak 

dokládá tezi Frýdlové o ženách, které své role zvládaly a nestěžovaly.  
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Čtenářka svůj život považuje za plnohodnotný a jeho smysl nalézá „v pomoci 

dětem i v pomáhání ostatním“
392

. Čtenářka nespecifikuje, co by jí mohlo život „ulehčit“ 

a přispět tak k její větší spokojenosti, aby nemusela žít takto „hektický“ rodinný život. 

Nepíše o žádném řešení této situace, ani neviní svého manžela, že jí nepomáhal, či stát, 

že ženě nedával větší možnost a volnost ohledně skloubení rodinného a pracovního 

života. Naopak můžeme vidět, že čtenářka byla spokojená, když si psala svůj deník: 

„Byly to hrozně hezké chvilky, když večer kolem mne všechno spalo, manžel se učil, 

protože dálkově studovat a já mohla být sama se svým deníkem.“
393

 

 

Tematická struktura článků se zaměřovala výrazně na postavení žen ve 

společnosti. Osvaldová píše, že se téma feminismu jako samostatné téma začíná v 

médiích objevovat právě od roku 1991, na druhou stranu ale tvrdí, že „české prostředí 

nebylo připraveno nezaujatě vnímat feministické teorie, které byly součástí paradigmatu 

svobodných společností“
394

. Podobně situaci vidí i Sokačová, podle níž byla devadesátá 

léta typická pro svůj příklon k odmítání feminismu.
395

 Časopis Vlasta v roce 1991 však 

téma feminismu a postavení žen ve společnosti přinášel velice zajímavou a nenucenou 

formou, zejména prostřednictvím rozhovorů. Můžeme zmínit rozhovor s Rakušanovou, 

ve kterém je téma kariéry ženy společností a samotnými ženami podceňováno.  

Společnost by tak, podle Rakušanové, měla ženám poskytnout větší svobodu 

ve výběru své úlohy, která jí bude vyhovovat a nebude jí nařízena. Tvrdí, že jsou v 

Československu ženy skrytě diskriminovány pod záminkou jejich emancipace: „Ženy 

jsou na tom, co se týče respektu, špatně, což myslím, souvisí se skrytou diskriminací, o 

které jsem mluvila a která se vydávala za emancipaci.“
396

 Změnou by se tak ženy staly 

váženější jak v osobním, tak i v pracovním životě, a rostla by jejich vnitřní spokojenost. 

Ženy jsou tak podle Rakušanové odměňovány hůř než muži: „Ženy jsou dodnes ochotné 

spolknout, že jsou – nezřídka za stejnou práci a při stejné kvalifikaci – hůř placené než 

muži.“
397

 

A také pracují v odvětví, ve kterém by muž nepracoval, a to jen z důvodu lepší 

finanční situace, kterou mohou získat: „(Ženy) dřou v katastrofálních podmínkách, 
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dělají práci, kterou by chlap v životě nevzal, jsou ochotné přijít na mimořádnou směnu, 

jen aby si ten mizerný plat, který dostávají, trochu vylepšily.“
398

 

Rakušanová dodává, že si československá společnost neváží práce žen a že je 

pouze jen „přivýdělkem“ do domácnosti, neboť „hlavním živitelem rodiny je přece muž. 

Takže práce žen v zaměstnání si většinou neváží ani vlastní rodina“
399

. 

Zamýšlí se také nad tzv. „dvojím břemenem“, které odsuzuje a vinní z něj mj. 

média (a také Vlastu), která podle ní tento stav podporuje a naturalizuje: „Ve 

sdělovacích prostředích se tenhle obraz „moderní ženy“ pěstoval a de facto pěstuje 

dodnes. Vlasta se na tom taky podepsala.“
400

  

Výrazným tématem inklinujícím ke kategorii Spokojenost ženy se jevilo 

srovnávání života v Československu se životem v zemích Západu.  

Rakušanová hovoří o lepších podmínkách pro postavení žen v Německu. 

Západní Němka má podle ní na výběr, zda se stane ženou v domácnosti a pokud se tak 

rozhodne, je tato úloha společností vnímána jako „velice čestná a všemi 

akceptovaná“
401

. 

 

Samotné téma kariéra časopis Vlasta prezentoval v rozhovorech s významnou 

ženou, která byla známá především díky svému zaměstnání, a tematický obsah 

rozhovoru se zabýval právě touto oblastí. Rozhovor byl veden např. s Klausovou
402

 – 

ekonomkou, Tigridovou
403

 – pracující pro Amnesty International, Novákovou
404

 – 

poslankyní Federálního shromáždění nebo také s Matějovičovou
405

 – ředitelkou 

vydavatelství Albatros. Prostřednictvím rozhovoru s Matějovičovou se čtenářka Vlasty 

mohla dočíst o úspěšné ženě ve vedoucí pracovní pozici, která opovrhuje diskusemi, 

které by zvažovaly přístup žen do řídicích pozic: „Dohady, zda ženy ve vedoucí funkci 

ano či ne, jsou nesmyslné. Špatný vedoucí může být jak muž, tak žena a dobrý také. 

Navíc, my ženy vzešlé za socialismu máme takový trénink, o jakém se nikomu ve světě 

ani nesní. Tím ovšem netvrdím, že situaci, která nás vytrénovala k několika rolím 

najednou, považuji za ideální.“
406
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Téma feminismu pokrývá i subtéma sexuálního obtěžování, které je ve Vlastě 

prezentováno prostřednictvím článku, ve kterém čtenářka - Ingrid popisuje svoji 

zkušenost s tímto jevem. Ingrid přijela do ČSR z Bostonu, aby se věnovala problematice 

postavení žen. Problém nastal ve chvíli, kdy na ni její nadřízený chtěl více než jen 

profesionální práci: „Neustále jsem byla pod nátlakem, začal mi nabízet dárky a vše 

kulminovalo tím, že mi nabídl, abych s ním podnikla týdenní cestu do zahraničí“
407

. Tu 

čtenářka odmítla, ale poté ji čekalo doporučení, aby do práce již nechodila. Ingrid se 

zamýšlí nad tím, jak by tuto situaci řešila česká žena, která nemá finanční zdroje a 

dodává, že v Americe se ženy mohou obrátit na některou z ženských organizacích, která 

v Československu chybí.  

 

Jiný pohled na feminismus a postavení žen ve společnosti vnímá Gondolánová. 

Ta předává čtenářce časopisu Vlasta myšlenky, ve kterých přiznává svoji spokojenost s 

rolí ženy jako mužovy pomocnice: „Trvám si na tom, že muži to mají horší. Nám ženám 

je leccos dáno od přírody. My nedřeme, nám je činorodost dána. Ale muži všechno 

daleko víc prožívají, víc se opotřebovávají. Už i moje maminka to říkala. Žena je tu od 

toho, aby muži ulehčila jeho úděl. Aby vyprala, uvařila, byla milá. Muži jsou stále jako 

děti a stále se jim musíme věnovat.“
408

 S tímto smýšlením se však neztotožňuje 

redaktorka Vlasty, která nesouhlasí s ideou, že jsou ženy na světě od toho, aby ulehčily 

muži jeho úděl, a domnívá se, že s tímto nebudou souhlasit ani čtenářky Vlasty: 

„Nevím, nevím, co na to řeknou naše čtenářky ….“
409

 

Spokojenost a vnitřní vyrovnanost ženy se váže také na vhodné podmínky, 

které jsou nutné k tomu, aby se tak mohla cítit. Rozhovor se Zapletalem ale reflektuje 

přehnané nároky, prostřednictvím nichž si Zapletal konstruuje ideál krásy, když tvrdí, 

že: „Nestačí mi, aby žena byla krásná jen svým vzhledem, ale také uvnitř. Musí z ní 

vyzařovat ženství, osobnost, laskavost, moudrost. Všechno to, co od ženy pro společný 

život očekávám.“
410

 Redaktorka hodnotí představu Zapletala jako náročnou a „nutí k 

otázce, zda má žena našich dnešních dnů podmínky k tomu, aby z ní mohlo vyzařovat 

podmanivé fluidum?“
411

.  Zapletal odpovídá, že žena začíná tyto podmínky mít, tak jako 
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muži, navíc i „naše soutěž by k tomu měla spět. K vyvolání sebevědomí, k vyniknutí a 

motivovat k touze pro úspěšnost, k cestování, studiu jazyků apod.“
412

. 

