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Abstrakt 

Diplomová práce „Reprezentace zdravého životního stylu a ideálu krásy 

v médiích: komparace lifestylových časopisů“ se zabývá reprezentací a mediálním 

obrazem zdravého životního stylu a ideálu krásy ve čtyřech českých tištěných 

lifestylových časopisech Muscle & Fitness, Dieta, Blesk zdraví a Nová Regena z období 

květen až říjen roku 2013. Tato práce si klade za cíl analyzovat uvedené tituly a zjistit 

jakým individuálním a rozdílným způsobem jednotlivé časopisy reprezentují zdravý 

životní styl a ideál krásy. V rámci tohoto cíle je obsah práce dělen na teoretická 

východiska, český mediální systém, metodologickou část a výzkumnou analyticko-

empirickou část. V teoretické části je rozebrána sociální a mediální konstrukce reality 

jako ukotvující východisko, dále navazuje teorie mediální reprezentace, její součásti 

narace a serialita a teorie stereotypizace. Je také rozebrán teoretický rámec životního 

stylu a fenomény soudobé společnosti. Reprezentace zdravého životního stylu a ideálu 

krásy byla ve zkoumaných časopisech analyzována kombinací kvantitativní a 

kvalitativní metody obsahové analýzy, přičemž byl kladen důraz na propojení teorie a 

výzkumu. Kvantitativní analýza sloužila jako podpůrný faktor primárně zjišťující 

základní četnost tematické agendy časopisů. Kvalitativní analýza pak detailně popisuje, 

jakým způsobem konkrétní články z nejvíce frekventovaných témat ve zkoumaném 

vzorku reprezentovaly zdravý životní styl. 

 

 

 



   

Abstract 

The thesis "Representation of a healthy lifestyle and the ideal of beauty in the 

media: comparison of lifestyle magazines" deals with the representation and media 

image of a healthy lifestyle and the ideal of beauty in four Czech printed lifestyle 

magazines Muscle & Fitness, Dieta, Blesk zdraví and Nová Regena in period from May 

to October 2013. This thesis aims to analyze presented titles and find out how these 

magazines represent individual and different way of healthy lifestyle and the ideal of 

beauty. Under this objective, the content of the thesis is divided into a theoretical part, 

Czech media system, methodology part and analytical - empirical part. The theoretical 

part discusses the social and media construction of reality as an anchor basis, follows 

the theory of media representation, its components narratives and seriality and the 

theory of stereotyping. It is also analyzed the theoretical framework of lifestyle and the 

phenomena of contemporary society. The representation of a healthy lifestyle and the 

ideal of beauty was in examined magazines analyzed by a combination of quantitative 

and qualitative methods of content analysis, whereby the emphasis was on linking 

theory and research. Quantitative analysis served as a supporting factor primarily for 

detecting the basic frequency of thematic agenda of magazines. Then qualitative 

analysis describes in detail how specific articles of the most frequent topics in the 

sample represented a healthy lifestyle. 
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Úvod 

 

V této diplomové práci se zabývám reprezentací a mediálním obrazem zdravého 

životního stylu a ideálu krásy v českých tištěných médiích. Konkrétně v této práci 

analyzuji reprezentaci zdravého životního stylu a ideálu krásy ve čtyřech tištěných 

lifestylových časopisech Muscle & Fitness, Dieta, Blesk zdraví a Nová Regena z období 

květen až říjen roku 2013. Toto téma diplomové práce jsem si zvolil, protože mám 

osobní zkušenost jako poradce zdravého životního stylu a působil jsem jako spoluautor 

některých mediálních obsahů s touto tematikou, což mi při analýze poskytuje výhodu 

širší kontextualizace. 

 Primárním cílem této diplomové práce je analyzovat zkoumané časopisy a zjistit 

jakým individuálním a odlišným způsobem je v jednotlivých titulech reprezentován 

zdravý životní styl a ideál krásy. Je tedy nutná analýza a následná komparace výsledků. 

Aby to bylo možné, rozdělil jsem svou práci na několik hlavních bloků, které postupně 

navazují a získanými poznatky ústí v kýžený objev. Práce je členěna na teoretickou část, 

rozbor mediálního systému, metodologickou část a empirickou část v podobě výzkumu. 

 Na začátku této práce, který se věnuje teoretickým východiskům, jsem rozebral 

sociální a mediální konstrukci reality, jakožto základní a abstraktnější východisko, ke 

kterému je vztahována další teorie a veškerý text práce. Následně rozebírám teorii 

mediální reprezentace a souvisící teoretické principy narace, seriality, a stereotypizace. 

Teoretická východiska uzavírám specifickými kapitolami věnující se teorii životního 

stylu a fenoménům současné doby. Mou snahou je vypracovat teoretickou část tak, aby 

získané poznatky byly později prakticky využity v empirické části. Snažím se o 

maximalizaci propojení teoretické a praktické části. 

V dalším úseku práce komplexně nastiňuji mediální systém český tištěných 

médií a postavení lifestylu v ČR z hlediska obsahové a vlastnické struktury. To v práci 

slouží pro získání základního povědomí a pochopení souvislostí před využitím 

teoretických znalostí v závěrečné analýze časopisů. V metodologii pak provádím 

kompletní charakteristiku výzkumného vzorku časopisů, který je sestaven tak, aby 

reprezentoval specifické vlastníky od seriózních médií přes underground až po bulvární 

sektor. 

Pro svůj cíl diplomové práce jsem se rozhodl využít přínosu kombinované 

metody využívající kvantitativní i kvalitativní analýzu. Kvantita je pojata jako 
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sekundární výchozí analýza pro zjištění základní četnosti tematické agendy jednotlivých 

deníků, na níž následně staví primární kvalitativní analýza. Zde je zjišťována informační 

kvalita a specifická reprezentace zdravého životního stylu v tematicky převažujících 

kategoriích časopisů. Po provedení kvalitativní analýzy jednotlivých titulů provádím 

komparaci výsledků. V závěru pak hodlám dojít k objevu, který vystihne cíl této 

diplomové práce. 

Nakonec dokládám, že název, charakteristika a cíl práce a zkoumané časopisy 

zůstaly tak, jak bylo prezentováno v tezích. Odchyluji se pouze v osnově, kterou jsem 

kromě dříve nastíněných bodů, značně rozšířil, neboť prvotní model byl pro vytváření 

diplomové práce tohoto typu příliš stručný. Následně také využívám v tezích 

prezentovanou povinnou literaturu, kterou v průběhu práce razantně rozšiřuji, protože 

ve své původní podobě je nedostačující a supluje spíše výchozí bod práce. 
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1. Teoretická východiska práce 

 

1. 1 Sociální a mediální konstrukce reality 

Tuto diplomovou práci započínám teorií sociální a mediální konstrukce reality, 

jakožto obecným rámcem a východiskem, ke kterému je následující text dalších 

teoretických východisek vztahován a do něhož je zasazen. Jde o úroveň vyšší abstrakci, 

nežli je tomu u dalších kapitol teorie reprezentace a stereotypizace, a proto je tato 

problematika jako počínající danost zařazena na samém počátku. 

Peter Berger a Thomas Luckmann ve své publikaci The Social Construction of 

Reality věnovali problematice sociální konstrukce reality a sociálního vědění jako 

komplexu. Vycházeli z konstruktivistické teorie a na základě toho vytvořili tři primární 

základní teze: „Společnost je výtvorem člověka. Společnost je objektivní realitou. 

Člověk je výtvorem společnosti.“
1
 Přišli s názorem, že sociální realita, tak jak ji známe, 

není přirozenou a všeobecnou daností vznikající bez lidského přičinění, nýbrž ji 

spoluvytváříme my lidé.
2
 Čerpali také z poznatků svých předchůdců jako Isaac Thomas 

(Thomasův teorém), Alfred Schütz (fenomenologická sociologie), Max Weber, či 

filozof Max Scheler, který ve 20. letech 20. století vytvořil pojem sociologie vědění, 

jejíž hlavní funkcí byla právě analýza sociální konstrukce reality.
3
 

 Podle Bergera a Luckmanna lze realitu definovat jako: „Vlastnost náležející 

jevům, kterým přisuzujeme existenci nezávislou na vlastní vůli.“ a vědění jako: „Jistotu, 

že tyto jevy jsou skutečné a jsou nositeli určitých vlastností.“
4
 Následně kladli důraz na 

fakt, že druhy realit a vědění se mohou lišit podle svých sociálních kontextů, kdy závisí 

např. na druhu kultury, či různorodých sociálních a ekonomických podmínkách. 

Sociální vědění je tedy střet prostředí, ve kterém se vyskytujeme a myšlení. Vzhledem 

k tomu, že sociologie vědění slouží k analýze sociální konstrukce reality, je příznačné 

Nietzscheho označení jako „umění nedůvěry“.
5
 

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

1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, 214 s. ISBN 80-859-5946-1., s. 64 
2
 BERGER, Peter L a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. 

1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, 214 s. ISBN 80-859-5946-1., s. 64 
3
 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, 327 s. ISBN 80-717-8926-

7., s. 278 
4
 BERGER, Peter L a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. 

1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, 214 s. ISBN 80-859-5946-1., s. 9 
5 BERGER, Peter L a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. 

