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1. Úvod 

Časopisy životního stylu jsou na časopiseckém trhu silným hráčem, o čemž vypovídají čísla 

jejich prodejnosti i čtenosti. Čtenáři radí, jak se správně oblékat, jakým jezdit autem, co a jak 

jíst, jak se chovat v konkrétních situacích, jak budovat či bořit partnerské vazby a řadu dalších 

věcí. Specifické postavení v této kategorii zaujímají časopisy Elle a Maxim. Ve Francii 

založená Elle se svou více než šedesátiletou historií je módní ikonou a nejprodávanějším 

časopisem pro ženy na světě. Maxim je jedním z produktů boomu life-stylových časopisů 

osmdesátých a první poloviny devadesátých let ve Velké Británii. Za svou více než 

desetiletou existenci se stal nejprodávanějším life-stylovým časopisem na světě a v podobě 

národních edicí expandoval do více než třech desítek zemí světa. Také v České republice patří 

těmto časopisům v segmentu titulů o životním stylu nejvyšší pozice. 

Právě periodika zaměřená na životní styl pro mě představují otevřenou kapitolu. Před dvěma 

roky jsem se ve své bakalářské práci věnoval genderové politice dvou life-stylových časopisů 

pro muže - Esquire a Men's Health. Výstupy výzkumu, které popisovaly typicky 

reprezentované muže obou periodik a nuance mezi nimi, pro mě byly natolik zajímavé, že 

jsem se rozhodl věnovat obsah své diplomové práce podobnému tématu. K výzkumu jsem si 

tentokrát vybral právě Elle a Maxim. Zatímco jsem se v bakalářské práci snažil postihnout, 

kvantifikovat a popsat všechna témata, o která se reprezentovaní muži zajímali, v diplomové 

práci jsem se zaměřil pouze na jednu konkrétní oblast - na sex. Učinil jsem tak záměrně na 

základě předchozí zkušenosti s life-stylovými magazíny, neboť jsem již během výzkumu 

materiálů k bakalářské práci zaznamenal, že se přístup jednotlivých periodik k sexu liší. 

V tezích k této práci uvádím, že se na sex nezaměřuji pouze v rámci jedné, vysloveně sexuální 

konotace, ale přistupuji kněmu jako k fenoménu. Tedy kjevu, který popisuje vše, co se 
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zjevuje ve smyslové zkušenosti, co je dáno v bezprostředním náhledu věcí a co se týká 

jakýchkoliv lidských činností. 

Hlavním předmětem zájmu tedy byly rozdíly mezi oběma periodiky v přístupu k sexu: zda se 

časopis pro ženy na sex dívá jinak než časopis pro muže, jakým způsobem 

reprezentují opačné pohlaví, zda má tato reprezentace sexuální konotace či jakou míru 

tolerance vykazují obě periodika k jiné než heterosexuální orientaci. Soustředil jsem se také 

na genderové stereotypy, na jejichž základě jsou ženy a muži v obou časopisech prezentováni. 

Pokud jsem na nějaké během výzkumu narazil, budu je prezentovat v kapitole věnované 

kvalitativnímu rozboru textů. 

1.2. Vymezení výzkumného tématu 

Výzkumné téma tedy zní: Jak life-stylové časopisy Elle a Maxim prezentují mužskou a 

ženskou sexualitu? Vycházím přitom z předpokladu, že sex v těchto periodikách představuje 

záležitost zdravého životního stylu a především osobnosti. Předtím, než jsem se s materiály 

podrobně seznámil, jsem k výzkumu přistupoval s jistou představou, jejíž potvrzení jsem 

očekával. Myslel jsem si, že se rozdíly v informování o sexu mezi těmito časopisy stírají a že 

ktéto unifikaci v přístupu dochází bez ohledu na gender. Uvažoval jsem nad tím, jak jsem 

k tomuto závěru dospěl. Zdroj tohoto pohledu zřejmě představuje vlastní interakce s ostatními 

mainstreamovými médii. Právě z nich jsem načerpal povědomí o rostoucí otevřenosti 

k tématům mužské a ženské sexuality, v jejichž zastoupení jsem neviděl žádný rozdíl. Zda se 

tento přístup ukázal jako správný či ne, uvedu společně s ostatními výsledky výzkumu 

v závěru této práce. 
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Při formulaci tezí jsem si ještě nemohl být vědom řady skutečností, se kterými jsem se setkal 

až v průběhu samotného sběru dat. Proto jsem pozměnil metodiku výzkumu. Původně zvolená 

metoda se totiž pro zkoumaný materiál ukázala jako nevyhovující. Postup, kdy bych měřil 

plochu, kterou texty zabírají, jsem nepoužil kvůli layoutu časopisu. Text ve sledovaných 

periodikách často obtéká mediované obrazy a je tak obtížné přesně změřit plochu, kterou 

zabírá. Po konzultacích jsem dospěl k závěru, že cestou měření plochy po částech a jejich 

následného součtu nepůjdu. Rozhodl jsem se metodu upravit tak, aby lépe vyhovovala 

potřebám výzkumu, a aby i výstupy splnily jednu ze základních podmínek kvantitativní 

obsahové analýzy, kterou je možnost opakovatelnosti postupu při dosažení stejných výsledků. 

1.3. Výběrový vzorek 

Výběrový vzorek, který jsem pro potřeby výzkumu zvolil, obsahuje celkem 48 čísel časopisů. 

Polovina z toho, tedy 24 čísel, patří časopisu Elle, stejný počet čísel jsem vybral u časopisu 

Maxim. U obou periodik se shodně jednalo o poslední dva kompletní ročníky, které v České 

republice vyšly. Šlo tedy o ročníky 2004-2005, a období leden-prosinec v každém 

sledovaném roce. 

Záměrně jsem si pro výzkum nevybral delší časový úsek. Chtěl jsem zkoumat vývoj 

v kompletních ročnících obou časopisů, což by při širším záběru nebylo možné. Časopis 

Maxim totiž začal pod tímto názvem vycházet až v březnu roku 2003, kdy volně navázal na 

zaniknuvší časopis Quo. Stejné časové vymezení jsem chtěl zachovat pro obě periodika. 

Elle i Maxim vycházejí s měsíční periodicitou a ve sledovaném období nevyšly ani jednou 

jako dvojčísla. Vymezený vzorek představoval u Elle rozsah 5106 stran, u Maxima pak 3328. 

Pokud v práci odkazuji na jednotlivá čísla časopisů, postupuji tak, že uvádím název periodika, 



číslo označující měsíc, ve kterém časopis vyšel a rok. Podrobnému rozboru obou periodik, 

jejich historii, vývoji a pozici na českém i světovém mediálním trhu, se věnuji v kapitole 

Profily časopisů. 

1.4. Metodický postup a vymezení jednotlivých kapitol 

Hlavní výzkumnou metodou byla kvantitativní obsahová analýza. Postupoval jsem tak, že 

jsem na základě podrobného studia obsahu jednotlivých časopisů definoval soubor klíčových 

slov, který jsem pak na texty a materiály aplikoval. Jednu jednotku výzkumu představovala 

jedna strana časopisu, na které se jedno či více klíčových slov objevilo. 

Výstupy kvantitativní obsahové analýzy jsem zaznamenal do grafů s čísly 1-13, které tvoří 

přílohu této práce. Všechny grafy jsem vytvořil v programu Microsoft Excel. Prvních osm 

grafů prezentuje jednotkové hodnoty absolutní četnosti výskytu stran obsahujících jedno či 

více klíčových slov. Při analýze mediálního obsahu jsem dospěl k závěru, že by pro přesnější 

popsání přístupu obou periodik k fenoménu sexu byla vhodná ještě kvantitativní obrazová 

analýza. Podle výskytu explicitně sexuálních obrazů budu moci například určit, zda je 

čtenářkám a čtenářům obou časopisů prezentováno opačné pohlaví jako sexuální objekt. Co 

výslovně považuji za sexuální obraz jsem definoval v kapitole Úvod do metodiky. Každý 

graf obsahuje údaj zastupující počet stran s výskytem klíčových slov (modrá barva sloupce), 

dále pak údaj reprezentující sexuální obraz (fialová barva sloupce) a také celkový počet stran 

(žlutá barva sloupce). Grafy s čísly 9-13 sumarizují získaná data a porovnávají výskyt 

sledovaných témat v jednotlivých časopisech. Podrobně se grafům věnuji v kapitole 

Kvantitativní obsahová a obrazová analýza. 
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V průběhu práce jsem si uvědomil, že je s přihlédnutím kjejí názornosti nezbytné 

k zaznamenaným číselným údajům připojit konkrétní případy - úryvky článků a citace, které 

pomohou dokreslit představu o reprezentaci fenoménu sexu v obou periodikách. Výběrem 

signifikantních textů jsem chtěl postihnout všechny konotace, které se k fenoménu sexu 

v těchto periodikách vztahují. Na základě použití prvků obsahové kvalitativní analýzy jsem se 

u každého úryvku snažil vyložit jeho význam a s ním spojenou konotaci. Tomuto rozboru 

věnuji dvě kapitoly - Fenomén sexu v časopise Elle a Fenomén sexu v časopise Maxim. 

Genderovým stereotypům jsem věnoval samostatnou kapitolu, ve které vycházím ze 

sociologického základu, na němž se rozvíjí mediální reprezentace muže a ženy v médiích. 

V kapitole nazvané Genderové stereotypy v médiích uvádím vzory chování, které jsou podle 

obou časopisů typické pro jedno každé pohlaví. 

Stereotypům se věnuji také v kapitole Reprezentace, která se zabývá mediálními sděleními 

z hlediska zakódování významů a přesného vymezení pojmu. Uvádím zde také některé 

teoretické přístupy, z nichž lze při zkoumání mediálního obsahu vycházet. 

Jelikož v práci často používám některé pojmy z oboru genderových studií a sociologie, 

považoval jsem za nezbytné vysvětlit jejich významy. Hesla jsou vybrána a použita z hlediska 

paradigmatu této práce. Nutné je také připomenout, že se znění definic jednotlivých termínů 

nemusí vždy shodovat s těmi, které uvádějí alternativní prameny. Podrobně se výkladu pojmů 

věnuji v kapitole Definice pojmosloví. 

Sex a média je název kapitoly, ve které se věnuji stručné historii a vývoji reprezentace sexu 

v médiích. Kromě jiného v ní zmiňuji i specifický přístup k mediované ženské sexualitě. 
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V závěru této práce chci vymezit dva přístupy k fenoménu sexu na pozadí získaných dat a 

uvedených úryvků textů z obou časopisů. 
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2. Definice pojmosloví 

V jednotlivých kapitolách této práce se vyskytují pojmy, u nichž je nutné výslovně definovat 

jejich význam. Pokládám za nezbytné vysvětlit na jednom místě, co znamenají. Z toho 

důvodu vkládám tuto krátkou kapitolu, která se jednotlivým pojmům věnuje. Jsou řazeny 

abecedně podle počátečního písmena, vyšší umístění tedy neznamená vyšší důležitost. 

Termíny, které jsou specifické a vztahují se kjednotlivým kapitolám na tomto místě 

vysvětlovat nebudu, pouze odkáži na jejich definici jinde. Některé z uvedených pojmů jsem 

použil také v souboru klíčových slov, který jsem aplikoval na mediované materiály z časopisů 

Elle a Maxim. K těm se blíže dostanu v analytické části práce. Považuji za nutné uvést, že na 

jednotlivé definice lze nahlížet jako na obecně vžité. Při použití alternativních pramenů 

připouštím, že by definice, např. hesel „muž" a „žena", mohla znít jinak. V ostatních 

kapitolách jsou hesla používána z hlediska paradigmatu této práce. 

2.1. Abecední seznam pojmů 

Feminismus1 - (z lat. femina = žena) - pojmenování ženských hnutí, vycházejících 

z přesvědčení o nevýhodné situaci žen ve společnosti, resp. o jejich horším, ponižujícím 

postavení (ve srovnání s muži), z potřeby revolty proti této situaci a víry v možnosti její 

změny. Obecným cílem různých podob feminismu je, aby žena byla pojímána jako 

„individualita se svými vlastními právy". Tradičně je feminismus, resp. feministická hnutí 

chápáno jako hnutí za rovnoprávnost žen. Podle serveru Feminismus.cz je vhodnější hovořit o 

feminismech spíše v množném čísle. „Jde totiž o velmi diverzifikovaný směr a požadavky 

jednotlivých proudů mohou také stát proti sobě. Jedním z nejkřiklavějších příkladů jsou 

1 Maříková, Petrusek, Vodákova: Velký sociologický slovník, 1996, s. 308 
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anarchofeminismus a liberální feminismus. Zatímco liberální feministé/-ky usilují o rovné 

zastoupení žen a mužů v politických a ekonomických institucích, anarchofeministé/-ky toto 

pojetí odmítají a požadují úplné odstranění veškerých společenských hierarchií - tedy nejen 

těch založených na genderu2." 

Fenomén3 - (filozoficky) - jev, vše, co se zjevuje ve smyslové zkušenosti, co je dáno 

v bezprostředním náhledu věcí. 

Gender4 (...) je pojem, který vyjadřuje, že vlastnosti a chování spojované s obrazem muže 

a ženy jsou formovány kulturou a společností. Na rozdíl od pohlaví, které je univerzální 

kategorií a nemění se podle času či místa, působení gender ukazuje, že určení rolí, chování 

a norem vztahujících se k ženám a mužům je v různých společnostech, v různých obdobích či 

různých sociálních skupinách rozdílné. Jejich závaznost či determinace není tedy přirozeným, 

neměnným stavem, ale dočasným stupněm sociálních vztahů mezi muži a ženami... 

Muž5 - v sémiologii je stejně jako žena chápán jako třídící demografický znak, také ale jako 

významná sociální role ve společnosti, která vychází ze specifických znaků osobnosti i 

z historicky a kulturně zakotveného imaga. V diferenciální psychologii se uvažuje o 

psychických zvláštnostech dospělých mužů ve srovnání se ženami. J. P. Guilford vedl v roce 

1959 faktorovou analýzu osobnosti a dospěl k identifikaci specifických mužských vlastností, 

tzv. maskulinity (z lat. masculus = mužský). Pokud jsou tyto znaky ve výrazné míře u jedince 

přítomny, je označován jako maskulinní osobnost. Kromě toho byly zjištěny charakteristicky 

mužské zájmy u americké dospělé populace, zejména zájmy týkající se povolání a technické 

2 http://www.feminismus.cz/historie.shtml 
3 Petráčková, Kraus a kolektiv: Akademický slovník cizích slov, 2000, s. 225 
4 Oakleyová, A.: Pohlaví, gender a společnost, 2000, s. 6 
5 Maříková, Petrusek, Vodáková: Velký sociologický slovník, 1996, s. 653 
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zájmy. Nejvíce se muži od žen odlišují v oblasti emocionality: jsou méně expresivní a méně 

vzrušiví. 

Re-prezentace viz kapitola Reprezentace a stereotypy 

Sex6 - pohlaví a soubor jevů souvisejících se vztahy mezi pohlavími. Souhrn morfologických 

a fyziologických znaků, které mají přímý nebo nepřímý vztah k rozmnožování. 

Sexualita7 - (z lat. sexus = pohlaví) - jedna ze základních vlastností a potřeb člověka, která 

zajišťuje reprodukci lidského rodu, má fyziologické i psych, komponenty a promítá se do tzv. 

sexuálního chování. Sexualita je integrální součástí lidské osobnosti a je výsledkem 

dlouhodobého evolučního procesu. Podle definice Světové zdravotnické organizace (WHO) je 

sexualita základní potřebou každého člověka, nemá ale pro každého stejný obsah; má však 

všem umožňovat individuální prožitky a pocity plného štěstí. Sexualita se realizuje ve třech 

základních složkách: psychofyziologické, kognitivní a behaviorální. Sexuální motivace má 

rovněž tři základní složky: 1. sexuální identifikaci (včetně osvojení sexuální role); 2. sexuální 

orientaci (zaměření na eroticky preferovaný objekt) a 3. sexuální reakci a chování. Protože 

není jen jedno pohlaví, neexistuje ani jediná sexualita, jediný univerzální pud. 

Sexy8 - (hovor, a slang) sexuálně působivý, vyvolávající sexuální přitažlivost: sexy postava, 

sexy dívka, sexy oblečení, svetr. 

Stereotyp viz Genderové stereotypy v médiích 

6 Petráčková, Kraus a kolektiv: Akademický slovník cizích slov, 2000, s. 688 
7 Maříková, Petrusek, Vodáková: Velký sociologický slovník, 1996, s. 980 
8 Petráčková, Kraus a kolektiv: Akademický slovník cizích slov, 2000, s. 688 
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Žena9 - pojem, který v sémiologii vystupuje stejně jako pojem muž nejčastěji jako třídící 

demografický znak, ale zkoumá se i jako významná sociální role především v souvislosti se 

sociologií rodiny, méně již jako spec. role v dělbě práce a ve veřejném životě. Sociální role a 

postavení žen úzce souvisí se specifikami ženské osobnosti, resp. s názory na ně. Tato 

specifika prostřednictvím vědeckých poznatků i obecných historicko-kulturních tvarovaných 

představ vytvářejí imago ženy v té které společnosti. V diferenciální psychologii byly 

zkoumány psychické rozdíly mezi dospělými muži a ženami a na tomto základě byl vytvořen 

pojem feminita (z lat. femineus - ženský) a pojem feminní osobnost, označující jedince 

s charakteristickým syndromem ženských vlastností, k nimž patří zejména estetické zájmy, 

větší emoční vzrušivost, expresívnost a labilita. 

Uvedené termíny jsou definovány jako slovníková hesla a připisují mužům a ženám jisté 

vlastnosti bez ohledu na jejich individualitu. Zda tímto způsobem pracují s mužem a ženou 

také sledovaná life-stylová periodika, popíši v analýze zkoumaných mediálních materiálů. 

9 Maříková, Petrusek, Vodáková: Velký sociologický slovník, 1996, s. 1454 
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3. Profily časopisů 

3.1. Elle 

„Nejprodávanější módní časopis na světě" 

Elle: - (fr.) Ona10 

„Fashion, beauty and style - with a brain.11" 

3.1.1. Vznik a vývoj 

Jeden z nejznámějších módních časopisů světa vznikl ve Francii v roce 1945. Na trh Elle 

uvedlo vydavatelství Hachette, nad nímž v roce 1981 převzal kontrolu Jean-Luc Lagarděre. 

Podle něj byla pojmenována mediální skupina Lagarděre, která Elle v současné době vlastní. 

Vydává ho stále Hachette Filipacchi, dceřinná firma skupiny Lagarděre. 

„Elle je určitě nej větší časopis o módě na světě. Vychází v šestatřiceti zemích světa, na šesti 

kontinentech. Časopis má také specializované odnože, jako je Elle DÉCOR (19 edicí), Elle 

girl (9 edicí), Elle Cuisine (5 edicí) a elle.com (16 webových národních licencí)12." 

Elle se profiluje jako časopis, který moderní ženě poskytuje všechny informace, které 

potřebuje znát. „Kromě aktuálních informací o módě, kráse a zdraví, vám Elle poskytne 

skutečný vhled do světa módních kolekcí, vezme vás přímo na pódia, se vším tím bzukotem, 

co k nim patří... 

10 Neumann, Hořejší a kolektiv: Velký fřancouzsko-český slovník, 1974, s. 537 
11 „Móda, krása a styl - s duší." - www.articlealley.com/article 14099 28.html 
12 www.articlealley.com/article 14099 28.html 
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.. .Rady expertů a pohled do zákulisí módy uchvátí a zaujme každou ženu bez ohledu na věk a 

původ. To vše, společně s praktickými radami o kráse, osobním stylu, zdraví a cvičení, lásce, 

dekoru a astrologii, je důležité pro každou moderní ženu současnosti13." 

3.1.2. Elle na českém mediálním trhu 

Vydavatelství Hachette Filipacchi uvedlo českou licenci časopisu Elle na trh v dubnu 1994. 