Příznačné je, že Zapletal
413

 byl v té době ředitelem sexistické soutěže krásy 

Miss ČSR. Sama soutěž však nebyla koncipována primárně pro ženu, jednalo se o 

exhibici její krásy, nalezení královny krásy a přispívání tak k genderovým stereotypům.  

 

V tematické struktuře časopisu Vlasta nalezneme články, které se zajímaly o 

informacích ohledně postavení žen v jiných zemích (např. v Norsku: zastoupení žen v 

parlamentu a čtyřicetiprocentní zastoupení v orgánech veřejné správy
414

) ale také 

aktuální zprávu z domácího prostředí, ve které se dozvídáme o vzniku nové společenské 

organizace Romské ženy sdružující ženy, a to bez rozdílu národnosti, jež za své hlavní 

poslání „považuje plnohodnotný rozvoj osobnosti ženy v sociálně spravedlivém 

světě“
415

.  

 

Rok 1991 přinášel mnoho moderních myšlenek na téma postavení ženy ve 

společnosti. Právě téma feminismu a popisování stávajících či lepších podmínek 

postavení žen ve společnosti považuji za důležitý aspekt spokojenosti ženy. Žena 

nemůže být spokojená, pokud k tomu nemá dostatečné podmínky.  

 

3.1.1.3. Stav společnosti 

Kategorie Stav společnosti zahrnuje subkategorie, které se dotýkají 

společenského života v roce 1991. Jedná se o témata, která se zabývají politickou 

změnou ve společnosti, díky níž se stávající společnost přesunula od socialistického 

státu k demokracii.  

Témata svým obsahem dopadají na celospolečenské dění a zahrnují také 

aktuální informace týkající se politiky, ekonomiky a věnují se také filosofii. 

 

Redakční obsah časopisu podával čtenářce náměty, které se vztahovaly k 

oblasti demokracie. A to jak z hlediska politického, ekonomického (např. článek řešící 
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zvyšování cen, princip smluvní ceny, odlišné ceny různých výrobců aj.
416

) tak také 

psychologického. Názornou ukázkou je rozhovor s psychologem, který hovoří o 

dlouhodobé traumatizaci celé společnosti a o náročném psychickém přechodu z běžného 

občana socialistického státu na občana státu demokratického: „Neumím si však 

představit, kdy ze sebe setřeseme každodenní mikrotraumata, bojím se, že jsou velmi 

dobře vestavěná v naší psychice.“
417

  

 

Filosofická zamyšlení svým obsahem také korespondovala s tématem 

politického převratu. Svoboda je pojímána jako něco křehkého, čehož by si měla 

společnost – na základě zkušenosti, kterou prožila – vážit: „Ahoj Svobodo! Píšu Ti 

zcela otevřený dopis. Promiň, že to dělám tímto způsobem, jenže na světě neexistuje 

pošťák, který by Ti ho mohl doručit. Ale potřebuji Ti sdělit něco šíleně důležitého. 

Kromě srdečných pozdravů, samozřejmě. Je to pro Tebe asi nezvyk, nebýti tradičním 

rozkvetlým šeříkem, jehož rozvoňavělá snítka přinášela tolik poselství Tvé naděje! 

Nebuď překvapená, ani smutná. Sama jsi nám dala lekci, míváš mnohem více podob 

než jen tu šeříkovou. Jsi křehoučká jako nejjemnější hedvábná nitka, o tom ví celý svět 

zvláště zčerstva.“
418

  

Prolínání tématu svobody a demokracie bylo patrné i v článcích, které se svým 

obsahem této oblasti nevěnovaly. Tendence byla kladena na neustálé zdůrazňování 

„změny k lepšímu“: „Co se změnilo od revoluce? Občas slyším, že NIC. Pro mě se 

změnilo všechno. Ti, kdo říkají, že nic, zapomínají na mnohé, co už považují za 

samozřejmost.“
419

 Tato témata se však netýkala ženské otázky, ale zahrnovala účast celé 

společnosti. Ženy svoji svobodu ve smyslu rozhodnutí se, zda být ženou v domácnosti 

či nikoliv, formálně našly po roce 1989. V porevoluční době neexistovalo žádné 

nařízení týkající se pracovní povinnosti a tak se žena mohla rozhodnout, zda zůstane 

doma a bude se starat o rodinu a děti. Tento směr však nebyl, podle Rakušanové, 

československou společností přijímán s pochopením.
420
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Kromě filosofických témat zaměřených na oblast demokracie a svobody patřilo 

filosofické zamyšlení mezi významnou součást mediálního obsahu časopisu. Každé 

vydání Vlasty obsahovalo úvodní filosofické zamyšlení nad tématem, které se po každé 

měnilo a nemělo žádnou souvislost s následujícím obsahem časopisu. Od července 1991 

byl na první stránce časopisu pravidelný filosofický seriál. 

 

Časopis ve své tematické struktuře podporoval témata z oblasti filantropie, 

občanské angažovanosti či sociální problematiky. Vlasta se tak dané sociální 

problematice věnovala napříč rozličných témat. Poskytovala například pohled 

„běžného“ a zdravého občana na život vozíčkáře, když prezentovala reportáž, ve které 

redakce strávila den s těmito handicapovanými: „Častěji než dřív, ale jen zřídka, se 

mihnou mezi chodci vozíčkáři a my jen vzdáleně tušíme, jak doopravdy žijí. S jedním z 

nich, Honzou Kašparem, a jeho ženou Renatou jsme strávili den, abychom zjistili, jak 

na tom na sklonku civilizovaného století takový člověk je.“
421

 A také byl v této 

tematické oblasti akcent na ženy. Vlasta své čtenářky informovala o Nadaci Věry 

Menčíkové, která „je určena především ženám a dívkám a jejím cílem je vytvořit 

podmínky pro pěstování talentů, pro účast v mezinárodních soutěžích, pro propagaci, 

publicistickou činnost“
422

 nebo o Klubu maminek, jenž funguje jako svépomocné 

sdružení žen a soustřeďuje se převážně na ženy z domácnosti, které nejen že se věnují 

svým dětem, ale také se chtějí podílet na veřejném životě. „Kluby maminek se starají o 

zřizování pracovních míst, kde je rovněž postaráno o děti. To dává – zejména osamělým 

matkám – určitou ekonomickou jistotu. Soustřeďujeme se i na další vzdělávání matek 

s dětmi do tří let“
423

. Téma filantropie tak souvisí s mateřstvím, které redakce vnímá 

jako aktivní období ženy, ve kterém se může žena seberealizovat a být soběstačná.  

 

Magazín Vlasta udržuje své čtenářky, prostřednictvím redakčních témat, které 

jim nabízí, v kulturním obraze, proto se časopisem významně prolínalo téma filmu, 

hudby a literatury. Články přinášely úryvky z vybraných knih a recenze na filmy. 

Kulturní témata se také prolínala s aktuální společenskou situací. V recenzi na inscenaci 
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Král Lear a Jak se Vám libí, redaktorka závěrem konstatuje: „Shakespeare za nás 

divadelní a společenskou krizi nevyřeší“
424

. 

