
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

Katedra mediálních studií 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šárka Voplakalová 

 

 

 

 

 

 

Mediální konstrukce sebevědomé ženy v 

české mutaci magazínu  

Harper´s Bazaar 
 

 

Diplomová práce  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Praha 2015 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Šárka Voplakalová 

Vedoucí práce: PhDr. Otakar Šoltys, CSc. 

 

 

Rok obhajoby: 2015 

 

 
  



 

Bibliografický záznam 

 

VOPLAKALOVÁ, Šárka. Mediální konstrukce sebevědomé ženy v české mutaci 

magazínu Harper´s Bazaar. Praha, 2015. 131 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita 

Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra 

mediálních studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. Otakar Šoltys, CSc.  

 

 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí ideální vepsané čtenářky na 

stránkách české mutace magazínu Harper´s Bazaar.  V teoretické části zpracovává 

důležité poznatky z oblasti sémiotiky. Právě sémiotický rozbor je pro tuto práci 

stěžejní. V rámci širokého záběru sémiotické oblasti zpracovává znak a jeho funkce, 

zmiňuje jednotlivá pojetí a teorie, které se k této problematice váží. Kapitola, která se 

váže k fungování sekundárního sémiotického systému, tedy mýtu, je postavena na díle 

Mytologie od Rolanda Barthese.  Právě mytologický rozbor je stěžejní pro část 

praktickou. 

Teoretický rámec se dále zabývá studií o „vepsaném“ čtenáři od Colina 

Sparkse a Michelle Campbell, která byla jednou z hlavních motivací k tvorbě tohoto 

textu.  Rozebírá důležité aspekty teorie kódování a dekódování Stuarta Halla. V 

neposlední řadě se odkazuje na sociologii vědění prostřednictvím díla Sociální 

konstrukce reality od dvojice autorů Petera L. Bergera a Thomase Luckmanna.  

Praktická část obsahuje mytologický rozbor jednotlivých rubrik ve vybraných 

vydáních mezi léty 2002 až 2014. Nesoustředí se pouze na text, ale též na vybrané 

doprovodné vizuály. Zabývá se i českými bájemi a pověstmi. Součástí je i stručný 

vhled do historie magazínu ve světě i v České republice. Závěrečné teze zpřesňuje i 

na základě rozhovorů s dlouholetou šéfredaktorkou Harper´s Bazaar Barbarou 

Nesvadbovou a inzertní specialistkou divize luxusních časopisů ve vydavatelství 

Burda Praha Andreou Nassir.  

 

 



Abstract 

This thesis deals with the construction of ideal female inscribed reader on the 

Czech edition of the magazine Harper's Bazaar. The theoretical part handles the 

important findings in the field of semiotics. The semiotic analysis itself is the crucial 

part of my work. Within the wide angle of field of semiotic processes character and its 

function, mentions the various concepts and theories that are linked to this issue. 

Chapter which binds to the functioning of the secondary semiotic system, in other 

words, the myth is based on the work Mythologies by Roland Barthes. Mythological 

analysis is crucial for the practical part.  

The theoretical framework also deals with studies on "inscribed" reader from 

Colin Sparks and Michelle Campbell that was one of the main motivations for 

creating this text. It analyzes important aspects of Stuart Hall‘s theory of coding and 

decoding. Last but not least, refers to the sociology of knowledge through the work of 

Social Construction of Reality from a pair of authors Peter L. Berger and Thomas 

Luckmann.  

Practical part includes mythological analysis of the individual sections in 

selected publications between years 2002 and 2014. Also it doesn’t focus only on the 

text itself, but also on the selected accompanying visuals. It deals with the Czech 

myths and legends. It also includes a brief insight into the history of the magazine in 

the world and in the Czech Republic. Final argument are based and clarified on 

interviews with longtime editor in chief of Harper's Bazaar Barbara Nesvadbová and 

advertising specialist from division of luxury magazines in Burda Praha Andrea 

Nassir. 
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1. Úvod 
 

Existuje mnoho odborných prací, které zkoumají např. typického čtenáře 

určitého periodika.  Jak si ale takovou osobu představují sami tvůrci obsahu? Jak ji 

mohou mít nadefinovanou? Zajímá mě možný pohled z druhé strany. V tomto ohledu 

mě velmi inspirovala studie The Inscribed Reader of British Quality Press od Colina 

Sparkse a Michelle Campbell, která mi ukázala, že se mohu pokusit o konstrukci 

ideálu právě na základě rozboru obsahu. 

Cílem mé diplomové práce je konstrukce ideální vepsané čtenářky, která 

s největší pravděpodobností neexistuje. Takové čtenářky, kterou je možné z obsahu 

textu zpětně přečíst.  

Pro svou analýzu volím českou mutaci magazínu Harper´s Bazaar, která se 

řadí mezi luxusní časopisy životního stylu pro ženy. Obdobný koncept má např. 

periodikum Elle. 

 Harper´s Bazaar jsem vždy vnímala výrazněji než jemu podobná periodika.   

Stal se pro mě atraktivním časopisem. A i když se v průběhu let můj vkus a potřeby 

různily, kdykoli jsem chtěla získat vhled do současných trendů, zvolila jsem právě 

tento magazín.  

Při výběru tedy hrály nemalou roli mé dávné sympatie. Další devízou je i 

obsah, který je tvořen relativně bohatým textovým aparátem, pro tento typ časopisu 

skoro atypickým. Což je dáno i rolí šéfredaktorky, jíž je od roku 2002 spisovatelka 

Barbara Nesvadbová.  

Mnozí by mohli namítnout, že jedinou motivací těchto periodik je zisk. 

„Principy editoriální politiky se v tomto prostředí rozplývají v diktátu ekonomického 

úspěchu (a získání mocenského postavení) jako hlavním a možná jediném imperativu 

současné novinářské profese.“
1
 Zisk je jistě hlavním pilířem, ale jsem přesvědčena o 

tom, že tak jednoduché to není. Nezpracovávám naivní text, ve kterém se chystám 

tvrdit, že tvůrce obsahu nebo vydavatele předně zajímá, že žena ráda čte jejich 

časopis, protože se zde dozví o nejnovějších trendech nebo se díky jejich radám 

rozhodne opustit nenáviděného partnera.  

 

                                                        
1JIRÁK, J; KÖPPLOVÁ, B. K vývoji novinářského povolání. In: Sborník Národního muzea v Praze, 

Řada C, Literární historie s. 22 
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Se ziskem též pracuji jako s hlavním mechanismem, ale snažím se dokázat, že 

určitá konstrukce ideální vepsané čtenářky musí oplývat jistými vlastnostmi, být 

v zajetí určitých mýtu, aby např. byla ochotna utratit větší obnos peněz za značkové 

zboží apod. Právě to je pro mě další motivací k rozboru a konstrukci ideální vepsané 

čtenářky. 

Pro analýzu je zapotřebí zvolit takovou metodu, která svou interpretační 

otevřeností a nesvázaností poskytne větší prostor při hledání skrytých významů. Právě 

takový je mytologický rozbor Rolanda Barthese. Ten sám o sobě posouvá meze 

interpretace zase o něco dál. Vybrané doprovodné vizuály k textům vkládám do těla 

diplomové práce, protože se k nim přímo vyjadřuji a komentuji je.  

Dalším zajímavým aspektem je též uplatnění bájné české mytologie. Při četbě 

jednotlivých rubrik  Harper´s Bazaar jsem nabyla dojmu, že právě některé postavy a 

příběhy se v těchto textech vyskytují, že s nimi tvůrci pracují. Což je další důležitý 

poznatek, který v této práci zkoumám.  

Pro zpřesnění svého rozboru a odpovědí na formulované otázky využiji i 

informací získaných z rozhovorů se šéfredaktorkou Barbarou Nesvadbovou a 

dlouholetou obchodnicí s inzertním prostorem pro luxusní divizi časopisů 

vydavatelství Burda Praha Andreou Nassir. Přepisy obou rozhovorů jsou součástí 

příloh této práce. 

Plánovaný rozhovor s Barbarou Nesvadbovou proběhl v rámci e-mailové 

konverzace. Po té, co jsem sestavila první okruh otázek, odeslala mi popis tzv. Emmy. 

Což je nadefinovaná ideální čtenářka Harper’s Bazaaru po celém světě. Protože mě 

však zajímá ryze český a ryze autorský pohled šéfredaktorky a členů redakce, odeslala 

jsem ještě doplňující otázky pro zpřesnění. Popis Emmy je součástí příloh této 

diplomové práce. 

V teoretické části zpracovávám související přístupy a důležité pojmy. Snažím 

se vytvořit výchozí tematický aparát, který po té zohledňuji v rámci analýzy.  

V neposlední řadě považuji za důležité zpřesnit některé údaje z mých tezí 

k diplomové práci. Problematický se může jevit již samotný název. Chci upozornit na 

to, že nehledám definici sebevědomé ženy. V názvu jsem ji takto charakterizovala 

jenom z toho důvodu, abych se přiblížila redakční politice Harper´s Bazaar. 

Inspirovala jsem se jejich claimem, který charakterizuje časopis jako: „inspirativní 

učebnici stylu pro sebevědomou ženu s vytříbeným názorem a především 
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s neuvěřitelně luxusním vkusem.“
2
 Protože hledám ideální představu o ženě, čtenářce, 

nazvala jsem ji v názvu též sebevědomou.  

Součástí tezí je i kvantitativní analýza, ve které jsem se chtěla zaměřit na to do 

jaké míry je inzerce značek v oblasti módy a kosmetiky aspirativní a do jaké míry je 

reálná ke čtenářce. Nicméně jsem si po pečlivém uvážení uvědomila, že definice 

luxusních značek, nebo luxusu samotného, je velmi složitá, ne-li nemožná záležitost, 

která vždy bude spíše z podstaty věci pouze subjektivním dojmem, a tudíž by ani 

kvantitativní analýza nedávala smysl. Rozhodla jsem se na místo toho alespoň 

přiblížit možný současný trend inzerce a práce se značkovým zbožím v časopisech a 

zohlednit ho z pohledu nejpovolanějšího, a to člověka, který má letité zkušenosti 

s prací s inzertním prostorem a zažil již několik směrů v tomto dynamickém a 

zajímavém odvětví.  

V počátku byl vedoucím mé diplomové práce Mgr. Daniel Köppl. PhDr. 

Otakar Šoltys, CSc. byl vedlejším konzultantem. Postupně jsem však uvážila, že 

vzhledem ke způsobu zpracování mé práce, je vhodnějším vedoucím právě PhDr. 

Otakar Šoltys, CSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2
 Harper’s Bazaar. bauermedia.cz [online]. 2015 [cit. 26-3-2015]. Dostupné z: 

http://www.bauermedia.cz/harpers-bazaar 
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2. Sémiotika  
 

Sémiotika je věda, jež: „se věnuje studiu procesů společenské produkce významů 

v komunikaci za použití znakových systémů (kódů) a analýze jejich užití 

v komunikační praxi.“
3
 Zkoumá tedy znaky a jejich systémy.  

 

Umberto Eco už v roce 1976 upozorňuje, že: „poslední dobou se však 

objevuje tendence vidět problém masové komunikace z hlediska sémiotiky, když byly 

shledány sémiotické metody užitečnými při vysvětlování četných jevů masové 

komunikace.“
4
 Pro studium mediální komunikace je sémiotika jednou ze stěžejních 

disciplín. Podle tohoto vědního oboru je každý mediální produkt text, který: „je 

možné přečíst (nemusí se přitom jednat pouze o text vyprodukovaný v přirozeném 

jazyce, může se jednat o fotografii, obraz, stejně jako o novinovou stránku).“
5
 

Sémiotika umožňuje čtení, tedy porozumění textu v jakékoli podobě.   

2.1. Vývojové tendence 
 

Již v dobách starověké Číny, Indie a Řecka se objevovaly úvahy, které se do 

jisté míry zabývaly problematikou znaku. V Řecku to byli hlavně stoikové, např. 

Sokrates nebo Platon. Hlubší úvahy přinesla některá Aristotelova díla. Právě Claudius 

Galenos, jenž byl považován za největší autoritu starověké i středověké medicíny, 

využil poznatků a řeckého termínů sémeiótiké a rozvinul pod tímto názvem vědu o 

příznacích, podle níž se nemoci měly rozeznávat na základě příznaků, které vyvolaly.
6
 

Autorem první relativně přijímané definice znaku je svatý Augustin - „Znak je něco, 

co nás samo o sobě přivádí na myšlenku o něčem jiném.“
7
  

 

V období středověku upadl pojem sémeiótiké v zapomnění. K obohacení vědy 

o znacích přispěla rozpracovaná teorie symbolů, jejíž většinový původ vycházel 

z bible.  

                                                        
3
 JIRÁK, J.; KÖPPLOVÁ, B. Masová média, s. 269 

4
 ECO, U. Teorie sémiotiky, s. 23 

5
 JIRÁK, J.; KÖPPLOVÁ, B. Masová média, s. 269 

6
 ČERNÝ, J.; HOLEŠ, J. Sémiotika, s. 22 

7
 Tamtéž, s. 23 
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Významnou osobnosti v dějinách sémiotiky byl anglický filozof John Locke, 

který rozlišil tři druhy věd, přičemž třetí nazval právě sémiotiké, tj. vědu o znacích.  

K oboru významně přispěl i Freudův symbolický význam snů.  

 

2.2. Teoretická východiska sémiotiky 20. století 
 

„Základy k vytvoření moderní sémiotiky položil už na přelomu 19. a 20. 

století americký filozof a logik Charles Sanders Peirce.“
8
 Navrhl tzv. triadické pojetí 

znaku, což je rozdělení na ikóny, indexy a symboly.
9
 Blíže rozebírám v podkapitole 

Unilaterální pojetí znaku. Američan Charles Morris sémiotiku rozdělil na sémantiku, 

syntax a pragmatiku.
10

  

Švýcarský lingvista Ferdinad de Saussure však nastavuje zcela nové pojetí. 

V posmrtně vydaném díle Kurz obecné lingvistiky mluví o tzv. jazykovém 

strukturalismu. Pojetí znaku je dualistické, což je zásadní rozdíl od předchozího 

amerického pojetí sémiotiky. Rozlišuje dvě základní složky signifiant (označující) a 

signifié (označovaný).  Blíže rozebírám v podkapitole Bilaterální pojetí znaku. 

Ferdinand de Saussure užívá pojmu sémiologie. Jedná se o synonymum k sémiotice. 

Louis Hjemslev vycházel ze Saussurova dualismu, ale u obou hlavních složek znaku 

rozeznává obsah a výraz (ty zhruba odpovídají Saussurovým), dále rozlišuje formu a 

substanci. Na rozvoji moderní sémiotiky se významně podílel i jeden ze zakládajících 

členů Pražského lingvistického kroužku Roman Jakobson. Mezi nejvýznamnější 

představitele současné sémiotiky patří Umberto Eco.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
8
 ČERNÝ, J.; HOLEŠ, J. Sémiotika, s. 26 

9
 PEIRCE, CH. S. Ikón, index a symbol. In: PALEK, B. Sémiotika, s. 57 

10
 MORRIS, CH. Dimense a roviny sémiose. In: PALEK, B. Sémiotika, s. 204 – 205 
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2.3.  Znak a jeho pojetí 
 

„Znak je centrálním pojem sémiotiky.“
11

 Přesto se definice znaku jako 

takového stále jeví jako problematická. Např. Charles Sanders Peirce tvrdí, že: 

„znakem je cokoli, co se vztahuje na něco jiného (jeho interpretans) k nějakému 

objektu, k němuž se samo vztahuje (svému objektu) týmž způsobem, přičemž 

interpretans se stává postupně znakem, a tak se opakuje ad finitum.“
12

 V průběhu 

dějin se rozliční filozofové a myslitelé pokoušeli definovat znak. I s ohledem na 

značný rozvoj sémiotiky ve 20. století stále neexistuje taková definice znaku, která by 

byla všeobecně přijatelná. Otakar Šoltys v díle Jazyk ve společenském kontextu, tvrdí, 

že samotná definice znaku je poměrně snadná, ale problém nastává: „při stanovení 

toho, co je elementární a komplexní znak, stejně jako při rozhodování, zda je znak 

pouze označující substance, nebo zda jeho součástí je i to, co je označované.“
13

  

Další je problematika pojetí znaku. Můžeme se přiklánět k unilaterálnímu, tedy 

jednostrannému pojetí znaku, nebo bilaterálnímu, tedy dvoustrannému.  

 

2.3.1. Unilaterální pojetí znaku  
 

Unilaterální pojetí považuje za znak pouze označující. Jako první rozvíjel 

unilaterální pojetí znaku Charles Sanders Peirce. Klasifikoval znak tzv. triadicky 

(znak je složen ze tří prvků) a rozdělil ho na ikóny, indexy a symboly. „Znak je buď 

ikónem, indexem nebo symbolem. Ikón je znak, jenž má rys, který ho činí 

signifikantním i tehdy, když jeho objekt nemá žádnou existenci, například čára 

tužkou, reprezentuje-li geometrickou přímku. Index je znak, který by ihned ztratil rys, 

který ho činí znakem, kdyby jeho objekt byl odstraněn; ale neztratil by rys, kdyby 

nebylo interpretantu. (…) Symbol je znak, který by ztratil rys, který ho činí znakem, 

kdyby nebylo interpretantu. Takovým znakem je jakákoli výpověď označující to, co 

označuje, jen díky tomu, že ve smyslu odpovídajícím její signifikaci může být 

pochopena.“
14

  

                                                        
11

 JIRÁK, J.; NEKVAPIL, J.; ŠOLTYS, O. Jazyk ve společenském kontextu, s. 40 
12

 PEIRCE, CH. S. Znak. In: PALEK, B. Sémiotika, s. 69 
13

 JIRÁK, J.; NEKVAPIL, J.; ŠOLTYS, O. Jazyk ve společenském kontextu, s. 41 
14

 PEIRCE, CH. S. Znak. In: PALEK, B. Sémiotika, s. 70 
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Dalším významným příspěvkem k unilaterálnímu pojetí znaku je tzv. 

trojúhelník reference od dvojice autorů Ch. K. Ogdena a I. A. Richardse. Tento 

trojúhelník tvoří pojmy symbol, referent a myšlenka nebo též reference. Vztahy, které 

jsou mezi myšlenkou a symbolem, považují za příčinné. Příčinou symbolu, který se 

užije při promluvě, jsou na jedné straně reference, na straně druhé pak společenské a 

psychologické faktory. Symbol je používán proto, aby zaznamenal referent. Nejedná 

se o přímé spojení.
15

  

Ze tří prvků je též složen znak amerického logika a filozofa Charlese Morrise, 

který rozdělil sémiotiku na sémantiku, syntax a pragmatiku. „V Morrisově pojetí 

zkoumá sémantika význam, tj. vztahy mezi znaky a označovanými předměty, jevy 

nebo událostmi, syntax se zabývá vztahy existujícími mezi jednotlivými znaky 

navzájem a pragmatika zkoumá vztahy, které jsou mezi znaky a jejich uživateli.“
16

  

 

2.3.2. Bilaterální pojetí znaku  
 

S tzv. diachronním přístupem ke zkoumání znaku přišel již zmiňovaný 

Ferdinand de Saussure. Znak rozlišuje na dvě základní neoddělitelné složky – 

signifiant (označující) a signifié (označované). Obě složky se k určitému pojmu 

vztahují jako celek. „Jazykový znak je tedy psychická jednotka o dvou stránkách. (...) 

Oba tyto prvky jsou úzce spjaty a jeden vyvolává druhý.“
17

 Jazykový znak má dle 

Saussura tři vlastnosti, a to arbitrárnost, lineárnost a diskontinuitu. „Svazek 

sjednocující označující a označované je arbitrární.“
18

 Zjednodušeně řečeno je 

libovolný. Lineárnost je dle něj stejně důležitá jako arbitrárnost, protože se zde 

představují prvky jeden po druhém a tvoří řetěz. „Přesto je však základní a jeho 

důsledky jsou nedozírné; svou důležitosti se vyrovná prvnímu zákonu.
19

“
20

  

                                                        
15

 OGDEN, C. K.; RICHARDS, I. A. Myšlenky, slova a věci. In: PALEK, B. Sémiotika, s. 182 – 183 
16

 ČERNÝ, J.; HOLEŠ, J. Sémiotika, s. 27 
17

 SAUSSURE, F.; BALLY, CH.; SECHEHAYE, A.; RIEDLINGER, A. Kurz obecné lingvistiky, s. 97 
18

 Tamtéž, 98. 
19

 Prvním zákonem myšlena arbitrárnost, která je v Kurzu obecné lingvistiky uvedena jako První 

princip. 
20

 SAUSSURE, F.; BALLY, CH.; SECHEHAYE, A.; RIEDLINGER, A. Kurz obecné lingvistiky, s. 

100. 
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Diskontinuita znamená: „že zatímco mimojazyková skutečnost (svět, který nás 

obklopuje) je v našem mozku registrována jako kontinuum (podle Saussura doslovně 

jako amorfní mlhovina), jazykový znak vždy označuje její přesně ohraničený úsek.“
21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
21

 ČERNÝ, J.; HOLEŠ, J. Sémiotika, s. 28 
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3. Mytologie 
 

Protože znaky rozlišují dvě roviny označování – denotativní (jedná se o 

doslovný význam znaku) a konotativní (druhotný, asociativní význam) „je aplikace 

sémiotické analýzy silně ovlivněna specifickými kulturními a společenskými 

hodnotami a zvyklostmi. Tím, že proces označování může postupovat i na vyšší 

roviny, vede ke vzniku mýtů.“
22

 

Roland Barthes v roce 1957 vydal stěžejní dílo pro sémiotickou analýzu. 

Mytologie je souborem esejí a úvah o mýtech, které jsou stále v naší společnosti 

aktuální. V části Mýtus dnes se vrací k formální stránce mýtu a zamýšlí se nad tím, 

čím je mýtus v současnosti.  

„Mýtus je určitá promluva.“
23

 Mýtus je tedy sdělením, které podléhá diskursu 

společnosti. Zvláště pak historickému. Předmět sdělení mýtu pro mýtus samý není 

zásadní, jde však o způsob, jakým je komunikován.  

„ ...některé mýty jsou velmi staré, ale žádné nejsou věcné; přechod od 

skutečnosti k promluvě totiž zajišťují lidské dějiny a jedině tyto dějiny vládnou nad 

životem a smrtí mytické řeči.“
24

 Zásadní je, že mýtus nemůže vzejít jen z nějaké 

přirozenosti. Je ovlivněn řečí dějin, minulostí a společností. Vyprazdňuje smysl a dává 

věcem formu. Poté přiřadí koncept. Pak mluvíme mytickou řečí.  

Mýtus je sekundární sémiologický/sémiotický systém. Barthes při definování 

vzniku mýtu vycházel z trojdimenzionálního systému signifikace Ferdinanda de 

Saussura.  Specifičnost spočívá v tom, že mýtus je budován na základě předchozího 

sémiotického řetězce. 

 

 „Co je v primárním systému znakem (tj. celkem sdružujícím koncept a 

obraz), se v sekundárním systému stává prostým označujícím.“
25

 Mýtus se vždy 

soustředí na tzv. globální znak. Nahlíží vždy jen určitý souhrn znaků. Podstatný je 

poslední člen, který se stává prvním členem rozšířeného systému. Můžeme na něj 

pohlížet dvěma způsoby. Buď jako na výsledný člen primárního systému, nebo jako 

na dílčí či výchozí člen mytické promluvy.  Nejedná se o řetězení složek, ale o jejich 

korelaci. 

                                                        
22

 TRAMPOTA, T.; VOJTĚCHOVSKÁ, M. Metody výzkumu médií, s. 119 
23

 BARTHES, R. Mytologie, s. 107 
24

 Tamtéž, s. 108 
25

 Tamtéž, s. 112 
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„Označující mýtu se prezentuje dvojznačně; je zároveň smyslem i formou, na 

jedné straně je plné, na druhé prázdné.“
26

 Označující už má smyslovou podobu. Je 

uchopitelné. Jistá míra signifikace už zde funguje. Smysl je kompletní. Toho se však 

tzv. zmocní mýtus a učiní z něj vyprázdněnou formu, ale smysl nepotlačuje. Pouze ho 

oddaluje. Označující je zároveň smyslem a formou. Označující je tzv. podvojný.  

„Koncept je pevně vymezený: je zároveň historický a intencionální; je 

pohnutkou, díky níž je mýtus vyřknut.“
27

 Právě skrze koncept je do mýtu vsazen nový 

příběh. Je to řetězec příčin a následků. Je tvořen neomezenými asociacemi a řečí 

dějin. Samotná signifikace je vlastně mýtem.  

Při četbě či dešifrování mýtu je důležité uvědomění o tzv. podvojnosti 

označujícího. Podle Barthese mohou vzniknout tři typy četby na základě soustředění 

se na jedno, na druhé, nebo na obojí. „1) Pokud se soustředím na prázdné označující, 

nechávám koncept, aby bez dvojznačnosti zaplnil formu mýtu, a ocitnu se před 

jednoduchým systémem, v němž signifikace opět začíná být doslovná. (...) Tento 

způsob zaostření je vlastní například tomu, kdo mýtus vytváří, redaktorovi z novin, 

který vychází z konceptu a hledá pro něj nějakou formu. 2) Pokud se soustředím na 

plné označující, v němž jasně odlišuji smysl od formy, a vyjdu z deformace, kterou 

forma podrobuje smysl, dekomponuji signifikaci mýtu a přijímám je jako podvod. (...) 