1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, 214 s. ISBN 80-859-5946-1., s. 9 - 24 
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 Berger a Luckmann stavěli sociální konstrukci reality do úzké vazby se třemi 

termíny: externalizace, objektivace a internalizace. První ze tří výroků „Společnost je 

výtvorem člověka“ by bylo možné pojmout jako externalizaci. Externalizace je tedy 

pojem, který označuje společnost a sociální realitu za dílo člověka, přičemž se zároveň 

její tvůrce na oné realitě stává závislý. Následuje objektivace „Společnost je objektivní 

realitou“, která znamená, že dříve externalizované výtvory jako produkty člověka 

získávají objektivní charakter, respektive na první pohled vypadají jako automatická 

danost, bez zapříčinění člověka.
6
 Lidé tedy vytváření svou sociální realitu, ale hned na 

to zapomínají. Zapomínají, že jde o jejich vlastní výtvor a přistupují k němu, jako by se 

jednalo o skutečnou objektivní realitu.
7
 Je však důležité mít stále na paměti, že realita, 

kterou považujeme za objektivní, je pouze objektivizovaná. Nejedná se o danost. Berger 

a Luckmann přímo říkají: „Paradoxem je, že člověk je schopen vytvořit svět a pak ho 

prožívat jako něco jiného než lidský výtvor.“
8
 

Externalizace i objektivace stejně jako tvůrce sociální reality a sociální realita 

probíhají v tzv. dialektickém procesu, kdy třetí doplňují složkou procedury je 

internalizace. Internalizace otevřeně přijímá výrok že, společnost je výtvorem člověka. 

Lidé tedy v rámci sociálního světa přijímají objektivovanou sociální realitu, ovšem 

s vědomím toho, že se jedná o subjektivní výtvory, které mají počátek v jednání 

člověka. Berger a Luckmann rozlišovali objektivní a subjektivní realitu, které se 

vzájemně prolínají a v průběhu socializace je ukazován subjektivně vytvořený svět jako 

objektivní a tím je subjektivní realita internalizována.
9
 

Berger a Luckmann představují sociální řád, který vzniká v procesu 

externalizace a vzniká vždy a jedině jako produkt člověka. Lidé mají tendenci kolem 

sebe vytvářet stabilitu, a proto si spoluvytváří stabilní sociální řád, k jehož formování 

využívají institucí. Instituce se vyznačují tím, že mají historii a ovládají lidské chování, 

přičemž se chovají jako objektivní realita. Např. může jít o instituci otce z pohledu 

dítěte. Staví primárně na habitualizaci a typizaci. Habitualizace je činnost, která se 

mnohokrát opakuje a vytvoří určitý vzorec, který může být kdykoli v budoucnu bez 

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

1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, 214 s. ISBN 80-859-5946-1., s. 63 
7 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, 327 s. ISBN 80-717-8926-

7., s. 278 
8
 BERGER, Peter L a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. 

1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, 214 s. ISBN 80-859-5946-1., s. 63, 64 
9 BERGER, Peter L a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. 

1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, 214 s. ISBN 80-859-5946-1., s. 64, 128 
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valné námahy napodoben. Typizace těchto habitualizovaných činností pak vede ke 

vzniku výše zmíněných institucí - proces institucionalizace.
10

 

V Reifové Slovníku mediální komunikace, je uvedeno, že nejvyšší a na první 

pohled působící nezávislou realitou, je realita každodenního života. V rámci předmětu 

sociologie vědění je pak každodenní realita brána jako podstatný faktor pro komplexní 

studium sociální reality. Tvoří jakýsi pevný bod v oceánu, neboť je stále více věcí 

považováno za výsledek sociálního konstruktivismu a toto množství se navyšuje. Může 

se jednat např. o třídu, rasu, normalitu, gender, náboženství, patriotismus či 

nacionalismus.
11

 Realita každodenního života vypadá nekritickým okem jako ta nejvíce 

zřejmá, kde neexistují, či se spíše nepřipouští argumenty pro jakoukoli diskuzi. Není 

třeba nic ověřovat a tato realita je ta skutečná a pravá. Je naplněna objektivacemi, 

vypadající, že objekty zde byly dříve než člověk. Je však třeba mít na mysli, že i tato 

každodenní realita je pouze objektivovaná a její části jsou subjektivnímu výtvory 

člověka.
12

 

Realita každodenního života obsahuje důležitý prvek typizace. Prostřednictvím 

typizací lidé vnímají ostatní a přiřazují jim specifické hodnoty. Berger a Luckmann 

rozlišovali úrovně face-to-face versus dopisování a časopisy, kde je v rámci typizace 

v každodenním životě důležitá vzdálenost. „Sociální realita každodenního života je tak 

vnímána jako nepřetržitý sled typizací, které jsou tím více anonymní, čím jsou 

vzdálenější od tady a teď situace tváří v tvář.“
13

 

 Tím nejdůležitějším prostředkem při vytváření lidem známého sociálního světa, 

který nás všechny obklopuje, je jazyk. Získává post prostředníka, díky kterému se 

výhradně můžeme dobrat poznání a pochopení významu. Sociální konstruktivismus 

propojil vědění s jazykem, neboli spíše došlo k odklonu na jazyk, kdy již neexistuje 

okamžitá nezprostředkovaná cesta k realitě věděním, ale je předávána jazykem. 

„Významy se utvářejí v jazykovém kontextu.“
14

 Berger a Luckmann mluví o jazyku 

především ve spojitosti s realitou každodenního života, kdy je jazyk chápán jako sdílená 

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

1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, 214 s. ISBN 80-859-5946-1., s. 56 - 58 
11 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, 327 s. ISBN 80-717-

8926-7., s. 278 - 279 
12 BERGER, Peter L a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. 

1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, 214 s. ISBN 80-859-5946-1., s. 25 - 29 
13

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

1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, 214 s. ISBN 80-859-5946-1., s. 34 - 38 
14 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, 327 s. ISBN 80-717-

8926-7., s. 278 
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nutnost pro pochopení této reality a významu. Samozřejmě může referovat i na jiné 

reality.
15

 

 V komunikaci může být využito dvou primárních modelů. Přenosového a 

konstitutivního modelu, který vychází z teorie konstrukce sociální reality. Přenosový 

model se zaměřuje výhradně na přenos a průběh komunikace směrem od podavatele 

k příjemci, kdy je podavatel nadřazen příjemci. Jde hlavně o samotný proces a stavbu. 

Oproti němu leží konstitutivní (neboli rituálový/kulturální) model, který si nevšímá 

průběhu komunikace, nýbrž vztahů mezi námi, sociokulturního prostředí ve kterém 

žijeme a produkovaných významů. Tyto významy, které v rámci komunikace 

v konstitutivním modelu sdílíme, jsou právě elementy společné sociální reality.
16

 

V konstitutivním modelu jsou příjemce a podavatel zrovnoprávněni a dřívější název 

kulturální byl odvozen od vidění kultury očima Bergera a Luckmanna: „Sociální 

konstrukce reality chápe kulturu jako prostor mezi lidskými tvory a realitou, prostor, 

který lidem zprostředkovává kontakt s realitou v uspořádané a zvládnutelné podobě, 

prostor pro komunikaci, v němž se vytváří význam.“
17

 

 Mimo konstruování sociální reality, příznačně Niklasem Luhmannem a Paulem 

Schonhagenem nazvané jako mediální konstrukty prvního stupně, je dále možné 

uvažovat o vztahu médií a reality – konstrukty druhého stupně. Masová média jsou pak 

chápána jako faktor konstrukce reality, která byla už jednou konstruována lidmi.
18

 

Podle McQuaila jsou masová média velmi lehce manipulujícím faktorem 

ovlivňující diváky a jejich vidění reality. Média kriticky prezentuje jako tvůrce 

zaujatých a stereotypních zpráv, či takového obsahu, který vyhovuje mediální 

organizaci a vlastníkovi. Tak či tak, média konstruují realitu a zároveň ji odrážejí, ale 

výsledná mediální realita nezobrazuje objektivní a danou (esenciální) skutečnou realitu, 

jak veliké množství recipientů předpokládá. Nemohou zobrazovat objektivní pravdu, 

neboť se už jedná o interpretaci. Na druhé straně je v moci publika nabízené mediální 

obsahy a jejich interpretace reality odmítnout.
19

 

                                                 
15

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

1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, 214 s. ISBN 80-859-5946-1., s.42, 43 
16

 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 413 s. ISBN 978-80-

7367-466-3., s. 33 - 35 
17

 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 413 s. ISBN 978-80-

7367-466-3., s. 34 
18

 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, 327 s. ISBN 80-717-

8926-7., s. 110 
19 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 4. rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2009, 

639 s. ISBN 978-807-3675-745., s. 113 - 114 
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Jirák a Říchová potvrzují McQuailovo tvrzení, že masová média nereprezentují 

skutečnou a objektivní realitu, nicméně recipienti v podobě široké veřejnosti se 

domnívají, že ano. Primárními příčinami jsou zpravodajské hodnoty dle modelu 

Galtunga a Rugeové. V rámci procesu gatekeepingu (termín jehož tvůrcem je David M. 