 

Obsahové schéma zahrnovalo také téma cestování, jehož prostřednictvím se 

čtenářka Vlasty dozvídala nové informace o cestách do zahraničí i tuzemska. Běžný 

život občanů ČSR postihovalo před rokem 1989 omezení možnosti cestovat do zemí 

nepřátelských socialistickému zřízení. V redakčním obsahu v roce 1991 tak stále 

převažovalo tuzemské cestování. 

Čtenářka se zajímala o téma ekologie (rubrika „Domácí ekologie“) či 

zemědělství. Články z tematické oblasti zemědělství byly zaměřené na situaci 

zemědělců, vývoje a dopadu progresu odvětví pro celou společnost.  

Celospolečenská témata se zaměřovala také na civilizační choroby. Témata se 

zabývala oblastí zdraví a zdravotních problémů – jako například srdeční arytmie, 

revmatismu, artritidě či psychologických nebo společenských problémů, jako např. 

problému s alkoholem: „Alkohol v kritických momentech nejen, že zamlžuje naše 

analytické i rozhodovací schopnosti a přivádí nás nezřídka do složitějších 

společenských i životních situací, ale také nezlepšuje náladu, ač se to o něm omylem 

tvrdí. Alkohol je látkou, která vyvolává depresi, rozklad a agresi….“
425

 

 

Vlasta poskytovala svým čtenářkám také zajímavosti o životech slavných 

osobností a novinek ze showbusinessu. Téma showbusiness se v roce 1991 pravidelně 

objevovalo v rubrice Kolem nás – Vězte. Jednalo se o krátké zprávy, které přibližovaly 

čtenářkám novinky ze světa celebrit a showbusinessu. 

3.1.2. Rok 2010 

Na základě aplikace otevřeného a axiálního výzkumu jsem zjistila, že se v roce 

2010 jednotlivými čísly časopisu prolínají dvě ústřední témata. Kategorie jednotlivých 

témat jsem nazvala „Péče o sebe a domácnost“ a „Rodina“. 
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3.1.2.1. Péče o sebe a o domácnost 

Žena podle prezentace v roce 2010 je především milovnice nákupů, více dbá na 

svůj vzhled, hezké bydlení a zahradu a neustále se snaží shodit přebytečná kila. 

 

V roce 2010 je významným tématem časopisu oblast nákupů. Zahrnuji do této 

kategorie články, které nabádaly čtenářku ke koupi určitého produktu, jak pro sebe, tak 

pro domácnost. Prostřednictvím těchto PR článků si mohla čtenářka např. nakoupit 

„chytře“ a navíc obdržet také dárek zdarma: „Chytrý nákup: do konce března získáte ve 

vybraných parfumériích při nákupu produktů značky Max Factor za alespoň 450 Kč 

stříbrnou kosmetickou taštičku s miniatury řasenky, laku a tužky na oči jako dárek 

zdarma.“
426

 

 

Vlasta poskytuje čtenářkám možnost načerpat prostřednictvím svých stránek 

také inspiraci v podobě bytových doplňků a vylepšení rodinného obydlí: „Hravé plasty 

– Proč zvolit plastový nábytek? Snadno se udržuje a čistí. Jednoduše se přenáší, je velmi 

lehký ….“
427

 Rady, které čtenářce Vlasta poskytovala, se týkaly také zahrádkaření a 

výběru vhodné květiny: „Bugenvilea – půvabný klenot mezi pokojovými rostlinami. 

Dokáže spolehlivě navodit atmosféru sluncem zalitého letního dne u Středozemního 

moře.“
428

 Významným rysem těchto článků je výrazná grafika a minimální text s 

výrazným titulkem. Obsah těchto článků tak nelze popsat podrobněji, protože větší 

hloubku postrádají.  

 

Každá čtenářka Vlasty je i nadále milovnicí módy, oproti roku 1991 se 

prezentace módních témat proměnila. V současné době ženu zajímají fotografie a tzv. 

„fashion story“, jež se pojí s daným módním tématem, produktovými tipy na oblečení a 

informacemi, kde dané produkty mohou zakoupit a jaká je jejich cena: „Nové trendy – 

aktuální sezona jaro–léto 2010 nabízí širokou škálu trendů, z kterých si vyberete, ať už 

vám sedí styl klasický, romantický nebo sportovní. Nabízíme malou ochutnávku těch 

nevýraznějších.“
429

 Opět musím konstatovat, že vyhledávání bližší specifikace tohoto 

tématu chybí, neboť se jedná především o výraznou grafickou úpravu, fotografie a 
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minimální rozsah textu. Kromě těchto několikastránkových „fashion story“ se téma 

módy objevuje také v rozhovorech se slavnou osobností.  

 

Vlasta vytváří prostřednictvím svých témat konstrukci ženy jako té, která má 

zájem o svůj zevnějšek a chce za každou cenu vylepšovat svoji fyzickou krásu, a to 

prostřednictvím rad a návodů Jak na to nebo produktových tipů. Témata se tak věnují 

oblasti vlasové problematiky: „Bojíte se o své vlasy?“
430

, pleti a její zastavení v stárnutí: 

„Mládí v kelímku“
431

, opalování: „Užijte si slunce a zůstaňte krásná“
432

, zdravých 

rukou: „Zdravé ruce jsou váš největší poklad“
433

, celulitidě: „První výzva celulitidě – 

Kdo dříve začne, dříve zaboduje“
434

, hubnutí: „Super cviky pro štíhlý pas a pevná 

stehna“
435

 a konstruuje ženu i jako milovnici rtěnek a lesků: „Když milujete rtěnky a 

lesky! Letní polibky“
436

 s ustavičnou snahou shodit přebytečná kila: „Jak jsme zhubly– 

Zatímco mí kolegové měli radost, já jsem do hubnoucího experimentu nešla právě s 

nadšením a dneska se mi po něm stýská.“
437

 

 

Péče o sebe nezahrnuje pouze oblast vnější fyzické krásy, ale také témata 

zaměřená na vnitřní pocity ženy, osobní problémy a zdravotní stav.  

V roce 1991 se čtenářka časopisu Vlasta mohla dozvědět informace ohledně 

zdravotních, psychologických a společenských problémů, které se dotýkaly celé 

společnosti – respektive byly popisovány jako téma, jemuž by se společnost měla 

věnovat (zahrnuté v kategorii Stav společnosti), oproti tomu v roce 2010 se žena s 

tématem zdraví setkávala skrze témata, která měla poradit jí samotné. A to ohledně 

správného a zdravého životního stylu a hubnutí: „Období po Velikonocích je nejlepší 

pro očistu těla. Poradíme vám, jak tělo přeladit na zdravou notu“
438

, zdravého 

stravování: „Mastné, ale zdravé – zdravé tuky“
439

, ale také v oblasti zdravotních 

problémů: „Děsím se rakoviny prsu, chci si to ohlídat, poraďte mi.“
440
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Zatímco články v roce 1991 přinášely témata zaměřená na zdraví a psychologii 

jedince v obecné rovině, která se dala aplikovat na celou společnost, redakční obsah v 

roce 2010 byl více spojován s konkrétním osudem ženy. Žena je často představována 

pouze křestním jménem, což působí více intimně a tento jev vede k přibližení dané ženy 

jako společné přítelkyně, nikoliv jakési (i Vlastě cizí) „paní Novákové“. Časopis 

představuje například příběh Květy, která trpí depresemi a špatnými stravovacími 

návyky: „Květa měla na začátku depresivní náladu, pocit beznaděje, smutku a 

zármutku. Plakávala ještě asi měsíc večer co večer. Budila se v noci nepříjemnými sny. 