Ještě předtím se čtenářská obec mohla seznámit s francouzskou verzí časopisu, která do 

České republiky byla distribuována od roku 1991. „Své výsadní postavení první dámy světa 

módy si Elle drží již déle než půl století. Elle je více než časopis: je to názor a životní styl 

moderní ženy14." O příchodu časopisu na český mediální trh se ve svém úvodníku, 

věnovaném právě desetileté existenci české licence Elle, rozepisuje i tehdejší šéfredaktorka 

časopisu Jana Ciglerová. „Psal se rok 1994 a bylo to jako blesk z čistého nebe. Po ulicích 

chodili novopečení boháči a pyšnili se košilemi s velkými zlatými medúzami místo knoflíků, 

do kterých se právě převlékli z fialových sak a strakatých kravat My jsme zatím 

zasvěceně debatovaly o Kunderovi, tajně kouřily první cigarety a styděly se mluvit o sexu. 

V té chvíli, přesně před deseti lety, vyšla první Elle. Už nikdy nic nezůstalo jako dřív. 

Pamatuju se, jak jsem pomalu a s úctou obracela každou stránku. Oholte si nohy, psali tam.... 

Dneska už je všechno jinak.... Naučily jsme se věřit, že jsme kouzelné samy za sebe. Takže 

spíše než návody na okouzlování mužů potřebujeme vědět, jak si poradit s naší šéfovou. 

Dneska už víme, že nemusíme nic, co nechceme. A právě proto je s námi v našich životech 

Elle pořád. Dává nám právo být, kým jsme, a se vším, co jsme15." 

13 http://www.elle.magazinepromotion.com/ 
14 http://www. hf.cz/index e lle.html 
15 Elle, 4/2004, s. 4 
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Vydavatelství na svých stránkách uvádí, že Elle je neúspěšnější časopis na světě. „Jen 

americké edice se prodá téměř pět milionů výtisků měsíčně16." Také v České republice patří 

časopis, i přes svou poměrně vysokou cenu17, ke špičce v segmentu časopiseckých titulů 

životního stylu. Podle údajů Unie vydavatelů18 dosahoval v roce 2005 průměrný prodaný 

náklad 44 529. Odhad čtenosti jednoho vydání dosahuje 155 tisíc. 

Časopis Elle získal v prvním ročníku soutěže Nejlepší časopis roku 2004, již Unie vydavatelů 

vyhlásila a uspořádala, první místo v kategorii Tituly o životním stylu. Výsledky soutěže, 

které byly vyhlášeny v květnu 2005, ředitelku redakce Elle Mirku Vopavovou nepřekvapily: 

„...tohle není žádná revoluce, jen mírný a pravidelný pokrok v mezích Elle. Té Elle, která je 

20 let nejprodávanějším módním časopisem na světě a jedenáctým rokem v Čechách.... 

Pomáhá čtenářkám najít jejich vlastní styl, inspiruje je a probouzí jejich kreativitu. A tomu se 

teď, po letech, v Čechách dostává oficiálního uznávání - a nejenom od Unie vydavatelů... 

(Elle) není modla a není to bible. Pro vás pro všechny je to jen zasvěcený a zábavný průvodce 

globální světovou vesnicí19." 

Jako průvodce se Elle deklaruje také v oblasti inzertních a reklamních textů, které představují 

podstatu a nepostradatelnou esenci její existence. Reklamní sdělení zabírají průměrně 1/3 

stran časopisu, přičemž mluvíme o tzv. označené inzerci. Elle je časopis o módě a ve své 

podstatě by tak bylo možné považovat za reklamu každý text, který obsahuje odkaz na 

obchod, kde lze zobrazované zboží zakoupit. Z hlediska ceny reklamy stojí Elle na absolutní 

špičce - částka za inzerci na jedné vnitřní straně časopisu je nej vyšší ze všech časopisů 

z produkce vydavatelství Hachette Filipacchi. Podle údajů mezinárodní reklamní a odbytové 

16 www.articleallev.com/article_14099 28.html 

17 Cena se mění v závislosti na doplňkových předmětech, které Elle k vydání přidává, nejčastěji je to však 99 Kč. 
18 http://www.il vdt.cz/default.aspx?section^30&article= 103&highlighttext=Media+proiekt 
19 Elle, 7/2005, str. 8 
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sítě Interdeco, která společnost Hachette Filipacehi Médias a partneři zastupuje, přijde 

inzerenta reklama v rozsahu jedné standardní vnitřní strany na 220 000 korun. 

3.2. Maxim 

„Nej lepší zábava mužů od stvoření ženy" 

Maxim - (angl.) mravní zásada, obecná pravda, návod na dobré chování20 

3.2.1. Vznik a vývoj 

Maxim je v současné době celosvětově neprodávanější časopis pro muže. Poprvé vyšel v roce 

1995 ve Velké Británii, na trhu ve Spojených státech amerických se objevil v roce 1997. 

Maxim je registrovaná známka Felixe Dennise. Celosvětově vychází v licenci nakladatelství 

Dennis Publishing Limited. „Maxim odpovídá skutečným životním potřebám inteligentního, 

profesionálního muže a to jak formou zábavy, tak příslušnými informacemi.... Vydáváme 

časopis, do kterého mohou čtenáři dospět a ne z něj vyrůst. Výzkumy dokládají, že průměrný 

věk našeho čtenáře je 28 let21." 

Maxim vychází v 27 mezinárodních edicích v 36 zemích světa22. „V současnosti se prodají na 

celém světě čtyři miliony výtisků každý měsíc. Jen ve Spojených státech amerických 

je to 2,5 milionů výtisků a měsíční čtenost převyšuje 14 milionů... je to nejrychleji rostoucí 

časopis pro muže v americké historii23." 

20 Vácha: Anglický výkladový slovních s českými ekvivalenty, 2000, s. 334 
21 http://www.dennis.co.uk/Maxim/IE index.html 
22 údaj platný k 8/2005 
23 http://www.dennis.co.uk/Maxim/IE index.html 
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3.2.2. Seznámení s českým Maximem 

V české licenci vyšel Maxim poprvé v březnu roku 2003. Volně tak navázal na zaniknuvší 

časopis Quo, který na trhu působil od roku 1997. Vydavatelem periodika Maxim je, stejně 

jako u časopisu Elle, Hachette Fillipacchi. Podle údajů z Media Projektu dosáhl v roce 2005 

průměrný prodaný náklad počtu 31 593, čtenost pak byla 58 000. V prvním ročníku soutěže o 

Nej lepší časopis roku 2004, v kategorii Tituly životního stylu, obsadil Maxim druhé místo. 

O tom, že časopis vychází v licencované verzi a není tak absolutně závislý na obsahu 

mateřské podoby, svědčí odlišné hodnocení profilu časopisu jeho českým vydavatelem. Takto 

jeho obsahové zaměření představuje na svých internetových stránkách vydavatelství Hachette 

Fillipacchi: 

„V časopise plném humoru a recese nechybějí žádné mužské slasti a radovánky jako krásné 

ženy, dobrodružství, sex, móda, sport nebo rychlá kola. Najdete v něm špičkové fotografie, 

kontroverzní příspěvky a spoustu praktických rad a hračiček, bez kterých žádný náročný muž 

nemůže žít24." 

Vlastní hodnocení časopisu přinesl v jednom z úvodníků také šéfredaktor Pavel Vondráček: 

„Maxim nebere sám sebe vážně a dělá si ze sebe legraci25." 

Zahraničních edicí využívá český Maxim v případě rozhovorů s osobnostmi světového show 

businessu, u celosvětových anket a u reportáží z různých částí světa. V redakci pracují jen tři 

stálí redaktoři (Ivan Březina, Jan Kalous a Adam Maršál) a překladatel, který materiály ze 

zahraničních edic překládá do češtiny. Přebírána je také většina fotografií, což platí nejen u 

materiálů, kde vystupují zahraniční modelky, a které tvoří až třetinu obsahu čísla, ale také u 

reportáží a ostatních textů, u kterých jsou použity ilustrační fotografie. 

24 http://www.hf.cz/index maxim.html 
25 Maxim, 5/2005, s. 4 
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Placená inzerce a reklamní sdělení zabírá v Maximu lA obsahu, což v segmentu časopisů 

životního stylu představuje průměr. Například časopis Men's Health, který patří do stejné 

kategorie periodik, obsahuje méně reklamy: „Placená inzerce a reklamní sdělení tvoří 

přibližně 1/5 obsahu časopisu26." U časopisu Esquire zabírá reklama dokonce celou 1/3 

obsahu. 

Přítomnost poloreklamních sdělení, používání ne-reklamy27 (výrobky prezentované mimo 

označenou plochu pro inzerci, často skryté v textu) a redakcí doporučených výrobků je 

nezbytností, která vychází ze samé podstaty existence časopisu. 

Podle společnosti Interdeco, představuje cena inzerce v objemu jedné vnitřní strany u 

časopisu Maxim částku 185 000 korun českých, což Maxim řadí na třetí místo v rámci celé 

rodiny titulů, které Hachette Filipacchi v České republice vydává. Dražší inzerce je jen u dvou 

magazínů pro ženy - v Elle a Marianne. U Marianne jde o 210 000 korun. Z uvedených částek 

vyplývá, jak úspěšné jednotlivé tituly jsou a jaké místo zaujímají ve firemní hierarchii. 

3.3. Stručné srovnání obou časopisů 

Ačkoliv patří Elle i Maxim shodně do segmentu titulů o životním stylu, přistupují k tomuto 

zařazení rozdílně. Už podle názvu časopisu Elle (Ona) je možné usuzovat, co bude jeho 

rématem. Je jím žena, tak zvaně moderní, samostatná, pečující o svůj zevnějšek i duši. Žena, 

která se ráda obléká podle posledních módních trendů a ráda chodí do společnosti. U časopisu 

Maxim představuje hlavní obsahovou náplň sex, který je u tohoto periodika integrální součástí 

životního stylu. Na titulní straně časopisu je vždy tematicky vymezen hlavní záběr čísla. 

Nejčastěji je to právě sex, ženy a pivo. Titulní straně vždy dominuje žena ve spodním prádle 

26 Hrabě: Kdo je muž v časopisech Men's Health a Esquire, s. 8 
27 Hrabě: Kdo je muž v časopisech Men's Health a Esquire, s. 8 
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či plavkách. Odlišný je přístup obou sledovaných periodik ke vztahové oblasti - Elle řeší 

problém s cílem nalézt optimální východisko. Maxim partnerské krize neřeší, a když, vždy 

s nadsázkou a ironií. „Pokud má špatnou náladu, jděte jí raději z cesty. Díky svému 

„obětavému" přístupu si budete moci vyrazit s kamarády bez pocitů viny28." Sex je většinou 

prezentován jako individuální dobrodružství muže - lovce (podrobněji se budu problému 

věnovat v rámci obsahové analýzy prezentovaných materiálů). Dalším rozdílem je tradice. 

Zatímco Elle představuje módní ikonu s více než šedesátiletou historií, Maxim je desetiletý 

nováček s vysokým potenciálem růstu čtenářské obce. 

3.3.1. Shodné rysy, diversifikace, vývojové tendence 

Oba časopisy vydává v České republice Hachette Fillipachi, patří do stejného segmentu trhu, 

tzv. life-stylových časopisů. Jejich obsahu výrazně dominují reklamní i ne-reklamní sdělení, 

důraz je kladen na obrazovou složku, texty jsou sekundární (podrobněji viz grafy v příloze). 

Elle je časopis o módě, poskytuje informace typické pro tzv. servisní žurnalismus29. Časopis 

je rozdělen na dva tematické bloky. Tím prvním je Móda a styl, druhý pak reprezentuje Krása 

a zdraví. U Maxima takto vymezená témata nenajdeme. Ačkoliv kmenové rubriky má 

(Zepředu, Články, Zeny, Mixer atd.), nejsou přesně tematicky vyhraněny a pokaždé v nich lze 

najít odlišný materiál. 

Maxim je časopis zábavní, dělá si legraci nejen ze sebe a čtenářů, ale i z prezentovaných 

materiálů (Podrobněji v obsahové analýze časopisu Maxim). 

28 Maxim, 1/2004, s. 46 
29 Čtenář se identifikuje s problémem - jakkoli intimním - potom ho řeší a tak se postupně sám dostává tam, kde 
chce být - Hrabě: Kdo je muž v časopisech Men's Health a Esquire, s. 35 
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Velký rozdíl mezi oběma sledovanými periodiky představuje jazyk. Zatímco Elle používá 

spisovnou češtinu, Maxim je reprezentován češtinou obecnou. Navíc se u něj v hojné míře 

vyskytují vulgarismy, které lze u Elle najít jen velmi výjimečně. 

Podrobněji se srovnání a hodnotové profilaci časopisů Elle a Maxim budu věnovat v závěru 

práce, kde se na základě získaných dat a jejich následné analýzy, pokusím odpovědět na 

otázku, jak sledovaná periodika prezentují mužskou a ženskou sexualitu. 
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4. Úvod do metodiky 

4.1. Odchýlení od tezí 

V tezích k této práci jsem definoval předpokládaný metodologický postup následovně: Sběr 

dat, jejich třídění a následná kvantitativní obsahová analýza. Mediální teorie popisuje 

obsahovou analýzu takto: 

• „Obsahová analýza je kvantitativní výzkumnou metodou pro systematický a 

intersubjektivně ověřitelný popis komunikačních obsahů, vycházející z vědecky 

podloženého kladení otázek."30 

• „Základní princip této metody spočívá v tom, že si výzkumník vymezí reprezentativní 

vzorek nějakého typu mediovaného sdělení (například novin, ale také třeba násilných 

scén), pojmenuje jeho jednotlivé části či prvky a pak spočítá, kolik se mu ocitlo 

položek pod jednotlivými pojmenováními."31 

• Tradiční obsahová analýza „předpokládá, že povrchový význam textů je zcela 

jednoznačný, může být přečten a kvantitativně vyjádřen. Předpokládá se, že 

numericky vyjádřený poměr prvků v textu (jako je počet určitých slov nebo prostor či 

čas věnovaný určitému souboru témat) je spolehlivým ukazatelem souhrnného 

významu."32 

Původně jsem chtěl postupovat tak, že budu měřit plochu, kterou text, titulky a knim 

náležející grafické prvky zabírají. Tak bych získal data pro vypočítání četnosti výskytu 

kódovací jednotky. Kódovací jednotku jsem v tezích definoval jako redakční příspěvek, 

30 Schulz, Scherer, Hagen, Reifová, Končelík: Analýza obsahu mediálního sdělení, 2004, s. 30 
31 Burton, Jirák: Úvod do studia médií, 2001, s. 33 
32 McQuail: Úvod do teorie masové komunikace, 1999, s. 307 
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respektive samostatný signovaný text či obraz s textem. Použití výše uvedeného postupu se 

však v průběhu práce ukázalo jako problematické. Grafické řešení obou zkoumaných časopisů 

(layout) je totiž natolik specifické (obtékání obrázku textem), že se pro něj původně 

zformulovaná metoda nezdála nejvhodnější. Měření plochy je sice v tomto případě možné, ale 

velmi náročné a pokud by stejný výzkum zpracovával někdo další, nemusel by právě z toho 

důvodu dojít ke stejným výsledkům - což je jedna ze základních podmínek kvantitativní 

obsahové analýzy. Musel jsem tak zvolit jiný postup. Nejprve jsem definoval soubor 

klíčových slov. Jako jednotku výzkumu jsem určil jednu celou stránku časopisu. Pokud se na 

stránce vyskytlo jedno či více slov z definovaného souboru, zaznamenal jsem ji jako jednu 

jednotku. Klíčová slova se mohla vyskytnou v jakékoliv textové podobě - v titulku, popisku 

k fotografii či v samotném článku. Do výzkumu jsem nezahrnul reklamní materiály, které jsou 

odděleny od ostatního obsahu časopisu buď graficky (čarou), nebo představují samostatný 

celostránkový fotografický materiál nebojsou přímo označeny jako inzerce či inzertní projekt 

(v případě časopisu Elle). Reklama není předmětem tohoto výzkumu a navíc představuje druh 

komerčního textu, který nemusí nutně korespondovat s ostatním obsahem časopisu, neboť její 

objednavatel většinou funguje mimo dané médium. Zařazení reklamy do výzkumu by tak 

mohlo být zavádějící. Výstupy kvantitativní obsahové analýzy, které tvoří přílohu této práce, 

jsem zpracoval v programu Microsoft Excel do 13 grafů. Hodnoty v nich uváděné operují s 

absolutní četností. Vysvětlení funkce grafů a výkladu poznatků z nich získaných se věnuji 

v kapitole Kvantitativní obsahová a obrazová analýza. 

4.2. Definice souboru klíčových slov 

Abych mohl prokázat zastoupení fenoménu sexu v obou časopisech, musel jsem definovat 

soubor klíčových slov. Při sestavování souboru jsem vycházel z podstatného jména sex a 
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od něj odvozených ostatních slovních druhů. Veškeré texty z obou periodik jsem podrobně 

přečetl a na základě toho definoval kompletní soubor klíčových slov. Do něj jsem zařadil 

slova sex, sexy, sexuální, sexuálně, sexualita, sex-appeal, sexuolog, sexuologie a také porno, 

pornografie, pornografický. Podstatné jméno porno a slovní druhy z něj odvozené, jsem do 

souboru zařadil proto, že představují komerční typ sexuálního chování. Podstatné jméno sex 

vychází z latinského sexus = pohlaví. Sexualita je odbornou literaturou definována jako 

, jedna ze základních vlastností a potřeb člověka, která zajišťuje reprodukci lidského rodu, má 

fyziologické i psychologické komponenty a promítá se do tzv. sexuálního chování33." 

Porno respektive pornografie je naproti tomu definována jako „zpravidla neumělecké 

zdůraznění sexu v literatuře a umění vybočující z norem konvenční morálky34." Definic 

pornografie je zejména v anglosaské literatuře celá řada, shodují se však v tom, že pornografii 

staví do protikladu erotiky. „Jestliže jsou pornografie a obscénnost, stejně tak jako dříve byly, 

ďábelskými dvojčaty v diskusi o sexualitě, pak slovo erotika často zaujímá pozici pozitivní 

protiváhy, což představuje zdravou, legitimní reprezentaci sexu35." Podrobnějšímu 

terminologickému výkladu se věnuji v kapitole Definice pojmosloví. 

Při aplikaci klíčových slov nebylo mým cílem zkoumat réma článku. „Prostý výskyt např. 

slova „sexy", ještě nemusí znamenat, že se materiál zabývá sexem36." Primárně jsem 

nesledoval pouze sex, ale sex jako fenomén, čili také to, jakým způsobem proniká do 

ostatních oblastí lidské činnosti (např. módy, filmu, kultury a umění). Jako validní jednotku 

jsem tak do výzkumu zařadil i stránku s materiálem, který neměl explicitně sexuální konotace. 

Jako příklad takového textu uvádím titulek článku z časopisu Elle, zařazený v rubrice 

33 Maříková, Petrusek, Vodáková: Velký sociologický slovník, 1996, s. 980 
34 Petráčková, Kraus a kolektiv: Akademický slovník cizích slov, 2000, s. 609 
35 McNair: Mediated sex: pornography and postmodera culture, 1996, s. 41 
36 Hrabě, J.: Kdo je muž v časopisech Men's Health a Esquire, s. 13 
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ElleStyl: „Jak být i v horkých dnech sexy37." Text doplňují fotografie předmětů a oblečení: 

lesk na rty, tričko, zrcátko, kabelka, tenisky, sandály, capri kalhoty a vůně. Podrobněji se 

k tomuto jevu vrátím v samotné analýze mediálního obsahu. 

Do souboru klíčových slov jsem záměrně nezařadil podstatné jméno erotika. A to navzdory 

faktu, že ho jedna z definic popisuje jako ,jevy související se sexuální aktivitou, pohlavní 

lásku, smyslnost38." Výzkumným záměrem totiž nebylo sledovat distinkce mezi erotikou a 

sexem. I když jsem se výskytem tohoto slova v obou časopisech nezabýval, na základě 

podrobného studia jednotlivých textů se domnívám, že se objevuje výjimečně a jeho 

nezařazení do výzkumu konečné výstupy příliš nezkresluje. 