White, 1950), je právě na základě zpravodajských hodnot určeno, které události se 

stanou zprávami mediálního obsahu, a které nikoli. Tento přednastavený rámec 

fungování médií a upřednostňovaný výběr fragmentů mediovaných sdělení už dopředu 

určuje, jak bude mediální obsah vypadat. V duchu opakování se též užívají tzv. 

zpravodajské rutiny Pamely Shoemakerové. Díky tomuto umělému konstruktu s cílem 

především šokovat a zaujmout recipienta je pak mediální obraz v rozporu s reálnou 

sociální realitou. Faktu, že publikum masovým médiím věří jako reprezentantům 

skutečné reality, využívá agenda setting – kdy média nastolují témata, která pak 

společnost považuje za prioritní, a tak mediální agenda vytváří veřejnou agendu. Lidé 

tak mají díky médiím představu o realitě, která se do značné míry liší od reality 

skutečné, jež je obklopuje.
20

 

Jako příklad rozporu mezi skutečnou realitou a mediálním konstruktem údajně 

reprezentující skutečný svět je příznačný obraz násilí ve společnosti. Ashkins a Sheley 

vytvořily výzkum, kdy porovnávaly četnost a povahu mediálních zpráv reprezentující 

násilí se skutečným statistickým stavem zločinnosti ve společnosti. Došli k závěru, že 

média podávají zcela pokroucený obraz zlé a nebezpečné společnosti, i když reálně 

statistiky mluví jinak. Jirák a Říchová jako další příklady uvádějí např. stereotypní 

zobrazování menšin, nerovné reprezentace mužů a žen, či nevyvážené mezinárodní 

zpravodajství nereprezentující komplexní realitu.
21

 

O vztahu mezi realitou a médii je možno uvažovat dle ptolemaiovské a 

koperníkovské logiky. Ptolemaiovské logika vychází z konceptu reflexivní teorie, tedy 

z předpokladu, že mediální obsah odráží a přesně kopíruje skutečnou realitu. Tato 

logika předpokládá, že média pouze pasivně přenášejí skutečnou objektivní realitu. 

Díky tomuto předpokladu, jsou pak média využívána politickými a ekonomickými 

elitami k manipulaci (např. propaganda) a jsou spíše vnímána jako nastrčený cizorodý 

prvek ve společnosti, který vytváří a neobjektivně „zrcadlí“ pokřivený pohled na 

                                                 
20

 JIRÁK a ŘÍCHOVÁ. Politická komunikace a média. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2000, 163 s. ISBN 80-

246-0182-6., s. 28, 29 
21

 JIRÁK a ŘÍCHOVÁ. Politická komunikace a média. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2000, 163 s. ISBN 80-

246-0182-6., s. 24 - 27 
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skutečnost. Na druhou stranu koperníkovská logika vycházející z konstruktivistické 

teorie média vítá jako kýžený faktor a spolutvůrce reality. Dle této teorie nejsou média 

pouhým odrazem, ale aktivním tvůrcem skutečného světa. Faktory, které 

v ptolemaiovském pojetí upravují a řídí zobrazení skutečnosti, již nejsou shledávány 

negativně, ale jako přínos. Zrcadlení je tak možné chápat jako nepříliš oblíbený proces 

zpracování informací a koperníkovská logika je vítaným výsledkem tohoto procesu, bez 

kterého by skutečnost nebyla kompletní.
22

 

Existují ještě dva pohledy, jak média reprezentují sociální realitu. Na jedné 

straně je hegemonní model a v opozici pluralitní, kdy oba dva svým individuálním 

způsobem nastiňují charakteristický vztah obsahů masových médií a sociální reality. U 

hegemonního modelu jde o situaci, kdy reprezentace světa náleží v rukou mocných elit, 

disponujících politickou a ekonomickou silou. Model zastává představu 

všudypřítomného elementu sociální nerovnosti a s tím související existence nadřazené 

moci. Aby byla hegemonie jako nenásilná nadvláda nižšími sociálními vrstvami 

společnosti přijata, lidé aktuální stav věcí a uspořádání vztahů musí považovat za 

normální a přirozené. Druhý opoziční pluralitní model představuje liberální zobrazení 

reality četných zájmových skupin. V modelu je zajištěna pluralita mediálních obsahů, 

díky které je přítomna svobodná možnost výběru. Různorodost mediovaných sdělení 

umožňuje možnost volby a s tím vytvoření různých zájmových sociálních skupin, které 

nejsou manipulovány skrytou nadvládou.
23

 

 

 

1. 2 Teorie reprezentace a mediálního obrazu 

 Podle Petra Bílka se pojem reprezentace během historického vývoje posledního 

století stal tak často užívaným výrazem v různorodých kontextech, že přestalo být zcela 

zřetelné, co konkrétně znamená a k čemu slouží. P. Bílek přímo říká: „Stalo se z něj 

logo, razítko soudobého a zasvěceného přístupu, plní tak především jakobsonovskou 

funkci fatickou – dává najevo, že uživatel patří ke komunitě, která zvládla daný odborně 

zkoumaný jazyk.“
24

 Reprezentace se objevuje jak v literárních vědách, tak v mediálních 

                                                 
22

 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, 327 s. ISBN 80-717-

8926-7., s. 108 - 110 
23

 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 413 s. ISBN 978-80-

7367-466-3., s. 290 - 293 
24

 BÍLEK, Petr A. Reprezentace: Metafora, pojem či koncept? In: VEBEROVÁ, Veronika et al. Jazyky 

reprezentace. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2012, s. 11-30. ISBN 978-80-87481-67-7., s. 11 
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a kulturálních studiích, výtvarném umění, či kinematografii. Respektive v rámci pojmu 

reprezentace začalo docházet k velkému množství nedorozumění, zda je pojem ve svém 

původním a velmi širokém pojetí stále vhodný k užívání, či se jedná o přežitek a je 

nutná modifikace pro aktuální dobu a konkrétní obory. 
25

 

Náplní a nástrojem reprezentace jsou především znakové kódy, pomocí nichž je 

skutečná realita a mediální realita představována a zastupována. Tím nejdůležitějším 

kódem je přirozený jazyk a v rámci reprezentace je největší důraz kladen na signifikaci 

neboli vytváření významu. Aby zastoupení označovaného označovaným bylo 

pochopeno a přítomný subjekt úspěšně odkazoval na ten abstraktní, musí kód zajistit 

fungující vztah mezi konceptem a znakem.
26

  

Když uvažujeme o znaku a o tom, co je vlastně znakem rozuměno, je možné ho 

uchopit dvojím způsobem. První možností je bilaterální pojetí znaku, jehož hlavním 

představitelem je Ferdinand de Saussure. Ten představuje tzv. dyadickou koncepci 

znaku, přičemž znakem chápe jednotu označovaného a označujícího, neboli signifikátu 

a signifikantu. Ferdinand de Saussure nejprve v rámci vymezení pojmu „znak“ říká, že 

„Jazykový znak nesjednocuje věc a jméno, ale pojem a akustický obraz“
27

, přičemž 

klade důraz na vzájemnou a oboustrannou závislost těchto dvou prvků. Následně přímo 

definuje bilaterální pojetí znaku: „Znakem nazýváme kombinaci pojmu a akustického 

obrazu.“
28

 A poté jsou tyto dva prvky převedeny do již známějších pojmenování 

označovaného a označujícího: „Navrhujeme zachovat slovo znak pro označení celku, a 

nahradit pojem a akustický obraz termíny označované a označující.“
29

 

K bilaterálnímu pojetí znaku ještě Saussure dodává, že akustický znak má dvě 

primární vlastnosti. Jako první vlastnost uvádí arbitrárnost nebo v určitém slova smyslu 

nahodilost znaku: „Svazek sjednocující označující a označované je arbitrární.“
30

 Ale 

                                                 
25

 BÍLEK, Petr A. Reprezentace: Metafora, pojem či koncept? In: VEBEROVÁ, Veronika et al. Jazyky 

reprezentace. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2012, s. 11-30. ISBN 978-80-87481-67-7., s. 11 - 12 
26

 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, 327 s. ISBN 80-717-

8926-7., s. 211 - 213 
27

 SAUSSURE, Ferdinand de, Charles BALLY, Albert RIEDLINGER a Albert SECHEHAYE. Kurs 

obecné lingvistiky. Vyd. 2., v nakl. Academia 1. Praha: Academia, 1996, 468 s. ISBN 80-200-0560-9., s. 

96 
28

 SAUSSURE, Ferdinand de, Charles BALLY, Albert RIEDLINGER a Albert SECHEHAYE. Kurs 

obecné lingvistiky. Vyd. 2., v nakl. Academia 1. Praha: Academia, 1996, 468 s. ISBN 80-200-0560-9., s. 

97 
29

 SAUSSURE, Ferdinand de, Charles BALLY, Albert RIEDLINGER a Albert SECHEHAYE. Kurs 

obecné lingvistiky. Vyd. 2., v nakl. Academia 1. Praha: Academia, 1996, 468 s. ISBN 80-200-0560-9., s. 

97 
30

 SAUSSURE, Ferdinand de, Charles BALLY, Albert RIEDLINGER a Albert SECHEHAYE. Kurs 

obecné lingvistiky. Vyd. 2., v nakl. Academia 1. Praha: Academia, 1996, 468 s. ISBN 80-200-0560-9., s. 