Aby znovu usnula, udělala ze sebe ‚dojížďáka‘. Vyjedla vždy vše, co zbylo od večerní 

žravé deprese v lednici, i když věděla, že toho bude litovat.“
441

   

Výrazné téma patřilo osobním příběhům, ve kterých byla žena popisována jako 

oběť nemoci či špatného zacházení: „Příliš mladé na nádor? … Bylo mi 25 let a 

Karolínce dva roky, když jsem doma po koupeli přišla na bulku v prsu. Hned druhý den 

jsem jela za svým gynekologem … výsledky nebyly jednoznačné, tak mě poslali na 

histologii. Absolvovala osm chemoterapeutických dávek, pak operaci a další dvě 

chemoterapie.“
442

 

 

Obsah časopisu v roce 2010 přinášel svým čtenářkám redakční články 

zaměřené na dojemné příběhy. Téma obvykle vycházelo z problematiky osobních 

problémů: „Ocitla se v neznámém prostředí, plná strachu a nezodpovězených otázek 

týkajících se choroby, o níž nic nevěděla. Netušila, co ji čeká, a neměla se o koho opřít, 

protože rodina o ni nejevila sebemenší zájem a za celých šest týdnů pobytu v nemocnici 

ji nikdo z domova nenavštívil. Ale protože si doposud v životě musela všechno 

vybojovat, nevzdala to. … Poté, co se její stav stabilizoval, nastoupila do práce. Tehdy 

se také zamilovala… Jenže v devatenácti jí život přichystal další těžkou zkoušku. Ríša 

(její přítel) tragicky zahynul a Věra se ocitla na dně.“
443

  

 

3.1.2.2. Rodina 

Tematické zaměření článků v roce 2010 bylo na kategorii Rodina, ta v sobě 

zahrnuje subkategorie, které se týkají oblasti mateřství, partnerských a rodinných 

vztahů.  

                                                 
441 Ibid. 
442 Vlasta magazín. Praha: Sanoma Magazines Praha, 2010., roč. 64, 6. leden 
443 Vlasta magazín. Praha: Sanoma Magazines Praha, 2010., roč. 64, 7. duben 
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Téma mateřství prostupuje obsah časopisu Vlasta prostřednictvím dílčích 

subtémat, jakými jsou móda, sexualita, výchova a sport. Vlasta poskytuje těhotným 

ženám ukázku modelů, které jsou vhodné k nošení a zdůraznění siluety těhotenského 

bříška: „Nebojte se zdůraznit siluetu s těhotenským bříškem, delší svetry vám budou 

slušet a navíc zahřejí. Noste je s neprůhlednými legínami, odvážnější mohou 

kombinovat s barevnými punčochami.“
444

  

Oblast sexuality je významnější v tomto roce, zabývá se tak například tématem, 

zda chodit či nechodit před dětmi doma nazí: „Chodíte před dětmi nazí? Mámy, které 

pobíhají před dětmi v podprsence, tátové chodící jen ve slipech … může tento životní 

styl ovlivnit psychiku dětí?“
445

. Tento směr podporuje rozptyl témat ze soukromé sféry 

a otevírá veřejnou diskusi nad tímto ne příliš běžným tématem.  

Obsah časopisu poskytuje také rady zaměřené na výchovu dětí, např. jak 

vychovat dítě tak, aby v restauraci bylo hodné: „Lepší než vychovávat dítě až na místě, 

je vysvětlit zásady slušného chování v restauraci už předem. Stačí ale jen vyjmenovat 

pár věcí, které jsou v pohostinství zakázané.“
446

 

Důraz je kladen také na aktivní stránku mateřství, Vlasta poskytuje tipy a rady, 

jak být i s kočárkem aktivní a fit: „Maminka je ráda v pohybu.“
447

 

 

Téma mateřství prostupuje výrazně obsah časopisu i prostřednictvím rozhovorů 

se známou osobností. Ester Janečková rozpráví o svém třetím potomkovi a pocitech, 

které prožívá: „Těším se moc. A ne sama. Těšíme se celá rodina. Miminko jsme moc 

chtěli. Všichni víme, co se narodí, protože jsme byli strašně zvědaví.“
448

 Ale také skrze 

osobní příběhy čtenářek, které se dotýkají náročnosti moderní doby matek, které 

vychovávají děti samy a přitom chodí pravidelně do práce, jako je např. příběh Moniky: 

„Moderní doba žádá od žen opravdu hodně. Měly by být krásné, šikovné, starat se o 

muže, domácnost, děti a ještě přispívat nějakými penězi do rodinného rozpočtu.“
449

 

Čtenářka tuto představu náročného prototypu „dokonalé matky“ nezvládá a bojí se, že je 

kvůli tomu špatná matka: „Občas se na děti utrhnu a křičím, když hodně zlobí, a taky na 

ně nemám čas. Vážně mám výčitky svědomí, že nedělám věci tak, jak by se dělat 

                                                 
444 Vlasta magazín. Praha: Sanoma Magazines Praha, 2010., roč. 64, 3. únor 
445 Vlasta magazín. Praha: Sanoma Magazines Praha, 2010., roč. 64, 7. duben 
446 Vlasta magazín. Praha: Sanoma Magazines Praha, 2010., roč. 64, 6. leden 
447 Vlasta magazín. Praha: Sanoma Magazines Praha, 2010., roč. 64, 1. září 
448 Vlasta magazín. Praha: Sanoma Magazines Praha, 2010., roč. 64, 6. říjen 
449 Vlasta magazín. Praha: Sanoma Magazines Praha, 2010., roč. 64, 7. duben 
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měly….“
450

 Tato situace je prostoupena představou, na kterou mohou mít vliv média 

prostřednictvím genderové socializace a konstrukce představy matky a ženy jako té, 

která zvládá všechny své role na sto procent a nikdy si nestěžuje či nepochybí.  

Pokud ale srovnáme podobný příběh z roku 1991, žena je v tomto případě 

prezentována jako oběť, oproti tomu rok 1991 vytvářel konstrukci silné ženy, která si i 

přes veškeré útrapy, které zažívala, byla schopna najít chvilku pro sebe a cítit se 

spokojeně a šťastně. Příběh Moniky vyznívá opačným dojmem – utrápená a nešťastná 

žena, která pochybuje především sama o sobě.  

 

Jak jsem zmínila v předchozí podkapitole, obsah časopisu v roce 2010 přinášel 

svým čtenářkám redakční články zaměřené na dojemné příběhy. Téma se kromě 

osobních problémů zabývalo také oblastí partnerských a rodinných vztahů. Dojemné 

příběhy prezentovaly ženu jako oběť, ženu s problémem, která se ocitla v tíživé životní 

situaci, vykládá svůj příběh či chce poradit od odborníka či odbornice. Pravidelná 

rubrika zaměřená na lidské osudy se nazývala Duševní záchranka, prostřednictvím 

dopisů redakci se tak čtenářky snažily vyřešit svůj problém. Ženy se svěřovaly s 

trápením, že se neuměly smířit s tím, že se jejich manžel znovu oženil či hledali řešení 

ve vztahu: „Rozejít se nebo zůstat?“
451

 

 

Kromě čtenářské poradny si čtenářka Vlasty mohla přečíst reportáže ostatních 

žen, které popisovaly svůj neveselý příběh. Čtenářku tak trápily rodinné problémy a 

finanční situace: „Pozvat rodinu na oběd nebo svačinu je hezký zvyk, že? Ale ve chvíli, 

kdy na straně pozvaných je pořád jenom jedna strana, se z hezkého zvyku může stát 

zdroj velkých potíží a rodinného napětí“
452

, nebo osobní problémy, protože si vybírá jen 

bohaté muže: „Čím život trestá zlatokopky – skutečný příběh paní Marie“
453

 a také 

například popisuje životní příběh čtenářky, která se živí jako prostitutka: „Byla jsem v 

Jižní Americe luxusní prostitutkou.“
454

 

 

O tématu partnerských, rodinných vztahů či osobních problémů jiných žen si 

čtenářka mohla také přečíst v rozhovorech se známou osobností. V roce 2010 se 

                                                 
450 Vlasta magazín. Praha: Sanoma Magazines Praha, 2010., roč. 64, 7. duben 
451 Vlasta magazín. Praha: Sanoma Magazines Praha, 2010., roč. 64, 3. únor 
452 Vlasta magazín. Praha: Sanoma Magazines Praha, 2010., roč. 64, 6. leden 
453 Vlasta magazín. Praha: Sanoma Magazines Praha, 2010., roč. 64, 1. září 
454 Vlasta magazín. Praha: Sanoma Magazines Praha, 2010., roč. 64, 6. říjen 
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rozhovory vedly především s herečkou či slavnou osobností z umělecké branže, 

například: Sestry „Norisky“
455

 – Redaktorka: „V čem spočívalo hlavní sesterské 

spiklenectví proti rodičům?“ (…) „Líbí se vám se sestrou někdy stejný muž?“ (…) „Po 

kom jste víc – po tátovi nebo po mamince?“
456

, Tereza Bebarová – Redaktorka: „Jak 

byste si sama poradila v soukromí s chlapem bačkorou?“
457

, Tereza Kopáčová – 

Redaktorka: „Čtyři měsíce jste doma s miminkem. Nestýská se vám po práci? (...) 