Mytolog dešifruje mýtus. Nahlíží v něm jistou deformaci. 3) ...pokud se soustředím na 

označující mýtu jakožto nerozlučné spojení smyslu a formy, přijímám 

nejednoznačnou signifikaci (...) Stávám se čtenářem mýtu.“
28

 Podle Barthese však 

mýtus nic neskrývá, ale ani neukazuje, pouze deformuje.  

 

3.1. Sémiotická analýza 
 

Je to takový typ kvalitativní analýzy, který je vhodný pro zkoumání významu 

obsahu mediálních sdělení. Je to nástroj k analýze mýtu. „Předmětem zájmu 

sémiotické analýzy je především odkrývání významů mediovaných sdělení.“
29

 

                                                        
26

 BARTHES, R. Mytologie, s. 115 
27

 Tamtéž, s. 117 
28

 Tamtéž, s. 126 – 127 
29

 TRAMPOTA, T.; VOJTĚCHOVSKÁ, M. Metody výzkumu médií, s. 118 
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Při užití této metody není zcela nutné dodržovat závazná pravidla. Cílem je 

vyložit text s ohledem na např. kulturní, společenské nebo historické okolnosti. 

„Zkušenosti a znalosti výzkumníka jsou při užití sémiotické analýzy rozhodující.“
30

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
30

 TRAMPOTA, T.; VOJTĚCHOVSKÁ, M. Metody výzkumu médií, s. 120 
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4. Teorie kódování/dekódování 
 

Pravidla pro užívání znaků představují kódy. „Kódem se tedy rozumí jakýkoli 

systém vzájemně souvisejících znaků a pravidla pro jejich užívání, na nichž se shodují 

příslušníci kultury, subkultury či sociálního prostředí, v nichž se příslušný kód užívá. 

(...) Za kód je možné považovat např. přirozený jazyk (tedy všechny jazyky, které 

jsou někomu mateřskými jazyky), ale jsou také hudební kódy, vizuální kódy apod.)“
31

  

Kódy se dělí na primární a sekundární, přičemž primární jsou obecná pravidla 

pro komunikaci v konkrétním prostředí, a sekundární jsou pravidla pro uspořádání a 

čtení určitých textů. Kódy kódování a dekódování závisejí na stupních symetrie a 

asymetrie: „ustavených mezi personifikovanými pozicemi: kódující – producent a 

dekódující – příjemce.“
32

 

4.1. Birminghamská škola 
 

V roce 1964 bylo při Birminghamské univerzitě založeno Centrum pro 

současná kulturální studia. Zakladatel je Richard Hoggart. Působili zde např. Stuart 

Hall nebo David Morley. Jejich přístup ke studiu médií a chování publika byl pro 

budoucí vnímání mediální komunikace zásadní.  

 

„Podstatným rozlišujícím rysem tohoto přístupu byl interdisciplinární přístup 

ke studiu kultury, důsledné rozdělování komunikace na aktivity produkční a recepční, 

návaznost na neomarxistické principy a kritický koncept teorie kultury rozpracovaný 

předním představitelem frankfurtské školy Theodorem Adornem.“
33

 

4.2. Kódování/dekódování 
 

Stuart Hall a jeho kolegové poukázali na to, že jednotlivé skupiny si do 

procesu mediální komunikace reflektují vlastní sdílenou zkušenost. Ve své studii 

Kódování a dekódování v televizním diskurzu představuje Hall tezi o dominantní 

ideologii, která je vždy v textu zakódována na základě postupů výroby médií. Není 

                                                        
31

 JIRÁK, J.; KÖPPLOVÁ, B. Masová média, s. 272 
32 HALL, Stuart. Kódování/dekódování. In: DVOŘÁK, T. Kapitoly z dějin a teorie médií, s. 108 
33

 JIRÁK, J.; KÖPPLOVÁ, B. Masová média, s. 237 
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však zaručeno, že příjemci dekódují skrytý význam. Zakódování není totožné 

s dekódováním. Počítal s tím, že v textu jsou tzv. orientátory, které pomáhají daný 

význam dekódovat. Vedou je k tzv. preferovanému čtení.
34

 Což souvisí s tím, že 

každá společnost má tendenci předně do obsahu sdělení vkládat své klasifikace. Ty 

pak vytvářejí „dominantní kulturní řád.“
35

 Pro Halla je otázka struktury tohoto řádu 

zásadní. Podle něj není tento řád ani nezpochybnitelný ani nesporný. Domnívá se, že 

publikum je schopno vepsanou ideologii identifikovat, ale i přečíst jiným způsobem 

Důležitá teze pro tuto práci je, že: „mediovaná sdělení jsou současně 

vytvářena s ohledem na potenciálního příjemce či uživatele – a v každém sdělení jsou 

obsaženy prvky, které mají signalizovat žádoucí interpretaci, jak si ji představoval 

ten, kdo sdělení sestavoval.“
36

  

4.2.1. Hypotetické pozice 
 

Dle Halla může příjemce zaujmout k textu tzv. tři hypotetické pozice. 

„Dominantně hegemonická“
37

 pozice. V tomto případě text obsahuje ideologii, s níž 

se čtenář ztotožňuje, nebo zde může být ideologie sestavena tak, že se příjemci jeví 

jako přirozená a jemu vlastní.  

Druhou nazývá „vyjednaný kód“.
38

 Je založena na tom, že: „většina publika 

pravděpodobně zcela přiměřeně pochopí, co tu bylo dominantně definováno a 

profesionálně zvýznamněno.“
39

 

„Opoziční kód“
40

 je třetí pozice, při které se příjemci odmítají určitou 

interpretaci a vymezují se vůči ní. 

 

 

 

 

                                                        
34 HALL, Stuart. Kódování/dekódování. In: DVOŘÁK, T. Kapitoly z dějin a teorie médií, s. 112 
35 Tamtéž, s. 109 
36

 JIRÁK, J.; KÖPPLOVÁ, B. Masová média, s. 239 
37

 HALL, Stuart. Kódování/dekódování. In: DVOŘÁK, T. Kapitoly z dějin a teorie médií, s. 114 
38

 Tamtéž, s. 115 
39

 Tamtéž, s. 115 
40 Tamtéž, s. 116 
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5. Vepsaný čtenář 
 

Ze studie Colina Sparkse a Michelle Campbell The Inscribed Reader of the 

British Quality Press jsem čerpala zásadní myšlenky pro vznik této diplomové práce. 

Tvrdí, že: „any newspaper provides a reader with definite organization of its content: 

it carries certain sorts of editorial copy and certain sorts of advertisements. In the 

same way as it is often argued that narrative text construct a reader, so we want to 

argue that the textual organization of newspapers constructs a reader. This reader is 

not any actually existing reader, or any editor’s idea of the average or typical reader, 

but purely that set of concerns which the text presents: it is what we may term the 

inscribed reader.“ 
41

 

Sparks a Campbell mluví o neexistujícím čtenáři, stejně jako se v této práci 

konstruuje neexistující ideální vepsaná čtenářka, cílem není najít typickou čtenářku. 

Rozdíl je dán pouze jiným způsobem, jakým se k vepsanému čtenáři dostat. Přičemž 

způsob lze považovat za obdobný. Sparks a Campbell používají organizaci textu, 

kolik prostoru je dáno určitým tématům ve všech pěti denících.  

Cílem této práce je na základě mytologického rozboru rubrik identifikovat 

mýty, které prostupují textem a vizuální stránkou časopisu a mohou tak konstruovat 

představu ideální vepsané čtenářky u tvůrců obsahu. V rámci teorie vepsaného 

čtenáře obsah konstruuje recipienta. Je to druh čtenáře, kterého sdělení primárně 

oslovuje. Zpětně můžeme čtenáře přečíst.  

  

 

 

 

 

                                                        
41

 CAMPBELL, M.; SPARKS, C. The Inscribed Reader of the British Quality Press. In: European 

Journal of Communication, s. 458  

Překlad citace 

Každé noviny nabízí čtenáři určitou organizaci jejich obsahu: to nese určité druhy ediční kopie a 

některé druhy reklam. Stejným způsobem jako je často argumentováno tím, že příběh textu buduje 

čtenáře, tak i my chceme tvrdit, že textová organizace novin buduje čtenáře. Tento čtenář není skutečně 

existující nebo výmysl editora, jak by měl vypadat průměrný či typický čtenář, ale pouze soubor 

záležitostí, které text uvádí: to je to, co můžeme nazvat vepsaným čtenářem. 
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6. Sociální konstrukce reality 
 

Dvojice autorů Peter L. Berger a Thomas Luckmann definují realitu jako: 

„vlastnost náležející jevům, kterým přisuzujeme existenci nezávislou na naší vlastní 

vůli.“
42

 Realitu tedy vysvětlují jako konstrukt podmíněný a vytvořený společností, 

tedy sociální konstrukt. Dalším stěžejním bodem je vědění. Je to jistota, která 

dokládá, že jevy jsou skutečné a že: „jsou nositeli určitých vlastností.“
43

 

Každý den v životě člověka se jeví jako realita. Tuto realitu lidé nějakým 

způsobem vykládají. Má pro ně subjektivní význam. Pomáhá jim utvářet soudržný 

svět. Proto také veškerá lidská činnost podléhá tzv. habitualizaci. Tento pojem 

vysvětluje dvojice autorů takto: „jakákoliv často opakovaná činnost se ustálí ve 

vzorec, který pak může být bez větší námahy napodobován a který je pak svým 

vykonavatelem chápán jako tento vzorec. Habitualizace dále znamená, že daná 

činnost může být opět vykonána v budoucnosti týmž způsobem a opět bez většího 

úsilí.“
44

 

Svět je tedy vnímán prostřednictvím typizace, tedy určitých schémat, kontextů 

jednání apod. Lidské vyjadřování v sobě nese schopnost objektivizace. Právě ta je 

jedním z faktorů umožňujících vznik reality. Za typ objektivizace lze považovat i 

označování. Znaky jsou objektivně dostupné v časoprostorové složitosti a 

hierarchizaci (časoprostorové rozpojení). Společnost je tedy považována za objektivní 

realitu. 

V neposlední řadě je na místě zmínit celý proces sociální konstrukce reality. 

Habitualizaci předchází tzv. externalizace. „Člověk se musí neustále externalizovat v 

činnosti. Tato antropologická nutnost má svůj původ v lidském biologickém 

vybavení. Vzhledem k vnitřní nestabilitě lidského organizmu je pro člověka nezbytné, 

aby si kolem sebe vytvořil stabilní prostředí, v němž se bude pohybovat.”
45

 Po 

habitualizaci následuje tzv. internalizace, jejímž prostřednictvím se lidé stávají členy 

společnosti.  

 

 

                                                        
42

 BERGER, P. L.; LUCKMANN, T. Sociální konstrukce reality, s. 9 
43

 Tamtéž, s. 9 
44

 Tamtéž, s. 56 
45

 Tamtéž, s. 56 
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7. Postfeministický přístup 
 

Feministický diskurs je též obsažen v hodnotových významech společnosti. 

Záběr tohoto hnutí je široký. Vzhledem k tématu mé diplomové práce shledávám 

zajímavým směrem tzv. postfeminismus. Pojem, který je pro mnohé teoretiky a 

teoretičky genderové problematiky až kontroverzní. Z počátku považuji za důležité 

uvést historický kontext obecně feministického hnutí v českém prostředí s ohledem na 

mediální sféru.  

Definovat pojem feminismus není jednoduché. Barbora Osvaldová 

v publikaci Česká média a feminismus mluví o hnutí, které zjednodušené nazývá 

feminismem. Časový horizont výkladu o počátku se liší, ale: „obecná shoda panuje 

především o dvou meznících: boji amerických osad za nezávislost a francouzské 

revoluci. To jsou tedy okamžiky, kdy dochází k posunu vnímání rolí, podmíněnému 

původně důvody vnějšími (válka, revoluce), kdy dochází k rozkolísání tradičních 

hodnot a tvorbě hodnot nových. Ženy byly okolnostmi nuceny přejímat role mužské a 

zároveň si uvědomovaly, že jsou schopny je převzít.“
46

  

Pojetí feminismu je v současnosti relativně složité. Řada autorek tvrdí, že fáze 

zatím byly a jsou tři, jiné zase mluví o fázi čtvrté. Např. podle Barbory Osvaldové se 

druhá fáze českých a slovenských žen prakticky nedotkla, a to právě kvůli 

socialistickému režimu, který zde nastolila komunistická diktatura v roce 1948.  

„Ženám se sice otevřel přístup ke vzdělání a zaměstnání, takže základní 

požadavek západoevropských feministek je tu relativně naplněn, ale nevyřešila se 

jejich sociální diskriminace. Ženský problém je podřazen problému občanskému – 

bojovalo se proti vyššímu, společnému nepříteli a budovala se „nová“ společnost.“
47

 

S nástupem socialistického zřízení také přichází zrušení dosavadních skupin ženského 

hnutí na našem území. V roce 1948 se ustavuje jednotný Československý svaz žen.
48

  

 V roce 1991
49

 bylo založeno Centrum pro Gender Studies. Vzhledem 

k historickému kontextu vývoje od roku 1948 až 1989 nebylo české prostředí pro 

feminismus příznivé. Prakticky více než čtyřicetiletá neinformovanost a upozaďování 

                                                        
46 OSVALDOVÁ, B. Česká média a feminismus, s. 17 
47

 Tamtéž, s. 39 
48

 Tamtéž, s. 39 
49

 Tamtéž, s. 53 
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této problematiky vedla k tomu, že i samy ženy ve většině případů nepřikládaly 

feminismu význam a měly dojem, že se zabývá vykonstruovanými problémy.
50

 

Během devadesátých let a na počátku tisíciletí se problematika emancipace a 

ženského hnutí určitým způsobem medializovala. Právě i za přispění některých 

časopisů určených ženským čtenářkám.  

 „Cosmopolitan, Elle, Harper’s Bazaar (...) reflektují ženskou emancipaci, píší 

o rovném přístupu k příležitostem, toleranci k menšinám (homosexuálové, lesbičky, 

jiné národnosti). Redakce iniciují diskuze o partnerském vztahu, v rozhovorech 

kladou ženám i mužům otázky „Co si myslíte o feminismu?“ a zařazují rozsáhlejší 

stati o této problematice. V duchu vydavatelské politiky a tradovaného pojetí tzv. 

ženské četby však téma musí být zpracováno v lehčí, spíše fejetonové formě.“
51

 

V západní části světa můžeme na počátku devadesátých let, hlavně na základě 

populárních médií, hovořit např. o krizi identity feminismu.
52

 S tím je spojen vznik 

éry tzv. postfeminismu.  

„According to the mass media, a postfeminism era emerged in the 1990s. (...) 

Based on an informal content analysis of popular articles, the authors identify four 

postfeminism claims: (1) overall support for the women’s movement has dramaticlly 

eroded because some women (2) are increasingly antifeminist, (3) believe the 

movement is irrelevant, and (4) have adopted a „no, but ...“ version of feminism.“
53

 

Ženy se už nenazývají feministkami a s hnutím nechtějí být spojovány. Přesto 

jsou emancipované, vyžadují rovné příležitosti, ale k tradičním hodnotám se přímo 

nevracejí, protože mají dojem, že jich bylo dosaženo. Některé nechtějí být 

s feminismem spojovány i díky mediálním nálepkám, jako jsou bra burner
54

 nebo man 

hater
55
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Podle sdělovacích prostředků se postfeministická éra objevila v devadesátých letech minulého století. 

Na základě neformální obsahové analýzy populárních článků autoři identifikovali čtyři 

postfeministické claimy: celková podpora ženského hnutí dramaticky klesla, protože některé ženy jsou 

mnohem více antifeministické, věří, že hnutí je irelevantní a tak přijaly ,,ne, ale…” verzi feminismu. 
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Když jsem zmiňovala kontroverzi, chtěla jsem tím vyjádřit kritický postoj 

některých autorek. Jmenuji např. dvojici Elaine J. Hall a Marnie Salupo Rodriguez, 

které postfeminismus nazývají mýtem. Dalším příkladem může být Herta Nagl-

Docekal, která tvrdí, že: „v poslední době se zaujatost vůči pojmu „feminismus“ často 

artikuluje také v podobě teze, že přítomnost je třeba nahlížet jako „postfeministickou“ 

éru. Ve znamení této teze si zde podávají ruku koncepce, které jinak náleží zcela 

rozdílným myšlenkovým kontextům. Zaprvé je tu kritika „zvenčí“. Ta odpovídá 

„nálezu“, jenž je v mnoha podobách sugerován každodenní komerční kulturou, 

zejména reklamou, že feminismus představuje aberaci, která naštěstí dnes již patří 

minulosti, protože ženy našly svůj femininní a náročný životní styl. Je evidentní, že 

deskriptivní stránku tohoto náhledu nelze brát vážně, ale přesto se mu daří zakrývat 

lidem pohled na fakticky existující nerovnosti a na výše naznačenou a mnohdy se 

zhoršující situaci mnoha žen.“
56

 

Postfeministický přístup je však, i přes kritiku, zajímavým pohledem na 

současnou situaci a společně s některými myšlenkami Niny Power o reklamě a 

konzumerismu, se zdá být relativně výstižným popisem současné situace.  

„Feminism offers you the latest deals in lifestyle improvement from the 

bedroom to the boardroom, from guilt-free fucking to the innocent hop-skip all the 

way to the shopping mall – I don’t diet so it’s ok! I’m not deluded! I can buy what I 

like! Feminism is the perfect accompaniment to femme-capital.“
57

  

V dnešní době se společnost střetává na různých východiscích. Že jsou však 

některé původní myšlenky feminismu již neaktuální, je jeden z názorů, který ve 

společnosti existuje. Např. volební právo pro ženy nebo možnost studia. Obojího bylo 

již ve většině případů dosaženo. 
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Feminismus vám nabízí nejnovější zlepšováky v životním stylu od ložnice po zasedací místnosti, 

souložení bez jakýchkoliv výčitek, nevinné odskočení do nákupního centra – já nedržím dietu, takže 
je to v pořádku! Nejsem klamána! Já si koupím to, co se mi líbí! Feminismus je perfektní doplněk 

k ženskému kapitálu.  
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 Postfeminismus v sobě slučuje tezi o irelevanci hnutí a zároveň přichází s tím, 

jak jsem již uvedla výše, že žena chce rovné příležitosti, platy a možnosti, chce být 

nezávislá, ale nechce být s těmito myšlenkovými proudy spojována.  Jedním z tvrzení 

je, že ve společnosti stoupá počet žen, které se k feminismu staví negativně, tzv. 

antifeministek.  Pracuje se i s tezí, že žena si sama může vybrat, zda jí určitá životní 

role vyhovuje, nebo ne. Právě prvky výběru, finanční nezávislosti a již současné 

možné irelevantnosti hnutí mohou být zohledňovány v tvorbě luxusních časopisů 

životního stylu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

8. Konzumerismus 
 

Keller tvrdí, že konzum lze chápat: „jako takovou orientaci na materiální 

statky, která vytlačuje coby druhořadé hodnoty nemateriální, nepřipouští spokojit se 

s úrovní spotřeby předchozí generace a neumožňuje krýt potřeby zcela, či alespoň 

převážně z lokálních zdrojů.“
58

  

Keller předkládá několik typů výkladů konzumu. Např. výklad politologický 

nebo sociologický. Politologický považuje na nejpovrchnější a sociologický 

zdůrazňuje existenci vnějších tlaků. Dalším možný výklad je relativně subjektivní. 

Člověk se necítí spokojen se současným stavem. Stále potřebuje něco nového. Sahá 

nejen po věcech, ale také přátelích, partnerech. V jednom nekončícím koloběhu.
59

 

Téma konzumerismu je úzce spjato s vývojem dnešní společnosti, i když 

nadměrné hromadění předmětů a potřeba neustále shromažďovat jsou jevy, které 

určitě sahají mnohem hlouběji do lidských dějin.  

Mediální produkce má svůj podíl na komodifikaci zboží. Např. podle 

neomarxistických kritiků jsou to právě média, která vytvářejí repliky děl a zbavují je 

tak jedinečnosti. Jsou to média, která nutí společnost hromadit nepotřebné věci.  

Nina Power tvrdí, že: „contemporary culture has eliminated both the concept 

of the public and the figure of intellectual. Former public spaces – both physical and 

cultural – are now either derelict or colonized by advertising.“
60

 

Zisk z prodeje inzertních prostor je hlavním zdrojem životaschopnosti nejen 

tištěných médií. Může být tedy považován za hlavní příčinu distribuce těchto 

magazínů.  
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Současná kultura odstranila jak koncept veřejnosti, tak postavu intelektuální. Bývalé veřejné prostory – 

a to jak fyzické a kulturní – jsou dnes buď zanedbané, nebo kolonizovány reklamou. 
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„U všech těchto periodik je rozhodující obrazová a grafická složka a pochopitelně 

reklama, která je hlavním finančním zdrojem těchto médií.“
61

  

Aby se prodávala reklama, musí se u čtenářek podporovat konzumerismus. 

Konzumerismem je tedy celý mediální svět „kolonizován“.
62

 Hlavní autorská intence 

by měla být prodej. Učinit každý produkt pro čtenářku neodolatelným, takovým, bez 

kterého si nedovede představit svůj život.  
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9. České mýty a báje 
 

Mýty a báje, které vznikaly v dobách dávno minulých, jsou všudypřítomné i 

v současnosti. Žijeme a jednáme pod jejich vlivem, aniž bychom si to třeba přímo 

uvědomovali. Prostupují našimi životy od raného dětství. Objevují se snad v každém 

smýšlení, textu, promluvě, jednání apod.  

Právě pomocí mýtů můžeme možnou ideální konstrukci vepsané čtenářky v 

obsahu české mutace magazínu Harper´s Bazaar přečíst. Z mýtů je obsah tvořen. 

Jsou součástí každého textu. Díky nim je možné najít kódy, které jsou pro tvorbu 

obsahu časopisů životního stylu typické a nezaměnitelné a které vpisují ideální 

konstrukci čtenářky do jednotlivých rubrik.  

Starší česká lidová mytologie pohanských let je bohatá na příběhy vyprávějící 

o silných, samostatných a úspěšných ženách, jež díky své kráse, důvtipu a intelektu 

dokázaly v mnohém předčít muže, nebo je obelstít a dosáhnout svých cílů. Záměrně 

užívám slovo starší, protože vycházím ze Starých pověstí českých od Aloise Jiráska, 

který soubor mýtů a bájí rozdělil do tří skupin. První z nich, Staré pověsti české, 

obsahuje texty od příchodu praotce Čecha na horu Říp a končí příběhy o bájných 

členech rodu Přemyslovců. Právě tato část je pro mytologický rozbor rubrik 

v magazínu Harper´s Bazaar stěžejní.  

Obsahuje pověsti, ve kterých vystupují postavy, jež bychom mohli považovat 

za předobrazy dnešní ideální konstrukce vepsané čtenářky. Druhá část vypráví Pověsti 

doby křesťanské a třetí část, Ze starobylých proroctví, je postavena na věšteckých 

schopnostech jednotlivých aktérů. Samotné dílo vyšlo souborně poprvé v roce 1894 a 

stalo se novodobým odkazem dávných dějin. Alois Jirásek čerpal informace 

především z Kosmovy a Dalimilovy kroniky.   

Připomínám hlavně ty mýty, které vychází z pověstí O Krokovi a jeho 

dcerách, O Libuši, O Přemyslovi a Dívčí války. Tyto mýty jsou hluboce zakořeněny 

v české společnosti, a proto prostupují všeobecně magazíny životního stylu. Mohou 

též ovlivňovat smýšlení tvůrců o ideální konstrukci vepsané čtenářky.  

Hlavní důvod distribuce těchto magazínů je zisk. Ale i ten má ve světě žen 

mytologický základ. Byla to vždy žena, která se ráda obklopovala drahým, výrazným 

a luxusním zbožím a která za to byla ochotna utratit větší obnos. Už od dávných dob 

se zdobila a kladla důraz na celkový vzhled. Tento atribut byl vždy přičítán ženám, i 
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přesto, že dějiny píší o některých mužích, lpících na svém vzhledu s vervou větší než 

ženy samotné.  

Z již zmiňovaných pověstí lze vyvodit možné mýty či atributy žen, sloužící 

k představám o ideální konstrukci vepsané čtenářky. Jedním z atributů je např. 

výjimečnost. V něčem vyniká, je jedinečná. Není stejná jako ostatní.  Připomíná 

Krokovy dcery: „Nad ně nade všechny, tenkrát i pak, vynikaly Krokovy dcery jako 

štíhlé lilie nad květy luční, moudrostí a myslí ušlechtilou i spanilostí tváře a postavy, 

jež byla krásně na výsost urostlá, tak že byly na podiv všem.“
63

 

Vynikaly nad ostatními. Stavba těla odpovídala tehdejšímu ideálu krásy 

urostlé postavy. Představa o ideálních ženských tvarech se v průběhu století měnila. 