4.3. Kvalitativní obsahová analýza 

Výpověď o sledovaných mediálních obsazích provedenou metodou kvantitativní analýzy jsem 

se rozhodl doplnit o náhled detailnějšího rozboru reprezentativních textů. Pro zpracování 

těchto materiálů jsem použil kvalitativní obsahovou analýzu, která se zabývá výkladem 

významu mediálního obsahu. Používám ji však jen jako doplňkovou metodu ke kvantitativní 

analýze. K výzkumu jsem tedy použil smíšenou, hybridní metodu, která představuje 

kombinaci obou přístupů. Podle McQuaila (2002) se tato vyskytuje v mnoha studiích, 

navzdory jejich odlišným východiskům. Podrobněji se výkladu mediovaných textů věnuji ve 

dvou po sobě jdoucích kapitolách - Fenomén sexu v časopise Elle a Fenomén sexu v časopise 

Maxim. 

37 Elle, 6/2004, s. 24 
38 Filipec, Daneš, Machač: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, 2001, s. 78 
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4.4. Obrazová analýza 

Jako další prvek, který mi pomůže popsat roli fenoménu sexu ve zkoumaných časopisech a 

odpovědět na otázku, jak a v jaké míře obě periodika prezentují mužskou a ženskou sexualitu, 

jsem použil obrazovou analýzu. Ačkoliv jsem sní v tezích nepočítal, při analýze materiálu 

jsem dospěl k závěru, že bude zajímavé porovnat poměr výskytu sexuálního obrazu 

s výskytem klíčových slov a dospět tak k závěru, zda je sex ve sledovaných časopisech 

prezentován spíše ve formě textové či obrazové. Obrazová analýza je „založena na rozboru 

jednotlivých prvků zkoumaného obrazu a slouží ktomu, abychom zjistili, jak jsou do obrazu 

vnořeny významy, z nichž je konstruován39." Obrazovou analýzu použiji jako podpůrnou 

metodu výzkumu. Mým záměrem nebylo zpracovávat sémiotickou analýzu obrazu. Chtěl 

jsem jen zjistit, na kolika stránkách se explicitně sexuální obraz, jak ho níže popisuji, 

vyskytuje. 

4.4.1. Definice jednotky obrazové analýzy 

Při definici pro analýzu akceptované jednotky obrazu jsem u obou časopisů postupoval tak, že 

jsem definoval prvky obrazu, které pro opačné pohlaví mohou představovat sexuální stimul. 

Primárně se tak jedná o vnímání mediováného obrazu muže či ženy jako sexuálního objektu. 

„V první fázi dochází ke vzrušení u mužů i u žen jako reakci na jakoukoliv sexuální stimulaci, 

psychickou nebo fyzickou. Sexuální stimulace vyvolává u mužů během tří až osmi vteřin 

erekci a u žen do pěti až patnácti vteřin zvlhčení vagíny40." Takové důsledky jsou 

v souvislosti s vnímáním vizuálního, tedy psychického, stimulu individuální a navíc závislé 

na sociálním a kulturním kontextu. Vycházím proto ze základního předpokladu, že „většina 

39 Burton, Jirák: Úvod do studia médií, 2001, s. 36 
40 Oakleyová: Pohlaví, gender a společnost, 2000, s. 80 
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lidí ve všech společnostech je heterosexuálně zaměřena, tj. hledá citové vztahy a sexuální u 

jedinců opačného pohlaví41." Z toho důvodu jsem u časopisu Elle definoval explicitně 

sexuální obraz muže a u časopisu Maxim explicitně sexuální obraz ženy. Tyto obrazy budu 

nahlížet z pohledu západní kultury. Podle Giddense (1999) prodělala západní kultura 

v přístupu k sexualitě za poslední dvě století zásadní změny. Od 60. let 20. století můžeme 

označit postoj společnosti k sexu jako tolerantní a liberální. Protože je sexuální vnímání 

individuální a bylo by tak těžké vymezit, jaká zobrazení představují pro každého muže a 

každou ženu sexuální stimul, rozhodl jsem se do výzkumu zařadit ty obrazy, které muže či 

ženu prezentují obnažené, provozující sex nebo pózující ve vyzývavých pozicích. 

U časopisu Elle je tak nutné definovat výslovně sexuální obraz muže. Za akceptovanou 

jednotku výzkumu považuji stránku s vyobrazeným muže, který je nahý, oblečený jen do půl 

těla nebo v nátělníku. Také v případě obrazové analýzy jsem do výzkumu nezařadil reklamní 

sdělení, přestože je u nich počet takto zobrazovaných mužů vyšší než u redakčních materiálů. 

U časopisu Maxim jsem za akceptovatelnou jednotku výzkumu považoval stránku s obrazem 

ženy ve spodním prádle, tzn. v kalhotkách a podprsence či jakémkoliv jiném prádle, které 

zakrývá jen prsa a pohlaví (např. plavky), částečně obnaženou (v kalhotkách) nebo zcela 

nahou. 

Ve většině případů se u mediovaných obrazů jedná o fotografické materiály. Do výzkumu 

jsem však zahrnul také kresby. Ukázky uvedených obrazových materiálů tvoří součást 

obrazové přílohy v závěru práce. 

41 Giddens, Sociologie, 1999, s. 121 
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5. Genderové stereotypy v médiích 

5.1. Gender a učení rolí 

Všechna média v každé době přinášejí určitou reprezentaci ženy a muže. Běžná mediální 

rutina představuje konvenční náhled na rod, který se co nejvíce kryje s jeho mainstreamovým 

pojetím. S tím souvisí jakási odolnost vůči změnám ve struktuře vlastností, které jsou danému 

pohlaví přisuzovány. V průběhu lidského života dochází k učení sociálních rolí, se kterými se 

formuje také gender. Podle Giddense (1999) dokáže dítě ve věku dvou let zařadit sebe sama a 

většinou i ostatní lidi k příslušnému pohlaví. Do šesti let si však neuvědomuje, že se 

příslušnost k mužskému nebo ženskému pohlaví nemění. Učení rolí se pak děje na pozadí hry. 

Hračky jsou rozděleny na „chlapecké" a „dívčí", čímž se vesměs zdůrazňují rozdíly mezi 

mužskými a ženskými znaky. Lenore Weitzmanová42 (1972) provedla analýzu mužských a 

ženských rolí v pohádkových knížkách pro předškolní děti - rozdíly mezi úlohami ženy a 

muže byly zásadní. Nejenže mužské postavy hrály v příbězích daleko významnější roli než 

ženské, ale také se v nich objevovaly častěji. Zatímco chlapci podnikali různá dobrodružství, 

která se odehrávala mimo domov a vyžadovala nezávislost a sílu, dívky měly pasivní úlohu, 

vařily mužům, čekaly na jejich návrat nebo se věnovaly domácím pracím. Dospělí 

představitelé těchto knih ve stereotypních zobrazení setrvávali. Zeny, které nebyly 

manželkami nebo matkami, měly čistě imaginární charakter (víly nebo ježibaby) a ani jedna 

z nich se nezabývala reálnou činností mimo domov. Naopak muži byli zobrazováni v široké 

škále rolí - jako hrdinové, policisté, soudci, králové a podobně. Proces genderové 

stereotypizace, stejně jako vytváření mužských a ženských rolí, formuje lidskou mysl natolik 

imanentně, že se stává samozřejmou součástí života a existenci stereotypu si uvědomíme 

teprve při jeho zmizení či zásadní změně. 

42 Srovnej Giddens: Sociologie, 1999, s. 115 



S učením rolí souvisí i vztah k vlastní sexualitě. Její biologický základ determinují mužské a 

ženské pohlavní orgány a biologický imperativ, který odkazuje k rozmnožování v rámci 

zachování druhu43. Otevřené projevy sexuálního chování byly v západní kultuře po celá staletí 

limitovány vládnoucí mocí pod vlivem církví. „V 19. století došlo k částečnému nahrazení 

náboženských představ o sexualitě představami lékařskými; ty však byly zpočátku právě tak 

rigidní, jako názory církve. Někteří lékaři tvrdili, že jakákoli sexuální aktivita, která nesouvisí 

s rozmnožováním, vede k tělesnému postižení. Onanie měla údajně způsobovat slepotu, 

šílenství, srdeční choroby a mnoho dalších neduhů; orální sex byl vydáván za příčinu 

rakoviny... Podle viktoriánských konvencí neměla mít ctnostná žena o sex vůbec zájem; 

sexuální choutky svého manžela měla přijímat pouze jako povinnost44." K sexuálnímu 

chování mužů se však společnost stavěla jinak. Pokud se ženatý muž vypravil za prostitukou, 

bylo mu jeho počínání tolerováno. Sexuální mimomanželský poměr ženy však představoval 

skandál, kvůli kterému se jí společnost stranila. „Společnost potlačovala přirozený citový 

vývoj ženy, do značné míry ji upírala nejen její identitu, ale i dětství a dospívání, těhotenství 

pojímala jako nemoc, mateřství jako povinnost. Sexualitu tabuizovala... žena byla po dlouhá 

staletí pojímána jako nesamostatná, svého druhu nesvéprávná bytost, jež se má starat o 

domácnost a rodinu, poslouchat svého muže a která je téměř zbavena přístupu ke vzdělání45." 

V současné době převládá ve většině západních zemí tolerantní postoj k sexu. Materiály s 

přímou sexuální tematikou jsou volně dostupné, respektive omezené pouze věkem recipienta. 

O tom, zda se genderově možnosti přístupu k sexualitě vyrovnaly, pojednávám na příkladech 

zkoumaných life-stylových časopisů v kapitole, která se věnuje analýze mediovaných textů. 

43 Srovnej Giddens: Sociologie, 1999, s. 121 
44 Giddens: Sociologie, 1999, s. 123 
45 Reflex, 15/2003, s. 30 
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5.2. Současná žena a současný muž v médiích 

Stereotyp - sociální klasifikace určitých skupin a jejich reprezentace pomocí 

zjednodušujících, neověřitelných, zobecňujících znaků, jež výslovně (explicitně) či nepřímo 

(implicitně) představují soubor hodnot, soudů a předpokladů týkajících se chování takových 

skupin, jejich vlastností, minulosti a vývoje.46 

Jak již bylo uvedeno v předchozí podkapitole, v náhledu na jednotlivá pohlaví kopírují média 

sociální konvence. „Mediální obrazy žen a mužů reflektují a reprodukují celý soubor 

stereotypních, ale přesto měnících se rolí. V televizi například najdeme daleko více mužů 

v akčních a dramatických rolích, méně už v komediích a tzv. mýdlových operách47." Dokonce 

i proces samotného natáčení může obsahovat jisté stereotypy. Podle Croteaua (2003) kamera 

snímá muže a ženy jiným způsobem. Při záběru na ženu divákovi ukáže celé její tělo, zatímco 

muže prezentuje častěji prostřednictvím záběru na obličej. V tomto postupu se kromě jiného 

odráží také skutečnost, že za výrobou většiny mediálních výstupů stojí muži. „Dominantní 

role žen v médiích představuje matka, žena v domácnosti či sexuální objekt48." Sexistické 

stereotypy však podobně jako rasistické nabývají někdy skryté, obtížně rozpoznatelné formy. 

Messner, Duncan a Jensen (1993)49 to demonstrují na příkladu sportu, jemuž stále na všech 

úrovních dominují muži, a který slouží ke konstrukci kulturně dominantních ideálů „příkladné 

maskulinity". Z výzkumu vyvodili závěr, že se při sportovních záběrech sexismus 

nevyskytuje ve slovních komentářích, ale právě v již zmíněných obrazových obsazích. 

46 Hrabě, J.: Kdo je muž v časopisech Men's Health a Esquire, s. 19 
47 Fejes, 1992 in Croteau: Media/society: industries, images and audiences, 2003, s. 213 
48 Croteau: Media/society: industries, images and audiences, 2003, s. 213 
49 Srovnej Croteau: Media/society: industries, images and audiences, 2003, s. 214 
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5.3. Gender a reprezentace sexu v časopisech životního stylu 

Také v mužských a ženských časopisech lze najít explicitní genderovou stereotypizaci. 

Mužům a ženám poskytují vzory chování, které podle jejich výkladu představují 

charakteristické rysy toho kterého pohlaví. Markantní je tento přístup v časopisech pro muže. 

„Normativní maskulinita podle těchto časopisů nezahrnuje dlouhodobý vztah se ženou. 

Skutečný chlap je naopak svobodný dobrodruh. Je to člověk, který rád riskuje, s elánem 

se věnuje své práci a svým zálibám - do kategorie zálib patří i vztahy se ženami50." Na druhé 

straně stojí reprezentace feminity v časopisech pro ženy, která souvisí s pokusy konstruovat 

ženu jako zákazníka či spotřebitele51. Breazeale (1994), který ve svém výzkumu magazínu 

Esquire vychází ze základní premisy, podle které muži vyrábějí a ženy nakupují, označuje 

zmíněnou úlohu spotřebitele za jednu z nejdůležitějších při formování reprezentace ženy také 

v časopisech pro muže. „Jedna z nej agresivnějších jednorozměrných reprezentací žen je 

výsledkem pokusů učinit z mužů konzumenty." Tento účelový krok měl tedy vést k tomu, aby 

se muži začali o časopis zajímat, aby ho kupovali - a to prostřednictvím zobrazovaných žen. 

Magazín pro muže se tak stal magazínem o ženách - což představuje fenomén, který je 

naprosto odlišný od standardního nastavení každého life-stylového časopisu pro ženy. 

S formováním skutečné maskulinity souvisí i očekávání čtenáře, který v těchto časopisech 

hledá identitu příslušníka vyšší střední třídy. Esquire, jako jeden z prvních magazínů o 

životním stylu pro muže, byl založen již v roce 1933 v Chicagu. Právě zaměření na životní 

styl vzbuzovalo zpočátku v zakladatelích magazínu obavu, aby Esquire nebyl považován za 

časopis pro homosexuály. Kromě tehdejší netolerance společnosti vůči této minoritě totiž 

takové úzké zacílení mediálního produktu nebylo výhodné ani z hlediska komerčního 

50 Renzetti, C.M.; Curran, D.J.: Ženy, muži a společnost, 2003, s. 192 
51 Srovnej Breazeale: In špite of Women in Dines, Humes: Gender, race and class in media: a text reader, 2003, 
s. 230 
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marketingu. Proto se vydavatel rozhodl učinit krok, díky němuž by byla orientace na 

heterosexuálního čtenáře nezpochybnitelná - začal přinášet eroticky kódované reprezentace 

žen52. Uvedení tohoto příkladu považuji za přelomové a iniciační z hlediska vzniku následné 

stereotypizace, kterou od Esquire přebíraly další jemu podobné magazíny. Stereotypní 

reprezentaci ženy v časopisech pro muže lze definovat výhradně jejími fyzickými 

předpoklady. „Ukázková blondýna s velkými prsy, úzkým pasem, malým zadečkem, a 

dlouhýma, hubenýma nohama, představuje bělošský archetyp erotické přitažlivosti".53 

Obvykle však nejde o pouhé fotografie žen v erotických pozicích, obrazové obsahy jsou 

doplněny také texty, které jsou většinou ironického charakteru a reprezentovanou ženu 

zesměšňují. „Tento tzv. ironický sexismus a užití výsměchu a humoru ve vztahu k feminismu 

je charakteristický pro kulturu nových sukničkářů-frajerů (New Lad Culture)54." Pro muže 

takto prezentovaná žena představuje snadný terč, na kterém se mohou utvrzovat ve své 

dominantní maskulinitě. Ženské life-stylové časopisy tuto cestu nenásledují, nezobrazují 

v míře přesahující tematický obsah mediovaného materiálu obnažené muže. Fenomén sexu se 

v nich totiž objevuje hlavně v oblasti módy a předmětem touhy pak není muž, ale určité 

reprezentované oblečení, ve kterém si žena bude připadat „sexy". 

Kvýše uvedeným postupům a standardům se vrátím v kapitole, která se věnuje analýze 

sebraných materiálů z časopisů Maxim a Elle. 

52 Srovnej Dines, Humes: Gender, race and class in media: a text reader, 2003, s. 235 
53 Dines, Humes: Gender, race and class in media: a text reader, 2003, s. 236 
12 Benwell: Masculinity and men's life-style magazines, 2003, s. 137 
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6. Sex a tištěná média 

6.1. Stručný historický přehled 

Prezentace sexu v tištěných médiích nepředstavuje fenomén několika posledních let. Faktem 

však zůstává, že podíl mediovaného sexu zejména v 80. letech a v první polovině 90. let 

minulého století prudce stoupal. Potvrzuje to například výzkum, který se věnoval přítomnosti 

pornografie a sexuality v britských denících a periodickém tisku vletech 1984-1994. Podle 

grafu (British Humanities Index), jež ve své knize použil Brian McNair, dosáhl počet 

mediovaných textů na sledované téma v tomto období svého maxima v roce 199255. Samotný 

nástup masové reprezentace sexu v médiích však bývá spojován už s 60. lety minulého století. 

„Od šedesátých let, od takzvané sexuální revoluce, se sex stal ústředním prvkem masové, 

populární kultury56." Přesto v této době neměl sex takovou mediální odezvu, jakou by 

vzhledem k socio-kulturním změnám bylo možné očekávat, a jaké se mu dostalo až o dvě 

desítky let později. Sexualita jako předmět lidského kulturního vyjádření však existovala 

téměř od počátku zaznamenané historie. „(Tato) skutečnost je reflektována prostřednictvím 

artefaktů stejně starých civilizací jako bylo starověké Řecko a Řím"57. Moderní historie 

spojení sexu a médií se datuje zhruba od první třetiny 19. století. Tehdy vznikl tzv. masový 

tisk, který se svým specifickým obsahem obracel na co nejširší vrstvy obyvatel. Jeho náplň 

přestavovaly kriminální příběhy, sex a politická témata podávaná jako zábava58. 

Právě masovost a s ní související dostupnost co nej širšímu okruhu recipientů, představují 

velmi důležitý prvek v budování základních sociálních statusů a postojů jednotlivce, chcete-li 

čtenáře. 

55 McNair: Mediated sex: pornography and postmodern culture, 1996, s. 25 
56 McNair: Mediated sex: pornography and postmodern culture, 1996, s. 1 
57 McNair: Mediated sex: pornography and postmodern culture, 1996, s. 42 
58 Srovnej Jirák, Kopplová: Média a společnost, 2003, s. 30 
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Sex v první polovině 19. století reprezentoval mediální téma samého okraje společnosti. 

Prostřednictvím masového tisku a díky rostoucí gramotnosti se ale stával integrální součástí 

veřejného diskurzu stále početnějších lidových vrstev. Ne všichni členové společnosti však 

měli k reflexi zkoumaného problému přístup a stejnou výchozí pozici. „Spojené státy a 

západní Evropa byly založeny na viktoriánským morálních hodnotách, které například 

popíraly ženskou sexualitu59." Ještě na počátku dvacátého století byl sex, jehož primárním 

účelem nebyla reprodukce, morálně nepřijatelný a jiní než heterosexuální jedinci byli 

otevřeně perzekuováni. Ve Spojených státech se tento stav měl změnit po druhé světové 

válce. V říjnu roku 1953 vychází první číslo magazínu Playboy. Je to období, kdy se objevují 

mediální ikony a sex symboly jako např. Elvis Presley nebo Marilyn Monroe. Tento vývoj 

signalizuje otevření éry sociálního a sexuálního pnutí, jež je podporováno růstem bohatství a 

rozvojem konzumní společnosti. V tehdejším Československu byla situace zakonzervovaná. 

Tak zvané budování socialismu bylo obdobím, které sex jako téma nemediovalo takřka vůbec. 

Pro socialistický tisk byly sex a s ním související problematika celá desetiletí zapovězeny. 

„Články o sexu byly do druhé poloviny osmdesátých let tabuizované, stejně jako informace o 

nemoci AIDS, sexuálním zneužívání a týrání žen. Nic z toho jakoby ve skutečnosti 

neexistovalo60." 