98 
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zároveň dodává, že „není v moci jednotlivce změnit znak, který je jednou určitou 

jazykovou skupinou stanovený“.
31

 Je tedy pevně dán určitou konvencí. Druhým 

výrazným prvkem akustického znaku je lineární kompozice označujícího, kdy akustická 

označení probíhají pouze v jedné dimenzi, a sice časové linii.
32

 

Druhou možností pak je unilaterální pojetí znaku, jehož představitelem je 

Charles W. Morris, který v rámci semiózy vytvořil triadickou koncepci znaku, jež 

zahrnuje tři faktory - znakové vehikulum, designát a interpretans.
33

 Morris pak za znak 

považuje pouze ono označující bez podpory označovaného, jinými slovy zřetelně 

odděluje objekt od znaku, který ho reprezentuje, což dokládá i výrokem: „Je možno 

zkoumat relace mezi znaky a objekty, o nichž jsou znaky použitelné.“
34

 Toto tvrzení dále 

výstižně shrnuje Šoltys slovy: „Jestliže nezařadíme označované do znaku a znak nám 

bude reprezentovat pouze označující substance, pak se přikláníme k tzv. 

jednostrannému, unilaterálnímu, pojetí znaku.“
35

 Tento způsob unilaterálního pojetí 

znaku je účelnější než bilaterální pojetí a umožňuje vytvořit tři způsoby jak studovat 

znaky a uvažovat o nich. Jedná se o tyto dimenze a roviny: sémantika, pragmatika a 

sémiotická syntax neboli syntaktika. Sémantika se tedy zabývá analýzou znaků a jejich 

významu, pragmatika zkoumá vztahy (relace) mezi znaky a uživateli těchto znaků a 

nakonec syntaktika se zabývá vztahy mezi jednotlivými znaky, neboť většina znaků 

nějakým způsobem souvisí s jinými znaky. 
36

 

Bílek jako řídící mechanismus reprezentace uvádí sémantický proces, jež má 

původ v pojetí znaků a kódů F. Saussura. Vychází z logické představy, že „označující“ 

zastupuje „označované“. Je však zdůrazněna velmi důležitá skutečnost, že aby něco 

mohlo být něčím reprezentováno, je zapotřebí, aby označované reálně existovalo již 

před samotným aktem reprezentace. Také se zabývá otázkou, zda reprezentací pouze 

předáváme obraz existující reality, či aktem přímo část reality konstruujeme. Při 

                                                 
31

 SAUSSURE, Ferdinand de, Charles BALLY, Albert RIEDLINGER a Albert SECHEHAYE. Kurs 

obecné lingvistiky. Vyd. 2., v nakl. Academia 1. Praha: Academia, 1996, 468 s. ISBN 80-200-0560-9., s. 

99 
32

 SAUSSURE, Ferdinand de, Charles BALLY, Albert RIEDLINGER a Albert SECHEHAYE. Kurs 

obecné lingvistiky. Vyd. 2., v nakl. Academia 1. Praha: Academia, 1996, 468 s. ISBN 80-200-0560-9., s. 

100 
33

 PEIRCE, Charles Sanders et al. Sémiotika. 2., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1997, 335 s. ISBN 80-

7184-356-3., s. 202 
34

 PEIRCE, Charles Sanders et al. Sémiotika. 2., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1997, 335 s. ISBN 80-

7184-356-3., s. 204 
35

 JIRÁK, Jan, Otakar ŠOLTYS a Jiří NEKVAPIL. Jazyk ve společenském kontextu: základy jazykovědy 

pro studenty sociálních věd [online]. 2. dopl. vyd. Praha: Karolinum, 1996, 102 s. ISBN 80-7184-210-9., 

s. 41 
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opomenutí saussurevského pojetí označování neboli signifikace, je v reprezentování 

zaneseno také tzv. odkazování, či designace (reference), které signifikaci podporuje a je 

s ní pevně spjato. Odkazování pak zcela a bezvýhradně dominuje, neboť je orientátorem 

k pochopení reprezentace. Reference mohou být dvojího druhu – vnitřnětextové 

odkazování orientující se na fikční svět v médiích a vnětextové se zaměřením na 

aktuální reálný svět.
37

 

V rámci reprezentace se Stuart Hall věnuje zkoumání řeči a pojem reprezentace 

chápe jako využití jazyka pro zobrazování něčeho o světě, tak aby to recipienti 

pochopili. Je to procedura, během níž je využíváno znakových kódů, označování, 

zastupování a odkazování, aby byl vytvořen, přidělen a předán ústřední význam, 

kterému porozumí všichni příjemci kultury. Jazyk, význam a kultura jsou tak spolu 

pevně spjaty. Hall na rozdíl od Bílka nevidí znatelný rozdíl mezi označováním a 

odkazováním. Bílek označování neboli signifikaci považuje za zastupování podřízené 

odkazování neboli referenci a oba termíny částečně diferencuje. Říká, že se doplňují. 

Hall namísto toho uvádí, že právě ona reference je vztah mezi označujícím a 

označovaným. Podle unilaterálního pojetí znaku je tedy dle Stuarta Halla reference 

vztah mezi objektem a znakem, který objekt zastupuje.
38

 

Tyto reference a dále mimesis jsou s pojmem reprezentace velmi úzce spojeny. 

Mimesis ve své podstatě znamená čistá a zřetelná nápodoba zobrazovaného subjektu – 

zrcadlo reality. Bílek vysvětluje, že díky příchodu analytické filozofie došlo k obratu, 

přešli jsme v rámci reprezentace od mimesis k  referencím. Oba pojmy se prolínají, ale 

reference jsou v reprezentaci nadřazené. Při analýze v empirické části této práce musím 

tedy mít na paměti, že reprezentace pouze odkazuje. A i když se může zdát, že jde o 

identickou nápodobu, půjde o odkazování s případnými subjektivními prvky.
39

  

Reprezentace v mediální komunikaci je založena na předpokladu, že masová 

média jsou určitým způsobem spojena se skutečným reálným světem, tak jak ho máme 

zafixovaný v naší mysli a jak jsme ochotní jeho přijmout. Bez ohledu na to, jak moc 
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mediální reprezentace souvisí se skutečností, jsou média a realita pevně provázána.
 40

 
 

Jirák a Köpplová přímo říkají: „Každé mediální sdělení se nějakým způsobem vztahuje 

k mimo-mediálním skutečnostem.“
41

 

Reprezentace je zde uchopena ne jako forma označování a reference, ale spíše 

jako akt předvádění neboli performance. Tento skutečný reálný svět Bílek v literatuře 

nazýval aktuálním světem. Jde o jedno a to samé. Jádrem mediální reprezentace je fakt, 

že toto předvádění skutečného světa probíhá naplněním prázdných abstraktních a 

ideologických pojmů velmi konkrétními informacemi, které jsou lidem blízké a lehce si 

k nim vytvoří svůj individuální názor. Jirák a Köpplová jako příklad uvádějí abstraktní 

pojem veřejného mínění, který se v pojetí mediálního obsahu mění na předvedení již 

konkrétních výzkumů a konkrétních dat s výsledky.
42

 

Reprezentace v médiích se často mohou značnou měrou lišit od reálné aktuální 

situace. Trampota mluví o problematice zpravodajství a mediálního obrazu, přičemž 

klade důraz na sledování a logickou analýzu celého procesu medializace. Konkrétní 

aktéři v průběhu medializace záměrně upravují svou reprezentaci, tak aby vyhovovala 

jim samým, bez ohledu na skutečnou realitu. Představuje pojem reprezentace v širších 

souvislostech, kdy se nejedná o upřímný pokus nezměněného odrazu skutečné reality, 

nýbrž promyšlený sled aktů směrem od tvůrců sdělení k publiku. Mediální obraz tedy 

ovlivňují jedinci, kteří média vlastní a vytvářejí. Jedinci jsou představováni v souvislosti 

s nějakými tématy, které následně rámují jejich celistvý obraz. Jak vyzní celková 

reprezentace ve zpravodajství, také závisí na její formě a způsobu promluvy. Zdali se 

jedná o přímou řeč, velmi stručné shrnutí, či krátký komentář.
43

 

Richard Dyer uvádí čtyři základní typologie, do nichž je možné popis 

teoretického konceptu reprezentace zařadit. První formou je „re-reprezentace“ neboli 

znovu-předvedení nějaké události, subjektu. Tato forma je příznačná především pro 

pravidelné zvyky, které jsou pevně spjaty s předváděním reálného aktuálního světa 

recipientům. Druhým pohledem je „reprezentativnost“, či typizace, která se majoritně 

soustředí na typy a vzory jedinců, kteří jsou předváděny za účelem zastupování nějaké 

konkrétní sociální skupiny. Dyer pokračuje s „prezentováním“, či předvedením, kde se 

                                                 
40
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zamýšlí nad institucemi a mediálními organizacemi, které zásadní měrou ovlivňují 

finální podobu reprezentace. A v posledním bodu věnuje pozornost „názorům a 

myšlenkám publika“. Zdůrazňuje, že intence mediální instituce se může výrazně lišit od 

recipientovy interpretace a reprezentace může potom být i to, co si o mediálním obsahu 

myslí samotné publikum.
44

  

Určitou oboustrannost pojetí pojmu reprezentace ideálně popisují Burton a Jirák 

slovy: „Reprezentace se vztahuje jak k médiím (způsobu předvedení), tak k publiku 