Důkazem mohou být známé barokní kresby dívek a žen plných tváří. Dnešní doba se 

naopak vrací k ideálu útlého pasu. Tento směr pěvně nastolila v šedesátých letech 

minulého století modelka Twiggy se svou chlapeckou postavou. 

Žena všeobecně bývala oslavována pro plodnost a udržování pomyslného 

rodinného krbu: „Ženy domácnosti si hleděly, předly, robily plátno i sukno, šily šaty a 

roucha, čechle, rubáše, sukně mužské i ženské, hace, pláště, krzna i kožichy. Muži 

pásli stáda, hájili jich proti šelmám, pracovali na polích, v lese honili divokou zvěř a 

hubili ji štvaním, ze zásady, šípy, oštěpem, osidly a jamami, do nichž lákali nejvíce 

vlky, nejhorší zhoubce stád.“
64

  

Vzhled hraje prvotní roli. „Z nich Kazi znala všeliké býlí a koření i jeho moc. 

Jím hojila různé neduhy; než i pouhým slovem krotila bolesti, zažehnávajíc je 

jménem mocných bohů a duchů. Svým mocným kouzlem a slovem žehnání přinutila 

často i Sudičky k své vůli a vracela život i tam, kde již unikal posledním dechem. Ta 

po smrti otcově sídlila nejčastěji na hradě, jenž stál u hory Oseku poblíže řeky Mže, a 

jenž po ní slul Kazin Hrad. Druhá byla Teta, která dle jména svého vystavěla Tetín, 

hrad velice pevný na vrchu příkré skály nad řekou Mží. Bojíc se bohů a běsů, 

zaváděla obřady k jejich poctě, učila lid se jim klanět a rozličné 21 oběti činiti. Sama 

pak často vstupovala na horu Pohled nad Tetínem, na západ slunce a tu k mračné 

modle postavené na skále pod starými duby se modlila a často tu oběť zažehovala za 

dne i v teskný. S největší však oddaností vzhlíželi všichni k Libuši, ač věkem 

nejmladší. Bylať tak spanilá, těla cudného, chování vlídného, při tom vážná, v řeči 

jistá a rozšafná, že i drsní, bojovní muži tlumili hlas a mírnili slova, když všecka 
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líbezná kráčela kol, že i starci věkem zkušení a znavení ji velebili, řkouce, že nad 

mater je sličnější, nad otce moudřejší. A s posvátnou bázní mluvili o ní, že bývá u 

vytržení, že se jí mění tvář i oči, když zahoří věštím duchem, když hledí v budoucna 

šero a vidí, co nastati má.“
65

 

Kazi i Teta oplývaly různorodými schopnostmi, které jsou v textu vyzdviženy. 

Kazi uměla léčit, krotila bolest, a dokonce přiváděla mrtvé zpět k životu. Teta nechala 

postavit svůj vlastní hrad, kde byla svým pánem. Učila lidi pokoře a víře ve vyšší 

moc. Sama praktikovala stejně a zažehovala oběti. Byly to silné a vážené ženy. 

Dokázaly něco, co druzí neuměli. Určitě byly výjimečné a úspěšné, a proto v mnohém 

před obrazem ideální konstrukce vepsané čtenářky.  

Stále důležitější je však samotná krása. Stanovenou tezi, že krása hraje hlavní 

roli, podporuje popis Libuše v rámci stejné citace. První, a tudíž nejdůležitější 

informací je, že byla spanilá, těla cudného a chování vlídného. Autor pokračuje 

vyjmenováváním dalších atributů, jako je moudrost, jistota řeči, váženost, síla slova 

apod. Atributy, jež jsou obdivovány a připisovány úspěšným ženám. Přesto se předně 

mluví o Libušině kráse. Kazi přivedla mrtvého zpět k životu, ale Libuše byla předně 

krásná. Záměrně vybírám velmi protikladné příklady, bez jakékoli zaujatosti, abych 

svou tezi o kráse maximálně podpořila.  

Krásná, úspěšná, že i drsní bojovní muži tlumí hlas. Výjimečná všemi svými 

vlastnostmi, ale v zásadě krásou. Mýtus krásné ženy prostupuje všemi magazíny 

životního stylu.  

Tyto časopisy stojí na módních rubrikách a rubrikách věnujících se líčení, péči 

o pleť a sebe samou, protože krása je jedním z hlavních atributů.  

Ke krásné, moudré a úspěšné ženě patří odpradávna družina věrných dívek. 

Další mýtus může být přátelství mezi ženami. „V této zahradě Libuše ráda meškala se 

svými dívkami.“
66

 Každá ideální konstrukce vepsané čtenářky by měla mít svou 

blízkou přítelkyni, s níž sdílí své strasti, radostné události, módní trendy nebo se 

inspirují příběhem silné a vážené ženy. Magazín sám o sobě se považuje za tištěnou 

přítelkyni jakékoli čtenářky a radí jí v různých aspektech jejího života.  
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Intuice byla vždy spojována se ženami. Výraz překládáme často jako tušení. Je 

to schopnost něco předjímat. Žena tuší a tuší správně. Stejně jako kněžna Libuše a její 

proroctví. „Město vidím veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat.“
67

  

Intuitivní a moudrá žena ví, jak jednat, aby dosáhla svého cíle. Dokáže udělat 

ústupky a přesvědčit ostatní, že to v důsledku byl jejich nápad. „Byla to žena, kdo 

uvedl muže na knížecí stolec.“
68

 Nakonec to byla Libuše sama, která si Přemysla 

Oráče vybrala a poslala pro něj posly, i když předtím řekla, že pojme za manžela 

toho, koho vladykové a vojvodové vyberou. Ustoupila navenek nátlaku, sama nechala 

poddané, aby se ze svých chyb poučili, a dosáhla ideálního řešení.  

Dalším výrazným mýtem je žena, která stojí na vlastních nohou bez muže a 

nespokojí se s druhořadým postavením. Žena, která chytrou lstí dosáhne toho, co ona 

sama chce. Bájná Dívčí válka je vyprávění o ženách, které se po Libušině smrti 

nemohly smířit s druhořadým postavením a posměšky mužů. „Dívky poslouchaly ve 

všem Vlasty jako své kněžny a velitelky. Na její radu a příkaz mnohé se také rozešly 

do všech krajin vyzvat žen a dívek, aby nechaly všeho a přichvátaly na Děvín, jak se 

nazýval nový hrad, bojovat proti mužům, aby ženy vládly zemí, muži pak aby jen 

sloužili a rádla se drželi.“
69

 Ač jsou postavy radikální, můžeme na nich pozorovat 

právě tomuto mýtu příslušné atributy. V současné době je pohled na samostatně 

fungující ženu pozitivní. Pokud dokáže sama za sebe bojovat a dostat se na vrchol, je 

to její klad. Opět se dostávám k mýtu krásné ženy, který je všudypřítomný. 

„Ctirad, dojat prosbou i hlasem spanilé dívky, zapomněl na všecku opatrnost, 

a ostatní také.“
70

 Žena si jí byla vědoma a dokázala ji náležitě využít. Proto je 

v časopisech životního stylu kladen takový důraz na módu, líčení a celkový vzhled, 

jak jsem uváděla výše. Z pověstí, zpracovávajících dobu křesťanskou, jmenuji např. 

příběh o Oldřichovi a Boženě nebo Břetislavovi a Jitce. 
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V této kapitole jsem se snažila přiblížit alespoň základní mýty, které 

spoluutvářejí představu tvůrců obsahu české mutace Harper´s Bazaar. Netvrdím, že 

jsou to jediné možné. Česká mytologie z dob pohanských popisuje ženy jako vážené a 

silné osobnosti. Báje Starých pověstí českých jsou v každém z nás hluboce 

zakořeněny, a proto mohou být logickým východiskem při tvorbě časopisu pro ženy, 

jakým je právě Harper´s Bazaar. Nabízené ukázky jsou jen určitými možnostmi 

interpretace. Mýtus krásné ženy je i přesto nejsilnějším ze všech, snad i hlavním.  
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10. Analýza 
 

10.1. Harper´s Bazaar 
 

Harper’s Bazaar je nejstarším vydávaným módním časopisem na světě. První 

číslo vyšlo v Americe 2. 11. 1867.
71

 Jeho založení je spojeno se společností Harper & 

Brothers. Téměř třicet let vycházel Harper’s Bazaar jako týdeník. Na začátku 

dvacátého století se transformoval na měsíčník a několik let poté ho odkoupilo 

vydavatelství Hearst.  

Hearst Corporation je vydavatelem Harper’s Bazaar i v současnosti. V České 

republice vyšel magazín poprvé v roce 1996
72

 pod záštitou vydavatelství Stratosféra. 

To ale v roce 2012
73

 koupila společnost Bauer Media, pod kterou vychází Harper’s 

Bazaar dnes.  

Časopis sám sebe charakterizuje jako: „inspirativní učebnici stylu pro 

sebevědomou ženu s vytříbeným názorem a především s neuvěřitelně luxusním 

vkusem.“
74

 

Šéfredaktorkou magazínu je už dlouhá léta Barbara Nesvadbová.  

 

10.2. Rubriky 
 

Jednotlivé rubriky magazínu Harper’s Bazaar sleduji od roku 2002 do konce 

roku 2014. Zvolila jsem období stále aktuálního působení Barbary Nesvadbové na 

pozici šéfredaktorky.  

 

                                                        
71
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Ve zkoumaném období budu analyzovat rubriky Editorial, Fashion, Beauty a 

Vztahy. Tyto rubriky pokrývají většinu obsahu a pro analýzu mýtů a pro konstrukci 

ideální vepsané čtenářky jsou nejrelevantnější.  

Z obsahové analýzy záměrně vynechávám rozhovory, protože hlavní postavou 

jsou osobnosti, které nepodléhají redakční politice, a tudíž se nepodílejí na záměrné 

konstrukci ideální vepsané čtenářky.   

Z analyzovaného období vybírám články, které explicitně vyjadřují určité 

mýty. Vzhledem k tomu, že z mého pozorování jednotlivých čísel časopisu 

v analyzovaném období vyplývá, že se témata periodicky opakují, vybírám texty, 

které z mého pohledu nejlépe vypovídají o využívání mýtů ke konstrukci ideální 

vepsané čtenářky. Pro časopisy životního stylu obecně je periodické opakování témat 

typu jarní hubnutí, diety, Vánoce nebo letní lásky typické.  

Pakliže vizuální doprovod textů významově posouval nebo obohacoval 

obsažené mýty, analyzuji i tento vizuální doprovod.  

Při rozboru textů jsem zjistila, že tvůrci obsahu mýty nejen využívají pro 

konstrukci ideální vepsané čtenářky, ale často je i popírají a bortí. Proto považuji za 

přínosné rozdělit nalezené mýty právě na používané a popírané. Toto rozdělení mi ex 

post pomůže lépe definovat předpoklad konstrukce ideální vepsané čtenářky.   

 

10.2.1. Editorial 
 

Šéfredaktorova intence prostupuje každým vydáním periodika. Z toho důvodu 

je zásadní mytický rozbor Editorialu, který tvoří nedílnou součást každého čísla.  

 

10.2.2. Editorial o Vánocích 
 

Pro prosincové číslo je příznačné téma šéfredaktorova Editorialu Vánoce. Jak 

se k většinově oblíbeným svátkům staví Barbara Nesvadbová a jak se staví k mýtu 

klidu a míru, jež jim přisuzují hodnoty naší společnosti? Kdy ženy pečou několik 

druhů cukroví, připravují vánoční hostinu a otcové zdobí společně s dětmi stromeček. 

Všudypřítomná je vůně svíček z adventního věnce a hladovějící rodina ve vidině, že 
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se setká se zlatým prasátkem, si ani drobek nezobne. To vše vykompenzuje společné 

setkání členů rodiny u jednoho stolu v přátelské atmosféře a příjemné náladě.  

Již název textu „Zase svátky“
75

 evokuje postoj, který má ke klidu a míru 

daleko. V textu mluví autorka o tom, že se u nich v rodině slavily Vánoce vždy kvůli 

dětem. Jak sama tvrdí: „Ne že bych jako malá na Ježíška věřila. Ale jakmile otec 

zazvonil, nadšeně jsem přiběhla a radovala se. Hnala mě vidina dárků. Materiální 

šílenství.“
76

  

Šéfredaktorka sama přiznává, že tradiční hodnoty Vánoc nemohly soutěžit 

s matérií. Roli Ježíška, jakožto mecenáše dárků, suploval otec. Zanechává tedy roli 

darovací na mužském pokolení, jakožto tradiční hodnotu, ale podstatu Vánoc jako 

rodinných svátků upozaďuje. „Nemám Vánoce příliš v lásce. Jsou to typicky rodinné 

svátky. Otec vždy říká, že jediné štěstí je, že si alespoň přátele můžeme vybrat, když 

už jsme chytli takové příbuzné. Já je vlastně mám ráda, ale odděleně, každého zvlášť. 

Mají-li se všichni sesednout okolo jednoho stolu a v přátelské atmosféře rozmlouvat o 

předcházejícím a nadcházejícím roce, zmocní se mne hrůza. Když mi bylo asi deset, 

přestali jsme doma strojit stromeček. Ve třinácti jsme se vzdali i cukroví. (...) Máme 

pár zlepšujících zvyků. Vždy se společně vypravíme na hroby – navštívit mrtvolky, a 

do kostela, ve snaze nemít černý puntík u pánaboha.“
77

 

Vánoce v rodinném kruhu tedy nejsou šéfredaktorčinou podstatou svátků klidu 

a míru. Bortí tradiční mýtus a přebírá si ho po svém. Od tradice se odklání, ale i 

přesto má v sobě hluboce zakořeněnou křesťanskou podstatu a zrození Ježíše Krista, 

že po svém, a sice povrchně až odmítavě, si ale nakonec přeci jen zcela nedovolí 

absolutní bojkot. Aby k tomu došlo, musí mít důvod, který se tomu vyrovná, jako 

např. zrození nového života. „Tyhle Vánoce jsem to vyhrála. Nemusím na nikoho hrát 

divadýlko. Budou první, kdy se z rodinné sešlosti sleju. Budu rodit. Posléze sdělím, 

co je horší. Tak přežijte svátky ve zdraví“
78

 S nadsázkou vyřčeno. Avšak nemuset hrát 

divadýlko je úlevné. Radši rodit, než trávit Vánoce s rodinnými příslušníky. 

Doprovodná fotografie Barbary Nesvadbové vyjadřuje mnohé.  
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                                  Vizuál č. 1 
79

       

 

Výraz jejího obličeje a postoj se zkříženýma rukama nonverbálně komunikuje 

odstup a kritický postoj. To vše koresponduje s textem. Fotografie podtrhuje autorčin 

přístup, který je nesmlouvavý. 
80

  

 

Popřené mýty: Vánoce jako spirituální svátky, rodina jako základ sociálních 

vztahů, porod jako oslava zrození nového života 

Použité mýty: muž jako zajišťovatel materiálních hodnot, Vánoce jako oslava 

konzumu,  

 

10.2.3. Editorial o sexuální abstinenci 
 

Editorial dubnového vydání z roku 2003 přináší další mytologicky zakořeněné 

téma. Název „Život bez sexu“
81

 vyjadřuje autorčin přístup k sexuální potřebě. Jak vidí 

mužský a ženský princip. Zakořeněným mýtem je muž lovec, a to na velmi 

rozmanitém poli působnosti. Muž, jehož dávka testosteronu je natolik vysoká, že musí 

neustále rozsévat. Je to vždy muž, kdo preferuje sexuální akt a klade na něj mnohem 

větší důraz než žena. 

                                                        
79 ŠKVRNĚ, P. Zase svátky. In: Harper’s Bazaar, 12/2002, s. 8 
80
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Autorka zde dokazuje, že se hluboce zakořeněného mýtu sexuální potřeby 

muže drží, ale současně přisuzuje tuto pozici i ženě, a nechápe, že je schopna potřeby 

upozadit. Hledá pro to vysvětlení  

„Vždycky mě zajímalo, jak dlouho může člověk vydržet bez sexu. Ne že bych 

na toto téma prováděla nějaké vlastní experimenty. Spíše naopak. Nicméně teorie mi 

přišla zábavná. Ženy, které to zvládly po dobu třeba i tři čtvrtě roku a neaspirovaly 

přitom na vstup do kláštera, byly (podle mé ankety) většinou po rozchodu 

s „báječným chlápkem“. Muže „rekordmany“ jsem nikdy nepotkala.“
82

  

Žena, která delší období nepraktikovala sex, už prakticky aspiruje na sesterský 

řád. Většinová omluva je, že byla po nevydařeném vztahu, ale s báječným chlápkem. 

Pokud by však své potřeby udržela na uzdě, a přitom by po žádném rozchodu nebyla, 

pak je to nepochopitelné. Muže, jenž je schopen upozadit své sexuální potřeby, nezná 

a nazývá ho ironicky rekordmanem, čímž mýtus ještě více podtrhuje. Muže, který je 

schopen upozadit sex, bychom mohli považovat za rekordmana, protože pro něj není 

archetypálně typické, aby se takto choval. Přičemž žena už aspiruje na život 

v klášteře. Není rekordmanka, protože pro ni není archetypálně typická neutuchající 

touha po sexuálním styku.  

Autorka tvrdí, že život bez sexu možný není a vyvozuje na základě hluboce 

zakořeněného mýtu tezi, že: „když vám partner tvrdí, že se mu nechce, nevěřte mu. 

Poučení: pravděpodobně nemá chuť jen na vás. A když vy někomu vykládáte, že vás 

už pátý večer bolí hlava, přestaňte se konečně přemáhat a sbalte kufry. Hezký 

duben.“
83

 Pracuje tedy s mýtem sexuální potřeby a staví ho velmi vysoko. Dle toho je 

možné konstatovat, že žena tedy ví, že když ona sama nemá třeba pět dní potřebu, 

měla by se odstěhovat. Navíc, když i muž odmítne sexuální akt, znamená to prakticky 

konec vztahu.  
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                                     Vizuál č. 2 
84

        

 Výraz Báry Nesvadbové na fotografii se psem, kterému jsou přisuzovány vlastnosti 

jako přátelství a věrnost, je úsměvný. Vzhledem ke kontextu textu může působit až 

ironickým dojmem. Naše společnost přisuzuje psovi symbol náhrady. Osamělí muži i 

ženy si ho pořizují pro trochu společnosti, bezdětné páry nebo páry chystající se počít 

si nejdříve pořídí psa. Proč zvolila autorka tuto fotografii, je vzhledem k textu zjevné 

až ironizující.  

 

Popřené mýty: monogamní vztah  

Použité mýty: muž jako sexuální lovec, žena bez sexuální potřeby jako 

jeptiška, sexuální touha jako základ vztahu, pes jako nejlepší přítel člověka 

 

10.2.4. Editorial o dokonalém muži 
 

Říjnový editoriál z roku 2005 v sobě nese další zajímavý mýtus, a to hledání 

dokonalého muže, který je v naší společnosti znám jako neexistující.  Nicméně každá 

žena po něm touží. A i když postupem času zjišťuje, že to doopravdy nejde, snaha po 

jeho nalezení neutuchá. 
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Tezi dokazuje na své malé dceři. I když se ve světě všeobecně ví, že potkat 

někoho takového je prakticky nemožné, skrze pohádky a dětské příběhy jsou v tom 

všichni neustále podporováni. Vždyť i muži mají svou dokonalou princeznu.  

„Vzhledem k tomu, že mám doma dceru, zjistila jsem, že osudová láska může 

u žen vypuknout už ve velmi raném věku. Bibi
85

se zamilovala do Kryštůvka Robina, 

zrzavého hrdiny knížek s Medvídkem Pú. Touží po něm natolik, že dokonce jeho 

jméno vykřikuje ze spaní. Přeje si ho k narozeninám, Vánocům i svátku. Dokonce 

když měla chřipku, tak slibovala: „Maminko, já se uzdravím hned, když mi přineseš 

Kryštůvka.“ Zainteresovala jsem na honu toho chlapce snad všechny lidi, co znám. 

Až dlouholetá kamarádka z New Yorku nám s Bibi zničila iluze, když naprosto 

zoufalá volala. „Slítala jsem celý Státy. Toho zrzouna nevedou ani v těch největších 

hračkářstvích na světě a v Disney prodejně mi řekli, že se to nevyrábí. Můžeš mi 

laskavě vysvětlit, proč si zrovna TVOJE dítě vybere chlápka, který na celém světě 

neexistuje?“
86

 

Ženy mají archetypálně zakořeněné, že čekají na prince z pohádky.  Na 

někoho, kdo se o ně postará. V průběhu dějin společnost tuto tezi v malých dívkách 

podporovala a podporuje dodnes. Zkušená žena ale ví, že to tak ve skutečnosti není, 

alespoň ideální konstrukce vepsané čtenářky se s tím ztotožňuje. Touha po dokonalém 

protějšku přepadne každou, ale až s postupem času zjišťuje, že se musí o sebe postarat 

sama.  
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                                               Vizuál č. 3 87 

                                                     

Fotografie je pro text příznačná. Vystihuje onu malou holčičku, což znační 

zejména růžový svršek. Růžová barva je symbolem malých dívek. Celkově je 

společností růžová barva přisuzována již od pradávna ženám.  

Postava světlovlasé ženy, což je příznačné hlavně proto, že Bára Nesvadbová 

je blondýna, ještě více umocňuje dojem nevinnosti. Společnost přisuzuje 

světlovlasým ženám větší křehkost. Dotýká se tlustého skla, za kterým stojí. To je 

přesně ta iluze. Žena stojí za sklem, nemůže se přes něj dostat, dokonalého muže vidí, 

ale nemá ho na dosah. Nemůže se k němu dostat.  

 

Popřené mýty: dokonalý muž,   

Použité mýty: fixace žen na hrdiny, dívčí nevinnost, 
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10.2.5. Editorial o mužských vzorech 
 

 Další výrazný mýtus, se kterým se v Harper’s Bazaar pracuje a potírá se, je 

mýtus muže, jakožto přírodního úkazu chrabrosti. Muž s atributy síly. Muž vysoký, 

opálený a potetovaný, třeba do půl těla svlečený. Jak o něm mluví autorka v citaci 

níže. Klasický mýtus muže bojovníka a ochranitele. Toto téma uvádí Editorial 

srpnového vydání roku 2006. Ideální konstrukce vepsané čtenářky se umí o sebe 

postarat, dokáže mnohem lépe zastat věci, které jsou archetypálně přisuzovány 

mužům.   

Autorka udává jeden z příkladů, kdy se s tímto mužem setkala její malá dcera. 

Ač se ji snaží učit opak. Autorka žije v rozvedené domácnosti bez stálého partnera. 

V současné době ji trápí problém s hady, kteří se vyskytují na jejich pozemcích.  

„Požádala jsem snad každého muže, který navštěvuje mojí domácnost, aby 

příležitostně hada celého či jeho ožranou, třepotající se půlku zlikvidoval. Nebyl to 

dobrý nápad. Můj exmanžel tančil indiánský tanec s lopatkou kolem hada, ve snaze 

ho vyděsit. Můj distingovaný kamarád pravil, že se štítí, ať povolám nějakou službu. 

Službu!!! Chápete? Jako snad kominíka. Shrnuto, hada jsem vždy odklízela já nebo 

maminka. Musím se přiznat, že ve většině případů spíše moje chrabrá maminka, ale i 

ona dost prskala. Nicméně moje babička stále před mojí dcerou tvrdila, že odklízení 

hadů přece musí být mužská práce, že holčičky – což jsme pro ni všechny tři – a hadi 

nejdou dohromady. A pak konečně přišel. A Bibi ho viděla. Opálený, pokérovaný, 

přírodní tvor. Což v mé úzkostné hlavě s kapkou psychologické literatury budí děsivé 

představy. Proto mé letní shrnutí zní: dejte pozor, s kým bude mít vaše dcera první 

ryze mužský zážitek. Lze však aplikovat i na syny.“
88

 

Autorka tradiční roli muže ochránce zesměšňuje. Její zkušenost jí k tomu dává 

možnost. Snaží se potomka vychovat bez stereotypního zařazení, ale setkává se ze 

stran okolí, zvláště staršího osazenstva, s podporou onoho mýtu.  
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Je vyděšena, že i přes veškerou snahu se její dítě setká, jako s prvním, právě 

s tímto typem muže. Koresponduje s tím i zvolená fotografie.  