6.2. Sex pouze pro muže 

Stěžejní aspekt zkoumaného problému představuje skutečnost, že zpočátku byl a ve většině 

případů stále ještě je, explicitní sexuální materiál určen pouze mužům. Právo na otevřenější 

přístup ženy k sexualitě se časově kryje s dalším získaným právem - a sice volebním. O něj 

ženy usilovaly již v roce 1866 peticí zaslanou britskému parlamentu. Zákonodárci ji však 

59 McNair: Mediated sex: pornography and postmodern culture, 1996, s. 11 
60 Boehmová: Obraz ženy v českém tisku a jeho proměny pod vlivem feministických teorií in Osvaldová, 1999, s. 9 



ignorovali. V první polovině 20. století bylo volební právo pro ženy zavedeno ve většině 

evropských zemí a také ve Spojených státech amerických61. Tento krok ale nebyl ve 

společnosti přijímán vždy pozitivně. Někteří autoři dokonce spojovali jeho získání se ztrátou 

schopnosti žen vykonávat domácí práce. Takový názor se objevil v knize nazvané Women 

Can't Cook62, která vyšla v roce 1939, tedy dvacet let poté, co americký senát přijal dodatek 

k ústavě ztvrzující právo volit pro obě pohlaví. „Moderní ženství, zneužívající mužské ochoty 

vzdát se tradičních způsobů patriarchální dominance, se vymklo kontrole. Je to problém, který 

je potřeba řešit63." Mužské řešení problému skomírající nadvlády představoval mediální obraz 

ženy překonávající svůj vztah k ženství. Krize patriarchálního uspořádání společnosti a 

nutnost urychleného zásahu tak zapříčinila, že v časopisech pro muže plnila žena funkci 

jakéhosi potvrzení heterosexuální maskulinity. Začaly se objevovat obrázky tzv. pin-up64 

girls, které znázorňovaly většinou málo oděnou atraktivní dívku - plakát určený k přilepení na 

stěnu. Typicky lze tento trend vysledovat u magazínu Esquire. „Zatímco většina obrázků žen 

v Esquire byla míněna jako provokace, byly to právě pin-up girls, které byly přímo 

zakódovány jako prostředek k masturbaci65." Prezentace ženy jako sexuálního objektu, která 

vyplývala z jejího defenzivního postavem ve společnosti, ještě více zvýraznila rozdíly v 

mediované mužské a ženské sexualitě. „Tyto nenásilné, ale dehumanizující materiály typicky 

prezentují ženu s nelidskými kvalitami (ukazující jen části jejího těla) a sexuálním apetitem. 

Často je verbálně urážena a degradována, ale jeví se až hystericky ochotná plnit mužské 

sexuální požadavky. Muž se tak objevuje v sexuálně dominantním postavení. Žena je daleko 

častěji než muž prezentována odhalená nebo nahá66." 

61 Srovnej http://www.feminismus.cz/historie.shtml 
62 Ženy neumějí vařit - poznámka autora 
63 Pine: Woman Can't Cook in Dines, Humez: Gender, race, and class in media: a text reader, 2003, s. 234 
64 Vácha: Anglický výkladový slovník s českými ekvivalenty, 2000, s. 403 
65 Dines, Humez: Gender, race, and class in media: a text reader, 2003, s. 236 
66 Bryant, Zillman: Media effects: advances in the theory research, 2002, s. 308 
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Rozhodující vliv na lidskou sexualitu, která je mnohem složitější, než definované morální 

zásady a sociální překážky, mají biologické a genetické předpoklady každého jedince. 

Rozdíly v chování mužů a žen vznikají podle některých teorií právě na základě předurčeného 

biologického a sociálního osvojování mužské a ženské identity, „...ve většině kultur tráví 

ženy většinu dospělého života těhotenstvím a výchovou dětí, takže se v této době lovu nebo 

boje nemohou účastnit67." Uvedený model předpokládal závislou a submisivní roli ženy, 

neboť muž byl tím, kdo obstarával potravu respektive budoval finanční zázemí. 

Privilegovaný přístup mužů k sexu vyplývající z patriarchálního uspořádání světa a vědomí 

nerovností v běžném sociálním prostředí představuje problém, který bývá skutečně 

reflektován pouze stoupenci feministických a ženských hnutí. „Žena.... o svém ženství 

nepřemýšlí, j e v podstatě společenské rukojmí, loutka, která se naučila nepřiznávat si ani své 

touhy, ani své nechuti68." Jindy však feministky a feministé připouštějí, že se v minulém 

století na postavení ženy ve společnosti leccos změnilo a že tu tak pro ni existuje prostor 

k svobodnému vyjádření názorů a tužeb. „Až 20. století ženám přineslo právo na sexualitu, 

definovanou alespoň částečně vzhledem kjejich sexuálním potřebám... nástupkyně 

viktoriánské dámy má silný sexuální náboj, který překračuje práh ložnice a sahá až do světa 

komerčního sexu a erotiky69." 

Tomu, zda uvedené výroky platí pro ženu, jak jí prezentuje časopis Maxim respektive Elle, se 

budu podrobněji věnovat v kapitolách Fenomén sexu v časopise Elle a Fenomén sexu 

v časopise Maxim. 

67 Giddens: Sociologie, 1999, s. 112 
68 Havelková: Nové čtení světa, 1999, s. 57 
69 Oakleyová: Pohlaví, gender a společnost, 2000, s. 79 
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6.3. Aspekty mužské a ženské sexuality v médiích 

Rozvoj moderních technologií znamenal kromě jiného také snadnější přístup k materiálům 

výslovně sexuální povahy. Videorekordéry, Internet a ostatní nová média skýtají nekonečný a 

z toho důvodu i obtížně prozkoumatelný prostor, kde podobné mediální obsahy mohou 

existovat prakticky bez jakéhokoliv omezení. Současné prezentaci sexu v médiích je přičítáno 

podkopávání společenských mravů, propagování sexuální promiskuity, brzký začátek 

sexuálního života, míra těhotenství mezi teenagery a v neposlední řadě také překroucený 

pohled na mužskou respektive ženskou sexualitu70. 

Kromě toho mohou takové materiály údajně vyvolat i nežádoucí sociální změny, například 

podrývání ustálených hodnot instituce manželství. „Často reprezentují náhodné sexuální 

svazky nebo cizoložství a vysílají tak implicitní vzkaz, že promiskuita a nevěra jsou 

akceptovatelné a normální formy chování71." 

K oběma pohlavím však média v tomto hodnocení přistupují odlišně. Muž je zejména 

mužskými časopisy uváděn jako aktivnější a vnímavější ve vztahu k materiálům vysloveně 

sexuální povahy, a ve větší míře než žena tyto mediální obsahy vyhledává. Také proto žena 

v časopisech pro muže představuje sexuální objekt, většinou podřízený mužské touze. 

Stoupenci feminismu a někteří mediální teoretici poukazují na to, že taková prezentace ženy 

je pro ni degradující nejen společensky, ale i genderové. Zillman a Bryant dokonce uvádějí, že 

neustálé explicitní znázorňování ženy při sexuální aktivitě může vyvolat v divákovi (čtenáři) 

určitou představu o ženské promiskuitě72. Dalším stupněm sexuálního obsahu, který 

degraduje ženu, je pornografie. Ta však není výzkumným tématem této práce a proto se o 

jejím vlivu zmíním jen okrajově. Je nutné rozlišovat mezi explicitními materiály sexuální 

70 Srovnej Gunter: Media sex: what are the issues?, 2002, s. IX 
71 Gunter:: Media sex: what are the issues?, 2002, s. 6 
72 Srovnej Gunter:: Media sex: what are the issues?, 2002, s. 6 
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povahy a pornografií, která v sobě obsahuje prvek, jež v ostatních mediálních obsazích tohoto 

zaměření chybí - násilí. Zobrazování násilí na ženách může představovat jeden z aspektů 

povzbuzujícího mechanismu, který jeho použití legitimizuje tím, že ho považuje za součást 

pohlavního styku. Mezi pornografií a explicitní sexualitou existuje úzká hranice, která je 

mnohdy definována pouze kulturními a sociálními módy dané společnosti. Její vznik, jak už 

samotný termín napovídá, můžeme najít v Řecku, kde pod tímto názvem byly prezentovány 

pověsti ze života kurtizán73. Podobně tomu bylo i ve Francii na konci 18. století. 

Jakou roli hraje pornografie a explicitní sexuální materiály v reprezentování sexuality ženy 

v časopise Maxim a v reprezentování muže v časopise Elle podrobně ukazuji na vybraných 

úryvcích textů v kapitolách Fenoménu sexu v časopise Elle a Fenoménu sexu v časopise 

Maxim. 

73 Srovnej McNair: Mediated sex: pornography and postmodern culture, 1996, s. 11 
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7. Reprezentace a stereotypy 

Každý mediální obsah v sobě nese nějaká zakódovaná sdělení. Zobrazování konkrétních 

společenských jevů, osob a jejich chování se v médiích děje na principu stereotypizace, 

jakéhosi standardního a obecně přijímaného úzu, který je z hlediska kulturního a sociálního 

kontextu používán pro daný jev, předmět či osobu. Se stereotypizací úzce souvisí termín 

reprezentace. Přehledně ji do čtyř kategorií rozdělil Richard Dyer (1985)74. Pro potřeby této 

práce mají význam první tři kategorie, které si popíšeme: 

1. Re-prezentace - odkazuje především k využití rozmanitých výrazových prostředků, 

tedy ke zvyklostem (konvencím), které platí a užívají se při zobrazení, předvádění či 

zpřítomňování světa příjemcům. 

2. Reprezentativnost (typizace) - zabývá se tím, do jaké míry jsou osoby použité 

v mediovaném sdělení charakteristické pro určité sociální skupiny - tedy do jaké míry 

je jejich prezentace stereotypní. 

3. Předvedení - zkoumá, kdo je za reprezentaci odpovědný a jak instituce vytvářející 

mediovaný text ovlivňuje reprezentování - tento význam zvláště vystupuje do popředí 

při „předvádění" rodu (gender), a to především v souvislosti s tím, že předvedení často 

zajišťují muži. 

Samotné stereotypy jsou tedy vytvářeny společností na základě sociálních konvencí. 

Společnost však při tvorbě stereotypů nevstřebává podněty pouze ze sebe samé, ale také 

z mediální reflexe sociální skutečnosti. Důležitým faktorem, který tento proces zásadním 

způsobem ovlivňuje, je ekonomická podstata médií v západní společnosti. Jejich primárním 

úkolem je přežít v konkurenčním prostředí a generovat zisk. Díky tomu však mají jednotliví 

74 Srovnej Burton, Jirák: Úvod do studia médií, 2001, s. 186 



vydavatelé svobodnou možnost volby vlastní mediální strategie, kterou se snaží oslovit co 

možná nej větší počet recipientů. 

7.1. Hypotéza zrcadlení 

Kvůli výše zmíněnému ekonomickému imperativu časopisy i ostatní média reflektují hodnoty 

a očekávání potenciálních čtenářů. Zkoumáním vzájemného ovlivňování médií a společnosti 

se zabývá hypotéza zrcadlení (reflection hypothesis). „Média veřejnosti předkládají jen to, co 

očekává, chce nebo vyžaduje. Hypotéza tvrdí, že obsah médií zrcadlí chování a vztahy, 

hodnoty a normy, které ve společnosti převládají75." Média plní kromě jiného také sociální 

funkci, díky níž jsou recipientovi předkládány příklady sociálních interakcí, které mu slouží 

jako návod, jak by se mohl zachovat, kdyby se do mediované situace ve skutečném životě 

dostal. „Příklady slouží jako jistý typ návodu ktomu, čemu se říká „korelace", tedy 

ke způsobu, jak si vykládat vztahy mezi jednotlivými událostmi. Slouží k tomu, aby si 

příjemci dokázali dávat dohromady události a významy a skládat z nich představu o tom, jaká 

společnost je a co z toho pro ně vyplývá76." 

7.2. Stereotypní reprezentace podle Nicka Laceyho 

Také Lacey (2000) si na pozadí vymezení typologie žánrů všímá toho, že stereotypy 

nepředstavují pouze zažitou mediální praxi, ale plní svou funkci také ve společnosti. 

Stereotypy jsou podle Laceyho obecně použitelné, což platí i na obsahy časopisů životního 

stylu. „Life-stylové časopisy nabízí to samé, ale jinak; je vcelku zábavné přemýšlet o tom, 

75 Renzetti, Curran: Ženy, muži a společnost, 2003, s. 182 
76 Burton, Jirák, J: Úvod do studia médií, 2001, s. 143 
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kolik průzkumů týkajících se sexu muselo být za ta léta sestaveno77." Existence stereotypů a 

stereotypních postupů, jež jsou při produkci mediálních výstupů používány, umožňuje u 

konkrétních typů produktů sledovat dobře fungující schémata. Lacey jedno takové popisuje 

právě na příkladu mužského a ženského life-stylového magazínu. Většina témat, který takový 

časopis musí obsahovat, je pro muže i ženy společná: „pravdivé životní příběhy", zdraví, 

vztahy, sex, móda, profily hvězd a krása. U mužských časopisů jmenuje navíc čtyři nové: 

extrém, sport, technologii a umění. 

Lacey připomíná, že vzhledem kvýše uvedeným kategoriím (např. extrém) není hlavním 

účelem definovat, zda je text obecně použitelný nebo představuje produkt příslušný danému 

mediálnímu formátu. Daleko důležitější otázkou je izolace konvenčních prvků, která nám 

umožní identifikovat, jak moc se individuální text drží normy či v jakých ohledech se liší. 

Stereotypní reprezentace úzce souvisí s genderovou problematikou, které se věnuje pátá 

kapitola - Genderové stereotypy v médiích. 

77 Lacey: Narrative and genre: Key concepts in media studies, 2000, s. 210 
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8. Kvantitativní obsahová a obrazová analýza 

V kapitole věnované Úvodu do metodiky práce jsem popsal způsob, jakým jsem postupoval 

při obsahové kvantitativní analýze obou periodik. Sbírání dat, která jsou přehledně 

prezentovaná v grafech programu Microsoft Excel v příloze, znamenalo každodenní, více než 

pětiměsíční práci ve studovně periodik v Národní knihovně v Praze. 

Rozsah zkoumaného materiálu představoval celkem 8434 stran, na které jsem aplikoval 

soubor klíčových slov a z hlediska obrazové analýzy rozebral mediované sexuálně explicitní 

obrazy. Pro přesnější představu o rozsahu jednotlivých periodik - časopis Elle obsahoval za 

celé sledované období 5106 stran, zatímco Maxim 3328 stran. 

V této kapitole, která se věnuje podrobnému výkladu sebraných dat, popíši zjištění 

vyplývající z jednotlivých grafů, jež jsou součástí přílohy. V Grafem označených čísly 1-8 

pracuji s absolutní četností, tzn. že reprezentují výskyt klíčových slov a definovaných obrazů 

na příslušeném počtu stran. Percentuální vyjádření hodnot uvádím, aby bylo možné si 

představit, v jakém poměru se definovaná klíčová slova a obrazy v časopisech vyskytují. Díky 

datům z jednotlivých grafů je také možné srovnat, zda zkoumané časopisy věnují větší prostor 

sexualitě ve formě textu či obrazu. Jeden každý graf zachycuje půlroční období, celkový 

objem sebraných dat z každého časopisu tak reprezentují čtyři grafy. Základní kvantitativní 

sběr dat z obou periodik tedy zastupuje oněch osm grafů označených čísly 1-8. 

Na jednotlivých obdobích je možné vysledovat trend vývoje, tedy zda se zastoupení 

mediálních obsahů v čase zvýšilo či snížilo. Tento vývoj popisuji v rámci srovnání 

sledovaných let i obou časopisů. 

45 



Druhou skupinu reprezentují grafy s čísly 9-13. Tato data sumarizují a srovnávají výskyt 

sledovaných kategorií v jednotlivých časopisech. 

8.1. Elle 

8.1.1. Kvantitativní obsahová analýza 

Nejdříve popíši sebraná data časopisu Elle. V tomto případě tedy budu hovořit o grafech 

s čísly 1-4. Předtím, než se budu věnovat prezentovaným grafům jednotlivě, uvedu některá 

čísla vztahující se k celému sledovanému období - tedy k ročníkům 2004 a 2005. Jedno 

vydání časopisu Elle obsahovalo během těchto dvou let průměrně 213 stran. Počet stran 

s výskytem definovaných klíčových slov v jednom čísle periodika dosáhl průměrného počtu 

15, což v představuje 7,1% obsahu78. Nejnižší percentuální zastoupení definované entity jsem 

zaznamenal v prosinci 200579, kdy se rovná hodnotě 4,2%. Na druhé straně stojí druhé 

pololetí roku 2005, tedy období červenec-prosinec. V listopadu obsahovalo jedno či více slov 

z definovaného souboru 25 stran80, což vyjádřeno v procentech v poměru k celkovému počtu 

stran čísla představuje 9,1%. Nej vyšší percentuální zastoupení však reprezentuje únor 200481. 

Jednotkový počet byl sice v tomto případě jen 19, ale při poměru k celkovému počtu stran 

uvedeného čísla, kterých bylo 160 (což je spolu se srpnem 2004 nejnižší údaj za celé dvouleté 

období), představuje výsledné percentuální zastoupení 11,9%. Výkyv ve výskytu mediované 

entity v rámci jednoho roku nelze interpretovat jako celkové zvýšení počtu stran obsahujících 

klíčová slova. Právě v roce 2005, kdy byla zaznamenána nejvyšší i nejnižší jednotková 

hodnota, vykazoval počet kódovaných stran klesající tendenci. Zatímco v prvním pololetí82 

78 viz Grafe. 9 
79 viz Graf č. 4 
80 viz Grafč. 3 
81 viz Grafe. 1 
82 viz Grafe. 1 
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roku 2004. dosáhl jejich celkový počet hodnoty 108, ve druhém pololetí83 to bylo 100. 

Klesající trend pokračoval i v prvním pololetí roku 200584, v němž s hodnotou 68 dosáhl 

počet stran se zastoupením souboru klíčových slov svého dvouletého minima. V následujícím 

pololetí85 se tato hodnota, zejména díky listopadovému číslu, v němž jsem zaznamenal více 

než dvojnásobný nárůst výskytu oproti ostatním číslům Elle v tomto období, zvýšila na 84. 

Přehledně tento trend ukazuje graf č. 10, ze kterého je možné vyčíst percentuální vyjádření 

poklesu reprezentace sledované kategorie. Pokud srovnáme roky 2004 a 2005, pak se v roce 

2004 klíčová slova objevila na 8% stránek, zatímco v 2005 už jen 6%. 

8.1.2. Kvantitativní obrazová analýza 

Ještě slabší zastoupení má v Elle druhá sledovaná kategorie - explicitně sexuální obraz. 

V průměru se tato entita objevila na dvou stranách čísla, což se rovná 1,1% obsahu86. Nejnižší 

zaznamenaná hodnota byla přitom 0 (v květnu a prosinci 200487 a v březnu, červnu, srpnu a 

prosinci 200588). 

Lze tedy říci, že v součtu v jednom celém pololetí ze čtyř neobsahoval časopis Elle explicitně 

sexuální obraz muže. Nej vyšší hodnotu, která se u jednoho vydání vyskytla, představuje 

číslice 7 (zajímavé je, že se obě krajní hodnoty objevily u dvou po sobě následujících 

měsíců,tedy v květnu a červnu 2004). Z grafu č. 1, který zastupuje období od prosince do 

června 2004, je možné vyčíst celkový počet stran s výskytem definovaného sexuálního 

obrazu. V uvedeném pololetí tento počet reprezentuje hodnota 16. V následujícím pololetí 

83 viz Grafč. 2 
84 viz Graf č. 3 
85 viz Grafč. 4 
86 viz Grafč. 9 
87 viz Grafč. 1 
88 viz Grafy č. 3 a č. 4 
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však následuje pokles na 1489, který pokračuje i v prvním pololetí roku 200590. V uvedeném 

období klesla hodnota výskytu na 8, aby ve druhém pololetí stejného roku vzrostla na 991. 

Vývoj za jednotlivá období sumarizuje graf č. 11, ze kterého lze vyčíst zřetelně klesající 

trend. Zatímco v roce 2004 měl počet stran se sledovaným sexuálním obrazem muže hodnotu 

1,2%, v roce 2005 to bylo pouhých 0,7%. 