(způsob přijetí).“
45

 Způsob přijetí jako způsob reprezentace opět odkazuje k Richardovi 

Dyerovi a jeho čtyřem pohledům na reprezentaci - konkrétně čtvrtému bodu 

„předvedení“. Krom této myšlenky je důležité, že v televizním zpravodajství nejsou 

reprezentováni a předváděni pouze subjekty z reálného aktuálního světa, nýbrž 

konkrétní médium a jeho pracovníci v rámci mediální instituce. Ti všichni se v průběhu 

vytváření mediálního obrazu reprezentují a tím jak na recipienty nevědomě, či vědomě 

působí, ovlivňují i postoj publika k reprezentovaným obsahům - zprávám, událostem a 

faktům.
46

 

Reprezentovat je dle Bílka možné dvěma způsoby. Jednak je možné referovat a 

zpodobnit nějaký hmatatelný fyzický předmět z aktuálního světa. Jako příklad uvádí: 

„Socha sv. Václava na Václavském náměstí v Praze“. Na druhou stranu je možno 

reprezentovat i něco vizuálně abstraktního jako kontext. Např.: „Postava strakonického 

dudáka jako reprezentace typického Čecha.“ Reprezentace poté však jde do stále 

vyšších vrstev a širší konceptuální souvislosti, kdy je možné říci, že existuje až 

nekonečné množství reprezentovaných podmnožin. Je tedy složité tvrdit, kdy ještě 

nějaký reprezentační význam existuje a kdy nikoli, kde je ona hranice. Situaci Bílek 

přirovnává ke kruhům na vodní hladině způsobené hodem kamene, taky není zřejmé, 

kdy ještě existují. Vše shrnuje tvrzením: „Reprezentace neodkazuje pouze ke 

konkrétním entitám aktuálního světa, ale ani pouze ke konceptuálním obrazům světa. 

Typ reprezentačního směřování se může v uměleckém díle průběžně měnit a obvykle je 

cílen kamsi mezi tyto dva opozičně vyhrocené póly.“
47
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 Stejnou situaci popisoval i Stuart Hall. Reprezentace je podle něj konstruování 

významu prostřednictvím jazyka a rozlišoval dva způsoby, jak na reprezentaci nahlížet. 

Reprezentace může zpodobňovat a připomínat, viz výše fyzický předmět u Bílka. Či 

může plnit symbolickou funkci, kdy referuje na nějaký abstraktní kontext a reprezentace 

přisuzuje symbolický význam. Kromě reprezentace objektů z reálného světa je možné 

zastupovat a odkazovat i na předměty a subjekty z fikčního světa. 
48

 

Hall dále rozlišoval dva základní pochody, které souhrnně označil jako „systémy 

reprezentace“. Jedním systémem jsou mentální reprezentace, které souhrnně představují 

naše představy o světě a umožňují odlišné individuální interpretace. Něco podobného 

označoval Walter Lippmann již jako stereotypy neboli obrazy v našich hlavách. 

Druhým systémem je pro Halla samotné pojetí znaku – jazykovému systému, který 

dokáže naši myšlenkovou reprezentaci přenést do veřejné, pro ostatní přístupné 

reprezentace. Jakéhosi diskurzu, kdy reprezentace už není pouze v myšlenkách, ale 

získává fyzickou podobu textu, fotografie, videa atd. a dochází k přenosu významu.
49

 

W. T. Mitchell představil rozšířenou verzi reprezentace Ferdinanda de 

Saussurea, vycházející z teorie označujícího a označovaného. Vytvořil triadickou formu, 

kdy navíc zohledňuje subjekt příjemce reprezentace. Později svou myšlenku ještě 

rozšířil o autora, tvůrce celého zpodobnění a model byl čtyřčlenný. Vytvořil pojem tzv. 

„Osu reprezentace/komunikace“, která jednak přisuzuje význam referovanému subjektu, 

zaručuje logickou konotaci a také propojuje autora a příjemce, aby bylo možné 

reprezentaci pochopit.
50

  

Bílek Mitchellovy závěry popisuje výrokem: „Reprezentace v Mitchellově pojetí 

přestřihává plynulou linii komunikace od tvůrce k příjemci a vytváří prostor pro 

neporozumění, omyl, či podvod. Reprezentace je tedy jak prostředkem komunikace, tak i 

komunikační překážkou.“
51

 

Stuart Hall ve své publikaci Representation rozlišuje tři hlavní teorie. Popisuje 

různé variace, jak dle něj probíhá reprezentace významu, jak se objevuje význam 

v mediálním obrazu. Jako první teorii Hall uvádí „konstruktivistickou“ teorii. Zde se 
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zabývá otázkou konstruování významu v masových médiích, a jak moc se mediální 

obraz podobá skutečnosti. Říká, že mediální reprezentaci využíváme k tomu, abychom 

pomocí znaků a kódů konstruovali významy v mediálních obsazích. Přičemž je 

absolutně nereálné reprezentovat zcela identickou skutečnou realitu a její význam jako 

zrcadlo, když není umožněn bezprostřední přístup ke skutečnosti. Tento stav označuje 

jako normální, kdy ani naprostou profesionalitou nelze dosáhnout zobrazování identické 

skutečné reality v médiích. Je tedy nutné uvědomovat si rozdíl mezi skutečnou aktuální 

realitou a tím, co reprezentují média.
52

 

Navazuje „reflexivní“ teorií, která je pravým opakem ke konstruktivistické 

teorii. Tento přístup předpokládá, že znaky a kódy v rámci mediální reprezentace odráží 

pravou a nepozměněnou realitu jako zrcadlo. Výše již byl nastíněn a vysvětlen pojem 

mimesis, který by se mohl rovnat jádru této reflexivní teorie. Původně s tímto pojmem 

přišli staří Řekové, když chtěli nazvat proces malby, která přesně zpodobňuje přírodu. 

Autor mediálního obrazu tedy může zcela ovlivnit jeho stejnost s prezentovanou reálnou 

skutečností, neboť znakové kódy mají tuto moc. To ovšem neznamená, že to skutečně 

udělá.
53

  

Jako poslední Hall zmiňuje „intencionální“ přístup. Zde autor mediálního sdělení 

přímo a záměrně ovlivňuje znakový kód a s ním i význam reprezentace, tak jak to 

vyhovuje jeho individuálním zájmům. Slova a promluvy pak znamenají jen to, co si 

podavatel přeje. Tento přístup však není zcela komplexní, neboť krom záměrného 

vložení intence autorem, je význam reprezentované skutečnosti vždy a nutně alespoň 

z části dán a ovlivněn skutečností samotnou. Naše privátní záměry se tedy mísí 

s lingvistickými znaky a kódy dané společnosti. Právě na tento přístup upozorňoval 

Trampota ve Zpravodajství.
54

 

 

 

1. 2. 1 Narace 

 Narace úzce souvisí s teorií reprezentace a je také výchozím bodem pro 

zkoumání seriality. V empirické části zkoumám reprezentaci zdravého životního stylu a 

ideálu krásy v médiích a při kvalitativní analýze budu sledovat, jak autoři článku 
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reprezentují konkrétní životní styly a jaký zaběhnutý styl kompozice vyprávění při 

výstavbě lifestylových publicistických článků upřednostňují. Pochopení principů narace 

mi také pomůže při hledání konkrétních prvků seriality v analyzovaných textech. 

Narativ v pojetí Jonathana Cullera představuje literární a kulturní pojem, díky 

kterému lidé lépe rozumí dění ve světě a svým životům. Odděluje vědecký pohled 

příčiny a následku, jakož to součást lidského života a přenáší důraz na narativ, kdy 

jedna skutečnost vychází z druhé a události postupně navazují. Toto tvrzení shrnuje 

větou: „Historická vysvětlení se neřídí logikou vědecké kauzality, nýbrž logikou 

příběhu.“
55

 To samozřejmě platí všeobecně pro veškeré životní situace, kterým jsou 

narativy vlastní. V knize Krátký úvod do literární teorie se věnuje disciplíně teorie 

narativu neboli naratologie, kterou označuje za jednu z oborových podmnožin literatury. 

S teorií narace velmi úzce souvisí pojem narativní kompetence, která není člověku daná, 

ale musí se jí naučit. Jedná se o intuici, jež využívá implicitních vědomostí, které jsou 

podvědomě zřejmé. V praxi narativní kompetence znamená, že jedinec intuitivně 

pochopí, kdy je ono vyprávění ucelené, logické a správné. Jde o soubor získaných 

kulturních znalostí, které jsou automatizovaně využívány.
56

 

 V rámci narace je kladen velký důraz na osnovu vyprávěného příběhu, osnovu 

narace neboli plot, která publiku/čtenářům pomáhá lépe naraci porozumět. Ta 

nejzákladnější osnova každého vyprávění je úvod, střed a konec. To je však obecné 

nejzákladnější dělení a v praxi se setkáváme se složitějšími strukturami, např. 

s narativním uspořádáním dle kompozice dramatického příběhu, která je uplatňována 

jak v literatuře, kinematografii tak mediálních obsazích.
57

 

Dramatické vyprávění se skládá z expozice, kolize, krize, peripetie a katastrofy. 