 

                          

                                                         Vizuál č. 4 89 

      

Autorka je zde vyobrazena s vyděšeným výrazem. Má krátké vlasy, které jsou 

symbolem mužství. Ženám byla vždy přisuzována délka vlasů dlouhá. Symbolizuje to 

schopnost postarat se sama o sebe a o svou rodinu bez pomoci muže. Odhalené paže 

symbolizují volnost. Obepnutý krk značí onu svázanost se stereotypním myšlením, 

které je všudypřítomné. Její postoj s vypjatou hrudí znamená vzdor vůči zažitým 

konvencím. 
90

 Výrazným prvkem je právě část krku, která je oděna do černé barvy, 

barva sama o sobě vyjadřuje mnohé. V západním světě vyjadřuje hlavně strach 

z neznáma. Je spojena s nocí a tmou. 
91

  

 

Popřené mýty: muž jako ochránce rodiny, 

Použité mýty: rozdělení prací na mužské a ženské, holčička hledající mužský 

vzor, emancipovaná žena starající se o sebe sama 
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10.2.6. Editorial o femme fatale 
 

Editoriál z prosincového čísla roku 2010 pracuje s mýtem věkově vhodného 

muže, který se o ženy postará, vzdělá je. Zažitý mýtus bortí. Vytváří mýtus o ženě, 

která si sama vybírá, postará se o sebe a vzdělaná je dost, takže si už muže najde jen 

pro zábavu. Proč tedy ne mladšího? Ideální konstrukce vepsané čtenářky je tedy 

samostatná žena ve smyslu, že nepotřebuje někoho, kdo se o ni postará, nebo kdo ji 

obohatí o intelekt. Ona to všechno má. Ať se tedy baví.   

V její intenci jsou stejně muži středního věku přebraní a čtenářka nestojí o 

zboží z druhé ruky. Tezi podporuje zkušeností své přítelkyně, která opustila již 

několikátého muže v řadě. Opuštěný muž je potom ublížený, snaží se o kontakt, ale 

skončí bez ní.  

„Nicméně při pohledu na Karlu mne napadá vysvětlení mnohem prozaičtější. 

Pokud totiž hledá ve svém takzvaně středním věku muže věkově vhodné, naráží jen 

na jedince vadné. Buď ty, které už někdo vyhodil, nebo ještě hůře na ty, které nikdo 

nechtěl. Jedinou možností na výstup z kruhu, aniž bychom čekaly na naplnění 

pirátského čísla (pochopte, mohlo jich být klidně i padesát...), je zapomenout 

zastaralý vzorec, že muž nás má inspirovat, vzdělávat, či se o nás starat. Celý tenhle 

příklad z minulého století zabalit a věnovat svoji pozornost mužům mladším. Tam 

existuje jistá šance, že nás budou alespoň bavit.“
92
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                                                                Vizuál č. 5 93 

 

Fotografie koresponduje s obsahem textu. Autorka je zde vyobrazena jako 

sebevědomá žena. Vlasy má stažené dozadu a odhaluje obličej, neusmívá se, tváří se 

vážně a trochu vyzývavě. Pohrává si s muži. Ona je ta, která si vybírá. Rukou v bok 

značí vzdor a sílu. Má výrazné černé linky, jež jsou znakem femme fatale. Ona je ta 

osudová žena. Oděna je to černého dobře střiženého kabátu, který obepíná její 

postavu. Má výrazně nalakované nehty a velký prsten ve stejné barvě na ruce, kterou 

drží v bok, aby ještě více zvýraznila svůj postoj, aby upoutala na své gesto pozornost. 

Druhou rukou si pohrává s vlasy, tak jako si pohrává s muži.  

 

Popřené mýty: muž starající se o ženu intelektově i materiálně, nemožnost 

vztahu ženy s mladším mužem 

Použité mýty: femme fatale, mýtus opuštěných slabých kusů, nedostupnost 

mužů středního věku 
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10.2.7. Editorial o ženě v zajetí 
 

Prosincové číslo 2012 přináší Editorial, který se netýká Vánoc, ale pro ideální 

konstrukci vepsané čtenářky mnohem palčivější téma. Tentokrát je to o ženě, která: 

„ztratila svůj hlas.“
94

Autorka používá archetypální přirovnání k islámu a jejich 

pohledu na ženy. Podstoupila rozhovor s pákistánským chlapcem, který jí opakoval 

základní tezi, že muž se o ženy postará, ale jen takový muž, který je toho finančně 

schopen. Vysvětloval jí, že zahalenost skrývá pravou lásku pro manžela, a nebo také 

to, že není přitažlivá.  

Mýtus muže, který ženu finančně zajistí, autorka okamžitě potírá a vzpírá se 

tomuto zařazení. Žena je samostatná jednotka, dokáže se o sebe postarat a nemusí se 

skrývat. Bortí mýtus ženy v područí muže. A především varuje čtenářky.  

„Slovo postarat vyslovil s takovým důrazem, že kdokoli by ho slyšel, 

nepochyboval by, že právě to je snem každé ženy. Aby se o ni někdo postaral. Sama 

by to totiž jistě nezvládla. Nebo zvorala.“
95

  

Vypráví příběh o své přítelkyni, která žila v České republice, a přesto se stala 

arabskou ženou českého muže. Postupně kvůli jeho tlaku přišla o své známé, skoro o 

rodinu a pak i o práci. Důležitý je zde mýtus ženy a jejích přítelkyň. Text je varovný, 

protože toto se může stát každé ženě, když se k tomu včas správně nepostaví.  

„Má přítelkyně nebyla typem určeným k ovládání. Jistě ne. Ale moc se bála. 

Bála se, že když vztah zruší, opustí muže, do kterého se zamilovala. Dalšího muže 

svého života a vydá se znovu dál, zase sama. Ztratí jeho absolutní lásku a tedy i 

jistotu, že se o ni postará. Má přítelkyně Jana přednášela na gender studies. Nelžu. 

Ale během dvou let s jedním českým Ondřejem se stala arabskou ženou. Ztratila svůj 

hlas.“
96
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                                                      Vizuál č. 6 97 

          

Text je příhodně doplněn autorčinou fotografií, kde je vyobrazena odhalená. 

Vlasy má stažené dozadu, aby co nejvíce vynikla její odhalenost. Má pozvednuté 

obočí a výrazně nalíčené oči, aby co nejvíce zdůraznila, že ona hlas nikdy neztratí. 

 

Popřené mýty: muž starající se finančně o ženu, žena v područí muže 

Použité mýty: strach ze života bez muže,  

 

10.2.8. Editorial o Lolitě 
 

Mýtus tzv. Lolitky existoval jistě už dávno, ale v naší společnosti ho dokonale 

pojmenoval a ještě více zakořenil ruský autor Vladimir Nabokov, když napsal svoji 

Lolitu. Příběh dvanáctileté dívenky, která souloží s mužem starším čtyřiceti let, se 

vryl do paměti nejednoho národa. Dolores neboli Lolita si je však velké lásky, kterou 

k ní Humbert Humbert
98

 chová, vědoma a náležitě toho využívá. Příběh končí tak, že 

ho opustí. Proto je zde mýtus toho hloupého staršího muže, který podlehne kouzlu 

mladičké ženy a je ochoten zničit fungující vztah s adekvátní ženou, což autorka 

přirozeně velmi odsuzuje a neostýchá se užít takových expresivních výrazů, jako je 

např. jediný možný trest nožem.  
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Text uvozuje název: „Bavilo vás číst Lolitu? Pokud ano, tak velký pozor na 

současnou realitu.“
99

 Vypráví příběh své přítelkyně, která vyslala přání, aby se ještě 

jednou v životě zamilovala. Měla dospívající dceru. Podařilo se jí i zamilovat. Láska 

byla opětována, ale nakonec měl nový partner poměr s její vlastní dcerou. Žena by se 

neměla znovu zamilovat, ale nějaký milý muž by se měl zamilovat do ní. Opět se zde 

projevuje podporovaný mýtus samostatné sebevědomé ženy, protože když nezbystří a 

náhodou se zamiluje, tak se její nový partner vyspí s její mladší přítelkyní nebo třeba 

dcerou.  

                           Vizuál č. 7  
100

         

 

 

Doprovodná fotografie je velmi výmluvná. Značí ženu ve středním věku, 

oděnou do Lolity. Bílé volánové šaty s ramínky. Bílé barvě přisuzuje naše společnost 

znak nevinnosti a čistoty. „Bílá je bez poskvrny a stala se tedy silnou metaforou čistot 

a dokonalosti.“
101

 Žena má stažené vlasy a ofinu, která symbolizuje mladší věk. 

Oproti tomu má výrazné rty, které značí vášeň a výstřih, ve kterém jsou viditelné 

ženské přednosti, jež symbolizují archetyp ženy samy o sobě. Zkřížené paže značí 

vzdor. 
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Popřené mýty: zamilovaná žena 

Použité mýty: Lolita, atraktivita mladších žen pro muže, femme fatale 

 

 

10.2.9. Fashion 
 

Rubrika Fashion poskytuje vhled do světa aktuálních módních trendů. 

Koncept je primárně založen na vizuální prezentaci značkových produktů. 

Komentovaný doprovod je zde vyobrazen formou krátkých textu. 

 

10.2.10. Jste in? 
Jste in? je koncipováno jako rychlý vzhled do nejnovějších trendů v oblasti 

módy, kosmetiky, módních doplňků apod. Je postaveno hlavně na vizuálním základu. 

Obsahuje však i tematické tipy pro konverzaci a rady, jak být hvězdou ve společnosti.  

 

10.2.11. Rychlé tipy 
 

Mýtus ženy, která má všeobecný přehled o tom, co se děje ve světě módy. Ale 

je schopná se bavit o čemkoli. Žena, která má vždy co říct. Rychlé tipy bývají 

uváděny větami typu: „Připravili jsme si pro vás malou předvánoční nadílku.“
102

 

Nebo: „Vybrali jsme pro vás to nejlepší, co vás může v dubnu v ulicích velkoměsta 

potkat.“
103
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Většinou se jedná o butiky módních návrhářů nebo luxusních značek, které 

jsou zrovna trendy. Vždy je doporučeno nové spodní prádlo, boty či parfém. Každý 

měsíc by měla být ideální konstrukce vepsané čtenářky schopna si pořídit vše, co je 

potřeba.  

 

 

Použité mýty: marnivost, módnost, krása 

 

10.2.12. Jako celebrita 
 

Tvůrci obsahu pracují s mýtem marnivosti neustále. Ideální konstrukce 

vepsané čtenářky se neobejde bez nejnovějších módních trendů, ale především má za 

svůj vzor pokládat svět celebrit. „Jestli nejste zrovna na princeznovské šaty, 

inspirujete se Dashou – dlouhá sukně s topem vypadá skvěle.“
104

 „Nejen podpatky 

jsou dokonalou zbraní. Celebrity uklidily lodičky do skříně a podzim si užívají v retro 

teniskách. Vicemiss Michaela Štoudková si pořídila hned dvoje a stejně jako Kateřina 

Průšová a Mahulena Bočanová je nosí prakticky ke všemu.“
105

 Text doprovází 

fotografie několika celebrit s určitým trendem, o kterém komunikuje text. Módním 

vzorem pro ideální konstrukci vepsané čtenářky jsou tedy veřejně známé osobnosti. 

Když to mají oni, ona to musí mít také, aby byla in, protože celebrity jsou 

indikátorem stylu.  

 

Použité mýty: celebrity jako vzor, móda jako zbraň 

 

10.2.13. Rozumná marnivost 
 

„Módní rozvaha – zúčtujte s oblečením, které se vám okoukalo, a vyrazte na 

nákupy.“
106
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                                                       Vizuál č. 8 107 

 

Marnivost se snaží částečně potírat, aby ona ideální konstrukce neměla pocit, 

že taková doopravdy je. Důležitá je rozvaha. Radí jí, co si koupit, ale i co si nechat. 

Zajímavým faktem je, že počítá s tím, že ideální konstrukce má tchýni. Je to 

pochopitelné, protože se snaží pracovat s mýtem obávané a nepříjemné tchýně, která 

zaslouží outfity, které nejsou in.  

 

Použité mýty: nepříjemná tchýně, mýtus rozumné marnivosti 

 

10.2.14. Všestranně atraktivní 
 

„Chcete-li se blýsknout ve společnosti a být hvězdou večírků, přečtěte si 

několik zajímavostí, které jsme pro vás vybrali.“ 
108

Tvůrci obsahu volí témata, o 

kterých by měla ideální konstrukce vepsané čtenářky něco vědět, protože když je 

bude znát, tak bude hvězda ve společnosti. Jak jsem avizovala výše, jde o mýtus ženy 

s všeobecným přehledem.  

Témata na první pohled nepodléhají generalizaci, ale při bližším zkoumání lze 

vypozorovat jistou podobnost. Např. musí znát bájné mýty. Co to jsou Tantalova 

muka, znalost Zahrady poznání, harakiri – to vše odkazuje ideální konstrukci ke 
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starověké mytologii. Podsouvají i témata myticky spojeny s muži, právě proto, aby se 

muži znalostí vyrovnala.  

Musí vědět, když se např. konaly první olympijské hry. Musí znát např. původ 

slova barbecue: „V současné době se slovo barbecue používá v souvislosti se 

společenskými událostmi, zahradními party a rodinnými sešlostmi spojenými 

s venkovním grilováním.“
109

 Nejen, že události často organizuje, což jí je 

archetypálně přisuzováno už z dob šlechty, kdy jedinou „pracovní“ povinností ženy 

byla organizace společenských akcí či dobročinných sešlostí. Ideálně konstrukce 

vepsané čtenářky zvládne organizaci, ale také víc o původu toho, co dělá.  

 

Použité mýty: žena s všeobecným přehledem, žena jako organizátorka 

společenského života, žena jako hvězda večírku, žena jako okouzlující společnice 

 

10.2.15. Sport a krása 
 

„K tomu, abyste se stala sportovní hvězdou, nestačí mít jen skvělou kondici. 

Musíte také vypadat.“
110

 V dnešní společnosti se ze sportovců stávají módní ikony a 

jejich sláva díky tomu přetrvává ještě dlouho dobu po skončení kariéry. Takovým 

příkladem je např. David Beckham. Aby byl sportovce úspěšný, musí také pečovat o 

svůj zevnějšek. „Bývalá krasobruslařka Katarina Witt, jež v osmdesátých letech 

reprezentovala NDR, by o tom mohla vyprávět. Své soupeřky obvykle neporážela jen 

bravurní technikou skoků. Byla to i její půvabná tvář, ženské křivky a ladnost pohybu, 

co ji odlišilo od jejích sokyň. Nikdy nezapomínala na make-up a svůdný kostým.“
111

 

Není tedy důležité být nejlepší, ale hlavně se postarat o svůj zevnějšek a být 

dostatečně sexy. Mýtus krásného zevnějšku je zde podsouván doopravdy všemi 

možnými způsoby. Cílem je vyvolání potřeba, že žena musí být krásná, nalíčená, 

upravená i při sportu.  

 

Použité mýty: úspěch je předurčen krásou, krása je měřítkem i při sportovní 

aktivitě, při sportu je třeba být trendy 
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10.2.16. Vánoce? Večírek! 
 

 Mýtem Vánoc jsem se už zaobírala. Jak se k němu staví šéfredaktor, tak i 

redakce. „Úklid a pečení je dost nuda. Což to místo toho radši rozjet VIP 

party?“
112

Ideální konstrukce vepsané čtenářky tedy radši místo úklidu a přípravy 

pohodové vánoční atmosféry zvolí VIP večírek. Stránka nabízí různé kombinace 

modelů s doplňky, jimiž se má inspirovat.  

 

Popřené mýty: žena hospodyně, žena kuchařka 

Použité mýty: žena jako hvězda večírku, žena jako organizátorka 

společenského života 

 

10.2.17. Opinion Leader v šatníku 
 

Mýtus opinion leadera, kterým se inspiruje každá, je nejen v názorech na 

muže, ale také v šatníku. Tvůrci obsahu vybírají ženy, které např. preferují luxusní 

kabelky, ale zároveň nejsou pod módním diktátem a důležitá je pro ně ženskost. Text 

se týká herečky Markéty Hrubešové, která: „není žádný otrok módy, který by se 

bezhlavě řídil trendy. (...) Žena by měla být podle mého názoru oblečená tak, aby 

vynikla její ženskost. Ženskost je pro mě vůbec velice důležitá. (...) Kromě toho mám 

ráda přírodní materiály, kožíšky a jsem zatížená na kabelky (především na ty od 

Louise Vuittona) a na boty na podpatku. Ze zahraničních značek se mi líbí Dolce & 

Gabbana.“
113

 Jedná se o další práci s mýtem, který by si ideální konstrukce vepsané 

čtenářky neměla jako že uvědomovat. Je zde ukázána žena, která si nepotrpí na módní 

trendy, ale přitom preferuje luxusní značky. O pár stránek dál se ale opět píše o tom, 

že bez určitého módního doplňku, např.: „Bez elegantního a praktického ponča letošní 

zimu asi nepřečkáte! Howg.“
114
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Popřené mýty: módní diktát 

Použité mýty: nutnost investovat do drahých značek, nutnost být trendy 

 

10.2.18. Odhalení 
 

Mýtus ženy, která ráda odhaluje své přednosti. Žena obdivovaná. Mýtus ženy, 

která si užívá obdiv mužů i nepřízeň závistivých žen. Je si vědoma své hodnoty. „Ale 

nemějte obavy, žijeme v době, kdy se prudérnost nenosí. Máte-li krásné nohy, je 

škoda je skrývat. Přece nejste Skot, abyste svému okolí odpírala pohled na hezké věci. 

Když už vás nabádáme k velkorysosti, musíme také upozornit, co vás čeká. Nejdříve 

nadějné vyhlídky: muži budou šílet, leccos vám bude prominuto. Váš partner konečně 

pochopí, že má důvod k obavám a začne vás rozmazlovat. U nezadaných se zvyšuje 

naděje na seznámení až o osmdesát procent. A úskalí? Zapšklé ženy v sukních pod 

kolena vám budou závidět a pomlouvat vás. Ale taková maličkost vás přece nemůže 

rozhodit.“
115

  

 

Použité mýty: žena užívající si obdiv, odhalení těla jako atributu krásy a 

úspěchu  

 

10.2.19. Módní ikony 
 

V módních rubrikách jsou silné mýty určitých období, třeba mýtus 50. let, 

mýtus Marilyn Monroe. Mýtus, který se v novém obalu ukazuje v dnešní době. 

Marilyn Monroe je dodnes obdivovanou ikonou. Byla ženou kypřejších tvarů, než je 

dnešní ideál krásy. I přesto ale v lidech přetrvává i dnes. Důležité je, že módní 

návrháři se k těmto střihům vracejí a tak se stávají trendy. Důležité je prodat, ale 

používají k tomu zakořeněného mýtu.  
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116

       

Modelka na fotografii je stylizovaná do Marilyn Monroe. Má její účes a i šaty 

jsou velmi podobné těm, které má v jednom z jejích nejslavnějších filmů: Slaměný 

vdovec.
117

 Jediné, co se liší je typ postavy. Modelka je velmi štíhlá. Což už je mýtus 

překlopen do dnešní doby.  

Pracují i s mýty v české společnosti. Např. se socialismem. Vztahuje se právě 

k módě 50. let, která se v československém prostředí tolik lišila od západního světa. 

„Představujete si budovatelské nadšení a pionýrky? Zaměřte se raději na to, co frčelo 

ve světě.“
118

 

Na podobném principu je vystavěn i článek „Jako Brigitte Bardot“
119

, který 

přibližuje estetiku 60. let a opět pracuje s mýty tohoto ikonického období, ve kterém 

bylo vše optimistické a krásné.:  

„Nádherná žena, které výrazný styl líčení let šedesátých vyloženě sedl. Letos 

je opět na výsluní.“
120

 Není tam ona, ale make-up.  
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Najdeme i další využití celebrit k propagaci módních trendů: „Kovové detaily 

se vracejí, oprašte cédéčko Depeche Mode a vyrazte do ulic.“
121

 „Katie Holmes dala 

sbohem Tomu Cruisovi, ale na dokonalý styl nezapomněla.“
122

 

 

 

Popřené mýty: socialistická móda, kyprá krása 

Použité mýty: stylizace do módních ikon, nostalgické retro, věčné mládí, 

šedesátá léta, roková hvězda 

 

10.2.20. Plnoštíhlá žena 
 

Mýtus, že na stránkách těchto časopisů jsou jen hubené ženy, bortí některé 

články. I když je v dnešní společnosti ideál krásy štíhlost, řeší se postupně tematika 

plnoštíhlých žen a přehlídkových mol. Většina lidí by neočekávala, že se v takovém 

časopise toto téma objeví, ale je to tak. Pracují i s tímto mýtem. „Nemáte míry 

modelky? To přece neznamená, že budete svou postavu schovávat.“ 
123

 Autorka textu 

sama tvrdí, že se při psaní článku setkala se spoustou ironie. Lidé většinou 

neočekávají v časopise, který je naplněn dokonalými postavami, plnoštíhlé ženy. Ale 

protože je žena hlavním tématem, tak je dán prostor i takové, která se může zdát 

z většinového hlediska pro obsah magazínu atypickou. Avšak neubrání se mýtu, že 

plnoštíhlé ženy to mají těžší, např. i s oblečením: „Naštěstí se při troše snahy dají najít 

pěkné kousky, ve kterých plnoštíhlé ženy nebudou vypadat jako v pytli, ale naopak 

vystaví na odiv své ženské křivky.“
124

 Ač se tedy snaží vytvořit text o tom, že i 

plnoštíhlé ženy mohou být modelky a vymanit je ze sevření mýtu toho, že oblečení, 

které zvýrazní jejich, potenciál, neexistuje. Sama zabředává do téhož mýtu. Text je 

doplněn fotografiemi plnoštíhlých modelek z přehlídek. Mnohokrát se užívá slovo 

baculka. Autorka i přes svůj záměr stejně generalizuje.  

Téma baculek se na stránkách časopisu objevuje vícekrát: „Typicky ženská 

postava není nemoc. Co by chlapi dali za to mít vaše boky v posteli.“
125
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Popřené mýty: baculka outsider, tělo jako důkaz sebevědomí 

Použité mýty: ženských křivek  

 

10.2.21. Roční období 
 

V rubrice Fashion je velmi běžné spojování módních prvků s ročním 

obdobím: „Akční přehled! Každý měsíc aspoň jednu věc pro radost.“
126

 „Krásné ženy 

a třpytivé zlato mají k sobě stejně blízko jako léto a slunce – jedno bez druhého by 

bylo smutné. V srpnu nezapomeňte na decentní perly a pořiďte si nápadný zlatý 

náhrdelník s drahými kameny.“
127

  

„Kdybyste si měla letos na podzim pořídit jen jediný pár bot (šílená představa, 

že!?), měly by to být klasické lodičky na vysokém podpatku! A nejlépe v odstínech 

podzimní přírody a spadaného listí.“
128

  

 

 

Použité mýty: šperk jako výraz sebevědomí a krásy  

 

10.2.22. Dračice a víly 
 

Tvůrci obsahu živí v ideální konstrukci vepsané čtenářky mýtus, že sexy 

dračice musí mít podvazky a krajkové prádlo v červené nebo v černé barvě. Proti ní 

staví něžnou krásku, kterou odívají do bílé a šedé barvy. Stojí zde proti sobě. 

Podporují mýtus protipólu. Jakmile je žena oděna do bílé barvy, má v muži vyvolat 

romantické tužby. Naopak v černo-červenou oděná femme fatale probudí nejednu 

vášeň.  
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                                                            Vizuál č. 10 129 

                                                    

Požité mýty: žena jako symbol něžnosti, žena dračice 

 

10.2.23. Beauty 
 

Rubrika Beauty je koncipována obdobně jako Fashion. Zahrnuje v sobě 

nejnovější trendy v líčení a vizuální stránka je též hlavním faktorem. Navíc přidává 

problematiku z oblasti hubnutí a zdravého životního stylu. 

 

10.2.24. Trendy líčení 
 

Obdobně jako v módě je potřeba sledovat i trendy v líčení. „Zákaz kouření? 

Zimní trendy se k líčení očí vyslovily jednoznačně: stínovat! Na rozdíl od loňské 

sezóny se neomezily jen na tradiční černé kouřové oči. Tentokrát jsou ve hře 

sofistikované odstíny fialové, šedé nebo hnědé. Zkuste:“
130

 Po zkuste následuje řada 

kosmetických značek, kde si čtenářka musí stíny pořídit. Doporučení samozřejmě, 

jako ve všech rubrikách, se snaží nalákat inzerenty.  

 

 

                                                        
129

 IMAXTREE.COM. Fashion: Sexy dračice VS Něžná kráska. In: Harper’s Bazaar, 12/2012, s. 40 
130

 POSPÍŠILOVÁ, D. Bazaar krása: Novinky na zimu. In: Harper’s Bazaar, 12/2002, s. 96 



55 

 

10.2.25. Dieta 
 

Neoddělitelnou součástí magazínů pro ženy je téma: Dieta. Zvlášť v dnešní 

době, kdy žijeme ve fenoménu zdravé výživy a životního stylu, je ještě markantnější. 

Mýtus štíhlé linie se v průběhu staletí měnil. Současná doba opět živí mýtus dokonalé 

štíhlosti, jakožto jednoho z hlavních indikátorů krásné ženy.  