„Patří k téhle téměř idyle i svatební plány?“ (…) „Po kom se dceruška jmenuje 

Luisa?“
458

 

 

Rubrika „Život – naše čtenářka“ pravidelně představuje neznámé ženy, které 

se do časopisu přihlásí a které odpoví na tři otázky týkající se většinou tématu děti, 

partnerů, manželství a rozvodu. 

 

3.1.3. Dílčí závěr – shrnutí 

Časopis Vlasta v roce 1991 prezentuje redakční články, které se svým obsahem 

dotýkají těchto ústředních témat – Zručnost, Spokojenost ženy a Stav společnosti. 

Tematická struktura zahrnuje články, které se zabývají ručními pracemi, jež 

předpokládají zručnost české společnosti (nejen žen) a kladou důraz na ženinu vnitřní 

spokojenost, osobní růst a lepší podmínky pro život. Témata svým obsahem dopadají na 

celospolečenské dění a zahrnují také aktuální informace týkající se politiky, ekonomiky 

a věnují se také filosofii. Podle Osvaldové přichází v roce 1991/1992 čas pro hlubší 

témata týkající se stavu společnosti
459

, tento argument mohu potvrdit.  

 Svůj zájem klade časopis Vlasta také na témata z oblasti feminismu a 

postavení žen ve společnosti. Prostřednictvím rozhovorů s významnými ženami se 

čtenářka časopisu Vlasta setkává s feministickými myšlenkami, které podporují lepší 

podmínky žen ve společnosti. Toto zjištění se neshoduje s tvrzením Osvaldové, podle 

níž nenacházel feminismus po roce 1989 u české společnosti pozitivního přijetí.
460

 

 

                                                 
455 Zuzana Norisová a Soňa Norisová 
456 Vlasta magazín. Praha: Sanoma Magazines Praha, 2010., roč. 64, 10. březen 
457 Vlasta magazín. Praha: Sanoma Magazines Praha, 2010., roč. 64, 7. duben 
458 Vlasta magazín. Praha: Sanoma Magazines Praha, 2010., roč. 64, 2. červen 
459 OSVALDOVÁ, Barbora. Česká média a feminismus. 
460 Ibid. 
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Redakční témata v roce 2010 jsou spojována s ústředními kategoriemi Péče o 

sebe a domácnost a Rodina. Tematická struktura časopisu v roce 2010 daleko více 

(oproti roku 1991) splňuje Lipovetského předpoklad stereotypu perfektního vzhledu – 

obhajování významu vnějšího vzhledu prostřednictvím zkrášlovacích produktů.
461

 V 

tomto případě souhlasím s Gauntlettem, který tvrdí, že jsou v současnosti ženské 

magazíny protnuty požadavkem na ženy každého věku, aby vynaložily značné úsilí a 

výdaje na svůj atraktivní vzhled.
462

  

V tematické struktuře časopisu můžeme vypozorovat trend intimizace témat, tj. 

vztah daných témat s konkrétním lidským osudem. Dojemné příběhy, tzv. společné 

vědění
463

, které se těší oblibě častěji v roce 2010, zajímají čtenářky, podle Hermes z 

důvodu možnosti dozvědět se o svých vlastních pocitech, obavách a přáních.
464

 

V úvodních teoretických kapitolách jsem citovala Osvaldovou, která tvrdí, že 

tituly určené staršímu publiku v sobě kombinují „články o módě, vzhledu obecně, 

partnerském soužití, sexuálních problémech, péči o děti, zdraví, vaření, vedení 

domácnosti, zahrádkaření s horoskopy a křížovkami“
465

, dále také „reflektují lidské 

osudy ve formě kladných příkladů, přinášejí rozhovory s herci, zpěváky a životní 

příběhy“
466

. S tvrzením Osvaldové mohu souhlasit. Všechna výše uvedená témata se v 

časopise Vlasta objevují, především jsou však platná pro rok 2010.  

 

Rozdíl mezi tematickým rozložením článků v časopise Vlasta názorně 

představím na rozhovoru s Klausovou, který se objevil jak v roce 1991, tak v roce 2010. 

Téma rozhovoru v roce 1991 se zabývá více veřejnou sférou a pozicí Klausové jako 

manželky ministra financí a běžného života „ostatních“ žen. Klausová v rozhovoru 

odpovídá na otázky týkající se ekonomické reformy a stavu společnosti po tomto 

zásadním kroku. Snaží se nalézt řešení pro rodiny, které nemají dostatek finančních 

prostředků, a také ukazuje, že neztrácí kontakt s „normálním životem“, když popisuje 

kde a za kolik kupuje máslo.  

Redaktorka: „Jak se jako odbornice díváte na koncepci ekonomické reformy?“ 

(…) „Kdy se tedy podle vašeho názoru objeví výsledky práce takových lidí a pozitivní 

                                                 
461 LIPOVETSKY, Gilles. Třetí žena: neměnnost a proměny ženství., s. 109 
462 GAUNTLETT, David. Media, gender and identity: an introduction. 
463 HERMES, Joke. Reading women's magazines: an analysis of everyday media use. 
464 Ibid., s. 41 
465 OSVALDOVÁ, Barbora. Česká média a feminismus., s. 73 
466 Ibid., s. 73 
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dopad reformy u nás?“
467

 Rozhovor je také stavěn na pozici Klausové jako manželky 

ministra financí: Redaktorka: „Váš manžel má v současné době na starosti nejen klíčové 

ministerstvo financí, ale též funkci předsedy jedné z rozhodujících politických sil v 

Čechách. Je podle vašeho názoru schopen jeden člověk takový nápor práce 

zvládnout?“(…) Vztahují se na vás nějaké výhody, plynoucí z titulu manželky 

ministra?“
468

 A také staví Klausovou do role odbornice na finance, která je odbornou 

veřejností ceněna jako ekonomka více než její manžel: Redaktorka: „Ptám se na tuto 

oblast i proto, že prý jste byla svého času mezi odbornou veřejností ceněna jako 

ekonomka víc vy, než váš manžel.“
469

  

Obsahová linie v roce 2010 je zaměřena především na rodinný život Klausové. 

Redaktorka se ptá po tématech týkající se vaření, když se chce dozvědět, zda se již 

Klausová zeptala své sestry na rodinný recept na narozeninový ořechový dort: 

Redaktorka: „Pokud se obrátíme k vašemu dětství – už jste si řekla sestře o rodinný 

recept na narozeninový ořechový dort?“
470

  

Dále rozhovor staví Klausovou do role babičky, když se ptá po programu, jaký 

si připravuje, když tráví čas s vnoučaty: Redaktorka: „Jaký si připravujete program na 

několik dní strávených s vnoučátky?“
471

 

Zmiňuje také téma výchovy dětí, prostřednictvím otázky, která směřovala k 

tomu, kdo v rodině Klausů byl vnímán jako hlavní autorita: Redaktorka: „Chodili za 

vámi synové s prosbou: Hlavně to neříkej tátovi?“
472

, přičemž ji Klausová přiznává 

svému muži, který měl podle ní přirozenou autoritu, dbal na systematičnost a přísnost. 