Z toho vyplývá, že pokud se Elle věnuje tématu sexu nebo slovo sex používá v jiných než 

sexuálních konotacích, děje se tak v sedmkrát vyšším počtu v rovině slova než obrazu. Je však 

nutné připomenout fakt, který tento rozdíl umocňuje a na uvedená čísla lze pak nahlížet jinak. 

V časopise se totiž mnohem častěji definovaná klíčová slova užívají ve vztahu k oblečení, 

nikoliv ve výslovně sexuálním významu. Konotovaný význam však nic nemění na 

skutečnosti, že se v Elle sledovaný fenomén více objevuje v textech. 

8.2. Maxim 

8.2.1. Kvantitativní obsahová analýza 

Časopisu Maxim jsou přiřazeny grafy označené čísly 5-8. Stejně jako u Elle také v tomto 

případě byla předmětem zkoumání data z let 2004 a 2005. V uvedeném období mělo jedno 

číslo periodika průměrně 139 stran. Počet stran s výskytem definovaných klíčových slov je 

v průměru reprezentován číslem 24, což představuje 17,2%. Nejnižší hodnota byla přitom 

naměřena v listopadu 200592, a sice 10,7%. Nejvyšší zaznamenanou hodnotu zastupuje číslo 

30 z července 200593, které v poměru k celkovému počtu stran přestavuje 23,1%. Srovnání 

89 viz Grafe. 2 
90 viz Grafe. 3 
91 viz GrafC. 4 
92 viz Grafe. 8 
93 viz Grafe. 8 
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vývoje sledované kategorie během jednotlivých pololetí zachycuje grafč. 10. Graf ukazuje, že 

od začátku sledovaného období bylo možné v této kategorii zaznamenat rostoucí trend, který 

kulminoval v období leden-červen 2005. V posledním sledovaném pololetí následoval mírný 

pokles. Pokud však srovnáme roky 2004 a 2005, dojdeme k závěru, že v roce 2005 byl 

zaznamenán vyšší výskyt. Na tento závěr má pravděpodobně jen malý vliv skutečnost, že 

v roce 2005 mírně poklesl počet stran (ve srovnání s rokem 2004 o 32). V roce 2004 měla 

sledovaná entita zastoupení 16,4%, v roce 2005 to bylo 18%. Meziroční nárůst tak 

představuje hodnotu 1,6%. Trend lze tedy v této kategorii výzkumu označit za mírně rostoucí. 

8.2.2. Kvantitativní obrazová analýza 

Druhá kategorie - explicitně sexuální obraz ženy - kjejímuž výzkumu jsem zvolil obrazovou 

analýzu tak, jak ji definuji v kapitole Úvod do metodiky, je v Maximu zastoupena ještě více. 

Za celé dvouleté období se tato kategorie objevovala na 26,7% stran, což je více než jedna 

čtvrtina. Zmíněný údaj představuje 890 z celkového počtu 3328 stran. Na jedno vydání 

časopisu tak připadá v průměru 37 stran s definovaným obrazem. Nejnižší zaznamená 

hodnota se váže k listopadu 200494, kdy se sledovaná entita objevila na 29 stranách, což 

představuje 18,8%. Na druhé straně nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v srpnu 200495, kdy se 

tato vyskytla na 46 stranách, tedy na 35,4% stránkového obsahu. Při srovnání jednotlivých 

pololetí dojdeme k závěru, že i v tomto případě má trend rostoucí tendenci. Jak ukazuje graf č. 

11, nejnižší hodnota byla zaznamená hned zpočátku měření, tedy v období leden-červen 

2004, a sice 26%. Následoval růst výskytu, který kulminoval v období leden-červen 2005 a 

poté mírně klesl. 

94 viz Grafč. 6 
95 viz Grafč. 6 
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Porovnáme-li oba sledované roky, pak lze konstatovat, že v roce 2004 se sledovaná entita 

vyskytla na menším počtu stran, než v roce 2005. Trend byl tedy rostoucí. Meziroční nárůst 

byl však minimální - pouze 1,3%. V roce 2005 totiž byla sledovaná kategorie zastoupena ve 

27,4%, zatímco v roce 200496 v 26,1%. Od prvního pololetí roku 2004 do prvního pololetí 

roku 2005 je možné u zastoupení vysledovat vzestupný trend. V prvním pololetí roku 2004 to 

bylo 26%, ve druhém 26,3%, v prvním pololetí roku 2005 dokonce 27,6. 

V obou sledovaných kategoriích Maxim zaznamenal rostoucí trend definovaných entit. 

Periodikum při mediování uvedeného tématu dává přednost obrazové prezentaci, jejíž výskyt 

je o 9,4% vyšší než u obsahů textové povahy. Kódované obrazy mají vždy výslovně sexuální 

povahu. 

Na závěr této kapitoly uvádím porovnání výsledků kvantitativních analýz obou periodik, ze 

kterého budu také vycházet v závěru této práce. 

8.3. Srovnání časopisů Elle a Maxim v závislosti na kvantitativní analýze 

Na základě kvantitativní analýzy, jejíž data jsou zaznamenána v přiložených grafech, je 

možné porovnat výskyt sledovaného tématu a tedy i preference obou periodik. U časopisu 

Elle ze získaných dat vyplývá, že sex sice patří do jejího tematického rámce, ale stojí spíše na 

okraji zájmu. V daleko vyšším procentu sex prezentuje prostřednictvím textů. Reprezentace 

sexuálně explicitních obrazů je vysloveně marginální. U časopisu Maxim je tomu přesně 

naopak. Téma sexu je nadreprezentované, respektive tvoří jeden z tematických pilířů. Více se 

používá obrazu než textového obsahu. Pokud bychom porovnávali oba časopisy z hlediska 

96 viz Grafe. 11 
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četnosti výskytu fenoménu sexu na jejich stránkách, v obou kategoriích - počet stránek 

s výskytem klíčových slov a počet stránek s explicitně sexuálním obrazem - bude mít výrazně 

vyšší zastoupení Maxim. Rozdíl mezi výskytem definovaných textových obsahů v obou 

časopisech představuje 10,3% - zatímco u Elle náleží této kategorii hodnota 7%, u Maxima je 

to 17,3%. U obrazu je tento rozdíl ještě markantnější - 25,7%. U Elle totiž tuto kategorii 

reprezentuje hodnota 1%, u Maxima pak 26,7%. 

Podobně dopadne srovnání obou periodik, přistoupíme-li k němu z pohledu ročních období. 

Snažil jsem se tak odpovědět na otázku, zda roční doba nějakým způsobem ovlivňuje výskyt 

obou definovaných kategorií. Proto jsem si z každého roku vybral dva zimní měsíce (leden a 

únor) a dva z přelomu jara a léta (červen-červenec). Tomuto srovnání se věnují grafy č. 12 a 

č. 13. Na základě prezentovaných údajů nelze přímo stanovit, zda má roční období vliv na 

míru zastoupení uvedených entit v časopisech, neboť u časopisu Maxim bez ohledu na něj 

stoupá, zatímco u Elle, opět bez návaznosti na sledované období, klesá. To platí pro 

zastoupení klíčových slov97. U reprezentace explicitně sexuálního obrazu je v případě 

časopisu Elle možné vysledovat, že se tato entita vyskytuje více v červnu a červenci, zatímco 

její zastoupení v zimních měsících klesá. U Maxima opět platí, že roční období nemá na 

mediování definovaného obrazu vliv, neboť trend je v stále rostoucí. 

Shrnutí dat i celou kvantitativní analýzu použiji jako podpůrný prostředek při porovnávání 

východisek uvedených v tezích se sebranými daty. Toto srovnání bude součástí závěrečné 

kapitoly této práce. 

97 viz Grafč. 12 
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V následujících dvou kapitolách se budu věnovat konkrétním úryvkům textů, které jsem 

nashromáždil při práci na kvantitativní analýze. Kjejich výzkumu použiji kvalitativní 

obsahové analýzy. Díky ní budu moci demonstrovat, jaký mají muž a žena obou časopisů 

k sexu vztah, v čem se jejich pohled liší, v čem se shoduje. Kvalitativní obrazovou analýzu 

neuvádím, neboť obraz nepředstavuje hlavní, ale jen podpůrný prvek výzkumu. Explicitně 

sexuální obraz, tak jak ho prezentují oba časopisy, tak bude tvořit pouze doplňující materiál, 

který zařadím do obrazové přílohy. 

Při výběru úryvků ze zkoumaných časopisů jsem postupoval tak, aby každý uvedený 

reprezentoval určitou specifickou intenci či konotaci, která pomůže blíže determinovat 

mediální uchopení tématu sexuality. Také v tomto případě vycházím z definice první 

kategorie reprezentace podle Richarda Dyera (1985). „Re-prezentace produkty odkazuje 

především k využití rozmanitých výrazových prostředků, tedy ke zvyklostem (konvencím), 

které platí a užívají se při zobrazení, předvádění či zpřítomňování (re-prezentaci) světa 

příjemcům98." 

98 Srovnej Burton, Jirák: Úvod do studia médii, 2001, s. 186 
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9. Fenomén sexu v časopise Elle 

V této kapitole se prostřednictvím kvalitativní obsahové analýzy pokusím postihnout, jakým 

způsobem časopis Elle reprezentuje fenomén sexu. Výchozím bodem, ze kterého je nutné ke 

kódovaným textům přistupovat, je akceptování širší významové konotace slova sex a dalších 

slov z definovaného souboru. Při výběru jednotlivých úryvků textů jsem kladl důraz na jejich 

reprezentativnost. Na základě seznámení se s kompletní obsahovou složkou ročníků 2004 a 

2005 jsem se snažil vybrat takové příspěvky, které jsou pro Elle typické. Na druhé straně 

uvádím i ty, které se v časopise vyskytují naprosto výjimečně. Na přístupu zkoumaného 

periodika k reprezentaci sexu se pokusím vyvrátit či potvrdit pohled Harrise a Scottové. 

„Explicitní sexuální materiály jsou tradičně konstruovány muži a pro muže. Také proto mají 

zřetelnou machistickou a hypermaskulinní orientaci99." Podobné hodnocení zastávají také 

Lawrence a Herold (1988). „Muži jsou mnohem aktivnějšími konzumenty erotiky než ženy. 

Když žena bude sledovat sexuálně explicitní materiál, obvykle bude tato zkušenost podnícena 

někým dalším100." Cowan a Stáhly (1992) rozebírají přístup obou pohlaví k materiálům 

sexuální povahy. „Ženy dávají přednost lehčí erotice před pornografickými materiály, zatímco 

muži často projevují opačné tendence. Ženám jsou odporné sexuální scény, ve kterých se 

vyskytuje násilí nebo kde jsou ženy prezentovány v submisivní roli101." Z uvedených výroků 

vyplývá, že ženy jsou méně tolerantní k výslovně sexuálním obsahům, respektive že přístup 

obou pohlaví k fenoménu sexu je velmi odlišný. Kvantitativní analýza obsahu i obrazu, jejíž 

závěry jsem prezentoval v rámci předchozí kapitoly, to jen potvrzuje. Podívejme se nyní na 

příklady zastoupení definovaného souboru klíčových slov na stránkách časopisu Elle. 

99 Harris, Scott: Efects of Sex in the Media in Bryant, Zillmann: Media Effects: advances in theory and research, 
2002, s.311 
100 Lawrence, Harold, 1988 in Gunter: Media sex: What are the issues?, 2002, s. 5 
101 Cowan, Stáhly, 1992 in Gunter: Media sex: What are the issues?, 2002, s. 67 
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Připomínám, že prozatím nejde o srovnání obsahů stejného zaměření s těmi, které se vyskytují 

v časopise Maxim, tomu se budu věnovat až v závěru této práce. 

9.1. Analýza mediálního obsahu 

• „Staňte se rockerkou - žádná sladká holčička, ale sexy kočka drsného typu. Jak na 

věc? Ustřihněte si ofinu a žijte naplno..."102 

Elle nahlíží fenomén sexu především prostřednictvím celé škály možností volby vzhledu 

ženy. Podle módního trendu, který byl v daném období aktuální, se uvedená změna týkala 

úpravy účesu. Právě v případě tohoto úryvku lze hovořit o boji se stereotypní reprezentací 

uvedeného hudebního žánru (rocku) jakožto domény mužů. Elle nabízí ženám alternativu -

také ony mohou být drsné, ale zůstat přitom sexy. Volba rockové image tak nic neubere na 

jejich přitažlivosti pro opačné pohlaví. Možná právě naopak. „Sladká kočička" je zde uváděna 

v negativní konotaci, jako přežitek. Ve změně vidí Elle pozitivní krok, vytržení ze 

zaběhnutého stereotypu. Označení „sexy kočka" nahrává sexuální objektivizaci ženy v té 

podobě, jak ji zobrazují časopisy pro muže. Elle však slovo sexy používá v tomto případě 

v odlišné konotaci. Má sice asociovat vizuální atraktivitu, což opět odkazuje k prezentaci ženy 

jako sexuálního objektu, nicméně podstatou sdělení je vnitřní spokojenost se sebou sama, 

nikoli přímo projevovaná sexualita. Další činnost, která kromě jiného souvisí s oblékáním, je 

nakupování. Také ono se v Elle vyskytuje v souvislosti s jistým druhem emocionální 

náklonnosti. Je tomu tak i v následujícím úryvku. 

102 Elle, 1/2004, s. 18 
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• „Milujete nakupování a báječně si při něm odpočinete? Muž po vašem boku na tom 

může být podstatně jinak. Tak co s tím?"103 

V článku autorka popisuje intimní vztah ženy k nakupování, líčí ho jako emociálně oblíbenou 

aktivitu. Zároveň radí, jak se má žena zachovat v případě, když její partner, ke kterému ji pojí 

další emoční vztah, nesdílí partnerčinu zálibu. Jednoduchým receptem je nechat ho doma, což 

je postup, který má předejít vzniku konfliktní situace. 

Sexy vzhled je pro ženu Elle primární potřebou v každé situaci, pracovním prostředí 

nevyjímaje. Je to přednost, která by za žádných okolností neměla zůstat skryta a neměla by 

podléhat ani firemním konvencím. Potvrzuje to i fotomateriál, který se pod názvem „Sexy 

manažerka" objevil v dubnové Elle v roce 2005. Náplní je standardní mediální propagace 

oblečení, které je v každém čísle věnován značný prostor. V tomto případě jde však o volbu 

správného, módního a hlavně sexy oblečení do práce. 

• „Všechno jde, když se chce. Už žádné výmluvy, že vám vaše postavení nedovolí nosit 

to, co chcete a co se vám líbí."104 

Uvedený úryvek jde striktně proti stereotypní sociologické reprezentaci ženy, tak jak ji 

determinuje Giddens (1999), a jejímž dominantním hájemstvím je domácnost, vychovávání 

dětí a starost o manžela. Jiný projev existence tohoto stereotypu v médiích popisují na pozadí 

stereotypních reprezentací pohlaví Mánes a Melnyk (1974)105. „Když jsou ženy profesionálně 

úspěšné, cenou, kterou za to musí zaplatit, je neúspěch v jejich soukromém životě. Ženy, které 

byly úspěšné v práci, byly nešťastné v manželství." Na druhé straně stojí žena, jak ji 

103 Elle, 1/2004, s. 54 
104 Elle, 4/2005 s. 164 
105 Mánes, Melnyk, 1974 in Gunter: Media sex: what are the issues?, 2002, s. 112 



prezentuje Elle - uvědomuje si vlastní individualitu, důvěřuje svým profesionálním 

schopnostem, nechybí jí sebevědomí. V práci zaujímá vysoké postavení, které jí ale nebrání 

v tom, aby projevila svou ženskou přirozenost. Nad problémy svého soukromého života je 

povznesena nebo žádné nemá. Nemusí mít nutně sexuálního partnera, tím spíše být vdaná. 

Vnímá svoji sexualitu, kterou často projevuje právě ve výběru oblečení. Také v tomto ohledu 

lze rozlišovat různé sociální a kulturní faktory, které se v čase vyvíjejí stejně jako média a 

navíc se navzájem ovlivňují. To, co bylo dříve společensky nepřípustné, je dnes naprosto 

standardní. „V 19. století nahá kolena představovala erotický stimul. Vidět ženu s nahými 

koleny bylo považováno za stejně skandální, jako by v dnešní době byla bez podprsenky106." 

Sexuální emancipace ženy jí na jedné straně poskytuje větší prostor pro vyjádření jejího 

vlastního já, na druhé straně ji však vystavuje možnosti, že bude vnímána jako sexuální 

objekt. Právě sexuální objektivizace ženy, kterou kritizují někteří stoupenci feminismů a 

feministických hnutí, nemusí mít pro ženu nutně negativní konotace. 

• „Ženy se po celá tisíciletí snaží upoutat „samečky" svou vizáží. Dá se předpokládat, 

že zatímco muži si ještě do vlasů, nosu i uší strkali zvířecí kosti a přes hlavu 

přetahovali smrduté kožešiny, jejich něžnější polovičky už podléhaly náznaku 

módy."107 

V první větě tohoto úryvku autorka připouští odvěkou snahu žen „upoutat samečky" tím, jak 

vypadají. Pojem „sameček" označuje biologický rod, který je odvislý od genderu, jež zahrnuje 

také sociální a kulturní hodnoty. Tím, že je tento pojem v uvozovkách, se od něj autorka 

distancuje, respektive dává najevo, že toto označení použila jako nadsázku, což dokazuje i 

pokračování textu, které se odvíjí v podobném duchu. Nic to však nemění na skutečnosti, že 

106 Harris, Scott in Bryant, Zillman: Media effects: advances in theory and research, 2002, s. 318 
107 Elle, 1/2004, s. 55 



oblékání přisuzuje možnost determinovat ženino sexuální já. „Časopisy životního stylu 

vytvářejí explicitní spojení mezi genderem a sexualitou, protože předpokládají, že identita 

jedince je úzce spojena s jeho sexualitou: Pravé já je to, které se projevuje v osobní intimitě a 

v moderních časopisech pro ženy (i pro muže) se pod tímto pravým já rozumí sexuální 

chování108." 

V jednom z dalších úryvků Elle čtenářkám radí, jak se opalovat jen ve spodním dílu plavek a 

nemít při tom pocit studu či trapnosti. Také v tomto případě lze vysledovat, jaký Elle zaujímá 

postoj k reprezentaci ženy jako sexuálního objektu. 

• „Křivky, která vám otevírají každé dveře ve městě, z vás na pláži můžou lehce udělat 

pornohvězdu."109 

Těmito slovy komentuje autorka zážitek své kamarádky, která má velká prsa, jež „dávají 

smysl existence každému většímu výstřihu", a díky nimž se těší přízni zástupu kolegů. 

Zmíněná kamarádka po shlédnutí fotografií svých obnažených vnad z dovolené musela 

konstatovat, že opalování nahoře bez je jednou z mála situací, kdy jsou malá prsa výhodou. V 

tom, že jsou ženě otevírány dveře pouze kvůli jejím vyvinutým ňadrům, nevidí Elle žádný 

problém, ani jistý projev sexuální diskriminace. Ve stejném textu se objevuje také situace, 

kdy jde na pláž více známých lidí. 

• Jen si představte ten nádherný pocit, když přistihnete svého přítele, jak si zálibně 

prohlíží dokonalá prsa holek svých kamarádů. Nejlíp když si z nich zrovna setřásají 

plážový písek, aby se mohly hladce natřít opalovacím mlékem."110 

108 Caldas, Coulthard, 1996 in Benwell: Masculinity and men's lifestyle magazines, 2003, s. 171 
109 Elle, 8/2004, s. 128 



Obraz toho, jak si ženy setřásají plážový písek a poté se hladce natírají opalovacím krémem, 

má představovat pro muže sexuální stimul. Alespoň do té míry, jak si ho představuje Elle. 

Napovídá tomu i volba slov použitých v textu. Sloveso „setřásat" i přídavné jméno „hladký" 

reprezentují erotickou hravost a provokativnost, která je však schovaná za banální činnost, 

jakou je nanášení opalovacího krému. 