Je mnoho způsobů, jak přijít o nadbytečné kilogramy, některé jsou zdravé, jiné 

zase méně. To však není podstatné pro tvůrce obsahu. Důležitý je výsledek. Vánoční 

číslo je vždy plné rad, jak se vyhnout štědrovečernímu přejedení se. Text je plný rad, 

jak předejít nadbytečným kilogramům, ale protože je slušnost se na Vánoce 

s příbuznými přejíst a posilnit alkoholem, tak se tomu nedá zabránit. Užívají zde 

mýtus Vánoc jako svátku, když je všude honě jídla a alkohol teče proudem. Proto se 

na to musí každá ideální konstrukce vepsané čtenářky připravit. Celý text je o tom, že 

se musíme po Vánocích postit. Oproti tomu je plný tipů na jídelníček, zakončených 

apelující větou o to, abychom si ty Vánoce hlavně užili. Text doprovází takový 

motivační obrázek, že nejedné čtenářce se podaří postit se ještě před Štědrým dnem. 

  

                                 

                                                            Vizuál č. 11 131 
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Použité mýty: líčení jako výraz krásy, Vánoce jako svátky hojnosti, dokonalá 

štíhlost, půst jako dieta 

 

10.2.26. Sexuální dieta 
 

„Ano, sestra shodila svých nenáviděných deset kilo navíc v řecké posteli. 

Když se vracela každé ráno domů od milence, většinou jsem zrovna vstávala, plácla 

sebou na gauč, slastně se usmívala, zívala a tvrdila: „Ty Řekové se snad učí 

sexuálním základům už ve školce, to je fakt síla....“ Ani nesnídala! Není sama. Sex 

místo diety je totiž poslední dobou stále populárnější téma.“
132

 

V dnešní době se jedná o velmi podporovaný mýtus, zvláště lidmi, kteří 

neholdují sportu. Zázračné hubnutí pomocí sexuálního styku je oblíbeným tématem 

v dietních kruzích. 

 

Použité mýty: sex jako prostředek hubnutí  

 

10.2.27. Krása bolí 
 

„Musím tě svést, aneb Muž v roli oběti“ 
133

popisují dvanáct způsobů, jak toho 

docílit. Ke každému kroku je i doporučení na konkrétní značku nebo salón.  

Pracují např. s mýtem marnivosti. „Luxusní krajkové prádlo se stává módní 

posedlostí číslo jedna. Poradíme vám, jak vypadat sexy, zatímco se povalujete 

v poduškách.“
134

 

„Určitě i vaše maminka často říkávala, že krása zebe a bolí. Protrpte minuty 

v kosmetickém salonu při depilaci horkým voskem. (...) Tip: Epil’Care, Jacques 

Dessange, 770 Kč.“
135

 Že krása bolí, je hluboce zakořeněný mýtus. Po té, co se ideál 

krásy posunul od přírodní ženy k hebké pokožce, se mýtus jen a jen potvrzoval. 

Ideální konstrukce vepsané čtenářky je také taková a nesouhlasí s přírodním zjevem. 
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Nestaví se proti mýtu, ale přebírá ho a souhlasí s ním. „Hedvábná pokožka je vaší 

nejsvůdnější zbraní. Po koupeli s olejem žádný neodolá a bude se vás dotýkat a 

dotýkat. Tip: sprchový afrodiziakální olej, Dr. Hadek, 345 Kč.“
136

  

 

Použité mýty: marnivost, sexy prádlo, muž jako oběť, krása jako oběť 

 

10.2.28. Hebkost 
 

Mýtus hebké pokožky evokuje příjemnost. Jemnost k ženám patří, když nemá 

být jemná osobnost, pak alespoň pokožka. Dalším mýtem je muž, který má zájem o 

ženu pouze, když ho odmítá. Muž, který když dosáhne svého, tak ztratí zájem. Ale 

žena má být lstivá a vytvářet v mužích dojem nepolapitelnosti. „Alespoň chvilku 

dělejte drahoty... Uvědomte si, jak je pro muže žádoucí žena, jež ho odmítá. Myslete 

na to, že dárek je tím dražší, čím déle se na něj musí čekat. Uvolněnou atmosféru 

navoďte intimním osvětlením. Tip: aromatická svíčka s vůní vanilky, Country Life, 

399 Kč.“
137

„Z domu nevycházejte bez rozjasňovače, svůdné vůně a pohotové 

palety.“
138

 

 

Použité mýty: ženská nepolapitelnosti, ženská jemnost, obětování se pro 

krásu 

 

10.2.29. Nahá 
 

V líčení je často využíván i mýtus nahoty „Líčení jako nahá: Přibližuje se 

k vám, cítíte jeho dech na spáncích, je na dosah!“ 
139

Autorky jmenují, jak se nalíčit a 

co přesně použít za značku. Jedná se o návrat k mýtu přirozené krásy. Lehké líčení 

v tónech barvy kůže, podtrhne jen to nejdůležitější a zvýrazní přirozenost.  
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Použité mýty: přirozená krása, mýtus nahého těla 

 

10.2.30. Dámská jízda 
 

Často se objevuje i mýtus dámské jízdy: „Pakliže si nechcete protáhnout a 

zrelaxovat tělo, ale jen se svými kamarádkami vyrazit za dobrodružstvím či zábavou, 

zkrátka se trochu odreagovat a zapomenout na každodenní starosti, konkrétní výběr je 

jen a jen na vás. Nejlepší, co můžete udělat, je, jednohlasně se usnést na některém 

z velkých a větších měst Česka, kde to v noci žije, a udělat tah ulicemi, kde vás nikdo 

nezná. Mnohem zábavnější je ale podobný výlet v zahraničí.“
140

 

 

Použité mýty: ženské síly, mýtus přátelství mezi ženami 

 

10.2.31. Vyvolená 
 

Podobně častý je i mýtus výjimečnosti a vyvolenosti žen „Dejte sbohem stresu 

v práci, náročným nadřízeným i milujícím dětem, odřízněte spojení a objevte magické 

kouzlo exkluzivní dovolené jen pro vyvolené.“
141

 

 

Použité mýty: výjimečnost, elita 

 

10.2.32. Černá kočka 
 

Aby autorky nalákaly čtenářky ke koupi jimi vybraných výrobků, objevují se i 

zdánlivě neuchopitelné výkřiky, které však pracují s určitým zakořeněným mýtem: 

„Mňaúúú, nedejte na pověry a staňte se mrštnou šelmou kočkovitou.“
142

 Mýtus černé 

kočky je znám po staletí. Černá kočka nevěstí sama o sobě nic dobrého, i ke kočkám 

se v průběhu staletí staví jako ke lstivým tvorům, takže jejich symbolika není 

                                                        
140

 JIREŠOVÁ, I. Mezi námi: Víkendová dámská jízda. In: Harper’s Bazaar, 8/2006, s. 72 
141

 JANOTOVÁ, L. Sedm dní v ráji. In: Harper’s Bazaar, 8/2008, s. 30 
142

 KOCHOVÁ, L. Bazaar krása: Černá kočka. In: Harper’s Bazaar, 8/2008, s. 54 



59 

 

pozitivní. Oproti tomu ve starověkém Egyptě si koček vážili jako inteligentních a 

lstivých tvorů v pozitivním významu. Uctívali je. Kočka má však i jiný význam. Je to 

mýtus krásné ženy. Černá kočka jako tajemná a mystická žena.  Ideální konstrukce 

vepsané čtenářky chápe mýtus kočky v egyptském slova smyslu. Kočka je 

instinktivní. Nakonec tohoto mýtu využijí, aby doporučily určitý typ konzumního 

zboží. „Šelma na nočním lovu ocení dvě vůně Davida Beckhama.“  

 

Použité mýty: kočičí ladnost a mrštnost, šelma, lstivost 

 

10.2.33. Věčné mládí 
 

„Zajímáte-li se o novinky v oblasti přírodních prostředků, které výrazně 

zpomalují stárnutí (nejen pleti, ale i celého těla), pak čtěte pozorně, co si denně dávají 

k jídlu nebo po jídle Marc Jacobs, Madonna či Kate Moss.“
143

 

„Známe pár skvělých a jednoduchých triků, díky nimž si uberete pět či deset 

let. Budete-li ovšem chtít.“
144

 V textu autorky pracují s mýtem panenství, nevinnosti, 

s jejími atributy. Radí vybrat si světlejší odstín rtů. Stejně jako panna má průzračné 

rty bez jakékoli výrazné barvy, pouze světlé, přirozené. Další rada jsou dlouhé vlasy. 

Ty samy o sobě jsou symbolem ženství a panen. Žádná nikdy neměla vlasy krátké. 

„Usmějte se, zapamatujte si místo, kde se při úsměvu dělají dolíčky, a tam naneste 

tvářenku.“
145

 Dolíčky též evokují mládí, svěžest a roztomilost, přisuzovanou malému 

dítěti. „Líčení očí je pak měkčí a mladší ... Tužka více otevírá oči.“ Působí, že jsou 

větší.“
146

 Velké oči v sobě nesou mýtus mládí, ženy s tímto atributem jsou 

připodobňovány k dětským panenkám. 

 

Použité mýty: panenství, věčného mládí, nevinnosti,  

Popřené mýty: stárnutí 
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10.2.34. Vztahy 
 

Rubrika Vztahy zpracovává rozmanitá témata z oblasti sexuality, partnerství 

nebo společného soužití. Přináší různé pohledy na daná témata. Ať už z dílny muže 

nebo ženy.  

 

10.2.35. Muži podle ... 
 

Komentovat muže je jedním ze zásadních témat tohoto magazínu a také 

mnoha další, které jsou určené ženám. I zde se setkáváme s jakýmsi opinion 

leaderem. Svůj názor řekne veřejně známá žena, která má svou vlastní kariéru, třeba i 

rodinu. Žena, která je pro mnohé inspirativní. Výběr tedy není náhodný. Přesto je na 

vybraných příkladech z této podrubriky patrné, že názory i mytické využití se zde 

zásadně liší dle konkrétní respondentky.  Vybrala jsem proto dva kontrastující 

příklady z této pod rubriky.   

 

10.2.36. Muži podle Jolany Voldánové 
 

Např. Jolana Voldánová, známá televizní hlasatelka. „A proto mám ráda 

rozhodné a české muže, muže spolehlivé, kteří vždy stojí po boku své ženy. Muže 

moudré, kteří neztrácejí čas malichernostmi a muže, kteří každou další výzvu 

přijímají jako svou životní šanci.“
147

Přesto tento typ ženy mluví o onom neexistujícím 

dokonalém muži. Takže i tato inspirativní osoba věří, že takový muž existuje. Ideální 

konstrukce vepsané čtenářky je mýtem živena neustále.  

 

Použité mýty: spolehlivý muž, muž jako opora, moudrý muž 
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10.2.37. Muži podle Sáry Saudkové 
 

Pohled na muže se střídá na základě konkrétní opinion leaderky. Jestli to 

předtím byla Jolana Voldánová věřící na galantní muže, tak je to např. Sára 

Saudková, která tvrdí, že: „Muži jsou ve skrze velmi citliví, velmi zranitelní a velmi 

jemní. Právě tyto vlastnosti se sice přisuzují ženám, ale to je nesmysl. Avšak takový 

pohled na sebe si vypěstovaly samy, aby nevypadaly tak chlapácky a hrubě, ve 

skutečnosti jsou totiž velmi kruté. Pokud jde o muže, můžeme se na ně dívat jako na 

předmět lovu.“
148

 Podpora teze, že ženy jsou silnější než muži. Bortí archetyp muže 

lovce. 

 

Popřené mýty: citlivá žena, silný muž, muž lovec 

Použité mýty: citlivý muž, krutá žena, muž jako předmět lovu  

 

10.2.38. Dokonalý muž - transformace 
 

„Zbavte jej nectností“
149

 – text pojednává o tom, že když nemůžete stále najít 

toho pravého, tak se alespoň snažte současného předělat ve váš prospěch a změňte 

jeho špatné vlastnosti na dobré. „Když jsme v redakci přemýšlely o tématech na 

prosincové číslo, napadlo nás, že bychom si mohly nadělit pod stromeček dokonalého 

muže. Každá z redaktorek se pokusila objekt svých snů popsat. Když jsme však 

porovnaly jednotlivé výtvory, ukázalo se, že máme o ideálním muži naprosto odlišné 

představy. Takřka jednomyslně jsme se však shodly na vlastnostech, které by podle 

nás ideální muž mít rozhodně neměl – například aroganci, ješitnost, hypochondrii a 

mnohé další. Poradíme vám, co dělat, abyste ho všech jeho mínusů zbavila.“
150

  

Protože dokonalý muž podle tvůrců obsahu neexistuje, snaží se v textu 

poradit, jak změnit současného partnera. Pracuje s dávno zakořeněnými mýty o 

mužích, jako je ješitnost, arogance, hypochondrie, šovinismus, egoismus nebo třeba 

pozérství či nepořádnost a buranství. „Rčení, že všichni chlapi jsou ješitní, bohužel 

není fráze. Jsou namyšlení, vztahovační, všechno si berou osobně a potřebují být 
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neustále ujišťování o své dokonalosti, neomylnosti a úspěších u žen. (...) Nakonec 

svůj vztek obrátí proti vám. Když skončí, je z vás troska bez špetky sebevědomí, jež 

se bude stydět vystrčit nos ze dveří. Jemu je však mnohem lépe. (...) Nenechte se 

zahnat do kouta. Přece si nebudete dávat pozor na ústa, kdykoli s ním budete mluvit, 

jenom proto, aby se ho to náhodou nedotklo. Ješitní muži se napravují velice těžko, 

takže začít budete muset u sebe. Naučte se jeho řeči ignorovat. (...) Když budete mít 

štěstí, nakonec mu dojde, že se chová jako hlupák, a přestane.“
151

 

Je to tedy opět na té silné a lstivé ženě, která dosáhne svého jen díky své síle a 

inteligenci a schopnosti se ovládat a některé věci ignorovat. Muž sám o sobě je zde 

brán pouze jako hloupá schránka. Snaha ženy mu dojde a přestane se nevhodně 

chovat pouze v případě, že bude mít žena štěstí.  

Zajímavá je práce s dalším mýtem o nachlazeném muži, který je v naší 

společnosti hluboce zakořeněn. „Muži často vytahují svou velkou silou a okolností 

vůči všem možným chorobám, ale stačí, aby je ofoukl mírný větřík nebo aby je 

maličko zaškrábalo v krku, a v mžiku se roztřesou strachy o svoji najednou křehkou 

tělesnou schránku. Z komára udělají velblouda a pak si ho patřičně užívají. Zatímco 

vy musíte i s devětatřicítkou do práce, na nákupy, k plotně, pro děti do školy, 

k vysavači, prachovce a ještě na třídní schůzku, váš drahý manžel leží s mírnou 

chřipkou v posteli až po krk zabalený do peřin a dělá vám ze života učiněné peklo.“
152

 

Text je doplněn fotografií, o které lze říci, že vystihuje přesně takového toho 

dokonalého muže, který je ješitný, pozér, z výrazu arogantní a egoistický. Jediné, co 

na první pohled nekoresponduje, je nepořádnost a buranství.  
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                                                           Vizuál č. 11 153 

 

 

 

Popřené mýty: dokonalý muž 

Použité mýty: mužská ješitnost, mužská hypochondrie, muž jako předmět 

změny 

 

10.2.39. Polygamie 
 

Autorky vyzdvihují špatné mužské vlastnosti. Uvádějí ideální konstrukci 

vepsané čtenářky do světa mužů, tedy v jejich významu plného nevěry a falše. 

Demonstrují to na extrémních případech. Aby ještě zbytek těch důvěřivých 

přesvědčili o opaku. „Většina bývalých milenek o mých oficiálních partnerkách 

věděla. Bylo jim tedy jasné, do čeho jdou a co od vztahu se mnou můžou očekávat. 

Současná milenka bohužel netuší nic, a je tudíž přesvědčená, že je to pravou a jedinou 

navždycky, což je dost velký problém. Místo jedné domácnosti mám dvě a místo 

jedněch řečí o budoucnosti musím vést hned dvoje. Proč nejsou spokojené s tím, co 
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je?“
154

 Text ilustruje i fotografie, na které je vyobrazen smějící se muž mezi dvěma 

ženami, přičemž jedné nic netušící sahá na koleno a s další se dohaduje na nevěře, což 

je očividné z jejího koketního pohledu.              

 

           

                              Vizuál č. 12 155 

 

Použité mýty: muž záletník, polygamie, naivní žena 

Popřené mýty: spokojená milenka 

 

10.2.40. Přátelství mezi ženami 
 

Dalším mýtem je přátelství mezi ženami. Právě něha a láska, které jsou 

připisovány ženám, jsou pro citový vztah žen mnohem důležitější. Žena dokáže dát 

ženě mnohem více lásky a porozumění než muž. Problém je pouze společenský. 

V dnešní době není takto intenzivní přátelství mezi ženami příliš markantní, ale 

existuje. Je to proto, že: „ Ženy v tomto věku bývají vůči sobě ostražité, nemají na 

sebe čas, a i když se navzájem svěřují s intimními záležitostmi, něha se z jejich vztahu 

dávno vytratila. Láskyplná objetí a tulení k sobě jsou vidět zřídkakdy. Důvod vězí 

především v podvědomém strachu, že něžné dotyky mezi osobami stejného pohlaví, 

které nejsou homosexuálně zaměřené, se nehodí k normálním projevům dospělého 

člověka.“
156
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V českých pověstech je na přátelství mezi ženami také kladen velký důraz. 

Neméně důležitým je renesanční pohled na něžné přátelství žen. Předsudky a strach 

dnešní společnosti by měly hrát menší roli. I když jsou zde hluboce zakořeněny zvlášť 

kvůli Sigmungu Freudovi a jeho psychoanalýze. Na lásku mezi ženami se pak začalo 

pohlížet jako na něco vybočujícího.  

 

Použité mýty: ženské přátelství, ostražitost před intimitou 

 

10.2.41. Riziková dieta 
 

 I když je mýtus štíhlé postavy důležitým milníkem, probíhá u ideální 

konstrukce vepsané čtenářky vnitřní boj.  Tvůrci obsahu nemohou zcela dopustit, aby 

byl ideál krásy jediným možným řešením, proto upozorňují i na možné nežádoucí 

účinky jistých praktik a stávají se tak z nich rádci, kteří mohou a nemusí zakrývat své 

záměry. V životě přeci nejsou nejdůležitější hubená stehna. „Je pravda, že teď má o 

čtyři centimetry užší stehna, nejsem si ale jistá, jestli to za to opravdu stálo. Do 

dneška přemýšlím, zda moje odhodlání a touha po dokonalosti byla správná. Jen se 

modlím, aby opravdu lipostabil neměl žádné vedlejší účinky.“
157

 

 

Popřené mýty: štíhlá postava jako symbol ženské krásy, hubnutí za každou 

cenu 

 

10.2.42. Celibát 
 

                  Sexuální abstinence. Jak je to vůbec možné? Sexuální tematika je běžnou 

součástí magazínů pro ženy. Otázka celibátu je zajímavou otázkou pro spoustu lidí. 

Nejde tedy o téma samé, ale o jeho uchopení. Jak je zpracováno. V textu se 

setkáváme s všeobecně známými mýty zakořeněnými v naší společnosti. Celibát jako 

takový nedrží ani jeden z dotázaných. Vesměs se jedná o lidi, kteří neměli delší dobu 
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pohlavní styk. V mytologickém zabarvení jsou snad všechny postavy. Již úvodní text 

definuje uvažování o této problematice. 

 „Většina z nás si bez sexu nedokáže představit svůj život. Někteří dokonce 

ani jediný den. Podle toho, jak často a otevřeně se o sexu v posledních letech mluví, 

by se skoro zdálo, že sex vládne světem. Kdo nesouloží nebo alespoň po sexu netouží, 

jako by se vyčleňoval z takzvané normální společnosti, v níž sex hraje jednu 

z hlavních rolí.“
158

 Mýty, se kterými pracují, jen dokládají a živí. 

 „Rozhodně to není žádný nesmělý mladík se špatnou pletí, mastnými vlasy a 

dominantní matkou, která by ho měla od rána do večera pod kontrolou.“
159

 Stále je 

zde zakořeněn mýtus odpudivého člověka, kterého nikdo nechce. Jeho atributy jsou 

třeba mastné vlasy a špatná pleť. Proto je k podivu, že někdo, kdo není takový, je 

v celibátu, třeba jen proto, že zažil bolestný rozchod a nechce se znovu otevřít. Jaký 

jiný důvod než odpudivý vzhled?  

Opět je zde kladen důraz na mýtus krásného vzhledu jako na to prvotní a 

nejdůležitější. To na čem nejvíc záleží. Dalším klasickým mýtem je freudovský 

oidipovský komplex. „Jeho matka ho chovala jako v bavlnce a nikdy k němu nepustila 

ani kamarády, natož holky. Když už si nějakou přivedl, chovala se tak hrozně, že už 

k nim ta dotyčná nikdy nepřišla.“
160

Pracují tedy s mýty v dnešní společnosti hluboce 

zakořeněnými.  

 

Použité mýty: absence sexuálního aktu jako výraz nízké atraktivity, 

oidipovský komplex 

Popřený mýty: celibát 

 

10.2.43. Mužský a ženský pohled 
 

Součástí časopisů je mužský a ženský pohled na věc. V textu pracují se 

základními stereotypy. Postaví proti sobě dvě postavy. Muže a ženu. Popíší jejich 

myticky zakořeněné pohledy na věc. Článek se týká sledování porna.  
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Manželský pár řeší krizi. Muž sleduje raději porno, místo toho, aby měl 

sexuální styk se svou ženou. „Podle Anny je potíž v tom, že ona o sex zájem má, ale 

její manžel to neakceptuje. „Když se s ním chci milovat, pak s někým, koho mám 

ráda, s kým si rozumím a s kým chci být. Nepotřebuji žádné náhražky. Porno přece 

nemůže člověka nikdy dokonale uspokojit. Chybí v něm jakýkoli osobní cit a láska. 

Porno je prázdné. Je to jenom taková gymnastika, která vede k fyzickému 

uspokojení.“
161

 Muž reaguje: „Není osobní, jde se rovnou na věc. Nemusíme hodinu 

před sexem trávit předehrou a hodinu po ní poslouchám vyznání, jak nás milujete, 

když se nám zavírají oči únavou. To není tak, že bychom to nechtěli dělat nikdy, ale 

občas to prostě chceme mít rychle za sebou. To je rozdíl mezi mužským a ženským 

vnímáním sexuality. Muži jsou dobyvatelé a i ti nesmělí by v hloubi duše nejraději 

svedli každou ženu, která okolo nich projde. To ale nejde. Když mají hodnotný 

partnerský vztah a nechtějí své partnerce ublížit, je to dokonce naprosto 

nemyslitelné.“
162

  

Stojí tu dva protipóly, které nekorespondují s většinovým laděním časopisu. 

Žena má být silná, k sexu přistupovat bez mýtu pro ni typickým, jako je žena, která 

potřebuje něhu a lásku. K sexu se má stavit prakticky jako muž. Místo toho text 

doplňují radami, jak vlákat muže zpět na lože. Je zde vykreslen typický případ. Žena 

zde rozhodně není vykreslena jako ta silná a na muži nezávislá.  

 

Použité mýty: protiklad mužského a ženského světa, mužská sexualita 

Popřené mýty: silná a na muži nezávislá žena, tabuizace pornografie, něžná 

žena 
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10.2.44. Žena není hospodyňka 
 

Další mýtus, který popírá, je mýtus ženy jako hospodyně. Tedy, jakožto jejího 

jediného možného naplnění. Staví se k němu nechápavě. „České ženy zešílely. 

Hýčkají si své bytečky jako drahokamy a otravují tím své okolí.“
163

 Přístup k tomuto 

mýtu je zřejmý. Mluví o tzv. typické české ženě a jejím životním stylu, který není pro 

autorku rozhodně lichotivý a sama ho odmítá. Vnukává čtenářkám představu, že život 

není přeci jen o perfektně čisté domácnosti a péči o druhé. „Negativní posedlost 

domácností nemá negativní vliv jenom na partnerský vztah, ale také na zbývající 

členy rodiny. Neustálým sekýrováním, co kde musí či naopak nesmí být, trpí 

samozřejmě i děti.“
164

 Mýtus je v českém prostředí hluboce zakořeněn hlavně díky 

socialismu, který zde panoval přes čtyřicet let. Pracující žena se musela o vše sama 

postarat, mít domácí hospodyni bylo považováno za buržoazní zvyk. Proto jsou české 

ženy vesměs proti výpomoci. Autorka doporučuje pořídit si služku.   

                              

                                 

                                                            Vizuál č. 13 165 

        

Vizuál jasně demonstruje autorčin záměr a postoj. Avšak nevztahuje se 

k tématu cele. O mužích, jako o pomocnících v domácnosti, zde není zmínka. Žena je 

vyobrazena s vysavačem, ale také s podpatky a rebelským účesem.  
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Černé je i tričko s nápisem rock’n’roll. Což můžeme přeložit jako válcování. 

Pojmenován je tak i hudební styl. Evokuje tím, že bortí mýtus ženy hospodyně. 

Důležité je, jakým způsobem drží hadici od vysavače. Ruka má nastavenou stejně, 

jako kdyby dávala palec dolu, což je mezinárodní symbol nespokojenosti, nesouhlasu.   