Na základě toho můžeme konstatovat, že Klausovi stvrzují tradiční řád rozdělení rolí v 

rodině.  

Snaha přiblížit Klausovou „běžné ženě“ je znatelná z otázky, která se zaměřuje 

na téma módy jako obvyklý „problém žen“, které nemají co na sebe: Redaktorka: 

„Stojíte někdy před skříní s myšlenkou, že nemáte co na sebe?“
473

 

Na základě těchto výsledků analýzy pomocí otevřeného a axiálního kódování 

se dále pokusím zjistit, v jaké rozsahu jsou ve zkoumaných letech 1991 a 2010 

rozloženy redakční články z hlediska vztahu k soukromé, nebo veřejné sféře. Zvolila 

                                                 
467 Vlasta magazín. Praha: Sanoma Magazines Praha, 1991. roč. 45, 2. – 6. duben 
468 Ibid. 
469 Ibid. 
470 Vlasta magazín. Praha: Sanoma Magazines Praha, 2010., roč. 64, 6. leden 
471 Ibid. 
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jsem proto ještě doplňkovou metodu kvantitativní analýzy. Výsledky kvantitativní 

analýzy budou doplňkem zjištěných kategorií a upřesní tematickou proměnu časopisu 

Vlasta. 

 

3.2. Analytická část obsahové analýzy 

Výzkumný soubor tvořilo dohromady 784 článků, z toho 337 článků bylo v 

časopise Vlasta  v roce 1991 a 447 článků ve Vlastě z roku 2010. V metodologické části 

jsem vyslovila hypotézu, že zatímco ve Vlastě z roku 2010 bude celkově věnováno více 

prostoru článkům z veřejné sféry, ve Vlastě z roku 1991 bude více článků ze sféry 

soukromé.  

 

Cílem výzkumu bude identifikovat hlavní redakční témata, se kterými je 

spojována žena v časopisu Vlasta v roce 1991 a v roce 2010, z hlediska veřejné či 

soukromé sféry.  

 

Počet zkoumaných článků 

  

 

Graf č. 1 znázorňuje počet článků ve vybraných letech 1991 a 2010  

 

Do kategorie soukromé sféry řadím témata: kultivace vzhledu, móda, hubnutí, 

formování postavy, vaření, recepty, péče o domácnost, péče o děti, mateřství, 

těhotenství, výchova, zdraví, psychologie jedince, osobní problémy, nákupy pro vlastní 

337 

447 

Rok 1991

Rok 2010
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potřebu, nákupy pro domácnost, partnerské vztahy, sexualita, rodinné vztahy, zvířata, 

relaxace, tvůrčí práce (šití, vyšívání, malování apod.), dojemné příběhy, osobní příběhy.  

Veřejná sféra naopak zahrnuje tato témata: kariéra, práce, povolání, politika, 

ekonomika, finanční problematika, věda, elektronika, IT, sport, média, showbusiness, 

právo, gender, feminismus, historie, vzdělání, cestování, náboženství, filosofie, 

architektura, filantropie, občanská angažovanost, ekologie, zemědělství, potraviny, 

porovnávání života s ostatními zeměmi, zajímavosti.
474

 

Kategorie „Nezařaditelné“ obsahuje články, které se nedaly zařadit mezi 

témata soukromé a ani veřejné sféry. Týká se např. těchto témat: bezpečnost, magie, 

etiketa, zvyky, tradice, pořádání akcí, návštěvy. 

 

Rozložení počtu hlavních témat v roce 1991  

 

 

Graf č. 2 znázorňuje rozložení počtu hlavních témat v roce 1991 

 

V obsahové struktuře hlavních témat v roce 1991 převažuje soukromá sféra. 

Nicméně rozdíl mezi počtem článků ze soukromé a veřejné sféry je téměř minimální 

(169 hlavních témat ze sféry soukromé a 166 hlavních témat z veřejné sféry). 

 

 

                                                 
474 Při sestavování kategorií témat jsem částečně vycházela z rozdělení, které použila Bc. Alice Dvořáková ve své 

diplomové práci „Mediální obraz ženy v klasických ženských časopisech - ve Vlastě a Femme Actuelle“. Toto 

rozdělení již bylo pro zkoumání časopisu Vlasta použité, a tak ho vnímám jako funkční. Na základě seznámení se 

zkoumaným materiálem jsem některá témata doplnila či přejmenovala.  
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Rozložení počtu hlavních témat v roce 2010 

 

Graf č. 3 znázorňuje rozložení počtu hlavních témat v roce 2010  

 

Časopis Vlasta v roce 2010 obsahuje především hlavní témata ze sféry 

soukromé, a to ve výrazné převaze nad hlavními tématy veřejné sféry (téměř 

dvojnásobný počet).  

 

Rozložení počtu vedlejších témat v roce 1991 

 

 

 

Graf č. 4 znázorňuje rozložení počtu vedlejších témat v roce 1991  
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Rozložení vedlejších témat je v roce 1991 téměř identické s počtem hlavních 

témat. Časopis Vlasta prezentuje články ze sféry soukromé a veřejné ve stejném 

poměru. 

 

Rozložení počtu vedlejších témat v roce 2010 

 

 

 

Graf č. 5 znázorňuje rozložení počtu vedlejších témat v roce 2010 

 

Rok 2010 poskytuje svým čtenářkám prostřednictvím vedlejších témat opět 

zejména tematickou strukturu zaměřenou na sféru soukromou s téměř dvojnásobným 

rozdílem. 

 

3.2.1. Dílčí závěr – shrnutí 

Prostřednictvím kvantitativní optiky a nástroji obsahové analýzy jsem 

zkoumala redakční obsahy časopisu Vlasta v roce 1991 a v roce 2010 z hlediska veřejné 

a soukromé sféry. Celkem jsem analyzovala 24 čísel (12 čísel z roku 1991 a 12 čísel z 

roku 2010) a 784 článků, přičemž Vlasta z roku 1991 zahrnovala 337 článků a Vlasta z 

roku 2010 obsahovala 447 článků.  

Při určení tématu jsem rozlišovala hlavní a vedlejší téma článku, přičemž 

nejdůležitějším indikátorem byla četnost článků. Na základě výzkumu obsahové 

analýzy jsem zjistila, že časopis Vlasta v roce 1991 prezentuje ve svém redakčním 

64 

34 

7 
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Veřejná sféra

Nezařaditelné



79 

 

obsahu téměř vyrovnané rozložení témat ze sféry veřejné a soukromé. Na druhé straně 

tematická struktura v roce 2010 je nakloněna k soukromé sféře, a to ve výrazné převaze.  

Prezentace témat v roce 1991 odráží tendence předkládat konstrukci ženy – 

čtenářky jako veřejnou, více emancipovanou s rozšířeným spektrem svého zájmu, který 

přesahuje soukromou sféru. Oproti tomu tematická struktura v roce 2010 potvrzuje 

vyjádření Osvaldové, podle níž jsou současné ženské časopisy zaměřené na soukromou 

sféru.
475

 

Testovaná hypotéza, podle níž by ve Vlastě z roku 1991 mělo být více 

redakčních článků a témat ze soukromé sféry a Vlasta z roku 2010 by měla více 

zahrnovat redakční články a témata ze sféry veřejné, se tedy nepotvrdila.  
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Závěr 

Záměrem diplomové práce bylo analyzovat časopis Vlasta optikou genderu, a 

proto jsem se v teoretických kapitolách zabývala vývojem feministického paradigmatu a 

proměnou ženské role v české/československé společnosti před a po roce 1989.  