Výrazně je soubor klíčových slov zastoupen v materiálech věnovaných vztahům a sexu. Elle 

přistupuje k partnerským vztahům z duševní roviny. Sex je pro ženu Elle důležitý, ale jen za 

předpokladu, že ho provádí s osobou, ke které má zároveň citové pouto. Takový přístup však 

počítá s jistou věkovou stratifikací - s určitými vzory sexuálního chování, které mají vztah 

k věku ženy. Typickým příkladem je článek s názvem Svět podle Lucie, ve kterém se hlavní 

protagonistka svěřuje s vývojem svého sexuálního já od puberty do současnosti. Lucie je 

prezentovaná jako sebevědomá a emancipovaná žena, která ne vždy spojovala sexuální 

uspokojení s láskou. 

• „Stal se zázrak. Už nebývám lichá, nikdo mě nepovažuje za nulu a dobrý sex jsem 

měla naposledy před dvěma dny."111 

Původní nedostatečné sebevědomí souvisí s nenalezeným naplněním v citové oblasti, ale také 

se sexuálním uspokojením. Dokud toto Lucie neměla, její okolí jí dávalo najevo, že není 

relevantním členem dané společnosti. Změna nastala, když Lucie nabyla nového sociálního 

statusu - stala se studentkou. 

Elle, 8/2004, s. 128 
" 'El le , 6/2004, s. 43 
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. „Nastalo bouřlivé a bezstarostné studentské období. Do mého života násilně vtrhla 

sexuální statistika: jak dlouho, kolikrát a kolikátý. A samozřejmě i rozměry udávající 

délku a šířku. I když to mužům neříkáme, všechny přeci víme, že na „velikosti 

záleží". A jak. Nikdy jsem nepatřila k sexuálním rekordmanům (aspoň co se týče 

kvantity). I tak jsme ale měla našlápnuto k slušným výsledkům. Ale v tu chvíli do 

mého života vplula láska."112 

Svobodný přístup k sexuálním aktivitám byl v médiích ženám dlouho odepírán. V Elle však 

představuje zcela přirozenou součást jejich života. Nemoralizuje, neříká, co je špatné a co je 

dobré (výjimku představuje rubrika Poradna), připouští nejrůznější alternativy přístupu 

k vlastní sexualitě. Jak je však patrné z uvedeného úryvku, nad volnými sexuálními kontakty 

dominuje láska a tedy i partnerský život, který však nic neubírá na ženině samostatnosti a 

svobodě, ani ji nestaví do submisivní role. 

• „Minulým generacím trvalo mnohem déle, než spolu partneři začali spát. Bylo běžné, 

že spolu chodili rok či dva před prvním sexem. Když přišlo na společnou postel, 

většinou už se dobře znali. Nějako my, které považujeme za výkon, když to vydržíme 

měsíc."113 

Elle si uvědomuje existenci konvenčních stereotypů v přístupu k ženské sexualitě a v tomto 

případě ji líčí na pozadí historického vývoje. Stereotypy se snaží buď překonávat nebo je 

vůbec nereflektovat. O tom svědčí i věta, která v uvedeném výroku vyjadřuje ženskou touhu 

po milostném aktu, ačkoliv je tato vlastnost prostřednictvím genderových stereotypů 

připisována výhradně mužům. Podle McNaira (1996) souvisí posun v mediální reprezentaci 

112 Elle, 6/2004, s. 43 
113 Elle, 10/2004, s. 102 



sexuálního chování žen v časopisech pro ženy s objevem a rozšířením antikoncepční pilulky. 

Ten můžeme zasadit do poloviny 60. let 20. století. Doslova raketový nárůst zaznamenalo 

užívání pilulky v letech 1962-1969, kdy počet uživatelek vzrostl z 50 tisíc na 1 milión"4. „S 

rozšířením antikoncepční pilulky změnily časopisy pro ženy přístup v reprezentování potřeb 

nové generace vzdělaných, ekonomicky nezávislých a sexuálně svobodných aktivních žen115." 

Častým tématem ve sledované oblasti je vztah k bývalému partnerovi. Z textů bývá zřejmé, 

proč k rozpadu partnerského svazku došlo. Žena se z krachu společného soužití neobviňuje, se 

situací se naopak snaží vyrovnat s nadhledem a jistou dávkou sarkasmu, který má mužovy 

kvality zesměšnit a tak možná potvrdit správnost rozhodnutí ho opustit. 

• František byl milenec typu „šicí stroj". Líbat neuměl, o předehry se nezajímal - a 

jakmile, aby se tak řeklo, byla správně nasazena jehla (povedlo se mu to asi na čtvrtý 

pokus), spokojeně zaúpěl, celou vahou ji zalehl a začal komíhat zadkem jako 

udýchaný sršeň, s čímž nepřestal až do vytouženého konce. Navíc si v těch 

nej nevhodnějších okamžicích dával rauchpauzy, během kterých ji vylizoval ucho (jen 

to levé) a funěl ji do něj otázky na téma, jestli se jí to líbí a jestli jí to už někdy někdo 

takhle skvěle udělal."116 

Žena v tomto textu vyjmenovává všechny partnerovy chyby, kterých se během sexuálního 

aktu dopustil. Je zřejmé, že autorce vadil hlavně partnerův egoismus a sobectví - zajímalo ho 

jen jeho vlastní uspokojení. „Rauchenpauzy" v nej nevhodnějších okamžicích mají 

reprezentovat neúctu k partnerce. Konečně „funění", „komíhám zadkem" a „vylizování ucha" 
i 

vyjadřují naprostý odpor a nechutenství. 

114 http://www.sexus.cz/clanek/1097-historie-a-soucasnost-antikoncepcni-pilulky.html 
115 McNair: Mediated sex: pornography and postmodern culture, 1996, s. 11 
116 Elle, 12/2005, s. 112 
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Sexuální svobodu však pro ženu Elle nepředstavuje pouze sex s partnerem. Pokud žádný 

takový není, dosáhne sexuálního uspokojení jinak. Věnuje se tomu článek o erotických 

pomůckách nazvaný Holky si rády hrají. V Elle není materiál, který líčí rostoucí zájem žen o 

erotické pomůcky, ojedinělý. 

• „Nákup v sexshopu prostě stojí za to. Tomu, co potom prožijete, se totiž nevyrovnají 

ani nej žhavější scény z 9 '/2 týdne."117 

Z textuje zřejmé, že žena nepovažuje vlastní sexualitu za něco, za co by se měla stydět. Elle ji 

naopak prezentuje jako jednu z nej důležitějších složek zdravého sexuálního života, kterou 

stojí za to si užít. Sexuálního uspokojení dokáže dosáhnout i bez partnera a nevidí na takovém 

přístupu nic negativního. Používání erotických pomůcek tak představuje naprosto běžnou 

součást sexuálního života ženy. 

Jiný materiál nazvaný Muži jako múzy uvádí přesvědčení, že také muži mohou být 

sexuálními objekty. V perexu je prezentován naprosto transparentní postoj žen k vlastní 

sexualitě, tentokrát ve spojení s intelektuálním individualismem. „Ženy nepotřebují, aby jim 

někdo dodával myšlenky. Samy jimi přetékají. Jde jen o to je uvolnit. Nejlepší způsob 

uvolňování myšlenek je sex."118 

Elle tak nepřistupuje k sexualitě jako k vyloženě biologickému aktu, jehož účelem je vždy 

plození potomků. Sex představuje především způsob odreagování, relaxace a zábavy. 

117 Elle, 6/2004, s. 84 
118 Elle, 4/2005, s. 98 
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. „Jedna známá své múzy fotila, všechny v té stejné posteli, a vznikl z toho docela 

zajímavý cyklus. Jiná - bisexuálka se sklonem k lesbictví - si vodila muže do bytu 

jen proto, aby mohla archivovat prostěradla, na kterých si to s ní rozdali, včetně fleků, 

které na nich vytvořilo jejich sperma. O flecích pak vedla dlouhé komentáře za 

přítomnosti publika.... Pohoršuje vás to? Dobře vám tak! Zřejmě jste si ještě nezvykli 

na fakt, že muži právě tak jako ženy mohou být sexuálními objekty."119 

Touha po vzrušení a dobrodružství, kterou například Giddens (1999) na základě procesu učení 

sociálních rolí připisuje mužům, je zde zcela nepokrytě vlastní ženám. Muži se stávají 

sexuálními objekty a nejsou již ženami vyhledáváni jen kvůli aspektu zabezpečení budoucí 

rodiny. Žena kontakt s muži aktivně vyhledává, nemá problém s tím oslovit muže jako první a 

rovněž zcela otevřeně proklamuje své právo, vybrat si fyzicky přitažlivého jedince bez ohledu 

na jeho společenské postavení a to pouze za účelem sexuálního styku. Elle akceptuje 

jakoukoliv sexuální orientaci, nemá obavu, že by homosexuální či bisexuální kontakty mohly 

nějak ohrozit reprezentaci ženy většinovou společností. Na druhou stranu čtenářkám přiznává, 

že vnímání mužů jako sexuálních objektů není ještě celospolečensky přijímaným územ a 

prezentuje tuto skutečnost jako něco, na co je nutné si zvyknout. 

Ještě více je tato korelace mezi mužským a ženských světem patrná v článku Sex ve městě. 

Materiál prezentuje příběh ženy, která navázala intimní poměr s mužem, jenž se zdál být 

téměř ideální. 

119 Elle, 4/2005, s. 98 
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. „Měl romantické jméno, nádherně vystouplé licní kosti, sametově sladkého ptáka, 

ústa plná vyznání a zajímavé zaměstnání."120 

Tento ideál představují výše uvedené kvality. Použití vysloveně sexuální terminologie není 

v Elle obvyklým jevem. Většinou se tak děje pouze v náznacích. Materiál uvádím právě proto, 

že z hlediska sledovaného časopisu představuje netypickou a ojedinělou formu prezentace 

sexuálního vztahu muže a ženy. Vyvrcholením textu je telefonát od manželky tohoto 

romantického hrdiny, která mluví s těžkým španělským přízvukem. Milence svého muže 

zcela na rovinu vylíčí rodinnou situaci. 

• „Já Lovellova manželka. Dlouho, dlouho spolu. Tři děti. On slíbil, on postará o nás. 

Já tři děti, vy chápete mě? Já nezajímám se, Lovell kde šuká. On vždycky moc šuká, 

rozumíte mi? On tři děti má. Ať podívat přijde. Prosím, řekněte mu." 

Konfliktní situace se týká vyvození zodpovědnosti z mimomanželského sexuálního poměru. 

Manželka milenku svého muže nijak neobviňuje. Pouze vypočítává manželovy závazky a 

z nich vyplývající povinnosti, kterým on není schopen dostát. Rezignovala již na partnerovy 

kvality a jedinou „službou", kterou od něj očekává, je, aby se přišel podívat na své děti. 

Partnerovu nevěru přijímá jako matka tří dětí, která nemá čas ani sílu na tom něco změnit. 

Proto žádá ženu, milenku svého manžela, aby jí v komunikaci s ním pomohla. 

Obecné shrnutí této kapitoly mi poslouží v závěru této práce jako argumentační základ 

k odpovědím na otázky uvedené v tezích. V následující kapitole se budu podobným způsobem 

věnovat vybraným úryvkům textů v časopise Maxim. 

120 Elle, 3/2005, s. 94 
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10. Fenomén sexu v časopise Maxim 

V úvodu k předchozí kapitole Fenomén sexu v časopise Elle jsem považoval za nezbytné, 

uvést, že ve zkoumaných textech se vyskytují u slova sex širší významové konotace, které 

nemusí mít vždy vysloveně sexuální význam. V této kapitole však není takové vysvětlování 

na místě, neboť texty, které reprezentují zkoumaný fenomén v časopise Maxim, vykazují 

pouze přímé sexuální konotace. To potvrzuje i v předchozí kapitole citované stanovisko 

Harrise a Scottové (2002), že explicitně sexuální materiály jsou většinou konstruovány muži a 

pro muže. Při výběru příspěvků, na které jsem se pokusil aplikovat kvalitativní obsahovou 

analýzu, jsem postupoval stejně jako v případě časopisu Elle. Vybral jsem tedy texty, které 

jsou pro Maxim typické, nebo na druhé straně ty, které se nějakým způsobem vymykají. Na 

uvedených materiálech se pokusím prokázat, jak Maxim reprezentuje fenomén sexu a jak 

reprezentovaný muž k vlastní sexualitě přistupuje. Obsahovou náplní časopisů pro muže a 

konstrukcí maskulinit v nich se zabýval také Tim Edwards121, který sledoval, jaká témata jsou 

nejvíce zastoupena. „Zdá se, že všechny časopisy pro muže jsou jen o sexu, chlastu a 

cigárách... Moderní mužské časopisy často používají témata životního stylu a sexuality, 

zejména v souvislosti s maskulinitou." Obsahové zaměření lze vnímat i z širšího hlediska, 

přestože vychází ze stejné podstaty. Maxim vždy na obálce uvádí tématické pilíře čísla, které 

se případ od případu liší jen minimálně. V únoru 2004 vypadalo vymezení obsahu takto: ženy, 

sex, auta, hračky, pivo, sport, smrt. Muži ve větší míře než ženy akceptují explicitní sexuální 

obsahy i obrazy, které jsou v Maximu, jak dokazuje i kvantitativní obsahová analýza, 

zastoupeny v hojném počtu. „Časopisy pro muže, minulosti i současnosti, byly vždy určeny 

121 Edwards: Sex, booze and fags: masculinity, style and men's magazines in Benwell: Masculinity and men's 
lifestyle magazines, 2003, s. 132 
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právě mužům, ale zřídka byly o mužích, tedy vyjma mužských celebrit122." V tomto aspektu 

lze vysledovat jeden ze základních rozdílů mezi Elle a Maximem. Neuváděl bych ho na tomto 

místě, kdyby se nevztahoval k vybraným úryvkům, zařazeným do kvalitativní analýzy 

mediálního obsahu. 

10.1. Analýza mediálního obsahu 

Pravidelnou rubrikou, která se věnuje sexu je Horká linka slečny Rebeky. Žena oblečená jen 

ve spodním prádle odpovídá na otázky, které ji klade sám Maxim. Znění otázek plně zapadá 

do nastavené rétoriky časopisu, zatímco odpovědi Rebeky mají reprezentovat názory ženské 

části populace a zřejmě proto, na základě genderových stereotypů, v nich nepoužívá vulgární 

slova. I tímto způsobem mají Rebečiny odpovědi získat punc důvěryhodnosti a zasvěcení do 

světa ženské sexuality. „Šmírování? Rozhodně ano. Orgie s kamarády? Rozhodně ne! 

Milování s fantazií má svá pravidla a slečna Rebeka je dobře zná."123 

• „Na rozdíl od toho, co si vy muži většinou myslíte, některé dívky porno vzrušuje. 

Z pornofilmů jsem se naučila opravdu parádní techniku nazvanou „hra na trumpetu". 

Žena při ni uspokojuje muže ústy a zároveň i rukou, takže z dálky připomíná 

sólujícího trumpetistu."124 

Rebeka má zastupovat tu část ženské populace, která je pro muže Maxima žádoucí. Otevřený 

přístup k sexu, absence studu a chuť experimentovat překonávají stereotypní obraz ženy, která 

122 Edwards: Sex, booze and fags: masculinity, style and men's magazines in Benwell: Masculinity and men's 
lifestyle magazines, 2003, s. 133 

123 Maxim, 2/2004, s. 38 
124 Maxim, 2/2004, s. 38 
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je emocionálně labilní a ve vztahu k sexu pasivní. Tento přístup naopak akcentuje tvrzení, že 

„nejlepší sex v životě zažijete, až ona začne chtít vás."125 

Právě materiály, ve kterých ženy mužům radí, jak se knim chovat, mají reprezentovat roli 

jakéhosi vademeka a tajné zbraně zároveň. V Maximu je takových textů většina. Ačkoliv se 

tyto materiály snaží vzbudit dojem odborného článku, vždy se v nich vyskytuje prvek, který 

má za úkol téma odlehčit a zironizovat. Tradiční postup se vyznačuje zesměšněním ženy nebo 

jejich stereotypy přisouzených vlastností, které hrají důležitou roli v potvrzování čtenářovy 

dominance a samozřejmého uspořádání hodnot patriarchálního světa. „Pro kulturu nových 

frajerů a sukničkám je charakteristický tzv. ironický sexismus a používání výsměchu a 

humoru ve vztahu k feminismu. Význam takové ironie uvnitř časopisů pro muže v poslední 

době spočívá v odmítnutí feministické kritiky mužů126." V článku nazvaném Připravte se na 

život pod bičem fanatických vládců! se píše o tom, jak v islámských zemích vypadá „domácí 

štěstí" 

• „Zlé je, že svou dívku musíte požádat o ruku. Dobré je, že vás bude muset poslouchat, 

uklízet, chovat se hezky kvaši matce, mít včas vařené jídlo, neptat se vás na peníze 

ani vám odmítat sex. Všechno zlé je k něčemu dobré."127 

Tento text využívá ironii k nahlédnutí na mužskou dominanci v islámském prostředí. Jako 

negativní rys vidí skutečnost, že si muž partnerku musí vzít za ženu, pak ale následují samá 

pozitiva, která ve svém důsledku znamenají ženinu rezignaci na svobodné rozhodování a 

individualitu. Žena tak sňatkem získá pouze povinnosti, zatímco muž se stane více nezávislý, 

125 Maxim, 4/2005, s. 88 
126 Edwards: Sex, booze and fags: masculinity, style and men's magazines in Benwell: Masculinity and men's 
lifestyle magazines, 2003, s. 137 

127 Maxim, 11/2004, s. 92 



neboť většinu práce bude vykonávat manželka. Ženu tento přístup staví zcela očividně do role 

nesvéprávné bytosti, která slouží pouze k uspokojení všech mužových potřeb, bez ohledu na 

své vlastní. 

Maxim přistupuje k reprezentovaným ženám jako k sexuálním objektům. Z hlediska 

genderového stereotypu ženství je to jedna ze tří dominantních reprezentací ženy v médiích. 

Zbývajícími dvě role pak představují matka a žena v domácnosti.128 Jak píší Bryant a 

Zillmann (2002), prohlížení sexuálních materiálů vede k podnícení sexuálního chování. 

Typickým mediálním žánrem, ve kterém Maxim prezentuje ženu jako sexuální objekt, jsou 

rozhovory s modelkami nebo celebritami, které většinou doplňují fotografie spoře oděných 

aktérek. Na takovém principu je veden také rozhovor s Pamelou Anderson. 

• „Po porodu nastane okamžik, kdy se děti stanou středem všeho. Říkáte si: „Jsem 

unavená, kojím děcko a poslední věc, po které toužím, je, aby do mě někdo něco 

strkal." To ale netrvá dlouho. Asi tak den dva." 129 

• „...je mi třicet šest, jsem svobodná a v domě nemám už ani jeden ostrý roh. Mám už 

dost odřený nábytek. Takže ano, potřebuju chlapa!"130 

Oba zmíněné úryvky vycházejí z mediálního klišé, jakým je Anderson prezentována. Žena-

vamp, vyznačující se neustálou sexuální touhou, kterou chce ukojit za všech okolností, však 

porodila dítě a nastává tak pro ní nová životní etapa. Čtenáře však v závěru prvního úryvku 

nenechává na pochybách, když říká, že stav, kdy na sex nemá ani pomyšlení, za den dva 

přejde. Vzápětí nastupuje druhá rovina, kdy se v dalším uvedeném úryvku objevuje jako zralá 

128 Srovnej Croteau: Media/society: industries, images, and audiences, 2003, s. 213 
129 Maxim, 4/2004, s. 63 
130 Maxim, 4/2004, s. 63 
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svobodná matka, která nadbytek své sexuální energie řeší sama, což ji v žádném případě 

neuspokojuje a touží po sexuálním partnerovi. 

Jiný přístup volí Maxim k ženám, které nezapadají do stereotypního schématu ženské krásy. 

K těm je přistupováno s opovržením a sarkasmem. Takový případ zastupuje článek nazvaný 

Udělejte si ztlusťošky křeslo131, který ženu kvůli fyzickým proporcím odsuzuje do 

degradující role nábytku. 