 

Použité mýty: posedlost čistotou 

Popřené mýty: žena hospodyně 

 

10.2.45. Přátelství mezi mužem a ženou 
 

Mohou být muž a žena přáteli? Mýtus přátelství mezi mužem a ženou je 

dalším, který prostupuje texty.  „Na přátelství mez dvěma lidmi opačného pohlaví 

mají obecně vzato muži a ženy poněkud odlišné názory. Ženy jsou často přesvědčené, 

že to jde. Myslí si, že ony si dokážou povídat s mužem, aniž by se jim mezi věty 

pletla slova jako sex, vztah a láska. Muži se zase ve své ješitnosti rádi pasují do rolí 

lovců, dobyvatelů a až na výjimky berou ženu jako kořist nebo potenciální milenky a 

podle toho se k nim také chovají.“
166

 

Pracují zde s mýtem muže, jakožto omezeného lovce, který pohlíží na ženu 

pouze jako svou kořist. Přičemž žena je ta inteligentní a je přesvědčena, že to jde. 

Text se staví negativně k mužům už svou dikcí. Muži totiž nejsou lovci, ale rádi se do 

té role pasují.  Výsledkem celého textu je to, že při dodržování určitých pravidel, 

může k přátelství dojít a je udržitelné.   
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                                       Vizuál č. 14167 

                                          

Doprovodná fotografie téma lehce ironizuje. Je zde vyobrazena žena a muž, 

oba na rybách. Což je typicky mužská zábava. Jedná se právě o lov. Ale pasivní. Žena 

sedí a tváří se vyzývavě, stylizuje se do role koketní školačky, což evokují dva copy a 

podkolenky. Má červenou kšiltovku. Červená barva značí vášeň. Muž sedí a tváří se 

arogantně. Vzájemně se na sebe nedívají 

 

 

 

Použité mýty: muž lovec, žena kořist, přátelství mezi mužem a ženou  

 

10.2.46. Svobodná matka 
 

Problematika svobodných matek je též jedním z mnoha témat. Při radách, jak 

si najít partnera, pracují s mýtem muže, který se nechce vázat a děti přímo 

nevyžaduje.  S mýtem muže, který není dokonalý a nepotká ho žena na ulici.  

„Po jednom rozvodu a několika dalších nepodařených pokusech máte jasno 

v několika věcech. O prince na bílém koni nestojíte. Vysnění princové jsou totiž něco 

jako chiméra. Přelud, který na dálku hezky vypadá a vzbuzuje velké naděje, ale 

jakmile se k němu přiblížíte, rozplyne se a je po nadějích. Nehledáte ani svůj dívčí 

ideál – vysokého, urostlého, vlasatého, s plochým břichem a krásným úsměvem. 

Beztak mu dříve či později břišní svaly povolí a vlasy prořídnou. Parťák na 
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dobrodružné cesty a na večírky vás také ani trochu neláká. Potřebujete především otce 

– samozřejmě pro své dítě, ne pro sebe. Ale kde ho vzít, když nikam do společnosti 

nechodíte a veškerý váš společenský život se odehrává v práci, tramvaji a 

samoobsluze?“
168

  

Dále pracují s mýtem upracované ženy, která se stará o své potomky, nikam 

nechodí a nemá tak prostor nikoho poznat. Je prakticky odepsaná a měla by přestat 

snít.  

„Že by si vás sympatický, inteligentní a svobodný kolega, samozřejmě 

všeobecně známý svým vřelým vztahem k dětem, který se projevuje charitativními 

aktivitami, po několika letech náhodou všiml, jak jste báječná, a došlo mu, že i on vás 

vlastně po celou dobu tajně miluje, je bohužel dost nepravděpodobné. Když trochu 

změníte šatník, možná si všimne, že jste vlastně docela kus, a bude ochoten se s vámi 

po firemním večírku vyspat. Pro režiséry romantických komedií a béčkových thrillerů 

jsou zápletky na pracovišti vděčným tématem, ale vy od svého nového vztahu o moc 

víc než občasný nezávazný sex nečekejte.“
169

  

Pracuje s mýtem ženy, která stojí nohama na zemi a uvažuje reálně. Opět 

podtrhuje vzhled, který vidí jako alespoň malé východisko. Mýtus muže samce, od 

kterého můžete čekat maximálně pohlavní styk. Žena uvažuje reálně a je schopna si 

uvědomit, jestli chce otce nebo milence.  
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Fotografie k textu ilustruje idylický pár. Oba se usmívají, drží se za ruce a 

jedou na kolečkových bruslích v parku u fontány. Vše je ale jen sen, nedosažitelná 

představa.  

Použité mýty: svobodná matka, strhaná žena, žena bez východiska, krása jako 

jediné řešení 

Popřené mýty: ideální muž 

10.2.47. Opravdu svobodná 
 

Problematiku svobodných matek řeší i z pohledu svobodné volby. Mýtus, že 

svobodná matka musí být nutně nešťastná, se snaží bortit a kompenzují ho finančním 

zajištěním. Vypráví příběhy žen, které si nehledají partnery, dokážou sebe a své děti 

finančně zajistit a stav si i užívají. Snaží se vnést mýtus svobody v pravém slova 

smyslu. „Je svobodná! Má dítě, ale nikdo jí do toho nekecá. Má peníze, protože si to 

v životě zařídila tak, že její kariéra nijak nekoliduje s mateřstvím. Má dost prostředků, 

aby si zaplatila paní na hlídání a na úklid, školku a vzala dítě nebo děti každý rok na 

hezkou dovolenou. Když potřebuje doma něco opravit, přestěhovat nebo zařídit 

jakoukoli jinou spíš mužskou práci, zavolá si firmu nebo hodinového manžela.“
171

 

Všechny dotázané ženy se k této situaci, ve které se ocitly, staví pozitivně. Mají čisté 

měsíční příjmy nad 40 000 Kč. Text doprovází idylická fotografie matky s dcerou. 

Všechny dotázané ženy tvrdí, že mužský element jim v domácnosti nechybí.  
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Použité mýty: svoboda, emancipace, nezávislost, bohatství 

Popřené mýty: otcovství, žena závislá na muži, tradiční model rodiny 

 

10.2.48. Bondáž 
 

„Na sexu je hezká jedna věc: mnohokrát vše, co jsme zažili či zažíváme, 

vzniká intuitivně. Přemýšlela jsem snad, co se právě děje, když mě před lety poprvé 

spoutával partner koženým páskem narychlo vytaženým ze svých kalhot? Nebo když 

já ho přivázala konopným provázkem k rezavé trubce kdesi ve sklepení domu na 

Starém Městě?“
173

  

Mýtus sexuální dominance je v naší společnosti zakořeněn od pradávna. Muži 

byli vždy považováni za dominantní druh, a to na všech možných polích. Není proto 

k podivu, že se během staletí vyvinuly různé sexuální praktiky, které tento mýtus jen 

přiživovaly. Mýtus submisivní ženy, která si ve své podstatě tento stav užívá, je 

dalším, jež je hluboce zakořeněn. Příkladem toho je i mnoho děl z kinematografické 

dílny. Připomeňme třeba v současnosti velmi rozporuplný snímek Fifty Shades of 

Grey
174

.  

Žena, bez ohledu na to, jestli je jinak silná osobnost a úspěšná, inteligentní, si 

tento stav užívá, je jí příjemný.  „Základem je pocit nejistoty plynoucí ze svěření 

kontroly nad svým tělem někomu jinému, a tím pádem i ztráty možnosti obrany – co 

kdyby se dělo něco, co by spoutanému nebylo po chuti.“
175

  

Mýtus je v nich odjakživa pěstován. Některé tyto praktiky přímo vyhledávají.  

„Stala jsem se bezmocnou, odevzdala jsem se mu, a kdyby se v té chvíli 

rozhodl k čemukoli, nemohla bych se bránit. Nebyla to tak úplně pravda, v koutku 

duše jsem věděla, že ručník nebo utěrka velkou službu neudělají, nebudu-li chtít – a 

zapsala jsem si za uši, že nesmím zapomenout obstarat pořádný provaz. Ale přes to 

jsem cítila zvláštní chvění. Každému, kdo to nezkusil, mohu tuhle neobvyklou 

praktiku jedině doporučit. Ta směsice strachu, vzrušení i studu je neopakovatelnou 
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emocí, kterou si nevychutnáte jinak, než že ji prožijete. Bondáž je kořením, sladkým i 

pálivým, které ochutí váš už mdlý sexuální život a umožní dosažení prožitků jinak 

nedosažitelných.“
176

  

Ten pocit je pro ně vzrušující. Dobrovolně ho podstupují. Pracují s mýtem ku 

svému prospěchu. Obrací ho do pozitivní role. A protože tyto praktiky mohou být 

vzrušující i pro muže, nabádají ženy, ať to vyzkouší i na ně. Ovšem s trochu větší 

vervou, než byl popis ženský. Mýtus obrací naruby a ony chtějí ovládat muže. I tento 

pocit je slastný.  

„Stát se mělo jenom to, co jsem sama určila a sama chtěla. Jeho bezmoc mě 

vzrušovala téměř stejně jako několik dní předtím má. Všimla jsem si, že i on je 

vzrušený, nepotřeboval žádnou stimulaci na to, abych ho mohla vzít do úst. Pokoušel 

se mě přitom hladit svázanýma rukama po vlasech – to mě rušilo, a tak jsem mu je 

spoutala raději za zády. Když jsem si s ním pohrála, prohlásila jsem, že si musím 

odskočit, a práskla jsem dveřmi od bytu. Nevěděl, že jsem neodešla, ale možná se 

toho trochu bál. Tím spíš, že jsem se odebrala s otevřenou lahví šampaňského a 

krabičkou cigaret na balkon a tam rozjímala, co s ním provedu.“
177

 

Zrovnoprávnila mýtus. Ona není submisivní. Role se obrátily. Z textu je cítit i 

pocit vítězství nad mužským pokolením. Šampaňské se pije při oslavách. Rozjímání 

nad tím, co ještě provede, evokuje pocit klidu. Muž je spoután a žena si v naprostém 

klidu užívá svou chvíli moci.  
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Ilustrace, která text doprovází, je všeříkající. Tmavovlasá žena s hustou hřívou 

a v červených minišatech značí, jejichž barva značí mnohé. Vyjadřuje moc, razantnost 

nebo odvahu. Bývá hojně spojována se sexualitou a vášní. Žen se usmívá a tváří se 

šibalsky. Má svázané ruce za zády šedým šátkem. Svůj stav si užívá, ale přitom je 

stále jako že při vědomí. Je bdělá. Má na sobě podvazky, což je v dnešní společnosti 

znak sexuality. Muž se na ni také usmívá a drží ji pevně za pas. Má bradku a široké 

tmavé obočí, což je znakem mužnosti. Je celý oděn do modré barvy která je opakem 

červené. Značí rozum, ochranu, klid a bezpečí.“
179

 

 

Použité mýty: mužská sexuální dominance, ženská submisivita, sexualita 

bezmoci, sexuální emancipace  

 

10.2.49. Tabu 
 

Autorky někdy odkrývají i mýtus tabuizovaných témat a polemizují nad nimi. 

Jedním z příkladů je třeba incest. Mýtus vznikl až někdy v moderní společnosti. 

Bývalo běžné, že se mezi sebou rozmnožovala šlechta apod. „Když se podíváme na 

incest historicky, není skoro jasné, proč je tabuizovaný a démonizovaný. Zatímco 

takový sadomasochistický sex se bere jako něco vcelku běžného, zpráva o milostném 

poměru bratra a sestry se zaručeně dostane na přední stránky novin a navíc s patřičně 

negativní odezvou.“
180

 

Dalším tabuizovaným tématem je vražda: „Dusí vás, ponižuje, chová se k vám 

arogantně, dělá žárlivé scény a pořád se hádá. Dokázala byste ho zabít?“
181

 

Že sexshop je tabuizované téma, nelze snadno říct. Přesto s tímto mýtem 

pracují. Vychází z mýtu, že žena a sexuální pomůcky nejdou dohromady. Jediné, 

koho pro své uspokojení potřebuje, je muž. Stydět by se ale neměla. „Všechno chce 

trénink. I návštěva sexshopu. A je to jako ve škole – čím dřív se začnete učit, tím dřív 

to budete umět, tedy tím dřív ztratíte ostych vstoupit do jámy lvové.“
182
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Použité mýty: incest, vražda, sebeuspokojování 

10.2.50. Horoskopy 
 

Mýtus pověrčivosti souvisí s hluboce zakořeněným mýtem věšteb apod. Již 

z pohanských let. A i když se dnešní společnost považuje za racionální, neustále zde 

tento mýtus přetrvává. Lidé se stále ve skrytu duše obávají třináctých pátků v měsíci, 

rozebírají sny a nechávají si věštit z karet. Každý se k tomu staví jinak, ale neustále je 

to všude kolem nás, což znamená, že lidé věří. Ať už na povrchu nebo uvnitř.  

S tím souvisí i horoskopy. Jsou prakticky v každém čísle časopisu pro ženy. 

Jsou všudypřítomné. V Harper’s Bazaar jsou horoskopy každý měsíc a poslední čísla 

určitého roku přinášejí velký horoskop na celý rok. I když spousta lidí bude tvrdit, že 

na to nevěří, je už takovým zvykem si je přečíst. Proto se jim časopisy neustále 

věnují. „Hurá za zábavou. Že se tváří kysele a nikam se mu nechce? Jen ho vytáhněte 

ven. U známých zažijete pořádně divokou party. Jen při přesvědčování volte mírnější 

prostředky. Mohlo by se stát, že si místo neobvyklého zážitku dopřejete vcelku 

obvyklou hádku. Milý se zaberaní a pak už s ním nesvedete nic.“
183

  

Mystika je všudypřítomná. I přesto, že se po staletí věštění a mýty oficiálně 

neuznávaly, lidé v ně stále věřili a hledali cestu, jak se dozvědět více. I nad hranice 

racionálna. Nejsou to jen horoskopy, ale i články, které pojednávají o pověrčivosti 

apod. „Zrcadla, kočky, třináctka ... Tohle všechno se dá anulovat správnými triky. 

Když vám vypadne řasa, hoďte ji za sebe a něco si přejte. To samé platí i v případě, 

když uvidíte padající hvězdu.“
184

  

 

Použité mýty: osudovost, pověry, věštba 
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10.2.51. Živočišný milenec 
 

Mýtus dokonalého milence vychází z představ o muži lovci. „Sen mnohých 

žen. Přijde vysoký, urostlý, chrabrý hrdina, uchopí svou milou do náruče, aniž by se jí 

ptal, jestli se jí to líbí, unese ji a ona, zmožena jeho kouzlem, mu podlehne. Hrdina 

vypadá trochu jako bájný rek z pověstí.“
185

  

Vzápětí však tento mýtus potírají. Tito milenci totiž vůbec nejsou ti nejlepší, 

protože: „hrdinové, kteří ve středověku chytali ženy za vlasy, aby si je podrobili, a 

dodnes jsou přesvědčeni, že žena patří především k dětem a plotně, se řadí ve 

skutečnosti k nejhorším milencům vůbec.“
186

  

Zastávají názor, že žena pro plození potřebuje partnera, a ne vůdce. Další 

mýtus, který bortí, je ten, že primitivní jedinec je sexuálně výkonnější. Všeobecný 

mýtus, že vzdělaný muž je nezábavný, a tudíž po sexuální stránce nenápaditý, je zcela 

nesmyslný, ba naopak.  

 

 

Použité mýty: muž jako partner,  

Popřené mýty: primitiv jako dobrý milovník, inteligentní muž jako 

nezábavný, muž jako vůdce 

 

V kontrastu k tomuto tématu je uveřejněn i názor Radima Uzla, který není 

pravidelným autorem.  

10.2.52. Jak to vidí  
 

K tématu se vyjadřuje sexuolog Radim Uzel. Zastává tedy jakýsi mužský 

pohled na věc. „Ošklivý a chytrý muž mívá někdy úspěch u žen, ale pohledný blbec je 

prostě neodolatelný.“ 
187

 Sám pracuje s mýtem toho, že muž, když už je chytrý, tak 

nemůže být hezký, ale neodolatelný je vždy jen blbec.  

Tento mýtus je v naší společnosti hluboce zakořeněn a neustále se s ním 

pracuje jako s tezí. Mýtus lovce, muže silného, výrazného ochlupení, sám považuje za 
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nejlepšího sexuálního partnera, na základě přirozeného výběru v přírodě. „Pozná se to 

podle trojúhelníkové postavy, kde poměr mezi svaly a tukem se přiklání jednoznačně 

na stranu vypracovaných bicepsů; taky tělesné ochlupení ledacos napoví. V obličeji 

nemusí být zrovna plnovous typu Krakonoš, zkušenému ženskému pohledu stačí 

lehký namodralý odstín v čerstvě vyholené tváři.“
188

 

Sám pak ale dodává, že ženy dávají přednost imitaci. „Ženy neusilují ani tak o 

krásného muže, jako spíše o muže, který měl mnoho krásných žen. (...) Chytrá žena si 

proto někdy najde hodného, nikterak atraktivního manžela s poměrně dobrým 

postavením a slušným bankovním kontem a geny pro své děti si obstará jinde.“
189

  

Mužský pohled na věc je zde pravděpodobně záměrně podán tak, aby 

nekorespondoval s ženským názorem. Přičemž by se dalo uvažovat i o mýtu lstivosti, 

který je přisuzován ženám. Dosáhnou přesně toho, co chtějí. Doplněno je to fotografií 

Radima Uzla usmívajícího se od ucha k uchu.  

 

                             
                                                      Vizuál č. 17 190 

 

 

 

                                                        
188

 SCHMIDTOVÁ, Š. Jak to vidí. In: Harper’s Bazaar, 10/2006, s. 48 
189

 Tamtéž, s. 48 
190

 SKLENÁŘ, D. Jak to vidí. In: Harper’s Bazaar, 10/2006, s. 48 



79 

 

10.2.53. Partnerská výměna 
 

Podporují v ženách celkově mýtus, že když v dlouholetém vztahu není 

sexuální akt častý, tak to není normální. Nedostatek sexu ve vztahu jako problém. 

Většinou jediný problém, který je potřeba řešit. Pracují s mýtem šachové rošády, což 

je výměna krále s věží. Jedná se tedy o výměnu. Mýtus lze aplikovat i na partnerské 

vztahy. Není tajemstvím, že výměna partnerů ve vztazích probíhá s tím, že jde pouze 

o sexuální akt. Všeobecně je v naší společnosti zakořeněn mýtus, že tato představa je 

lákavá, ale neřeší partnerkou krizi, ale vzbuzuje další pochybnosti. Což je dáno 

mýtem monogamie. V naší společnosti je zcela běžný a není možné, aby muž 

oficiálně pojal více žen za manželky a naopak. Právě proto je v naší společnosti 

prakticky nepřijatelná i partnerská výměna a pohlížíme na ni jako na potenciální 

konec vztahu nebo prohloubení krize. Přitom od počátku věků bylo na sexuální 

vztahy pohlíženo volně a mnohoženství bylo běžnou součástí. V některých 

společnostech ještě dnes je. Ale západní kultura na to takto nepohlíží. Oba jedince 

však může tento stav přitahovat. I ženy, které mnohomužství snad ani běžně 

nepraktikovaly. Ženám je přisuzován pouze monogamní vztah.  

S nápadem na výměnu přišel partner mužského rodu. Což je též dáno mýtem, 

který je mužům připisován, a to již zmíněná polygamie. „Takže on chce spát s jinou 

ženou. A aby neztratil morální kredit, navrhl výměnu. Když budu s jiným mužem spát 

také já, nebudu mi moci nic vyčítat. Představila jsem si, že se jako na povel miluji 

s jiným mužem, zatímco můj manžel je v tu samou chvíli v jiném bytě v milostném 

objetí s jinou ženou, a kupodivu se nedostavila nechuť ani odpor. Naopak. Vzrušovalo 

mě to!“
191

 Žena přemítá všechny myticky zakořeněné možnosti. Právě proto, že je do 

mýtu silně položena, nesympatizuje. Ale když upozadí obavy, uvědomí si, že ji 

představa vzrušuje. Na poli představivosti jsou ženy s to s takovou situací souhlasit. 

Výměnu odsouhlasí.  

 „Pokud jde o rošády, příště zůstanu u šachových. Milostné rošády elegantní 

nejsou, o geniálním tahu se pak nedá mluvit vůbec. Jsou upocené, upachtěné a nám 

přinesly jenom vzájemné pochybnosti. Já je mám určitě a ty manželovy tuším. 

Bezpochyby se v duchu také ptá, jaký asi Karel byl a jestli po něm netoužím. 
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 TEREZA T. Mezi námi: Milostné rošády. In: Harper’s Bazaar, 8/2006, s. 51 
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 Toužím. Ale jako po tajném milenci. Po čem asi touží on? Po čem Markéta 

s Karlem? Neuvědomili jsme si jednu věc. V partnerských vztazích žádné malé 

rošády neexistují. Malé rošádičky už vůbec ne. Na velkou rošádu jsme nebyli 

připravení.“
192

 Po uskutečnění aktu se k tomu staví negativně a nevidí v něm řešení 

partnerských problémů. Jak se k tomu staví její partner, už zjištěno nebylo. Je zde 

tedy podpořen mýtus, že polygamie je špatná a rozhodně není řešením partnerské 

krize. Fotografie dokresluje myšlenky ženy.  

 

 

 

                            
                                                            Vizuál č. 17 193                                 

 

Fotografie ilustruje představu ženy o partnerské výměně. Ve středu je ona se 

svým partnerem v objetí, on drží v ruce skleničku s drinkem a vzájemně se dívají do 

očí. Jedná se o počáteční fázi, kdy si ona myslí, že by se jejich problémy mohly 

doopravdy zvrátit. Má krátké šaty a úzké vysoké podpatky, což znamená, že se cítí 

dobře a pro svého partnera přitažlivá. Kolem ní jsou ženy, kterým není zcela vidět do 

obličeje. Jsou vysoké a štíhlé. Představují současný ideál krásy.  

 

 

                                                        
192

 TEREZA T. Mezi námi: Milostné rošády. In: Harper’s Bazaar, 8/2006, s. 51 
193 FRISINA, S. Mezi námi: Milostné rošády. In: Harper’s Bazaar, 8/2006, s. 50 
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Vyobrazují její obavy. Jedna je pouze ve spodním prádle. Dole sedí dva muži. 

Jeden je do půl těla svlečený a druhý ve smokingu. Symbolizují její touhu vyzkoušet 

někoho jiného, nového. Je jim zcela vidět do obličeje. Zajímavé je, že prakticky 

veškerý oděv je černé barvy. Jak jsem se již zmiňovala výše značí strach, temnotu.“ 

Strach z přijetí výměny. 

 

 

Použité mýty: monogamie, milostná rošáda, partnerská krize, touha po 

neznámém 

Popřené mýty: polygamie 

 

10.2.54. Sex léčí  
 

Mýtus sexu jako léku. Sex léčí a uzdravuje, pomáhá překonat všechny strasti. 

„Na sex zkuste myslet třeba u zubaře. Ne proto, že by vás mělo vzrušovat pomyšlení 

na bolest nebo zubařskou vrtačku, ale protože už pouhá představa milování působí 

magicky a pomůže vám od strachu i bolesti.“
194

 

Autorky pracují i s mýtem sexu jako prostředkem k hubnutí. „Chcete 

zhubnout a stále se to nedaří? Zkuste ničení ve fitku proložit vášnivým milováním. 

Pokud si užijete sex třikrát týdně, máte jistotu, že je dole víc než osm tisíc spálených 

kalorií ročně. Stejně snadno zabírá sex také na celulitidu.“
195

 

 

Použité mýty: sex jako lék, sex jako prostředek hubnutí, sex jako prostředek 

relaxace 

 

 

 

 

 

                                                        
194

 KADAVÁ, E. Pod povrchem: Pan doktor sex. In: Harper’s Bazaar, 8/2006, s. 84 
195

 Tamtéž, s. 84 
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10.2.55. Osudová přitažlivost 
 

Osudová přitažlivost mezi mužem a ženou je ve většině případů na bázi 

sexuální. Nemohou spolu být jako partneři, ale po sexuální stránce si rozuměli bez 

výhrad a dokonale. Ženy i muži jsou ochotni riskovat své nynější vztahy jen kvůli 

touze po prožitku, o kterém si myslí, že jim nikdo jiný nemůže dát. Je to čtenářka, co 

řeší osudovou přitažlivost? Pracuje se zde i s mýtem zakázaného ovoce. Je to něco, co 

by neměla dělat, proto to tak láká. Mýtus ženy ovládané vášní. Iracionalita.  