Feminismus má v českých zemích dlouhou tradici, avšak jeho slibný vývoj 

přerušila druhá světová válka a situace se poté zkomplikovala érou socialismu, která 

vnímala ženskou otázku jen z hlediska třídních rozdílů (buržoazie či proletariátu, 

nikoliv podle pohlaví).
476

 Aktivistický feminismus byl zastoupen „státním 

feminismem“, který ve skutečnosti žádným feminismem nebyl. Ženám byla předložena 

pracovní povinnost jakožto cesta jejich emancipace a dosažení rovnosti,  přičemž se v 

rámci této „emancipace“ nepodařilo dosáhnout proměny tradičního způsobu fungování 

domácnosti
477

– rozdělení povinností a úkolů v rodině mezi muže a ženu, a tak vzniká 

tzv. „dvojí zatížení“ ženy.  

Rok 1989 přinesl ženám nové možnosti pro jejich genderovou identifikaci 

(přispěla k tomu neexistence nařízení týkající se pracovní povinnosti) a československá 

společnost prodělala celkovou genderovou změnu
478

 ve smyslu nového chápání rolí 

mužů a žen.  

Věnovala jsem se také významu médií a ženských magazínů pro (nejen) ženské 

publikum. Působení médií/ženských magazínů dopomáhá utvářet genderovou 

socializaci ženy
479

 a může vést k reprodukci stereotypů, a to zejména prostřednictvím 

předkládaných femininních postojů, hodnot a norem, které konstruují reprezentaci 

ženské identity.
480

 Mediální realita, kterou ženské magazíny předkládají, je prostoupena 

ideologií, jež je na základě teoretických východisek
481

, patriarchální povahy, která je 

díky hegemonnímu postavení přijímána automaticky jako přirozená věc.  

Význam ženských magazínů v životě žen spočívá, zejména v jejich zařazení do 

struktury jejich každodenních rutin (vyplňují malé přestávky v průběhu dne a slouží 

jako prostředek relaxace).
482

 Je však důležité konstatovat, že mediální obsahy, v našem 

                                                 
476

 OSVALDOVÁ, Barbora. Česká média a feminismus. 
477 VODOCHODSKÝ, Ivan. Patriarchát na socialistický způsob: k genderovému řádu státního socialismu. Gender, 

rovné příležitosti, výzkum: komunismus a postkomunismus [online]. 
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479

 Van ZOONEN, OSVALDOVÁ, HERMES, HAVELKOVÁ 
479 STEINER, CARTER, RENZETTI, GIDDENS, BASLAROVÁ, HAVELKOVÁ, OSVALDOVÁ 
480

 GOUGH-YATES, CARTER, STEINER 
481

 Van ZOONEN, OSVALDOVÁ, HERMES, HAVELKOVÁ 
482 STEINER, CARTER, HERMES 



81 

 

případě obsahy ženských magazínů, nemají na všechny čtenářky stejný vliv. Každá 

čtenářka přináší do textu své vlastní sociální a kulturní zázemí/zkušenosti
483

 a každá si 

vybere pouze to, co sama uzná za vhodné, a následně si na vybrané utvoří svůj názor. 

Tento směr je spjat s kulturálními studii, jež ve výkladu aktivního publika zdůrazňuje 

sociokuluturní zázemí člověka (přístup kódování a dekódování či teorie užití a 

uspokojení).  

V analytické části jsem zkoumala mediální proměnu reprezentace ženství 

prostřednictvím redakčních témat v časopise Vlasta v rocích 1991 a 2010. Hlavním 

cílem práce bylo porovnat 12 vydání časopisu v roce 1991 a 12 vydání v roce 2010 v 

této oblasti. Na problematiku jsem nahlížela optikou zakotvené teorie prostřednictvím 

otevřeného a axiálního kódování jako nástroje kvalitativní metody. Právě touto 

analýzou jsem mohla postihnout a nepřehlédnout důležité jevy, které se ve výzkumu 

objevily, a které by nemusely být patrné v případě kvantitativní metody obsahové 

analýzy. Metodu obsahové analýzy jsem ve svém výzkumu použila jako doplňkovou, 

jejímž prostřednictvím jsem zjistila, v jaké rozsahu jsou ve zkoumaných letech 1991 a 

2010 rozloženy redakční články z hlediska soukromé a veřejné sféry.  

V průběhu výzkumu redakčního obsahu časopisu Vlasta v roce 1991 jsem 

dospěla ke třem ústředním tématům prolínajícím se zkoumanými čísly časopisu – 

Zručnost, Spokojenost ženy a Stav společnosti. Redakční články, které se svým 

obsahem dotýkaly těchto ústředních kategorií, kladly důraz na ruční práce (čtenářka si 

tak za pomoci Vlasty mohla ušít nový kostým či vyrobit pracovní stůl pro děti), ženinu 

vnitřní spokojenost, osobní růst a lepší podmínky pro život. Témata pokrývala také 

celospolečenské dění.  

Časopis Vlasta výrazně podporoval témata z oblasti feminismu a obecně 

problematiky postavení žen (nejen) v české společnosti. Prostřednictvím rozhovorů s 

významnými ženami (např. s Rakušanovou, Matějovičovou, Tigridovou, Novákovou 

aj.) se čtenářka časopisu Vlasta mohla seznámit s feministickými myšlenkami, které 

podporují lepší podmínky žen ve společnosti. Rok 1991 tak přinášel progresivní názory 

na postavení ženy ve společnosti. Toto zjištění se neshoduje s tvrzením Osvaldové, 

podle níž nenacházel feminismus po roce 1989 u české společnosti pozitivního přijetí.
484

 

Zájem o celospolečenská témata rozšiřovaly kategorie, které se dotýkaly společenského 

života v roce 1991. Jednalo se o aktuální témata věnující se politické změně ve 
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společnosti, díky které se stávající společnost přesunula od socialistického státu k 

demokracii a ekonomické transformaci. Ale také témata z oblasti filosofie, filantropie, 

ekologie a kultury.  

Zájem o témata z oblasti veřejné sféry je možné připisovat trendu „nucené“ 

zaměstnanosti a „nucené“ participace ve veřejné sféře. Ale také revolučním 

společenským a politickým myšlenkám po roce 1989. 

V roce 2010 se redakční témata časopisu Vlasta spojují s ústředními 

kategoriemi Péče o sebe a domácnost a Rodina. Žena je podle prezentace v roce 2010 

především milovnice nákupů, více dbá na svůj vzhled, hezké bydlení a zahradu a 

neustále se snaží shodit přebytečná kila. Čtenářka má zájem o svůj zevnějšek, chce 

vylepšovat svoji fyzickou krásu, a to prostřednictvím rad a návodů Jak na to nebo 

produktových tipů. Péče o sebe nezahrnuje pouze oblast vnější fyzické krásy, ale také 

témata zaměřená na vnitřní pocity ženy, osobní problémy a zdravotní stav.  

Tematická struktura časopisu nastoluje prvenství ženské krásy a obhajuje 

význam vnějšího vzhledu pro ženskou identitu.  

Zatímco články v roce 1991 přinášely témata zaměřená na zdraví a psychologii 

jedince v obecné rovině, která se dala aplikovat na celou společnost, Vlasta v roce 2010 

prezentovala ženám téma zdraví prostřednictvím článků, které jí samotné poradily 

ohledně správného a zdravého životního stylu a hubnutí.  

Časopis Vlasta v roce 2010 obsahoval témata, která se zabývala dojemnými 

příběhy, prezentující ženu jako oběť či ženu s problémem, jež vykládá prostřednictvím 

stránek časopisu svůj příběh ostatním čtenářkám nebo chce poradit od odborníka, 

odbornice.  

V tematické struktuře časopisu Vlasta v roce 2010 jsme vypozorovali trend 

intimizace témat, tj. vztah daných témat s konkrétním lidským osudem.  