„Expozice“ supluje stručný a jasný úvod, ve kterém publikum dostává odpovědi na 

otázky kde, kdo, kdy, jak a proč. Jsou představeny hlavní postavy, divák je uveden do 

děje a je zdůrazněn žánr. V „kolizi“ dochází k nastolení prvopočátečního problému, 

dramatické situaci, kterou je třeba následně řešit. Novotný říká, že „kolize je tím 
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pověstným kamínkem, který uvolní lavinu“.
58

 Všechny postavy zaujímají své postavení 

k situaci. Kolize přechází do „krize“, kde dochází k vyvrcholení dramatické situace a 

postavy musí bojovat bez možnosti ustoupit zpět. Jako možnost obratu s cílem diváka 

napínat přichází „peripetie“, která obnáší možnost zvratu a odvrácení katastrofy. Jde 

pouze o pokus zabránit nevyhnutelnému a nakonec dochází ke „katastrofě“, finálnímu 

dramatickému střetu, v němž je kompletně konflikt vyřešen. Podmínkou je logický 

závěr konfliktu, který vyvstává z průběhu narace.
59

  

Při vytváření osnovy je nutné dodržovat výskyty zápletek, které přinášejí zásadní 

zvraty v příběhu a nutí v závěru díla opět myšlenkami ubíhat na začátek. Pokud je 

smyslem narativity objasnění a teorie narativní kompetence, je důležitá i kompetence 

osnov, tedy aby recipienti sdělení osnovu a následně díky ní i vyprávění adekvátně 

pochopili. Události jsou tedy odpovídajícím způsobem komponovány za sebou, tak aby 

vyprávěly příběh a bylo možné vytvořit osnovu. Poté přichází diskurs, jehož 

prostřednictvím je vyprávění a plot reprezentován publiku.
60

  

 Narace je situace, kdy zachycujeme události formou vyprávění a v rámci toho je 

využíváno speciálních kompozičních technik, které jednotlivé kauzálně související 

události řadí v ideálně propojené story, bez ohledu na to, zdali se jedná o reálný, či 

pouze fiktivní příběh. Primární podmínkou zůstává pouze nutnost začlenit minimálně 

dvě určitým způsobem související události. Jako nejčastější způsob uspořádání pak 

uvádí lineární řazení, kdy jeden počin chronologicky následuje za druhým. Typickým 

znakem narace je kromě výše zmíněných zápletek přítomnost vypravěče, který může, 

ale nemusí být, přímou součástí příběhu. Časté narativní analýzy pak zkoumají příběhy 

v mediálních obsazích a vyhledávají pravidelnosti v kompozici řazení událostí – 

respektive žánrové vzorce.
61

   

 Tyto pravidelnosti v kompozici a řazení příběhu jsou tzv. normy narace. 

Představují ustálené vypravěčské formy, do nichž se pouze zasazuje stále nový 

obměněný obsah, ale struktura a osnova kompozice zůstává stejná. Díky tomu je 

publikum předem připraveno na mediální obsah a ví, co může očekávat, přičemž 

samotné sdělení lépe přijímá a interpretuje. Jirák a Burton tyto zakořeněné konvence 
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nazývají hlavním proudem neboli mainstream narace. Primárním smyslem mainstreamu 

je pak pohltit diváka dějem a zastřít skutečnost uměle vykonstruované narace.
62

 

McQuail přímo uvádí: „Většina mediálních obsahů tím či oním způsobem vypráví 

příběhy, které na sebe berou poměrně šablonovité a předvídatelné formy. Hlavní funkcí 

vyprávění je pomáhat porozumět souhrnu faktů.“
63

 

Strukturalisté se pokoušeli najít univerzální narativní struktury. Snažili se zjistit, 

co mají odlišné příběhy společné a došli k závěru, že v naratologii je zapotřebí vzít 

v potaz provázanost a intertextualitu vyprávění. Výzkum dále pomohl vymezit binární 

opozice založené na znakovém kódu protikladné struktury – struktura narace se sestává 

z různých protikladů a jejich řešení. Propp v rámci toho studoval ruské lidové pohádky 

a objevil stejnou narativní strukturu, kterou shrnul do šesti částí - morfémů: příprava, 

komplikace, přemístění hrdiny, boj, návrat a závěrečné poznání. Podle Proppa jsou dále 

funkce postav základní prvky příběhu a stanovil osm základních charakterů: padouch, 

dárce, pomocník, princezna a její otec, dispečer, hrdina a falešný hrdina. Došel pak 

k závěru, že nejblíže univerzální narativní struktuře jsou pak mýty a ideologie vkládané 

do různých odlišných příběhů.
64

 

 Samotná reprezentace narace - prezentace příběhu vypravěčem je rozlišena 

podle několika zásadních otázek. Zaprvé otázka kdo mluví, rozlišuje vypravěče, který se 

objevuje uvnitř, či vně příběhu a je diferencován prezentující v 1. osobě, a vypravěč ve 

3. osobě. Tedy vyprávění er-forrmou, či ich-formou. Následuje dotaz ke komu se mluví, 

kdy je publikum nastíněno jako částečný výtvor samotného narativu. Díky narativní 

kompetenci má vždy potenciální publikum nějaké implicitní představy, které pak při 

vyhledávání odpovídajících příběhů upřednostňují. Dále otázka kdo mluví a jakým 

jazykem se soustřeďuje na různé druhy jazyků, kterými může být identický příběh 

vyprávěn. Reprezentace je završena dotázáním se s jakou autoritou vypravěč mluví. 

Narace vychází z přesvědčení, že pokud vyprávíme nějaký příběh, produkujeme s ním 

směrem k recipientům určitou míru autority. Vypravěč pak budí dojem, že události jsou 
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přesně tak, jak je prezentuje. Jsou vyprávěny jako fakta bez možnosti diskuze ze strany 

publika.
65

  

Tento stav popisuje výrok: „Narace představuje autoritativní nabídku vidění 

(interpretace) nabízeného děje, a je tedy faktorem odstraňující či omezujícím 

interpretační rozpory.“
66

 

 Primární funkce narací je především snaha rozšiřovat své publikum recipientů a 

úměrně tomu zvyšovat finanční zisky, které z toho plynou. Vyprávění umožňuje seřadit 

prezentované události a vytvořit ideální lineární kompozici, která divákům srozumitelně 

a přijatelně vylíčí, kde, kdy a jakým tempem se událost odehrává. Burton a Jirák uvádí: 

„Jednou z klíčových funkcí narace je utřídit předkládaný materiál z hlediska prostoru a 

času.“
67

 Narace a její často opakovatelná struktura příběhu napomáhá tomu, aby byl 

mediální obsah publikem lépe přijat a aby došlo k co nejsnazšímu přenosu (encoding – 

decoding) mediovaného sdělení. Pomáhá recipientům sdělení porozumět, tak aby se 

intence média nejvíce podobala recipientově interpretaci, a šetří čas. Pokud se narace v 

médiích opakuje často, jedná se o stereotyp. Jednou z dalších funkcí narace je vytvoření 

psychického vztahu mezi diváky a mediální institucí. Tento vztah je objektivní, či 

subjektivní – podle toho, zda je autor sdělení vtažen do děje, či nikoli. Aby byla narace 

úspěšná, publikum ji přijmulo a splnila zmíněné funkce, musí příběh poskytovat určitou 

formu potěšení.
68

 

 Velmi důležitým pojmem, se kterým narativ úzce souvisí, je způsob vyprávění - 

fokalizace neboli zaostření. Tento speciální úhel pohledu při popisu příběhu, určuje z čí 

perspektivy je story vyprávěno. Zásadně tedy rozlišuje roli samotného vypravěče, který 

mluví, a osobu, jejímž privátním pohledem je narace skutečně prezentována, tedy 

zaostřována. Tento pojem představila a do detailu rozšířila Mieke Ball a výše 

prezentovaný naratolog Jonathan Culler.
69

 

V rámci fokalizace existují tři základní varianty vyprávění. Úhel času rozlišuje 

typy fokalizace podle časového pojetí autora. Autor fokalizace může vyprávět svůj 
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příběh perspektivou minulosti, přičemž se v naraci omezí pouze na vědomosti a pocity 

dané doby, či může reprezentovat a popisovat příběh z pohledu současnosti. Tedy 

situace, kdy již existuje odstup od minulosti (odstup od proběhnutých událostí) a ve 

vyprávění o věcech minulých jsou zohledněny všechny dosavadně nabyté vědomosti a 

zkušenosti. Další faktor fokalizace je rychlost. Podstatné může být vyprávěno po 

částech, anebo odhaleno okamžitě. Posledním členěním fokalizace jsou meze vědění. 

Původce fokalizace může příběh vyprávět jako nadlidský tvor, který vše ví a vše zná - je 

obeznámen se všemi myšlenkami, slabostmi i touhami jednotlivých postav děje. Nebo 

nastane pravý opak a vypravěč má jen omezenou perspektivu a znalosti o jednotlivých 

entitách narace. Druhá varianta u publika vytváří upřímný moment překvapení.
70

  

Fiske ještě uvádí dvě hlavní dimenze narativu – syntagmatickou a 

paradigmatickou rovinu. V syntagmatické úrovni jsou události v příběhu řazeny 

chronologicky z hlediska místa a času pro lepší vstřebatelnost a pochopení publikem. 