„Sex s bývalým partnerem není jenom obyčejný sex. Není to stejné jako 

pomilovat se s mužem, se kterým vás nepojí vášnivá minulost a následný bouřlivý 

rozchod. Není to stejné jako milovat se s partnerem aktuálním. Vždycky (nebo skoro 

vždycky) je v tom něco zvláštního. Sex s bývalým, pokud k němu nedošlo jenom 

jednou, ale opakuje se, má v sobě něco perverzního. Má blízko k zakázanému ovoci, 

protože spát s někým, o kom tvrdíte, že to definitivně skončilo, je svým způsobem 

divné. Je to něco, o čem tušíte, že se to tak nějak nemá nebo že to přinejmenším není 

příliš vhodné.“
196

 

 

Použité mýty: osudová přitažlivost, vášeň, zakázané ovoce, 

 

10.2.56. Rozvod 
 

Harper’s Bazaar radí, co neopomenout a jak na to. „Pakliže jste začala o 

rozvodu přemýšlet, je dobré začít si všímat věci, které vám sice připadají běžné, ale 

které mohou být při případném sporném rozvodu rozhodující. Sledujte vše, co by 

mohlo posílit vaši pozici u rozvodu – míry, jakou se věnujete dětem vy a jakou váš 

muž, kdo s nimi chodí k lékaři, kdo je s nimi doma, když jsou nemocné, kdo jim 

pomáhá s učením. Ověřte si běžný účet na svoje jméno. To vám dovolí platit poplatky 

za právníka a jiné výdaje, aniž by to manžel zjistil – s právníkem totiž můžete vše 

konzultovat ještě před vypuknutím rozvodového řízení. Také si okopírujte všechny 

důležité dokumenty a nechte je notářsky ověřit. Jistota je jistota.“
197

  

 

                                                        
196

 KOŽELSKÁ, E. Mezi námi: Osudová přitažlivost. In: Harper’s Bazaar, 8/2008, s. 68 
197

 ŠOLCOVÁ, E. Pod povrchem: Jak na rozvod. In: Harper’s Bazaar, 8/2008, s. 76 
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Použité mýty: připravená žena, emancipovaná žena,  

 

10.2.57. Závislá žena 
 

Mýtus ženy chorobně závislé na muži. Žena, která je až chorobně žárlivá a 

nenechá partnera volně dýchat. Z počátku byla nezávislá a příjemná žena a partnerka. 

Jenže časem se to změnilo. Ani žena sama se nepoznává.  

„Chyba nemusí být jen na vašem přijímači. Žádná žena se v takovou chudinku 

nepromění dobrovolně. Většinou je to mužovo nevyspělé a sobecké chování, které 

v ní podobné stavy vyvolává a podpoří.“
198

 

 

 

              
                            Vizuál č. 18 199 

 

Žena působí dojmem, že je mimo sebe, že neví, co se okolo ní děje. Má 

nepřítomný výraz a pootevřená ústa, jako kdyby chtěla něco říct. Fotografie vyjadřuje 

ženu, která nepoznává sama sebe. Není to ona, jaká bývala. Nechápe, proč se to stalo.  

 

Použité mýty: ženy závislé na muži, muž viník 

 

 

                                                        
198

 KRATOCHVÍLOVÁ, L. Nepotřebovat ho, jen milovat!. In: Harper’s Bazaar, 12/2010, s. 102 
199 PROFIMEDIA.CZ. Nepotřebovat ho, jen milovat!. In: Harper’s Bazaar, 12/2010, s. 102 
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10.2.58. Svatba 
 

Mýtus, že svatbou končí láska. Mýtus reality. Např. mýtus zlenivělého muže. 

„Pozornost vůči druhému není to jediné, co se po svatbě začne nenápadně měnit. 

Velmi často začnou partneři také lenivět. Jestliže v začátku vztahu měli tendenci 

vymýšlet, kterak nejlépe strávit volný čas, pak po svatbě mají tendenci vymýšlet, 

kterak partnerovi vysvětlit, proč se to zrovna teď nehodí.“
200

Po svatbě tedy podle 

tvůrců obsahu nikoho nečeká nic romantického a pro: „uspokojivý partnerský vztah je 

rozhodně lepší být realistou než romantikem.“
201

 

 

Použité mýty: partnerský stereotyp 

Popřené mýty: svatba jako oslava lásky, romantické soužití 

 

10.2.59. Počet sexuálních partnerů 
 

Mýtus počtu sexuálních partnerů u žen. V naší společnosti je zakořeněno, že 

žena by měla mít méně sexuálních partnerů než muž partnerek. Když je to jinak, 

neměla by o tom alespoň mluvit. Skrytá femme fatale, plná zkušeností. Možná se dá 

říct, až s mužským přístupem k sexu, což je také mýtus. „Moudrá žena jich pár přizná, 

ale opravdu jen pár. Ideální je jednociferné číslo, nejlépe tak pět, protože tři jsou 

podezřele málo a devět už je moc.“
202

 

Použité mýty: ženská promiskuita, femme fatale, žena s mužským přístupem 

k sexu, lstivá žena 

Popřené mýty: ženská nevinnost 

 

 

 

 

 

 

                                                        
200

 KREJČÍ, J. Mezi námi: Přesně rok po svatbě. In: Harper’s Bazaar, 12/2010, s. 106 
201

 Tamtéž, s. 106 
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10.3. Sumarizace analyzovaného obsahu 
 

Zde vycházím z obsahových analýz článků v jednotlivých rubrikách a 

identifikovaných použitých či naopak popřených a vyvracených mýtů. Vzhledem 

k velmi dlouhému zkoumanému období vydávání magazínu Harper’s Bazaar, obtížné 

kvantifikaci mýtů a subjektivní metodě výběru zkoumaných článků, se soustředím jen 

na obsahovou analýzu. Množství opakování určitých typů mýtů vstupuje do mnou 

zkoumané konečné ideální konstrukce vepsané čtenářky.  

10.3.1. Editorial 
 

Jednou z nejdůležitějších zkoumaných rubrik byl Editorial. Jednak proto, že 

vyjadřuje subjektivní pohled šéfredaktorky, která má na konstrukci ideální vepsané 

čtenářky v redakci rozhodující vliv, a jednak proto, že editorialy se ukázaly jako 

myticky velmi rozmanité a bohaté. Bára Nesvadbová pracuje velmi silně s mýty a 

společenskými stereotypy. Při tom náměty čerpá téměř výhradně z vlastního života. 

Od citových témat si však nechává až cynický odstup. Mýty velmi často bortí a 

dekonstruuje. Typicky jde o vánoční rituály nebo o pozici muže.  

V editorialech prezentuje Bára Nesvadbová sama sebe jako na mužích 

nezávislou, sexuálně aktivní ženu, která bez větších obtíží zvládá vychovávat svoji 

dceru. Příklady žen, které muže nebo super chlápky, jak je občas ironicky nazývá, 

neustále hledají, jsou líčeny s lehkým despektem. Největším problémem pak je, když 

se snad do mužů zamilují. Vše by mělo být naopak, muž by se měl vždy zamilovat do 

ženy. Muž v očích šéfredaktorky už ztratil bývalou roli ochranitele rodiny. I když 

Nesvadbová několikrát pracuje s motivem teze, že ideální muž neexistuje. Přesto 

v očích Nesvadbové zůstává jeden tradiční mužský atribut. Stále by měl být schopen 

finančně zajistit sebe i rodinu. Muž je často líčen jako kvalitní, či naopak nekvalitní 

zboží. Nezávislá žena by to měla být schopna rozpoznat a kvalitní muže díky svým 

přednostem okouzlit.  
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Všeobecně je velmi zajímavé, jak velká pozornost je v ženském časopise 

věnována mužům. Právě ve vztahů zobrazování mužů a žen dochází v časopisu 

k některým paradoxům. Muž je líčen jako někdo, kdo by měl materiálně zajistit život 

rodiny, ale ideál ženy je nezávislost a schopnost postarat se o sebe sama. Muž je často 

líčen jako nenapravitelný sexuální predátor a lovec, ale při tom se prakticky celým 

časopisem prolínají rady, jak muže získat, potažmo ulovit. Tento aspekt je zjevný 

zejména v rubrikách Fashion a Beauty.  

10.3.2. Fashion 
 

Rubrika Fashion je primárně obrazová a je doprovázena jen krátkými glosami. 

Právě zde najdeme často věty typu: těmito očními stíny ho zaručeně dostanete, nebo 

v těchto šatech vám žádný muž prostě neodolá. Za využití mýtů je zde žena líčena, 

jako hvězda večírků, organizátorka společenského života, krásná okouzlující 

společnice, sportovkyně a žena, která se do módy nebojí investovat. K vyvrácení 

těchto mýtů dochází jen velmi výjimečně. Ideální konstrukce vepsané čtenářky je zde 

také obdivovaná muži a mohla by být klidně slavnou osobností, které zde často slouží 

za příklad. Vybrané celebrity jsou však v drtivé většině atraktivní ženy. Určitým 

paradoxem je, že je ženám „vpisováno“, že pokud si koupí daný módní kousek, budou 

osobité, vybočí z řady, nikdo z nich nespustí oči a stanou se hvězdami, při tom je jim 

doporučován jednotný módní vkus.  

10.3.3. Beauty 
 

Rubrika Beauty má podobnou koncepci jako rubrika Fashion, ale častěji se 

v ní objevují souvislé texty. Hlavními tématy je líčení a postava. Žena je zde za 

pomoci mýtů líčena jako atraktivní, přirozeně krásná, štíhlá a schopná leccos obětovat 

pro krásu. Žena je také líčena jako věčně mladá nebo unikající stárnutí.   
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10.3.4. Vztahy 
 

Rubrika vztahy je textově nejbohatší a nejvíce se v ní logicky řeší i muži. 

Rubrika Vztahy je také myticky nejpestřejší a mýty, které jeden článek hojně využívá, 

druhý bortí. Identifikace vlastností ideální konstrukce vepsané čtenářky z této rubriky 

je proto nejobtížnější. Muži jsou zde jednou líčeni jako oběti ženské lstivost a jednou 

jako lovci.  

 

 

Ženy jsou někdy líčeny jako emancipované, někdy naopak jako spokojené 

v submisivním vztahu k mužům. Přesto lze určité převládající mýty identifikovat. 

Ideál ženy je nakonec opět líčen jako na muži nezávislý, ale přesto po muži toužící. 

Ví ovšem, že ideální muž neexistuje a nesnaží se ho hledat. Naopak má sílu změnit 

vlastnosti muže, který je k dispozici. Žena je sexuálně aktivní a vášnivá v partnerském 

životě i mimo něj. Málokdy se ve vztahu k ženám řeší téma věrnosti, ale velmi často 

se řeší ve vztahu k mužům. Řešením, jak nevěře muže předejít, je však většinou opět 

sexuální vynalézavost a vizuální atraktivita.   

Překvapivé je, jak málo prostoru je v ženském časopisu věnováno rodině. Dítě 

je naopak často líčeno jako určitá přítěž při vábení mužů. Svobodná matka je buď 

smutný případ, který prakticky nemá životní východisko, nebo důkaz toho, jak dokáže 

být žena nezávislá a sebevědomá.  

Prakticky absolutně chybí jakákoli témata, která byla dříve archetypálně 

přisuzována ženám, jako je vaření, úklid a péče o děti. Ženy, pro které jsou tato 

témata důležitá, jsou naopak líčeny s despektem, jako nudné hospodyňky.  
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10.3.5. Muži podle 
 

V analýze jsem nerozebírala rozhovory, jelikož názory respondentů mohou 

být diametrálně odlišné. To je velmi patrné na podrubrice Muži podle…, kde jsem 

vybrala příklad Jolany Voldánové a Sáry Saudkové. Zatímco Jolana Voldánová vnímá 

muže zcela tradičně jako ochranitele, který ženě dodává pocit bezpečí. Sára Saudková 

vidí muže jako křehké, zranitelné a velmi citlivé bytosti do značné míry závislé na 

ženách.   

 

10.3.6. Proměna v čase 
 

Pozoruhodné také je, jak málo se v čase rubriky měnily. Měnil se název a 

rozložení některých rubrik, obsahově však zůstaly téměř identické. Časově zařadit 

jednotlivá vydání je tak možné spíše podle měnících se módních trendů, než podle 

obsahu. Z toho lze usuzovat, že za působení Báry Nesvadbové se konstrukce ideální 

vepsané čtenářky příliš neměnila.  

 

10.3.7. Možná identifikovaná konstrukce ideální vepsané 

čtenářky časopisu Harper’s  Bazaar 
 

Vzhled: štíhlá, atraktivní pro muže, přirozeně krásná 

Vlastnosti: sebevědomá, zábavná, lstivá, schopná hodně obětovat pro krásu, 

má ráda společenský život a ráda ho organizuje, je středem pozornosti, má charisma, 

je hvězdou večírků, má potenciál stát se slavnou, má smysl pro humor, vyzná se 

v módě, ráda nakupuje, je sexuální aktivní a otevřená, věří v mystično 

Vztah k mužům: nezávislá, schopná se o sebe postarat, ví, že ideální muž 

neexistuje, je schopná muže přelstít, je schopná muže svést, je schopná muže změnit, 

muži po ni přirozeně touží, očekává, že muž má vysoké finanční příjmy, působí na 

muže jako femme fatale 
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Stav: svobodná, bezdětná, zaměstnaná, nadprůměrně vydělávající, nestárnoucí 

a věčně mladá 

Vztah k ostatním ženám: má dobré kamarádky, kterým se svěřuje, ostatní 

ženy vnímá jako konkurenci 

Překvapivé závěry: projevuje málo zájmu o rodinu, nedá se identifikovat, že 

by byla vyloženě romantická, láska je vnímána spíše jako slabost, nezajímá se o 

jakékoli o domácí práce 

 

10.3.8. Konfrontace s Emmou 
 

Emma sama o sobě si je s identifikovanou konstrukcí ideální vepsané čtenářky 

podobná. Obě jsou inteligentní, vysokoškolsky vzdělané. Soustředí se na kariéru. Žijí 

plným životem a zajímají se o kulturu. Mají dobré vztah s přáteli a dávají na jejich 

rady. Milují módů a pečují o svůj zevnějšek. Cestují. Součástí každého vydání jsou 

tipy na cestování.  

V čem se však z vyplynutých závěrů zásadně liší, je to, že Emma je vdaná, má 

jedno dítě a rodinné vztahy vedle přátelských jsou pro ni důležité. Větší prostor 

rodinné tématice je věnován až v aktuálnějších vydáních. Což může být způsobeno 

právě definicí Emmy, nebo samotného vývoje tvůrců obsahu. Jak se zmiňuje 

šéfredaktorka. 
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11. Konfrontace s tradičními českými mýty  
 

Pakliže zkoumám konstrukci ideální vepsané čtenářky z hlediska obsažení 

odkazů na tradiční české mýty, jednoznačně se nejvíce přibližuje mýtům z pověsti o 

Libuši.  Libuše získala vládu nad českým knížectvím i přesto, že byla z Krokových 

dcer nejmladší. Její devízou je tedy mládí a ideál mládí se v časopisu objevuje velmi 

často. Libuše také byla popisována jako spanilá, která si získala přízeň mužů a jejich 

obdiv. I to dokonale koresponduje s konstrukcí ideální vepsané čtenářky. Jedním 

z rozdílů však je, že se neobešla bez muže a nemohla být zcela nezávislá. I tak však 

převezla všechny své nápadníky a muže si vybrala sama, když poslala podle vlastní 

věštby pro Přemysla Oráče. I lstivost tedy byla jednou z jejích vlastností. Přemysla si 

navíc ihned získala. Dále uměla věštit a číst budoucnost a i horoskopy mají na 

stránkách Harper’s  Bazaaru své místo.  

Druhým silně rezonujícím mýtem je pověst Dívčí válka a s ní související 

pověst o Ctiradovi a Šárce. V mnoha případech je na stránkách časopisu 

zdůrazňována nezávislost na mužích, kterou chtěly i ženy, které se odstěhovaly na 

Děvín. Šárka navíc obelstila Ctirada svou krásou, což je také častý motiv. Například 

v článku o rozvodu radí Harper’s Bazaar čtenářkám, aby byly o krok napřed a 

schraňovaly si nenápadně informace, které by se u soudu daly proti mužům použít. 

V článku o Bondáži si zase žena užívá toho, že muž je spoutaný a vychutnává si pocit 

absolutní kontroly.  

Naopak zčásti dekonstruován je mýtus o Oldřichovi a Boženě. Na stránkách 

časopisu se mnohokrát doslova objevuje věta, nečekejte, že přijede princ na bílém 

koni. Právě kníže Oldřich na lovu potkal pradlenu Boženu, která ho natolik okouzlila, 

že si ji vzal za ženu. Z klasického mytického scénáře, kdy si bohatý pohledný kníže 

vezme chudou krásnou pradlenu, lze však v konstrukci ideální vepsané čtenářky najít 

požadavek na finanční zajištění muže. Stejně tak je opět hlavní devízou Boženy krása.  

O obdobnou částečnou dekonstrukci mýtu se jedná v případě pověsti o 

Bořivojovi a Jitce. Jitka musela být v klášteře, protože ji tam nechal vychovávat její 

otec. Bořivoj jí poté unesl a jedním sekem přeťal řetěz od brány kláštera, i když 

nebylo jasné, jestli ho Jitka vůbec chce. Bořivoj se jí na to neptal. Takováto 

podřízenost ženy mužům je v protikladu k ideální konstrukci vepsané čtenářky na 

stránkách časopisu Harper’s Bazaar. Na druhou stranu mýtus o muži jako lovci, který 

hodlá nekompromisně dobýt svou vyvolenou, se pro ideální konstrukci vepsané 
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čtenářky občas objevuje. Občas naopak převládá iniciativní přístup ze strany ženy, 

který je popsán v pověsti o Libuši. Každopádně Bořivoj toužil po Jitce pro její 

věhlasnou krásu, což přesně odpovídá konstrukci ideální vepsané čtenářky. Ta je 

slavná pro svoji krásu a muži po ní kvůli tomu šílí.  

Zcela dekonstruovaným mýtem je pak pověst o Bivojovi. To byl muž tak silný, 

že dokázal ulovit holýma rukama rozzuřeného kance pouze za uši a na zádech ho 

živého donesl na hrad Kazín. Krokova dcera okouzlena tímto činem si pak Bivoje 

vzala. O tradiční roli muže jako silného ochranitele plného testosteronu, který si 

poradí v divočině, však na stránkách Harper‘s Bazaaru nepanují žádné iluze. Naopak 

je několikrát zmíněno, že takoví muži již dnes nejsou. Příkladem je například 

editorial Báry Nesvadbové o neschopnosti muže odklidit hada ze zahrady.  
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12. Trendy v inzerci 
 

Jelikož by definice luxusních značek nepřekročila sporné a subjektivní pole, 

rozhodla jsem se pro částečné přiblížení současného trendu inzerentů. Jakým 

způsobem oni ovlivňují obsah. Právě tato tématika souvisí i s jednou z formulovaných 

otázek, a to, zda tvorba obsahu české mutace Harper´s Bazaar souvisí 

s konzumerismem. V tomto případě můžeme mluvit obecně o luxusních časopisech. 

Např. obsah českých mutací Elle a Harper´s Bazaar je obdobný. S tím rozdílem, že 

díky autorské intenci spisovatelky Barbary Nesvadbové obsahuje Harper´s Bazaar 

více publicistických textů. K čemuž odkazuje Bára Nesvadbová v rozhovoru. I když 

je definice luxusu obtížná a pro tento typ periodika se v současné době začíná 

používat spíše označení fashion, budu v této kapitole časopisy stále častovat jako 

luxusní. 

 Právě na základě možných definic konzumerismu, které jsem uvedla 

v teoretické části, a na základě současných inzertních zákonitostí, je možné na 

formulovanou otázku odpovědět. Informace o inzertních zákonitostech mi poskytla 

Andrea Nassir, která více než dvacet let v tomto odvětví pracuje.  

Na konzumerismus lze pohlížet jako na nástroj zisku. Uvedla jsem, že 

mediální průmysl je do jisté míry kolonizován právě konzumerismem. Tuto tezi 

dokazují i poznatky z rozhovoru. Konzumerismus není jen podpora luxusních značek. 

Je to např. podpora potřeby hromadit zboží. Časopisy životního stylu podporují 

konzum už jen inzertními plochami. Jestli inzeruje v luxusním časopise průměrná 

značka nebo luxusní, je pro tuto tezi nepodstatné. To se týká spíše vlastní exkluzivity 

časopisů a směru, kterým se vydávají. Souvisí to spíše s vymezením luxusu a jeho 

pohledu na něj. Což koresponduje s odpovědí Andrey Nassir na otázku, jak se dá 

definovat luxusní časopis. 

„Jde o exkluzivitu. Časopisy už nemusí být v prvé řadě luxusní, ale chtějí být 

exkluzivní. Aby měly nejexkluzivnější fotky, články a rozhovory. Často ty materiály 

samozřejmě luxusní jsou, ale jde hlavně o jedinečný obsah. Důležité je, že tam jsou 

fotky a názory lidí, které se nedají sehnat jinde. Z výzkumů mezi čtenářkami vychází, 

že klíčové jsou především luxusním dojmem působící fotky a vizuální zpracování.“
203

  

                                                        
203

 VOPLAKALOVÁ, Š. Příloha č. 3: Přepis rozhovoru s Andreou Nassir. In: Konstrukce sebevědomé 
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 Nejdůležitější je zisk. V říjnovém Harper’s Bazaar z roku 2014 se např. 

objevuje inzertní strana značky F&F, která sama sebe charakterizuje jako dostupnou.  

To už není v pořádku, pokud si časopisy snaží udržet punc luxusu a 

exkluzivity. Samotný luxus a jeho definice je však problém. V dnešní době se trend 

luxusnosti přenáší do mnoha rovin.  

Všeobecně vždy platilo, že luxusní zboží je výjimečné, z kvalitního materiálu 

a nedostupné. Dnešní doba, nebo právě konzum ale umožňují, aby pocit luxusu 

získala nejedna osoba. Lukrativní inzertní pozice, které dříve obývaly bezvýhradně 

vysoce luxusní značky, mohou zaujmout i konfekční značky, jejichž roční obraty jsou 

řádově vyšší než obraty luxusních značek.  

Inzerenti ovlivňují redakční prostor. Zasahují do vydání. Na stránkách 

magazínu se musí objevovat především jejich produkty. Oni jsou ti, kdo platí. Možná 

proto zde nastupuje nový trend, který se snaží vymezit. I tento trend může být 

považován za luxusní. První se týká samotných časopisů, které se snaží soustředit 

především na exkluzivitu, kvalitu vizuálního i textového obsahu. Snaží se přinést 

něco, co se jinde člověk nedočte. S vymezováním souvisí i tzv. niche značky. Ty 

nejdou cestou reklamy. Šíří se v kuloárech, jsou drahé a hůře dostupné. Vymezují se 

právě vůči uniformitě konzumu. Citace z rozhovoru přináší možné příčiny takového 

přístupu. 

 

„Šlo o delší vývoj. Například firmě Louis Vuitton ublížilo, že se objevilo 

velké množství nerozeznatelných padělků. Aby se zapomnělo na to, že si každý na 

pláži kupuje levné kopie za pár euro, začali se soustředit na inzerci v luxusních 

časopisech a do reklam angažovali celebrity. Z luxusních značek se stávaly masové. 

Šlo o jakousi uniformu bohatých. Jsem bohatá, tak mám kabelku od Prady. No a niche 

je nová úroveň, kam se člověk dostává, když má peníze, baví ho svět fashion, ale 

nechce uniformitu. Nechce, aby na něm bylo poznat, jakou má na sobě značku. Na to 

si tak trochu vždy hrál Hermes, že nikde neměl logo a znak a nikdo nepoznal, že jde 

vlastně o Hermes. Je to taková luxusní šeptanda.“
204

 

Právě otázka dostupnosti a nedostupnosti je jednou z hlavních pilířů luxusu. 

Všeobecně vážené luxusní značky jako je Dior nebo Chanel např. nedávají sezónní 

slevy. Dávají si pozor na to, kde se objevuje jejich reklama. Časopis může mít 
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mnohonásobně větší čtenost, ale protože letmým pohledem nepůsobí jako luxusní, 

neinzerují v něm.  

 

Andrea Nassir tvrdí, že pro spoustu čtenářek jsou luxusní časopisy pouhým 

snem, se kterým se ztotožňují, a vybrané kousky si koupí v konfekci. Což je dalším 

znakem konzumerismu. Živí ve čtenářkách nedosažitelné sny, za kterými se v rámci 

svých možností vydávají a určitý obnos utratí. V českém prostředí přistupujeme dle 

Andrey k luxusu s nadhledem. Postupně se učíme rozeznávat, co je, a co není kvalitní. 

Zajímavým poznatkem je rozdíl v přístupu mezi Českou a Slovenskou republikou. 

Obě země byly historicky mnohokrát spjaty, a i přesto jsou tak rozdílné. Slovenky, na 

nižších pozicích, jsou schopny si našetřit z výplat na kabelky od Diora a vydat se 

prakticky do poslední koruny. Na luxus dbají až s neuvěřitelnou vervou.  