• „Spřátelte se s obézní dámou. Darujte jí například obří čokoládovou cukrovinku, 

kbelík šlichty a vnitřností nebo třeba zdobený dort. Pozvěte ji k sobě domů a posaďte 

ji na podlahu. Přineste ji na uklidněnou talíř guláše, aby se cítila dobře. Pak jí dejte 

další dort. Přehoďte přes ní prostěradlo. Posaďte se do nastavitelného, vyhřívaného 

křesla a sledujte televizi. Mějte vždy po ruce balíček sušenek , kdyby se křeslo 

náhodou začalo vrtět." 

Zena j e v tomto případě kvůli svým fyzickým proporcím ponížena na úroveň nesvéprávné 

bytosti, kterou je možné nalákat na jídlo a přirozeněji přisoudit silně submisivní roli. Takový 

přístup však v některých případech volí Maxim i k modelkám, které představují ideál, na 

který by chtěl každý muž, jak ho prezentuje tento časopisu, dosáhnout. U fotografií modelek 

se tak objevují popisky, které je zesměšňují jako ženy a popisují je jako věci. V textu 

rozhovorů navíc reprezentované ženy většinou neodpovídají, protože odpovědi píší redaktoři. 

• „Aida Yespica pochází z Venezuely. To je vše, co o ní víme. Proto jsme si rozhovor 

sní vymysleli. Ideální... U žen, jako jsi ty, nás nezajímají hlubokomyslné řeči, ale 

tělo. Zlobila by ses, kdybychom se tvářili přesně obráceně a navíc si rozhovor s tebou 

131 Maxim, 9/2005, s. 28 
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prostě vymysleli? - Ne, mně je to fuk. Dělejte si se mnou, co chcete, jen to nesmí 

bolet a nesmí to být nehygienické. Mám se hned svlíknout?"132 

Z textu je zřejmé, že k tomu, aby muž Maxima po ženě toužil, nepotřebuje o ní vědět žádné 

informace. Naprosto si vystačí s jejím fyzickým vzhledem. Nezajímá ho, co si žena myslí, 

jaký má názor. Tím, že odpovědi na otázky byly napsány redaktorem, vypadají tak., jak si 

Maxim ženský přístup k sexualitě představuje. Muž je tu dominantním prvkem, který si se 

ženou může dělat, co se mu zachce. Ta se navíc ochotně zeptá, zda se má okamžitě sama 

svléknout, neboť nepředpokládá, že by s ní muž chtěl ztrácet čas navazováním hovoru. 

Sexistická reprezentace opačného pohlaví nemusí podle Greera a Whelehana (2000)133 nutně 

znamenat rostoucí rovnost mezi pohlavími, spíše představuje pád každého z nich do 

regresivní formy maskulinity. Rostoucí moc žen s úspěšnými kariérami je podkopávána jejich 

obscénními obrazy bez šatů. Časopisy pro muže tímto způsobem bojují se slábnoucím 

patriarchálním paradigmatem. Weaver, Masland a Zillmann (1984)134 uvádějí ještě další 

rozměr mediální prezentace obnažených žen. Po shlédnutí obrázků nahých krásných žen, 

které se věnovali sexuální aktivitám, muži v jedné studii pokládali své vlastní partnerky za 

méně fyzicky obdařené, ačkoliv vykazovali nezmenšenou sexuální spokojenost. Podobně 

reagovali muži v jiné studii, když po shlédnutí sexuálně explicitního filmu nebo vysoce 

atraktivní modelky prohlašovali, že svou partnerku milují méně než předtím. 

Rostoucí ekonomická soběstačnost žen představuje pro Maxim ohrožení mužské dominance. 

Finanční prostředky jsou podle tohoto periodika pro ženu stimulem, pomocí kterého jí muž 

132 Maxim, 3/2005, s. 92 
133 Greer, Whelehan in Benwell: Masculinity and men's lifestyle magazines, 2003, s. 139 

134 srovnej Weaver, Masland, Zillman in Bryant, Zillmann: Media effects: advances in theory and research, 2002, 
s. 313 
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může snadněji získat. V takovém duchu se nese i text, ve kterém Němka, jenž vede Akademii 

pro prostitutky, radí mužům, jak získat ženu. 

• „Utrácejte. Všem dívkám se líbí, když kvůli nim utrácíte peníze, a tudíž to znamená, 

že - a kvůli tomu, že to říkám, se často dostávám do maléru - všechny ženy jsou 

děvky. 

Také v tomto úryvku je ženám přisuzovaná role ekonomické komodity, kterou lze za určitou 

úplatu získat. Morální hodnoty nehrají v tomto případě žádnou roli, neboť u všech žen zvítězí 

nad morálkou právě finanční hotovost nebo věcný dar. 

Ne vždy Maxim mužům radí, jak ženu získat, jak ji hýčkat a jak si ji udržet. Za legitimní 

způsob mužské zábavy považuje i „chlapácké" sexuální dobrodružství. 

• „Potřebujete pořádné chlapské povyražení. Maxim zná místa, kde přítelkyni ani 

nenapadne vás otravovat. Ostrůvky svobody pro drsné orgie plné slunce, piva a 

nádherných holek."135 

Neustálé utvrzování v heterosexuální maskulinitě ústí ve vzory chování podle genderových 

stereotypů. Machistický muž, který má doma přítelkyni, má právo na to, najít si místo, kde 

nebude rušen a kde se bude moci oddávat typickým mužským slastem, jak je prezentuje 

Maxim, tedy pivu a ženám. 

135 Maxim, 8/2004, s. 90 
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Materiálu o sexu jsou prezentovány jako seriózní návod, který zaručeně funguje. To mají 

potvrzovat i dopisy od žen a dívek, kterým je věnována jedna rubrika. Časopis v ní 

demonstruje, že ho čtou také ženy. Co víc - řídí se jeho radami, protože chtějí udělat 

partnerovi radost. V rubrice Dopisy od dívek a žen se pisatelky většinou svěřují s tím, že si 

partner přečetl nějaký „trik" v Maximu, použil ho a vše dopadlo k oboustranné spokojenosti. 

• „Když si přítel přečte Maxima, začne hned všechno zkoušet a já tu jeho hru hraju. On 

má dobrý pocit, že mě překvapil něčím novým, a já jsem spokojená."136 

Jeden takový návod nese název Lekce chtíče a Maxim v něm čtenářům radí, jak přesvědčit 

partnerku, aby splnila všechna jejich tajná přání. 

• „Jak ji přimět, aby nosila podvazky a punčochy... dárek (prádlo) úhledně zabalte... 

Potom ji pošeptejte, co všechno s ní uděláte, až si ho oblékne. Pokud není studená jako 

psí čumák, neměla by otálet. Když slib splníte, bude si podobně jako Pavlovovi psi 

pamatovat, že sex je docela chutný žrádlo."137 

V textu je přítomna bagatelizace sexuálních představ muže. Trik, který má muž na ženu 

použít, je tu prezentován jako učení role, kterou si žena musí zapamatovat. Pak už bude 

reagovat na podněty očekávaným způsobem. Primárně se přitom jedná o mužovo uspokojení. 

Muž zde vystupuje v dominantní roli učitele, zatímco reakce submisivní ženy je de facto 

srovnávána s podmíněným reflexem psa. Sex je tu přirovnán k „žrádlu", za jeho hlavní úlohu 

je tak považována saturace jisté potřeby, v tomto případě sexuální touhy. 

136 Maxim, 7/2004, s. 10 
137 Maxim, 4/2004, s. 74 
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Jiná než heterosexuální orientace je pro Maxim nepřípustná. „Homosexualita se často vůbec 

nezmiňuje nebo není začleněna do seznamu možných témat. Když už se o ní mluví, pak ve 

velmi negativních konotacích."138 V Maximuje tento přístup patrný na komiksovém seriálu 

Gooligáni - gay chuligáni!, který každý měsíc přináší kreslené příběhy čtyř homosexuálních 

mužů v různých situacích. V červnu 2005 to byla návštěva fitness centra. Homosexuál se tam 

snaží přemluvit jednoho ze cvičících heterosexuálních mužů k sexu ve sprše, ostatní 

homosexuálové jeho snažení zpovzdálí pozorují. 

• „Jirko, ten sráč má božsky vyrýsovaný břicho! Ty vole, to je paráda, jdi do něj, Emile! 

Ne, jdi do něj ty. - Čus. Sprchy. Pták. Zadek. Ty. Já. Co ty na to? - Ne, myslím že ne. 

Díky. - Kuřba?- Ne. - No tak, nic si z toho nedělej. Stejně za to vůbec nestál... Budu 

mu to muset trochu vysvětlit. - Později - To...máš...za...to...žes...roz...bre...čel... 

Jir...ku!"139 

Příběh, jehož grafickou podobu přikládám v obrazové příloze, reprezentuje stereotypní pohled 

na homosexuální minoritu. Heterosexuální muž zde plní funkci sexuálního objektu, jehož 

fyzické proporce homosexuálové obdivují a přitom se přou o to, kdo ho osloví. Všichni čtyři 

homosexuálové mají z pohledu Maxima nějaký fyzický „handicap": zrzavé vlasy, plešatou 

hlavu, pivní břich nebo příliš rozsáhlou bradku. Jirka nakonec muže osloví a zcela otevřeně 

mu nabízí sex ve sprše. Po odmítnutí se Jirka rozbrečí, což Emil neunese a muži jedním 

cvičebním nářadí rozbije hlavu. 

138 Edwards: Sex, booze and fags: masculinity, style and men's magazines in Benwell: Masculinity and men's 
lifestyle magazines, 2003, s. 137 

139 Maxim, 6/2005, s. 8 
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Pokud Maxim reprezentuje muže, pak musí mít typicky mužské vlastnosti, jak je tento časopis 

chápe a jak je také předpokládají genderové stereotypy. Patří sem například smysl pro 

dobrodružství - extrémní sporty, nebezpečné výlety, ale i krádeže. Dále pak nespoutanost -

většinou muži Maxima nepreferují dlouhodobé svazky ze ženami. To vše má za úkol posílit 

obraz machistického dominantního muže, po kterém ženy touží. Hrdinou tak může být i 

člověk, které byl odsouzen k doživotnímu vězení. Svědčí o tom například obálka Maxima 

z června 2005, kdy pod titulkem Muži jako vy, stojí výčet profilů mužů z čísla: závodní 

dřevorubec, řezník z Vinohrad, ňaderní revizor, muž v psí boudě, přežraný Březina140, vrah 

krys. 

Na rozdíl od Elle časopis Maxim nereprezentuje módu a oblečení jako něco, co by mělo 

zvýšit sexuální přitažlivost pro opačné pohlaví. Oblečení považuje za nutný stylový doplněk, 

kterému však nevěnuje přílišnou pozornost. 

• „Není o moc víc příjemnějších rozkoší, než nakoupit domů jídlo, zabarikádovat dveře 

a se svou holčičkou prolenošit víkend. Oblečení: kurevsky neformální."141 

Text, který uvádí fotomateriál věnovaný pánské módě, se vyznačuje jistou laxností v přístupu 

k zobrazovanému oblečení. Na fotografiích představuje důležitý funkční prvek modelka ve 

spodním prádle, která pózuje spolu se svým mužským kolegou. Přítomnost modelky má 

čtenáře přesvědčit o heterosexuální orientaci modela. Stereotypní genderové rozdělení rolí je 

zvýrazněné vrtačkou, kterou muž drží v ruce, zatímco žena v ní má žehličku. Tento obraz je 

součástí obrazové přílohy. Podle Edwardse142 reprezentují maskulinitu v časopisech pro muže 

140 redaktor časopisu Maxim 
14' Maxim, 1/2005, s. 87 
142 srovnej Edwards: Sex, booze and fags: masculinity, style and men's magazines in Benwell: Masculinity and 
men's lifestyle magazines, 2003, s. 139 
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dva klíčové faktory: práce a sexualita. Stejný komplex pak představuje vztah mezí módou a 

stylem. Utvrzování v heterosexualitě nalézá v případě prezentace módy pro muže své 

opodstatnění jako boj proti sociálním konvencím a genderovým stereotypům. „Dobře 

oblečený, pečlivě upravený a „stylový" muž se stále zabývá obavami ohledně sexuality a 

maskulinity nebo má strach z děsivého spojení homosexuality a zženštilosti. Podle 

genderového stereotypu se totiž „pravý" muž nestará o to, jak vypadá, a oblečení na sebe jen 

hodí, zatímco ženy chodí nakupovat a lámou si hlavu otázkami sebereprezentace."143 

Obecné shrnutí této kapitoly mi spolu s kapitolou Fenomén sexu v časopise Elle v závěru této 

práce poslouží jako argumentační základ k odpovědím na otázky uvedené v tezích. 

121 Edwards: Sex, booze and fags: masculinity, style and men's magazines in Benwell: Masculinity and men's 
lifestyle magazines, 2003, s. 132 

74 



11. Závěr 

V úvodu diplomové práce jsem představit hlavní výzkumné téma, které se zabývalo tím, jak 

life-stylové časopisy Elle a Maxim prezentují mužskou a ženskou sexualitu. Záměrem práce 

přitom bylo rozkrýt, jaký mají reprezentovaný muž a reprezentovaná žena k sexu vztah, zda 

kladou ve vztahu k opačnému pohlaví větší důraz na oblast duševní či fyzickou nebo jaký 

zastávají postoj v otázce partnerského soužití. Chtěl jsem také odpovědět na otázku, zda se 

obě periodika ve způsobu informování ve sledované otázce sbližují či oddalují, a zda se 

genderové rozdíly stírají či prohlubují. 

Na uvedené otázky jsem se na základě získaných dat a použitých metodických postupů 

pokusil odpovědět. Nejprve popíši závěry, ke kterým jsem došel u časopisu Elle, poté se budu 

věnovat časopisu Maxim a nakonec obě periodika z hlediska fenoménu sexu srovnám. Při 

vykreslení specifických přístupů čtenáře k problému je nutno mít neustále na paměti, že 

primární funkce obou časopisů jsou odlišné. Zatímco Elle je reprezentantem tzv. servisního 

žurnalismu144, Maxim je časopis zábavní. 

11.1. Elle - závěrečná analýza 

Časopis, který sleduje nejnovější módní trendy, prezentuje nové přístupy i v ostatních 

oblastech lidské činnosti. Žena v Elle je především individualita, umí se sama rozhodovat, má 

kariérní cíle, nemusí být nutně vdaná ani žít v partnerském svazku. Nalezení správného 

partnera, na kterého se může spolehnout a kterému může věřit, však pro ni představuje 

nejvyšší hodnotu. Pokud na ní ještě nedosáhla, nijak se tím nezatěžuje. Většinou ještě nemá 

144 Čtenář se identifikuje s problémem - jakkoli intimním - potom ho řeší a tak se postupně sám dostává tam, kde 
chce být - Hrabě: Kdo je muž v časopisech Men's Health a Esquire, s. 35 



potomka, ale dítě vnímá jako samozřejmou součást svého budoucího života. Snaží se bojovat 

proti genderovým stereotypům, které ji mnohdy přisuzují submisivní roli. Sex pro ni 

nepředstavuje pouze reprodukční aktivitu nebo manželskou povinnost. Pokud žije sama a 

nemá ani sexuálního partnera, použ,ívá k sexuálnímu uspokojení erotické pomůcky. 

Tolerantně se staví k otázce sexuálního kontaktu se ženou. Dobře ví, co sejí líbí co má ráda a 

není vázána žádnými konvencemi a předsudky, aby si o to řekla. Sex je pro ni zábava i 

dobrodružství, ale na stejné rovině stojí i zodpovědnost. Zmíněné přístupy lze vztáhnout 

kvěku ženy. U studentky představuje sex zábavu a uvolnění, nechce se vázat, nehledá 

životního partnera, ale sexuální uspokojení. Toto období končí za libovolně dlouhou dobu, lze 

říci, že ve chvíli, když se žena zamiluje. Tehdy nastupuje právě ona zodpovědnost, neboť 

vybraný partner představuje jistý ideál, kterému chce být žena dobrou partnerkou a milenkou. 

Duševní porozumění je pro ženu Elle velmi důležité, nikoli však nezbytně nutné. Žena Elle 

dokáže mít vztah založený pouze na sexu. Je to pro ní samozřejmost, má na takový poměr 

stejné právo jako muž. Pokud se s takovým milencem rozejde, nepřijímá roli oběti, z krachu 

se neobviňuje. Dokáže se se situací vypořádat použitím sarkasmů a vypočítáváním 

partnerových nedostatků v sexuální výkonnosti. Ideální konstelace je však samozřejmě ta, kdy 

si s partnerem rozumí nejen duševně, ale i v sexu. Nedostatečná sexuální výkonnost pak pro 

ni není argumentem k tomu, aby ho opustila. Žena chce problémy hlavně řešit, nezavírá před 

nimi oči. Víc o nich mluví, o čemž svědčí i fakt, že větší zastoupení má sledované téma 

v rovině slova než obrazu. Tuto míru srovnávají grafy, které tvoří přílohu této práce. 

Muž není v obrazové složce Elle prezentován jako sexuální objekt. Žena netouží po tom, 

prohlížet si na stránkách časopisu fotografie nahých či obnažených mužů. Takové materiály 
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na ni nepůsobí jako sexuální stimul. Je to také tím, že ženy nejsou tak aktivními konzumenty 

explicitně sexuálních materiálů jako muži.145 

Pro ženu Elle je důležité především to, aby vypadala přitažlivě, sexy, aby byla žádoucí. 

Vědomí vlastní sexuality a sexuální přitažlivosti tak často projevuje prostřednictvím volby 

oblečení. Proto nachází zalíbení v nejrůznějších módních trendech, doplňcích i výstřelcích, 

které ještě více podpoří její sebevědomí a učiní z ní rafinovanou a éterickou bytost. 

11.2. Maxim - závěrečné shrnutí 

Maxim předesílá svůj postoj ke čtenáři už samotným sloganem, kterým se prezentuje: 

Nej lepší zábava mužů od stvoření ženy. Jeho primárním cílem tak není informovat, ale 

pobavit. Je jedním z časopisů pro muže nové vlny, která vychází z nové verze sociální 

maskulinity, která představuje reakci na „nového muže" 90. let 20. století. „Fenomén nových 

chlapců-frajerů (new lad) odmítá feminismu přátelskou formu maskulinity, nenabízí její 

novější ani perspektivnější verzi. Ve skutečnosti se vrací k tradičnějším (patriarchálním, 

misogynním a homofóbním) modelům maskulinity146." Maskulinita jako taková představuje 

symbol mužské agresivní nadvlády. Opírá se především o úspěch v práci, její druhý rozměr je 

spojen se sexuálním životem a mužskou dominancí v sexu. 

Muž Maxima se zajímá o několik stěžejních témat: zdraví, módu, sex a sport. Uvedená témata 

nemusí být nutně v tomto pořadí. Sex patří do sféry zdravého životního stylu a zábavy. 

V Maximu je mu věnováno hodně prostoru, o čemž svědčí i grafy, které jsou k nahlédnutí 

v příloze. Více než slovem je sex reprezentován obrazem. To souvisí s vnímáním ženy jako 

145 Lawrence, Harold, 1988 in Gunter: Media sex: What are the issues?, 2002, s. 5 
146 Tylor, Sunderland in Benwell: Masculinity and men's lifestyle magazines, 2003, s. 171 



sexuálního objektu. Muž Maxima vyhledává ženskou společnost, ale se ženou navazuje pouze 

krátkodobé vztahy sexuálního charakteru. 

Není ještě ženatý a nemusí nutně žít v partnerském svazku. O dětech vůbec nepřemýšlí nebo o 

tom alespoň nemluví. Představuje stereotypní reprezentaci svobodného dobrodruha, který 

tráví většinu svého času venku, na cestách, v nebezpečných situacích nebo s kamarády u piva. 

Svého statutu využívá k nevázaným sexuálním kontaktům. Peníze pro něj nepředstavují 

problém, většinou má totiž velmi dobře placenou práci. Netrpí žádnou nemocí, je naprosto 

zdravý. 