V paradigmatické dimenzi pak není posloupné časové řazení, přičemž je důraz kladen 

spíše na samotné drama příběhu a jeho atmosféru. Také popisuje pojem realistický 

narativ, což vysvětluje jako dominantní způsob určité reprezentace v televizi. Tento 

realismus nám pak vnucuje preferované čtení v rámci logického common sense a nutí 

tak na sebe narážet reálný a fikční svět. Fiske dále zdůrazňuje narativní způsob zvaný 

diegesis, kdy autor textu hovoří sám za sebe. Opakem je pak mimesis, neboli zrcadlení, 

které bylo nastíněno a rozebráno výše v kapitole teorie reprezentace a ve Fiskově pojetí 

znamená, že autor hovoří a reprezentuje za někoho jiného.
71

 

 

 

1. 2. 2 Serialita  

Tuto podkapitolu reprezentace, specificky zaměřenou na problematiku seriality, 

jsem zařadil jako teoretické východisko navazující na naraci. Následující poznatky 

hodlám využít při kvalitativní analýze v empiricko-analytické části. Během analýzy pak 

budu sledovat, kde všude se ve zkoumaných titulech vyskytují prvky seriality, tedy kde 

články na sebe obsahově navazují a za jakým účelem serialitu autoři využívají. 

Podle Umberta Eca a jeho pojetí moderní estetiky je serialita určitý druh 

opakování pro publikum známých narativních struktur, které na sebe promyšleným 
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způsobem navazují. Ve svých teoriích umění rozlišoval mezi vysokou a nízkou 

kulturou, přičemž serialitu neřadil mezi umění, nýbrž do oblasti průmyslu.
72

 Z obecného 

hlediska je pojem serialita jeden z narativních postupů, kdy se kromě prvku opakování 

objevuje element návaznosti, propojenosti a kontinuity mezi jednotlivými příběhy. Tedy 

způsob uspořádání narací za sebou.
73

 Jirák a Burton serialitu popsali jako: „Složitý jev, 

jak se mediální materiál opakuje a jak jsou jednotlivé prvky přepracovávány či 

přejímány“.
74

 Díky tomuto prvku opakovatelnosti může publikum předvídat, jak se 

bude vyprávění vyvíjet a tím serialita plní funkci uspokojení recipientů.
75

 

Fiske dle Feuera nastiňuje, že právě televize vytvořila, či alespoň výrazně 

podpořila vznik seriality jako významného narativního principu, pro který je 

charakteristický otevřený konec. Typický TV seriál (ne série) se od klasické narace 

výrazně odlišuje, neboť se na žádném konci epizody nemůžeme dočkat závěru a 

finálního rozuzlení děje. Otevřeným koncem neboli „zlomeninou“ v příběhu je 

vzbuzována zvědavost publika a závislost kontinuálně sledovat další epizody narací.
76

 

 Arthur Asa Berger popisuje čtyři základní druhy seriality jak může být uchopena 

a použita. Jako první z typologie seriality představuje formu „retake“ neboli nové 

pokračování. Narativní příběh je zde vystavěn tak, aby byl kolem známých postav 

z předchozího příběhu vytvořen zcela nový děj a příběh s ne příliš vysokou návazností 

na předchozí díly. Aby publikum správně interpretovalo retake, není tedy třeba 

intertextového dialogu a předchozí znalosti. Jako druhý typ seriality označoval 

„remake“ neboli novou verzi, v níž je známý, úspěšný a ve společnosti všeobecně 

zakořeněný příběh nově převyprávěn se současnými prvky, které ho utváří 

pokrokovější. S příběhem se pak lépe ztotožní nové aktuální publikum, kterému se stará 

verze již příliš odcizila. Následuje „série“, ve které jsou jedna, či více fixních stálých 

postav dosazovány do nového děje, přičemž jednotlivé díly se vyznačují vysokou 

kontinuitou. Posledním typem je „sága“, v níž se narativ soustředí na celou rodinu a 
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aspekty života všech jejích členů v proudu horizontu času - postavy se v průběhu 

vyprávění vyvíjejí a stárnou. Ságy se vyznačují velikým množstvím dílů, které někdy 

působí až nekonečnou linií.
77

 

 Umberto Eco v typologii „sága“ uvádí dvě možnosti, jak může vypadat 

struktura. První možností je dle něj kontinuální stavba, která představuje vyprávění o 

všech hlavních postavách v průběhu jejich celého života. Druhou možností je 

stromovitá struktura, kde je zachycena jedna dominující postava od kterého se 

vyprávění stromovitě přesouvá mezi ostatní postavy.
78

 

V rámci seriality jako komplexního pojmu je důležité rozlišovat mezi výrazy 

série a seriál. McQuail pod termínem série viděl komplex příběhů, které mezi sebou 

mají pomyslné hranice a vždy jsou individuálně uzavřeny a vyřešeny individuálně v 

každé epizodě. Oproti tomu seriály jsou nekonečné příběhy, které na sebe neustále 

navazují, a konec je v nedohlednu. V obou dvou případech jsou přítomny fixní postavy, 

či primární témata a mění se pouze děj vyprávění, tedy obsah textu. Ve zkoumaných 

textech v praktické části této diplomové práce jsou tak v rámci seriality zachyceny 

primárně články typu série.
79

 

Podle Olteana pak série obsahují fixní postavy pouze kladného charakteru, načež 

záporné postavy se zpravidla obměňují a především hlavní postavy žijí pouze uvnitř 

daného vyprávění v jeho aktivním průběhu. V seriálech se pak zachovává konstantnost 

všech postav bez ohledu na jejich typologii a charakter, přičemž tvůrci seriálů mají 

snahu v divácích vypěstovat pocit, že jejich postavy dále žijí i po skončení každé 

epizody.
80

 

Oltean také rozlišuje mezi lineárním a paralelním rozvojem narativu. V sériích je 

děj a vývoj vyprávění organizován lineárním konceptem a je v nich přítomen prvek tzv. 

metapříběhu. V seriálech, jež je možno si představit např. jako nekonečné soap opery je 

charakteristický paralelní vývoj, který značí velkou stromovou strukturu různých 

dějových linií, které probíhají a vyvíjí se souběžně. Respektive v sériích jsou přítomny 
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postupné dějové linie, které následují za sebou a v seriálech jsou typickým znakem 

souběžné linie, které probíhají zároveň.
81

 

Výše zmíněná čtyř prvková typologie seriality od Bergera je podobná typologii 

Umberta Eca s tím rozdílem, že třetí bod je místo série nahrazen seriálem. Stejně jako 

Berger pak U. Eco říká, že v seriálu je množství ustálených zažitých postav, které se 

nemění a kolem nich se pouze vystavuje nový děj. To dle něj však platí pouze pro 

postavy hlavní, kdežto vedlejší postavy je nutné obměňovat a v divákovi tak utvářet 

iluzi novoty a originality příběhu. Pravdou však je, že seriál dle Eca probíhá podle 

ustálených schémat, které vesměs zůstávají stejná. Seriály tak umožňují publiku 

předvídat, co se v příběhu stane, a nechávají recipienty příběhu předpokládat, že na vše 

přišli svou pílí. Za vše však může opakující se narativní struktura. Eco dále uvádí různé 

variace seriálu jako např. smyčka, či spirála. Ve smyčce je využíváno retrospektivy, kdy 

se v seriálu stále vracíme do minulosti, která flashbacky
82

 hojně protkává celý děj. A 

spirála využívá na první pohled neměnného charakteru postav příběhu, kdy s každou 

epizodou dochází k niternímu rozvoji postav.
83

 

 Trampota pak upozorňuje, že i zpravodajství má tendence seriálovosti. V knize 

Zpravodajství přímo píše: „Zprávy mají tendenci na sebe navazovat, děj, který 

zachycují rozvíjet, dokonce dávkovat.“
84

 Určité typologie zpráv o událostech se často 

opakují a zprávy jsou nabízeny po částech na pokračování, kdy se odkládá finální závěr 

s cílem diváka napínat po co nejdelší dobu. Nové zprávy se mnohdy vztahují k již dříve 

prezentovaným a odkazují k jiným textům, čímž v rámci seriality využívají 

intertextualitu.
85

 

 V rámci seriality se Eco zabývá intertextovým dialogem a vnímá intertextualitu 

z hlediska předvídání zavedené narativní struktury. Respektive právě ona předchozí 

intertextuální znalost, v minulosti vytvořených narativů, umožňuje pochopit serialitu 

konkrétních děl v celé jejich šíři. Eco uvádí, že existují dva základní typy diváka – 

naivní divák a bystrý divák. Naivní divák v textech nedokáže vidět intertextovou citaci a 

je naivně překvapen. Bystrý divák zase citaci vidí, rozpozná topos a intertextualitu a 
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vychutnává si kriticky neshodu. Právě bystrý divák sekundární úrovně si dokáže 

serialitu užít, neboť vidí rozdíly, s jakými jsou příběhy opakovány.
86

 

Claude Lévi-Strauss říká, že čtení příběhů v serialitě je podmíněno tzv. 

společnou hlubokou kulturou. To má za následek, že při konotaci jedné série 

s předešlou sérií příběhu divákem může dojít ke sdílení se sériemi jiného odlišného 

narativu, avšak společného žánru, který oba příběhy spojuje.
87

 

 

 

1. 3 Stereotypy a stereotypizace 

Teorie mediální reprezentace a mediálního obrazu úzce souvisí se stereotypy a 

stereotypizací. Média mají tendenci představovat určitá témata svým ustáleným 

zjednodušujícím a zobecňujícím způsobem, což mediálním pracovníkům krátí čas práce 

a především ji ulehčuje. Na druhou stranu publikum sdělení snadněji přijímá a 

interpretuje. Je možné rozlišovat tři potenciální různé úrovně reprezentace dle množství 

zažitých způsobů představování. Již bylo řečeno, co je to reprezentace a stereotypy 

jakožto jeden ze tří úrovní jsou její součástí. Pro pořádek je nutné stručně nastínit 

všechny tři úrovně reprezentace. První úrovní je „typ“, který znázorňuje častou 

reprezentaci nějakého subjektu, kdy je kladena emfáze na konkrétní majoritní rysy a 

vlastnosti subjektu. Jde tedy o výrazné charakteristiky a typizace postav, kdy 

zjednodušení není tak výrazné jako u stereotypů. Např. nebezpečný zloděj, či lakomý 

kupec.
88

 Následuje druhá úroveň reprezentace, pro tuto kapitolu primární „stereotyp“, 

který je níže detailně rozebrán a jako třetí úroveň reprezentace se objevuje Jungův 

termín „archetyp“, který ztělesňuje ty nejhlouběji v kultuře zakořeněné a častokrát se 

opakující stereotypy ve společnosti, kdy v popředí vévodí ty nejobecnější rysy. 