Když se odkážu k teoretické kapitole zohledňující konzumerismus a politice 

časopisů životního stylu přinášet neustále nové a nové trendy a ty staré neúprosně 

mazat z povrchu zemského, tvrdím, že tvorba luxusních časopisů životního stylu, tedy 

i české mutace magazínu Harper´s Bazaar souvisí s konzumerismem. 
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13. Závěr 
 

Na základě analyzovaných rubrik společně s tradičními českými pověstmi je 

možné identifikovat alespoň možnou konstrukci ideální vepsané čtenářky, kterou 

jsem blíže popsala v podkapitole Možná identifikovaná konstrukce ideální vepsané 

čtenářky  

Analýza vykazuje shodné body a postupy, díky kterým je možné tuto 

konstrukci zpětně přečíst. Aby tedy časopisy životního stylu dostály svého hlavního 

poslání, a to zisku, konstruují takovou čtenářku, jež je ochotna vydat větší finanční 

obnos za ryze materiální záležitosti jako módní zboží a kosmetika. Předně by měla 

být ale marnivá. Není nikde dáno, že každá osoba, která disponuje vyšším či vysokým 

měsíčním příjmem, je ochotna platit za oblečení deseti tisíce. Proto se v těchto 

časopisech objevuje tendence přiblížit se právě takové konstrukci, která touto 

vlastností, jako jednou z mnoha, disponuje.  

Zajímavým poznatkem je, že se představa o ideální konstrukci vepsané 

čtenářky se lehce měnila s pohledem tvůrců na jejich rodinné okolnosti a stárnutí. 

Přitom by měla být jednotná bez ohledu na osobní situace tvůrců. Konstrukci nelze 

generalizovat celosvětově a musí být brán ohled na určité kulturní a národní prostředí, 

ve kterém je utvářena.  

Jedním z cílů této práce bylo zohlednit, zda se v obsahu vyskytuje odkaz na 

české bájesloví. Což se na základě analýzy ukázalo jako pravdivé. Dalším poznatkem 

je, že rubriky se obsahově v průběhu let příliš neměnily. Snad jen s ohledem na již 

zmíněný samostatný vývoj tvůrců obsahu. Pro zpřesnění jsem využila rozhovoru 

se šéfredaktorkou české mutace magazínu Harper’s Bazaar Barbarou Nesvadbovou.  

Nepřekvapivým zjištěním je možná teze, že tvorba české mutace magazínu 

Harper’s Bazaar souvisí s konzumerismem. Podporuje ho. Je jedním z možných 

nástrojů živení tohoto směru. Tuto tezi jsem zpřesnila rozhovorem s Andreou Nassir, 

která dlouhá léta pracuje v inzertním oddělení luxusních časopisů životního stylu.  

Ze všech zjištění, vyskytujících se v této práci, lze tedy zpětně přečíst možnou 

podobu ideální konstrukce vepsané čtenářky. Po porovnání mnou identifikované 

ideální konstrukce vepsané čtenářky české mutace časopisu Harper’s Bazaar 

s vydavatelstvím globálně definovanou ideální čtenářkou Emmou jsem dospěla k 

vysoké shodě, ale několika rozdílům. Shoda se týkala především vlastností a příjmů. 

Rozdíly jsem pak identifikovala především v rodinném životě.   
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14. Summary 
 

Based on the analyzed sections together with traditional Czech legends, it is 

possible to identify at least the possible construction of an ideal inscribed reader, 

which I described in subsection Possible identified design ideal of inscribed reader. 

 The analysis shows the same features and procedures which make it possible 

to re-read this concept. Lifestyle magazines want to fulfill their main goal, which is 

profit. For this reason they needed to create such reader that is able to spend greater 

amount of money on purely material things such as cosmetics and fashion. But mainly 

this reader should be able to spend money in vain. But nowhere is written that any 

person who has a higher monthly income should be able to spend tens of thousands. 

Therefore in lifestyle magazines, there is a tendency to approach just such a 

construction that has this feature as one of many. 

 An interesting finding is that the idea of the perfect inscribed reader is easily 

changed with a view of the creators of their family circumstances and aging. Priority 

should be consistent regardless of the personal situation of the creators. Construction 

cannot be generalized worldwide and must be taken into account of certain cultural 

and national environment in which it is formed.  

One of the goals this thesis was to address whether the content contains 

references to the Czech mythology. That is based on an analysis proven true. Another 

finding is that the sections substantively over the years did not change much. Perhaps 

only with regard to the already mentioned independent development of creators of the 

content. To clarify, I used an interview with the editor in chief of the Czech mutation 

of magazine Harper's Bazaar, Barbara Nesvadbová.  

An unsurprising finding is possible thesis that the mutation of the Czech 

edition of the magazine Harper's Bazaar, to some extent related to the consumerism. 

Supports him. It is one of the possible tools, nurturing this direction. This proposition, 

I refined the interview with Andrea Nassir, who worked for many years in the 

advertising department of luxury lifestyle magazines. 

Of all the findings appearing in this work, it can be re-read with the possible 

construction of an ideal inscribed reader. After comparing with Emma I’ve found a 

strong conformity but to several differencies. Conformity considered characters and 

salary. I identified differencies in home life. 
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Příloha č. 1: Popis Emmy  

Poskytla Barbara Nesvadbová z redakčního „handbooku“ 
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Příloha č. 2: Přepis doplňujícího rozhovoru s Barbarou Nesvadbovou 

 

Jak dlouho je Emma v Harper´s Bazaaru takto definována?  

 

Zhruba tři roky. 

 

Měnily se nějak v čase její vlastnosti?  

 

Je to první definice „Emmy“. 

 

Má česká mutace nějaké odchylky od globálně stanovené Emmy?  

 

Každá mutace Harper’s Bazaar je jiná. Když porovnáváte třeba španělskou, 

singapurskou a českou verzi, najdete jen velmi málo shodných pilířů na rozdíl třeba 

od Cosmopolitanu, kde jsou shody takřka absolutní. Vzpomínám, když jsem v České 

republice začínala s Harper’s Bazaarem, s publicistikou, seděla jsem těhotná v New 

Yorku s Kim St Clair Bodden, vice prezidentkou Hearstu, která se velmi rozčilovala, 

že původní články a zahraniční reportáže do Harper’s Bazaar nepatří. Ať nedělám z 

jedinečného konceptu Harper’s Bazaar Marie Claire devadesátek. Nicméně, časem mi 

to prošlo a k takzvaně ženské publicistice se přiklonily takřka všechny redakce. 

Druhým, hodně zásadním příspěvkem české redakce pro ostatní mutace je Harper’s 

Bazaar Charity, kterou začaly produkovat i redakce v Rusku a Polsku. Myslím, že v 

rámci existence v luxusním segmentu, je charitativní činnost zcela nezbytná. 

 

Jak moc se při tvorbě redakčního obsahu bere v potaz Emma?  

Velmi vágně. 

 

 Z Vašich editorialů mi přijde, že máte lehce ironický odstup od romantických 

témat, projevuje se to nějak v tematické skladbě časopisu?  

 

Myslím, že to je velkou výhodou časopisů – měsíčníku, že se do nich na lokálním trhu 

dá projektovat vlastní názor. Což, samozřejmě, třeba v deníku, či týdeníku, prakticky 

nelze. 
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Mám pocit, že Harper´s Bazaar se příliš nevěnuje tématům péče o domácnost, i 

když pro Emmu je domov evidentně velmi důležitý. Je to záměr?   

 

Myslím, že pod tématem „domov“ schovává britská Emma spíše  rodinné vztahy – 

publicistiku a pak také návštěvy domovů/bytů – inspirace v obrazech, sochách, vnitřní 

architektuře. 

Jak jste si ideální čtenářku představovala před definováním Emmy? 

Vždy jsem měla ideu třicítky s vysokoškolským vzděláním z velkoměsta.  

Měnila se v čase Vaše představa? 

Musím se přiznat, že představa se hodně měnila vzhledem k okolnostem našich 

rodinných životů. Třeba před dvanácti deseti lety byl sex mnohem častější téma a 

anti-age jsme věnovaly sotva stranu. To se kapku mění. 
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Příloha č. 3: Přepis rozhovoru s Andreou Nassir 

 

Andrea Nassir, Key Account Manager pro VIP klienty, v tomto odvětví pracuje od 

roku 1996 do současnosti 

Jak byste definovala luxusní zboží, potažmo luxus? 

Luxusní zboží definuje vysoká cena, vysoká kvalita a to, že si ho málokdo může 

dovolit.  

To je vše, co podle Vás luxus definuje?  

Velkou roli hraje i známost značky, kterou ovlivňuje reklama. Když si značka koupí 

první dvoustrany nebo první pozice ve známém časopisu, zboží budí dojem luxusu. 

Proto jsou tyto inzertní plochy vždycky vyprodané. Čtenářky tam značky často vidí a 

mají pocit, že jsou luxusní. Ale nemusí to být odraz reality. Takto si třeba Avon 

v určité fázi zvyšoval positioning značky. Kupoval si první dvoustrany, a najednou se 

už lidé nestyděli kupovat Avon, protože měli pocit, že je to něco hodně kvalitního.  

Takže inzertní pozice značky v časopise může změnit její vnímání?  

Je to tak. Při prodeji to funguje. Luxusní značky lpí na tom, že chtějí být na první 

pozici, ne třeba na čtvrté. To za žádnou cenu neakceptují. Zvažují pozice vůči ceně. 

Uváží třeba i druhou a třetí pozici, ale záleží jim na tom, jak luxusní jsou značky před 

nimi. Bavíme-li se o vysoce luxusních značkách, jako je Dior, Chanel, Louis Vuitton 

nebo Prada, tak kdyby před nimi měla mít inzerci například Škodovka, tak už na třetí 

pozici radši ani nejdou, protože by obrazně vypadly ze společnosti luxusních značek.  

Jak se naopak pozná, že zboží není luxusní?  

Luxusnost se ztrácí s tím, že zboží má každý. Často to také souvisí s kvalitou. 

Například na kabelkách je kvalita zpracování hodně vidět. Když máte luxusní 

kabelku, tak je poznat na první pohled.  

Má i značka, která vyrábí na první pohled neluxusní kabelky, možnost inzerovat 

v luxusním/fashion časopise? 

Doba je dnes taková, že ani luxusní časopisy neodmítají méně luxusní značky. Ty si 

právě skrze tyto časopisy dohání atribut luxusnosti. Luxusní časopis musí být navíc v 

kategorii Fashion. Třeba Marianne není považován za luxusní časopis, ale čtenářky 

říkají, že má úroveň. I to je určitý druh luxusu. Je ale pravda, že luxusní značky jako 

Dior do něj nepůjdou. Vždy, když se Marianne pošle do centrály v Paříži, tak 

inzerenti tvrdí, že není dostatečně fashion, a proto do ní tyto značky nejdou. Na první 
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pohled se na něj podívají a z obsahu poznají, že to není luxusní časopis, i když má 

relativně velkou čtenost.  

Čtenost je tedy pro luxusní značky méně důležitá než vizuální vjem? 

Ano. Inzerenti půjdou radši do Dolce Vity, která prodá méně kusů, než do Marianne.  

Luxusní značky se tedy vymezují, aby si zachovaly punc luxusu? 

Přesně tak. Souvisí to celkově s exkluzivitou, která je pro tyto značky důležitá. 

Liší se regionálně vnímání značek? 

Jednoznačně. Zajímavé je, co mi říkají klienti o Slovensku. Na Slovensku je luxus 

vnímaný mnohem intenzivněji. Jakmile na Slovensku představí luxusní značka typu 

Dior nebo Yves Saint Lauren nový model kabelky, nebo dokonce celou kolekci, tak 

se jim hrozně zvedají prodeje časopisů. U nás se k časopisu musí přidat dárek, aby 

dosáhl takového nárůstu prodeje. Je vidět, že pro Slovenky luxus hrozně znamená.  

Proč je v tomto ohledu takový rozdíl mezi Češkami a Slovenkami, když ještě 

před 25 lety žily ve společném státě a oba národy formoval socialismus?  

Slovenky na sebe více dbají a snaží se za každou cenu vypadat dobře. Není výjimkou, 

že asistentka je schopná si z nevelkého platu ušetřit na drahou kabelku. Pro ně luxus 

znamená víc. Říká se, že my jsme německá spádová země, a proto jsme i umírněnější. 

Já si například myslím, že je normální, jak Češky přistupují k luxusu, a u Slovenek je 

to spíše extrémní. Ale to je věc názoru. Slovenky luxusní móda dokáže zvednout ze 

židle. Koupí si luxusní výrobek klidně za poslední peníze a pak skoro nemají co jíst. 

Je možné odmítnou inzerci, když není dostatečně luxusní? 

Musíme přijmout i u luxusně zaměřených časopisů jakoukoli inzerci, pokud nejde o 

konkurenta našich největších klientů.  

Ovlivňuje nějakým způsobem inzertní oddělení obsah časopisu? 

Ano. Dříve to bylo vyloučené, ale posledních pět let se děje hodně.  

Jakým způsobem obsah časopisu inzertní oddělení může ovlivnit? 

Inzerenti si de facto diktují. Vyžadují podporu i na redakčních stránkách, když už 

dávají nemalé peníze do standardní inzerce. Redakce si snaží držet kontrolu nad tím, 

jak to zpracují, jaké zboží si od dané značky vyberou, ale závazek ke značkám 

existuje. To dřív nebylo. Dřív jsme byli prostě nezávislé médium, a pokud si někdo 

chtěl zadat inzerci, zaplatil, ale dál se to neřešilo. Bylo de facto jedno, co děláme na 

redakčních stránkách.  
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Záleží tedy ještě na vkusu nebo vlastnímu doporučení redaktorky? 

Redakce ví, kdo jsou naši obchodní partneři. U nich se snaží najít výrobky pro 

podporu tématu. Když je inzerenti nemají, a mají je značky, které u nás neinzerují, tak 

se píše bez problémů i o nich. Většina inzerentů má naštěstí kvalitní zboží a 

redaktorky zase vnímají úroveň kvality. I kdyby šlo ale o důležitého inzerenta s méně 

kvalitním zbožím, nikdy se nenapíše, že jeho výrobek je nejlepší. Ukáže se jen jako 

jedna z možností. Klient je spokojený, že má své PR, a forma prezentace záleží na 

lidech. U licencovaných časopisů si navíc majitel licence hlídá, aby se úroveň kvality 

nesnižovala a časopis nevybočil mimo segment. 

Jakou roli hrají při tvoření redakčního obsahu příjmové skupiny? 

Model luxusních časopisů funguje tak, že čtenářce se předkládá nádherný svět značek, 

který je do značné míry přiznanou iluzí. Za produkty stojí krásné příběhy. Čtenářce 

nevadí, že si dané zboží zrovna nemůže koupit. Ty, kterým to vadí, si časopisy vůbec 

nekupují. Ty, co si ho pak koupí, i když nejsou z nejvyšší příjmové skupiny, se v něm 

alespoň inspirují. Takové čtenářky si koupí typově podobné zboží v cenově přívětivé 

Zaře, která se inspiruje trendy módních návrhářů Haute Couture, i když není tak 

kvalitní. Ale v ten moment to nevadí.  

Je tato dostupnější móda nějaký obecný trend?   

Ano, dostupné značky jako Mango a další, které inzerují, kopírují luxusní styl, ale jen 

z levného materiálu. Dají ženám pocit, že mohou vypadat luxusně. Ukázat čtenářkám 

módní styl těch nejluxusnějších značek, je hlavní princip luxusních, neboli fashion 

časopisů. Ale stejně důležité je, ukázat, jak se obléknout stylově a dostupně. Dřív, 

když měl člověk kabelku, která vypadala draze, tak byla ostuda říct, že drahá není. 

Dnes je to běžné. 

V tomto odvětví pracujete už od roku 1996. Jak to bylo se značkami tenkrát? 

Trochu trvalo, než jsme se v tom zorientovali. Byly tu luxusní značky, a pak tu nebylo 

nic kromě Kotvy. Takže tenkrát byli lidé, kteří na to měli, nebo lidé, kteří na to 

neměli vůbec. A teď už se na to nehraje. Teď se lze krásně obléknout i dostupně. 

Často je jen o pocitu, že pokud si čtenářka koupí výrobek od Prady, tak se bude cítit 

lépe. I když samozřejmě zůstává určitý rozdíl v kvalitě zpracování.  

Jak se dá definovat naopak luxusní časopis?  

Jde o exkluzivitu. Časopisy už nemusí být v prvé řadě luxusní, ale chtějí být 

exkluzivní. Aby měly nejexkluzivnější fotky, články a rozhovory. Často ty materiály 

samozřejmě luxusní jsou, ale jde hlavně jedinečný obsah. Důležité je, že tam jsou 
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fotky a názory lidí, které se nedají sehnat jinde. Z výzkumů mezi čtenářkami vychází, 

že klíčové jsou především luxusním dojmem působící fotky a vizuální zpracování a 

rozhovory. 

Jak vznikly Niche značky a co to je? 

Šlo o delší vývoj. Například firmě Louis Vuitton ublížilo, že se objevilo velké 

množství nerozeznatelných padělků. Aby se zapomnělo na to, že si každý na pláži 

kupuje levné kopie za pár euro, začali se soustředit na inzerci v luxusních časopisech 

a do reklam angažovali celebrity. Z luxusních značek se stávaly masové. Šlo o jakousi 

uniformu bohatých. Jsem bohatá, tak mám kabelku od Prady. No a niche je nová 

úroveň, kam se člověk dostává, když má peníze, baví ho svět fashion, ale nechce 

uniformitu. Nechce, aby na něm bylo poznat, jakou má na sobě značku. Na to si tak 

trochu vždy hrál Hermes, že nikde neměl logo a znak a nikdo nepoznal, že jde vlastně 

o Hermes Je to taková luxusní šeptanda. Fungují na tom, že nejdou cestou reklamy. 

Neinzerují. 

Jakou roli ve vnímání značek hrají celebrity? 

S podivem stále strašně velkou. Celebrity stále fungují a jen těžko jde budovat brand 

bez nich. Lidé si potřebují se značkou spojit nějakou známou tvář.  

Jak se proměnily inzertní trendy od 90. let do současnosti?    

Trvalo tak sedm let, než se přestaly za luxusní považovat značky, které se na západě 

prodávaly v drogerii. Když se začala budovat Pařížská, první opravdu luxusní 

značkou bylo Versace. Do té doby nic. Až od té doby, co začala fungovat Pařížská 

jako obchodní třída, začaly přicházet luxusní značky do České republiky stále více. 

Dříve také inzerce v časopisech stála dominantně na kosmetice. Módy bylo strašně 

málo. Někdy před rokem 2000 se to zlomilo a módní značky začaly sílit. Ani 

v prvních letech nebyly na předních pozicích, ale pak se to úplně otočilo a móda si 

začala diktovat positioning. Díky tomu, že je Praha v Evropě dobře posazená, tak se 

tu značkám daří. I po krizi, pořád roste fashion segment. Všechno ostatní padá, 

kosmetika i prodeje časopisů.  

Jak je to s pojetím luxusu dnes? 

Přijde mi, že luxusní zboží je dnes ještě o něco dražší. Luxusní kabelku dnes člověk 

skoro nekoupí pod padesát tisíc. Na druhou stran se rozvíjí střední proud značek a 

módní značky se dnes snaží inzerovat v luxusních časopisech. Přichází navíc stále 

nové značky. Je také zajímavé, jak značky fungují. Třeba Dior sem přišel s kabelkami 
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a botami, pak přidal oblečení, pak brýle a doplňky a nyní představili bižuterii. Mají za 

svými produkty slavné návrháře a příběhy.  

Dá se dnes tedy ještě jasně rozeznat, co je luxusní?  

Luxusní výrobci módních produktů musí o vnímání své značky pečovat. Jde o to, kde 

se objevují, kde se prodávají a jaké dávají slevy. Podobné je to s luxusními časopisy. I 

když už jsou dnes volnější měřítka, tak např. H&M by se v luxusním časopisu stále 

objevit nemělo. Ale děje se to. Např. Harper´s Bazaar má malou verzi, aby byla 

dostupnější, ale přitom jim to kazí punc luxusu. Dělá se to kvůli prodejům. Té větší se 

vytiskne méně. Je to takový podvod na inzerenty, protože jim zdevalvují cílovou 

skupinu. Dřív byl luxus jasně daný luxus. Teď je luxus více o kreativitě lidí. Začali to 

herci, kteří schválně začali vypadat jako homeless. Důležité je, aby to bylo cool a 

trendy.  
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Příloha č. 4: Tabulka č. 1 Editorial 

 

Rubrika Použitý mýtus Popřený mýtus 

Editorial 

muž jako zajišťovatel materiálních hodnot 

Vánoce jako spirituální 

svátek 

Vánoce jako oslava konzumu 

rodina jako základu 

sociálních vztahů 

muž jako sexuálního lovec 

porod jako oslava zrození 

nového života 

žena bez sexuální potřeby jako jeptiška monogamní vztahu 

sexuální touha jako základu vztahu dokonalý muž 

pes jako nejlepší přítel člověka muž jako ochránce rodiny 

fixace žen na hrdiny 

muž starající se o ženu 

intelektově i materiálně 

dívčí nevinnost 

nemožnost vztahu ženy s 

mladším mužem 

rozdělení prací na mužské a ženské 

muž starající se finančně o 

ženu 

holčička hledající mužský vzor žena v područí muže 

emancipovaná žena starající se o sebe sama zamilovaná žena 

femme fatale   

mýtus opuštěných slabých kusů   

nedostupnost mužů středního věku   

strach z života bez muže   

Lolita   

atraktivita mladších žen pro muže   

femme fatale   

 

  



116 

 

Příloha č. 5: Tabulka č. 2 Fashion 

 

Rubrika Použitý mýtus Popřený mýtus 

Fashion 

marnivost, žena hospodyně 

módnost žena kuchařka 

krása módní diktát 

celebrity jako vzor socialistická móda 

móda jako zbraň kyprá krása 

nepříjemná tchýně baculka outsider 

mýtus rozumné marnivosti tělo jako důkaz sebevědomí 

žena s všeobecným přehledem   

žena jako organizátorka společenského života   

žena jako hvězda večírku   

žena jako okouzlující společnice   

úspěch je předurčen krásou   

krása je měřítkem i při sportovní aktivitě   

při sportu je třeba být trendy   

žena jako hvězda večírku   

žena jako organizátorka společenského života   

nutnost investovat do drahých značek   

nutnost být trendy   

žena užívající si obdiv   

odhalení těla jako atributu krásy a úspěchu   

stylizace do módních ikon   

věčné mládí   

šedesátá léta   

roková hvězda   

ženské křivky   

šperk jako výraz sebevědomí a krásy   

žena jako symbol něžnosti   

žena dračice   
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Příloha č. 6: Tabulka č. 3 Beauty 

 

Rubrika Použitý mýtus Popřený mýtus 

Beauty 

líčení jako výraz krásy stárnutí 

Vánoce jako svátky hojnosti   

dokonalá štíhlost   

půst jako dieta   

sex jako prostředek hubnutí   

marnivost   

sexy prádlo   

muž jako oběť   

krása jako oběť   

ženská nepolapitelnosti    

ženská jemnost   

obětování se pro krásu   

přirozená krása,    

mýtus nahého těla   

ženské síly   

mýtus přátelství mezi ženami   

výjimečnost   

elita   

kočičí ladnost a mrštnost   

šelma   

 lstivost   

panenství   

věčného mládí   

nevinnost   
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Příloha č. 7: Tabulka č. 4a Vztahy 

 

Rubrika Použitý mýtus Popřený mýtus 

Vztahy 

spolehlivý muž citlivá žena 

muž jako opora silný muž 

moudrý muž muž lovec 

citlivý muž dokonalý muž 

krutá žena spokojená milenka 

muž jako předmět lovu  

štíhlá postava jako symbol 

ženské krásy 

mužská ješitnost hubnutí za každou cenu 

mužská hypochondrie Celibát 

muž jako předmět změny silná a na muži nezávislá žena 

muž záletník tabuizace pornografie 

Polygamie něžná žena 

naivní žena žena hospodyně 

ženské přátelství ideální muž 

ostražitost před intimitou otcovství 

absence sexuálního aktu jako výraz 

neatraktivity žena závislá na muži 

oidipovský komplex tradiční model rodiny 

protiklad mužského a ženského světa primitiv jako dobrý milovník 

mužská sexualita inteligentní muž jako nezábavný 

posedlost čistotou muž jako vůdce 

muž lovec svatba jako oslava lásky 

žena kořist romantické soužití 

přátelství mezi mužem a ženou  ženská nevinnost 

svobodná matka   

strhaná žena   

žena bez východiska   

krása jako jediné řešení   

svoboda   

emancipace   

nezávislost   

bohatství   

mužská sexuální dominance   

ženská submisivita   

sexualita bezmoci   

sexuální emancipace     

  



119 

 

Tabulka č. 4bVztahy 

 

Rubrika Použitý mýtus Popřený mýtus 

Vztahy 

vražda   

sebeuspokojování   

osudovost   

pověry   

věštba   

muž jako partner   

monogamie   

milostná rošáda   

partnerská krize   

touha po neznámém   

sex jako lék   

sex jako prostředek hubnutí   

sex jako prostředek relaxace   

osudová přitažlivost   

vášeň   

zakázané ovoce   

připravená žena   

emancipovaná žena   

ženy závislé na muži   

muž viník   

partnerský stereotyp   

ženská promiskuita   

femme fatale   

žena s mužským přístupem k sexu   

lstivá žena   

 