Potenciální partnerka je často pojímána jako nutné zlo, které muži brání v jeho volnočasových 

aktivitách, setkávání s kamarády a hlavně v nevázaných vztazích se ženami. Jediným důvod, 

proč muž s partnerkou žije, je skutečnost, že může mít sex kdykoliv a jak často bude chtít. Ale 

dominantní diskurz časopisu neprezentuje muže, který žije v dlouhodobém partnerském 

svazku. Na druhé straně se Maxim snaží poskytnout mu fungující návod, jak uspokojit 

partnerku nebo jak jí udělat radost. Nečiní tak však nezištně, ale jako úlitbu tomu, že bude 

moci večer vyrazit ven bez partnerky. Partnerka tak musí poskytnout muži prostor, aby se 

mohl bavit kdekoliv a jakkoliv dlouho chce. Mužská nevěra je prezentována jako 

adrenalinový sport nezbytný pro každého pořádného chlapa a má výrazně pozitivní konotace. 

Pokud má takový volný vztah k sexu žena, Maxim ji přisuzuje roli ženy-vampa. 

Ženu Maxim prezentuje pouze prostřednictvím jejího těla. K fotografiím modelek ve spodním 

prádle či zcela nahým jsou často přiřazovány popisky, které ženu dehonestují a degradují. 

Muže tak mají podporovat v jeho patriarchální nadvládě a šovinismu. Tak jsou 

reprezentovány i ženy, se kterými Maxim dělá rozhovor. Nejde o jejich myšlenky, ale o jejich 

fyzické proporce. Jestliže něco říkají, pak jen tolik, že neustále myslí na sex a touží po 
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uspokojení. Muži tak nepřímo vycházejí vstříc a nechávají ho unášet představou, že právě on 

může být tím, kdo je uspokojí, že ony jsou submisivní a on vše řídí a o všem rozhoduje. 

Fotografie nahých žen mají ještě další účel. Kromě toho, že působí jako sexuální stimul, mají 

čtenáře utvrzovat v jeho heterosexuální orientaci. Jednu z hlavních obav producentů časopisů 

tohoto typu od počátku představovala možnost, že budou kvůli své obsahové náplni, kde 

nabízejí mužům nové módní trendy, považovány za časopis pro homosexuály. Také proto se 

Maxim proti jiné než heterosexuální orientaci ostře vymezuje, a pokud o homosexuálech píše, 

pak jedině v negativních konotacích. To neplatí v případě ženského lesbického vztahu, který 

je přijímán kladně, sex mezi dvěma ženami je někdy až adorován jako ideální sexuální 

představa každého muže. 

Muž Maxima se cítí ohrožen rostoucí emancipací žen. Jejich nástup do vedoucích funkcí se 

podepisuje na mužské sebedůvěře a nastává tak eroze jeho dominantního postavení. Reakcí na 

tento trend není jeho akceptování, ale boj o pozice. Jedním z pilířů mužské dominance je 

právě práce a ekonomická podřízenost ženy. Maxim ženu zesměšňuje a reprezentuje jí ve 

stereotypních rolích právě proto, aby se proti trendu rovných šancí pro obě pohlaví vymezil. 

Jedním z nejvýraznějších stereotypů je prezentování ženy jako ekonomické komodity, kterou 

lze získat za peníze. Žena podle Maxima nemá žádné morální hodnoty, neboť ty jsou vždy 

přetlačeny finančním stimulem. 

11.3. Elle a Maxim - konečné srovnání 

Elle jde cestou progresivní emancipace a snaží se ženě v sexu poskytnout tolik prostoru, jako 

má muž. Nezapomíná však na specifický ženský přístup k sexualitě a nedevalvuje její morální 

hodnoty. Maxim na druhé straně zarputile brání vydobyté pozice mužské dominance, i když 



jsou mnohdy dávno ztraceny. Elle tak Maxim dohání v otevřenosti, někdy nahlíží na muže 

s despektem, ale nevede proti nim boj, snaží se o dialog. Ten u Maxima chybí. Na základě 

výzkumu mohu prohlásit, že Elle píše o sexu stále méně, Maxim stále více. Stejné je to i 

s obrazovou reprezentací obou periodik. Přibližování sledovaných materiálů spočívá hlavně 

v tom, že si jsou obě pohlaví vlastní sexuality vědoma a vědí, jak s ní naložit. Maxim tone 

v genderových stereotypech, neustále je opakuje a tak prohlubuje. Reprezentace pohlaví v 

Elle vychází z relativně vyváženého přístupu. 
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12. Conclusion 

In the introduction to this work I presented my survey topic. I was interested in how life-style 

magazines Elle and Maxim represent male and female sexuality. The purpose of this work 

was to characterize the relations of the presented male and female to sex. Also what is for 

them in this relation of higher importance - if it is mental or physical realm area. I wanted to 

answer the question if both magazines get closer or further in informing about mentioned 

topic and if the gender differences get smaller or bigger in time. 

I tried to answer all these questions through the obtained data and used methodics. Fist I 

describe the conclusions which are connected with Elle magazine then I describe the 

conclusions of Maxim magazine and finally I make juxtaposition of both magazines from the 

view of sex phenomenon. It is important to keep in mind that the primary functions of both 

magazines are different. Whilst Elle represents so-called service journalism, Maxim is a kind 

of entertainment magazine. 

12.1. Elle - final analysis 

The Magazine that follows up-to-date trends reprepresents new accesses in other way of 

human activity too. Woman in Elle is an individuality above all, she can make decision by 

herself, follows her career, she is not married necessarily and she doesn't need to live in any 

relationship either. Nevertheless, to find Mr. Right whom she can trust to is the highest value 

for her. It doesn't matter if she hasn't reached it yet. Mostly she has no children but it is a 

natural part of her future life. She aims to fight against gender stereotypes which often put her 

into submissive position. Sex is not just some kind of reproduction activity or marital duty. 
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She can live on her own and even without a boyfriend. In that case she uses erotical aids to 

reach her sexual satisfaction. She accepts sexual contact with other woman. She knows what 

she likes and she doesn't admit any conventions or prejudices. Sex is some kind of 

entertainment or adventure for her but there is responsibility on the same level too. It depends 

on woman's age. For young student sex is just fun and relaxation, she doesn't want to be 

engaged, she is not looking for a long-term relation but sexual satisfaction. This period ends 

when love comes. This is the time for responsibility because the chosen partner represents 

certain phoenix and the woman wants to be a good partner and lover for him. Very important 

is mutual understanding although not necessarily. She is able to simply have a sexual 

relationship. It is a matter of fact for her as for her male partner. If this kind of relationship 

breaks up, she doesn't accept the role of a victim, she doesn't blame herself. She uses sarcasm 

and counts out her partner's sexual lacks. Ideally, there is equally mental and sex 

understanding. The sexual lack is not the reason for leaving the partner then. Woman wants to 

solve the problems. She speaks more about them. Thats the reason why the sexual topic has 

wider representation in words then pictures. See the graphs in the attachment. 

Man is not represented as sexual object in pictorial. Woman doesn't want to see photos of 

nude or bare men in her magazine. She doesn't take them like sexual stimulus. One of the 

reasons is following: women are not as active in consuming explicit sexual stuff as men are. 

What is for Elle-woman important? To look attractive, sexy and to be desirable. The feeling 

of her own sexuality and sexual attraction is often shown via chosen clothes. That's why 

women find pleasure in fashion trends, dress accessories and fads that even more support her 

self-confidence of refined and etheric human. 
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12.2. Maxim - final analysis 

Maxim proclaims its stance to the reader in its slogan: The best entertainment for men since 

the creation of woman. Its primary target isn't to inform but to amuse. Maxim is adressed to 

modern men that adhere to a new version of social masculinity. In this way it reacts against 

the 1990s „new man". „The „new lad", in rejecting feminist-friendly masculinity, did not 

offer a newer, more forward looking version but, in fact, reflected a return to more traditional 

(patriarchal, misogynous, homophobie) models of masculinity147." Masculinity, in fact, 

represents the symbol of aggressive male domination. It leans to the success in work, its 

second dimension is connected with sexual life and male domination in sex. 

Maxim's man is interested in a few important topics: health, fashion, sex and sport. Sex 

represents healthy life-style sphere and amusement. There is a lot of space dedicated to sex in 

Maxim. See the graphes in the attachment. The sex phenomenon is represented more in 

pictures then in words. That's also because of the perception of women as sexual objects. Man 

in Maxim likes female relation but just short and always in a sexual way. 

He hasn't been married yet. It is not important for him to live in some kind of relationship. He 

is not thinking about children or at least he doesn't speak about it. In a stereotypical way, he 

represents a single adventurer that spends most of his time travelling outside, in dangerous 

situations or with friends at a bar. Then it is possible for him to look for not-committal sexual 

contacts. He has no problems with lack of money, he usually has a well-paid job. 

His potential partner is often represented as a necessary evil that inhibits him from freetime 

activities, meeting friends and, above all, not-committal sexual contacts. The only reason why 

he lives with his partner is the fact that he can have sex anytime and how often he wants. But 

147 Tylor, Sunderland in Benwell: Masculinity and men's lifestyle magazines, 2003, s. 171 



the dominant discourse of the magazine doesn't represents man in long-term relationship with 

a woman. On the other hand Maxim tries to give man a functional instruction how to give 

satisfaction to his partner and how to make her happy. For this his partner must grant him 

some leeway for anywhere and any long entertainment. Male infidelity is represented as some 

kind of adrenalin that is necessary for every right man. It has also positive denotation. 

If woman is behaving in this way, she is represented as a vamp. 

Maxim represents woman just through her body. Nude or bare models are followed by a 

legend that degrades them. It should be a support for men in their patriarchal hegemony and 

jingoism. In this way the magazine also represents interviewed women. There is no matter in 

their thoughts but their bodies. If they say something, it just about sex thoughts and desiring 

satisfaction. The photographs of nude models have one more function. Next to the sexual 

stimulus it confirms male heterosexuality. One of the main anxiety of this type magazine's 

producer has been the possibility they should be considered as magazine for homosexuals -

via magazine's content of male fashion and up-to-date trends. That's way Maxim sharply 

defines its heterosexual way of view. Anyway, lesbians are no problem for this magazine. 

The Maxim man is threatened by growing emancipation of women. Female's high-status jobs 

undermines male self-confidence and his domination. The reaction of men's magazines is the 

fight over the positions. That's way one of the most important pillar of male dominance is 

work and economical submission of woman. Maxim makes fun of woman and represents her 

in a stereotypical way because of its fight against the trend of equal opportunities. 
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One of the most expressive stereotype is the representation of woman as economical 

commodity that is possible to gain for money. According to Maxim woman has no moral 

values because of stronger influence of financial stimulus. 

12.3. Elle a Maxim - final comparision 

Elle follows the way of progressive emancipation and tries to give women as much space in 

sex as men have. In spite of it never forget the peculiar way of female sexuality and doesn't 

break woman's moral values. Maxim protects gained positions of male dominance even 

though they are already lost. Elle drives to Maxim in frankness, sometimes Elle represent man 

in a contempt way but isn't fighting. Elle tries to keep a dialogue that is not represented in 

Maxim. My survey confirms that Elle's writing about sex gets lower whilst in Maxim gets 
i 

larger. The picture's representation is the same. The approximation of both magazines 

consists in the same consciousness of own sexuality. Maxim uses some kind of gender 

stereotypes, repeats and intensified them. Elle represents sex in a relatively well-balanced 

way. 
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Graf č. 9 
Počet stránek věnovaný sledovaným kategoriím v časopisech Maxim a Elle (za období 2004-

2005) 
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Graf č. 11 
Vývoj počtu stran s explicitně sexuálním obrazem v časopisech Elle a Maxim (2004-2006) 
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Graf č. 13 
Vývoj počtu stran s explicitně sexuálním obrazem 
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15.2. Obrazová příloha 

Obr. č. 1: Titulní strana časopisu Maxim. Prosinec, 2005. 

BONBÓNY SI DOKUPTE SAMI 
W E Č I S T Ý S E X 
PŘÍBĚHY ŽEN, KTERÉ TO 
DOSLOVA PODĚLALY 
T I P Y , J A K DO Mí 

ZUŘÍCÍ VÁNOCE SI ŽÁDAJÍ 
OBĚTI (15 STRAN DÁRKŮ) 

» » » » » » » » » » 

» » » » > » » » » » 
ANI ŠÍLENÁ, ANI 
ŽIŽKOV, ALE CHYTRÁ 
A UVNITŘ I SVLEČENÁ 

PROČ ŽENY K Ř I U 
KDYŽ SE NA NĚ DÍVÁ 
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PAR(FEM) 
FATALE 
VE VZDUCHU 
JE SMYSLNOST. 
PŘILEJTE OLEJ 
DO OHNĚ 

„KONEČNĚ JSEM ŠŤASTN^ 
m ČEKÁM DRUHÉ DÍTĚ!" 

Obr. č. 2: Mateřství je pro ženu Elle samozřejmostí, manželství ne. 

Titulní strana časopisu z října 2004. 
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>GOOLIGÁNI - GAY CHULIGÁNI! NÁVŠTĚVA FITNÉSS CENTRA 

řHšTÍ MĚSÍC: GOOUGÁNI NAVŠTĚVUJÍ DOMOV DŮCHODCŮ 

JIRKO, TENSRÁČMÁ BOŽSKY] 
VYRÝSOVANÝ BŘICHO! 

TY VOLE, TO 
JE PARÁDA!] 
JDI DO NĚJ, \ 
EMILE! | 

ČUS. SPRCHY. 
PTÁK. ZADEK TY. 
JÁ. CO TY NA TO? 

\ NE, JDI DO 
\ NĚJ TY. 

NE MYSLÍM ŽE 
NE. DÍKY. 

KUŘBA?\ 

STEJNÉ ZA TO 
VŮBEC NESTÁL 

NO TAK, NIC SI 
\Z TOHO NEDĚLEJ. 

BUM! 
BUM! 
BUM 

BUDU MU TO MUSET 
TROCHU VYSVĚTLIT. 

Obr. č. 3: Kreslený seriál Gooligáni - gay chuligáni! zesměšňuje homosexuály. 

Maxim, 6/2005. 



Honza: Když se mu k jeho melodii nelibí 
rnoje harmonie. 
NA JAKOU KlUKOVINU Z MLÁDf SI 
VZPOMENETE JAKO PRVNÍ? 
Honza: Jak jsme založili kapelu Wohnout. 
Matěj: Jak jsme v patnáctí dali tátovi jointa, 
a zkazili mu tak celé narozeniny a dalších 
čtrnáct dní. 

ČÍM JSTE CHTĚLI BÝT JAKO MALÍ KLUCI? 
Matěj: Hrozně jsem chtěl zpívat a hrát v ka-
pele Wohnout. 
Honza: Já jsem chtěl být papírovým pan-
dulákem. 
ČÍM TÉ BRÁCHA SPOLEHLIVĚ VYTOČÍ? 
Matěj: Když neakceptuje můj geniální no-
vej melodickej postup. 

RATŘI HOMOLOVI 
MATĚJ, 31, hraje na kytaru a zpívá 
v kapele Wohnout 
HONZA, 27, hraje na kytaru a zpívá 
v kapele Wohnout 

NA CO BRÁCHA BALÍ HOLKY? 
Matěj: Na bráchu. Ale nefunguje to. 
Honza: Na mě. A taky to nefunguje. 

Obr. č. 4: Elle si umí z reprezentovaných mužů udělat legraci, i když takový přístup není 

pro tento časopis obvyklý. 
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Obr. č. 5: Stereotypní reprezentace pohlaví: muž drží vrtačku, žena žehličku. 

Maxim, 1/2005. 



Obr. č. 6: Vybraný partner představuje pro ženu Elle jistý ideál, kterému chce být 

dobrou partnerkou a milenkou. 
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objektem touhy. Krása 
a svěžest totiž od jistého 
věku už jen vadnou. 
Tahle rozkvétající 
poupata jsou však 
nejkrásnější! Navíc 
bývají nezkažená 
a radikální levicové 
názory u nich ještě 
působí docela roztomile. 
Jsou zvídavá, učenlivá 
a můžete je ještě ohýbat, 
pau^o^j^choyáyat. 

Na tom, že se západní 
společnost na erotické 
vztahy k lolitkám dívá 
s pohoršením, není nic 
přirozeného. 
V minulosti byly takové 
vztahy normální, 
a teprve ke konci 
19. století začaly být 
považovány za úchylku. 
A že hranice 15 let je 
naprosto umělá, to vám 
potvrdí 4 z 5 vedoucích 
na každém táboř c. 

Zaměření na Jtoloušky* 
ale může být normálním 
projevem toho, že nás 
přirozeně přitahují 
jedinci poblíž vrcholu 
sexuální zdatnosti. Jde 
zkrátka o rozmnožovací 
strategie. Při jednom 
výzkumu se zjistilo, že 
od sedmi ..let. věku výše 
dávají všichni muži 
přednosti obličejům 
sedmnáctiletých dívek 
před všemi jinými. 

Hranice patnácti let 

je naprosto umělá. 

vedoucích, 

PROSINEC 2005 MAXIM 103 

Obr. č. 7: Žena je reprezentována jako sexuální objekt. „Pojďte, slečno, ke mně domů. 

Ukážu vám svou novou polštářovou celu." Maxim, 12/2005. 
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MENU 

Obr. č. 8: Elle se u reprezentovaných mužských celebrit zajímá také o jejich názory a 
myšlenky, nejen o tělo. 
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• Jak často nás 
opouštějí dívky, ; 
které milujeme... 
jen proto, že jim 

"vypršela víza! Ale 
třeba se najde 
nějaký čestný Čech, 
který jc vezme pod 
svá křídla... Pošlete 
svou fotku a uvedte, 
proč bysto se chtěl 

Je ini 24, pocházím z Keni a jmenuji 
Nancy ňkinyi Matsice Myseydah Ke 

Hodně.Všechna něcoznamenají. V kolik hodin 
jsem se narodila, Jaké bylo počasí, kdo umřel. 
Jména 11 nás dávají babičky, sousedi atd. 

MAXIM, Na 
ZátorceJi Praha 6 Medicínu jsem měla studovat v Americe, 

ale bylo to po 11. září, takže jsem dostala 
náhradní místo v Česku. Studuji druhým 
rokem na Lékařské fakul t i UK v Plzni. 

Je těžká, ale libí se mi, protože je velmi 
bohatá. Jc krásné, jak oslovujete své 
milenky. Říkáte jim koťátko, broučku.. 

Mají jine téloa chovají se i omaiiticky Pozvou 
tě na večeři a povídají si. U nás přijde muž za 
otcem a zeptá se, kolik jeho dcera stojí krav. 

• TomášMádl 
z Prahy by se chtěl 
postarat o Annu Cuzí 
žminulélto Maxima: 
„L i te mě představa, 
že bych moiil Annu 
střídat za její dvojče 
Tanju.Aletaužiná 
l« (tele Rusa, a to by 
se nemuselo vyplatit 
No jo, ale co kdybych 
se doopravdy spletl? 

Zatím 35, ale až dostuduji, buiiu dražší. Můj 
manžel bude muset do Keni i se svým 
přítelem, který bude sotceniMiiIuuvat cení 
Jedna krava u náš stojí2200 koi un - talde 
vyjdu iia 77 tisfc. Za ženskou to jde, ne? 

Hodně se pohybujeme, takže musíte mít 
svaly afyžlčku. Poprvé jc to většinou bída, 
ale dásé s tím pracovat Chce to trpělivost. 

32 MAXIM ČERVENEC 2005 

Obr. č. 9: Fyzický vzhled je u ženy rozhodující. Maxim, 7/2005, s. 32. 
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Je sexy, má talent a ve f\\muŘesídent Evil: Apokalypsa řádíjak tajfun. 
Zastihli jsme Millu Jovovich doma. Špatná zpráva? Měla napilno. 

T.m 

Obr. č. 10: Také známé ženy jsou v Maximu prezentovány jako sexuální objekty. Čtenář 

je unášen představou, že je to právě on, kdo může uspokojit jejich sexuální touhy. 
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52 MAXIM ÚNOR 2005 

Obr. č. 11: Obnažené ženy mají čtenáře kromě jiného utvrzovat v jeho heterosexuální 

orientaci. Maxim, 2/2005. 
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