Absenci dojemných příběhů v časopise Vlasta z roku 1991 můžeme přisuzovat 

argumentu Knapové, podle níž nebyl před rokem 1990 v českém mediálním prostředí 

prostor pro tzv. „triviální“ témata kvůli „fungování ideologicky motivované regulaci – 

slzavé příběhy zklamaných manželství či telenovely nepodporovaly budovatelské úsilí a 

byly proto mocensky omezovány“
485

. Tento přístup je tak stále patrný v obsahové 

skladbě v roce 1991.  
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Prostřednictvím kvantitativní optiky a nástroji obsahové analýzy jsem 

zkoumala redakční články zaměřující se na oblasti, které v tradičním pojetí spadají do 

soukromé, respektive veřejné sféry. Při určení tématu jsem rozlišovala hlavní a vedlejší 

téma článku, přičemž nejdůležitějším indikátorem byla četnost článků. Na základě 

výzkumu obsahové analýzy jsem zjistila, že časopis Vlasta v roce 1991 prezentuje ve 

svém redakčním obsahu téměř vyrovnané rozložení hlavních i vedlejších témat ze sféry 

veřejné a soukromé (graf 2 a 4). Oproti tomu rok 2010 výrazně prezentuje ve své 

tematické struktuře články ze soukromé sféry (graf 3 a 5).  

Výsledky obsahové analýzy nepotvrdily stanovenou hypotézu, podle níž by ve 

Vlastě z roku 1991 mělo být více redakčních článků a témat ze soukromé sféry a Vlasta 

z roku 2010 by měla více zahrnovat redakční články a témata ze sféry veřejné. Témata v 

roce 1991 přesahují soukromou sféru a často postihují i aktuální politickou a 

ekonomickou situaci.  

Ze subjektivního hlediska jsou články v roce 1991 zajímavější a čtenářkám 

poskytují širší rozhled v celospolečenském dění s přesahem za soukromou sféru.  

Vlasta v roce 2010 se profiluje jako nositelka tradičnějších hodnot, než Vlasta 

v roce 1991. Společnost se na základě tohoto zjištění v současné době konzervatizuje. 

Do popředí mediálního obsahu se dostávají konzervativní hodnoty domova, domácnosti 

s příklonem na tradiční roli „ženství“ a mateřství. Z hlediska feministických teorií, 

udržuje struktura témat v roce 2010 ženu v „podřízené pozici“, tak jak o ní hovoří 

Osvaldová, když zmiňuje neustálou „honbu za vzhledem“
486

.  

Optikou teorie sociální konstrukce reality časopis Vlasta v roce 1991 svým 

čtenářkám předkládá konstrukce ženy jako milovnice módy, vaření, kulturních událostí 

a literatury či filmu. Je to žena, která ráda a často pomáhá ostatním, stará se o zdraví 

nejen své, ale i své rodiny. Zajímá se o životy slavných osobností, na druhou stranu ráda 

filosoficky přemýšlí a věnuje se zemědělství, ekologii nebo kvalitě potravin. S láskou se 

stará o děti a domácnost, odpočine si u čtení novinek ze showbusinesu a s chutí se naučí 

německá slovíčka. Chce být spokojená, vyrovnaná, také touží po cestování a udržuje si 

přehled o politice, svých právech a svém postavení ve společnosti, které chce zlepšovat. 

Již méně se ve svém volném čase zajímá o příběhy ostatních žen a řešení partnerských a 

rodinných problémů.  
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V roce 2010 se konstrukce ženy v mediálním obsahu časopisu Vlasta 

proměnila. Žena je především milovnice nákupů, více dbá na svůj vzhled, bydlení a 

zahradu. Je to žena, která se zajímá o životní příběhy slavných osobností, ale také o 

příběhy „obyčejných žen“, ráda cestuje, stará se o své děti a touží si udržet partnera. Je 

to pracující žena, neustále se snažící shodit přebytečná kila, kterou zajímá kvalita 

potravin a vlastní zdraví.  

Můžeme souhlasit s tvrzením Osvaldové, že náměty na jednotlivá témata jsou v 

delším časovém úseku nadčasové. Pokud si otevřeme časopis Vlasta z roku 2010 a 

budeme jej číst nyní, v roce 2014, můžeme jej bez problémů považovat za nově vydaný. 

To se ovšem nedá konstatovat o vydání časopisu Vlasta z roku 1991. Témata a náměty 

na články řeší aktuální politickou situaci – přechod k demokracii, ekonomickou a 

politickou transformaci, otázky svobody, atd. Z hlediska tematické struktury časopisu 

Vlasta v roce 2010 souhlasím i s tvrzením Osvaldové, že „aktuálnost a kontakt s 

domácím politickým děním nebo zahraniční politikou jsou takřka nulové“
487

.  

Dovolím si konstatovat, že tematická skladba v roce 2010 odklání veřejná 

témata na úkor infotainmentu
488

. Proměnu mediálních obsahů časopisů připouští i 

Köpplová, podle níž se vyznačují nápadnou vizualizací a trivializací témat.  
489

 

Tato práce přinesla poznatky na poli komparativního výzkumu českého 

tradičního média pro ženy v době těsně po revoluci a době blízké současnosti v oblasti 

genderu a médií.  

Domnívám se, že velmi zajímavá zjištění by mohl přinést hlubší výzkum 

týkající se hodnot, jaké jsou čtenářkám předkládány jako „dobré“ a „špatné“. Jistě 

zajímavé a důležité výsledky by přinesl i výzkum proměny redakční strategie časopisu 

Vlasta v průběhu let 1991 až 2010.  

                                                 
487 OSVALDOVÁ, Barbora. Česká média a feminismus. 
488 Složina dvou anglických slov: information + entertainment. Jedná se o spojení a propojení informací a zábavy. 
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Infotainment je využíván zejména bulvárními médii.(Mediální slovník. In: MediaGuru.cz [online]. [cit. 2013-12-28]. 

Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/infotainment/.) 
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Summary 

In my dissertation I studied media transformation through gender topics 

editorial in the journal Vlasta in 1991 and 2010.  

During the research of the editorial content of the magazine Vlasta in 1991, I 

came to the three central themes which converge in the examined issues of the magazine 

- it is "Skill", "Women Satisfaction" and "State of society". The Skill emphasized the 

handmade product and production. The theme of Women Satisfaction was primarily 

connected with women inner contentment and harmony. I understood the subject of 

satisfaction of women also in terms of opposites - dissatisfaction or desire for greater 

satisfaction not only of individuals, but also the position of women in society. An 

important theme was feminism and the general issue of women (not only) in the Czech 

society.   

In the 2010 issues, based on the application of open and axial research, I found 

out, two central themes. I have identified them as “Self-care and household" and 

"Family". Female, by the presentation in 2010 is primarily a shopper, more committed 

to their appearance, nice home and garden, and is constantly trying to shed excess 

pounds. Woman is interested in her appearance, wants to improve their physical beauty, 

with advice and instructions on "How -to" or product tips. Self-care includes not only 

the area of the outer physical beauty, but also has focused on internal feelings of 

women, personal issues and health. The content of the magazine in 2010 present articles 

focused on moving stories of family, partner relationships and personal problems. They 

presented a woman as a victim, a woman with a problem in a difficult life situation. 

The results of the content analysis did not confirm the stated assumption, 

according to which the 1991 edition should contain more editorial articles and topics 

from the private sector and Vlasta 2010 should include more editorial articles and topics 

from the public realm.  

Feminist ideas were in 1991 not associated with the negatives. The interest in 

the topics of the public sphere can be attributed to the trend of "forced” jobs and 

“forced“ participation in the public sphere, but also by revolutionary social and political 

thoughts after 1989. Thematic content in 2010 diverts from public issues at the expense 

of infotainment. 
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