Nejčastěji jde např. o celospolečenské představy dobra a zla, odvahy, či ideálního 

hrdiny.
89

 

 Stereotypy je možné definovat jako velmi zjednodušené a zobecňující re-

reprezantace určitých skupin, které se objevují po delší dobu a vytváří o této 
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společenské skupině názory spojené s nějakým hodnotícím soudem, který může být 

kladný, či záporný. Tento hodnotící soud nemusí být vyřčen přímo, ale může být pouze 

naznačen, jedná se tedy o explicitní, či implicitní hodnotový systém. Tento hodnotový 

soud je poté často recipienty vzat jako reálný fakt. Stereotypy jsou velmi odolné vůči 

změnám a po krátké době uplatňování se stávají rigidní. Stereotypy tedy reprezentují a 

popisují především výrazné charakteristiky, chování a postoje dané sociální skupiny a 

jejich údajnou celkovou identitu.
90

 

Jirák a Burton dodávají, že: „Stereotypy jsou konstitutivním prvkem sociální 

konstrukce reality – jsou především typizovanými nositeli soudů, postojů, názorů, 

případně předsudků.“
91

 Je tedy třeba mít na mysli fakt, že média značnou měrou 

přispívají ke vzniku a také následnému šíření a utužování stereotypů, když přisuzují 

zobecňující znaky různým společenským skupinám, nejsou však jejím primárním a 

jediným tvůrcem. Stereotypy vznikají i v průběhu bezprostředních mezilidských 

interakcí, komunikace mezi jedinci a vytváření skutečnosti. V tomto ohledu je možné 

stereotypy dle Bergera a Luckmanna považovat za jeden z typů sociální konstrukce 

reality, neboť bez ohledu na média odráží mocenské rozložení různých sociálních 

skupin (majority/minority) a celkové vztahy ve společnosti. Ke stereotypizaci, tedy 

přijmutí stereotypů za své, pak nejčastěji dochází, když neexistuje přítomnost nějaké 

vlastní empirické zkušenosti s danou sociální skupinou a lidé jsou odkázáni důvěřovat 

mediálním obsahům.
92

 

Problematice stereotypů se detailně věnoval Walter Lippmann ve své publikaci 

Public Opinion, kde se vymezuje proti názoru, že je reálné a v moci člověka chápat 

realitu jako komplexní celek. Naopak je dle Lippmanna komplexní realita pro člověka 

příliš komplikovaná a jako takovou ji nikdy nemůže zcela přijmout. A tak si vytváří 

simplifikované konstrukce reality, která je v jeho moci již uchopitelnou a možnou 

interpretovat. K této simplifikaci pak lidé využívají stereotypů, které Lippmann 

příznačně nazval metaforou „obrazy v našich hlavách“. Také rozlišoval mezi skutečným 

světem, který nás obklopuje a tzv. pseudosvětem, který lze chápat jako individuální 

subjektivní vnímání světa různých lidí.
93
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Podle Lippmanna není možné stereotypy považovat za pouze negativní a 

škodlivý faktor, čemuž přispívá Lacey s Perkinsovou myšlenkou, že existují sekundární 

druho-úrovňové stereotypy stereotypů, jež předem všechny zažité stereotypy odsuzují 

jako špatné. Lippmann říká, že mohou být i užitečné a záleží na jejich povaze. Např. 

pomáhají snadnější orientaci v realitě každodenního života a předávají určité znalosti, 

tak aby se každá životní situace nemusela řešit jako nová. Určitým způsobem tedy 

suplují zkušenost v situacích, kde chybí empirické poznatky, nutné pro řešení dané 

situace. Častěji se však stereotypy objevují jako negativní strůjce předsudků a 

následných diskriminací, kdy reprezentují rozpory mezi rozdílnými společenskými 

skupinami.
94

 

Trampota se pak ve Zpravodajství věnuje stereotypní reprezentaci menšin. 

Uvádí, že ve zprávách jsou zaměstnáni pracovníci určité etnicity, třídy, politického a 

náboženského vyznání, kteří při vytváření mediálního obsahu vkládají svou vizi 

správného světa. Právě tento fakt může do zpravodajství vnášet stereotypy a předsudky 

vůči různým menšinám a společenským skupinám, které nejsou v souladu 

s přesvědčením těchto pracovníků médií. K tomu poté dochází, když jsou tyto minority 

opakovaně reprezentovány v určitém typu často negativních situací. Pokud jsou tyto 

skupiny mnohokrát a v omezeném měřítku prezentovány ve spojitosti s negativními 

událostmi, stereotypy se utužují a stávají se součástí vidění světa recipientů – jde o druh 

etiketizace. Publikum má poté dojem, že to je pro danou skupinu běžné a typické, 

přičemž dochází k situační atribuci.
95

 

Walter Lippmann uvádí čtyři základní funkce stereotypů. První funkcí je tzv. 

„proces uspořádání“, v němž stereotypy představují nástroj, který uspořádává ať už 

sociální, či mediální realitu do formy, která je lehce pochopitelná a přispívá k orientaci 

ve světě. Druhá funkce zvaná „zkraty“ využívá stereotypy jako rychlou a logickou cestu 

k významu. Nejčastěji je využívána ve spojitosti s ikonografií. Příkladem budiž 

konotace žlutého auta a taxi v New Yorku. Třetí funkce „způsob odkazování ke světu“ 

pojímá stereotypy jako typ sociální konstrukce reality, ve které se vytváří pohled na 

skutečný reálný svět, pohled u kterého došlo ke shodě (konsenzu). Tato shoda je 

následně reprezentována médii, stereotypy se tím utužují, budí zdání přirozenosti a 

jejich prostřednictvím je tak přítomna určující ideologie. Posledním typem je „vyjádření 
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našich hodnot a postojů“, kde je zdůrazněno, že stereotypy neprezentují skutečný reálný 

svět, ale upevňují rozložení sil a mocenských vztahů ve společnosti.
96

 

 V rámci vývoje jsou dle Giddense stereotypy zdrojem předsudků a ty jsou 

následně nejčastěji zdrojem diskriminace. Zatímco předsudky označuje za postoje, které 

zůstávají v myšlenkové úrovni, diskriminace už představuje skutečné fyzické konání 

vůči konkrétním skupinám. Upozorňuje, že stereotypy vznikají na základě našeho 

myšlenkového kategorizování, kdy těmto kategoriím přisuzujeme až příliš zobecněnou a 

rigidní podstatu a především při tom čerpáme z neověřených a neúplných informací. 

Stereotypy a předsudky považuje za velmi silné vůči jakýmkoli změnám, a to i 

v případě, že se objeví důvěryhodné informace stereotyp popírající.
97

 Také dále 

potvrzuje Lippmannovo tvrzení o teorii pro a proti: „Stereotypní představy mohou být 

neškodné, pokud je jejich emotivní náboj neutrální a pokud se nedotýkají zájmů jedince. 

Tam, kde jsou stereotypy spojeny s úzkostí a obavami, bude situace jiná.“
98

 

 Také reprezentace rodů v mediálních obsazích je úzce propojena s genderovými 

stereotypy.  Trampota nastiňuje problematiku nevyvážených poměrů obou pohlaví jak 

v mediálních obsazích zpravodajství, tak přímo mezi pracovníky daných mediálních 

organizací. Uvádí stereotyp „veřejný muž - soukromá žena“, kdy jsou důležitější témata 

z oblasti politiky, školství, či ekonomiky vyobrazována ve spojitosti s muži, zatímco 

ženy jsou mediální tváří služeb, administrativy, zábavných témat, umění, či 

představitelek žen v domácnosti. Jde o základní stereotyp role muže a ženy ve 

společnosti a jak média výrazně diferencují obsahovou nabídku dle rodu. 
99

  

 Trampota uvádí, že Zoonenová v rámci tohoto stereotypního vyobrazení 

zaběhnutých témat vidí přímou souvislost se strukturou redakcí a říká, že „reprezentace 

žen souvisí i se skutečností, že je v redakcích méně žen a pracují v tematických 

oblastech, které lze považovat za extenzi jejich domácích povinností a jejich sociálně 

připsaných kvalit“.
100

  

 Za nejrozšířenější genderový stereotyp je možné považovat stereotyp „přihlouplé 

blondýny“, kdy média u plavovlásek vytvářejí obraz atraktivních žen s nižší inteligencí, 
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přičemž tento vztah nikdy nebyl nikterak vědecky podložen.
101

 Lacey pak uvádí pravý 

důvod proč je pro společnost představa atraktivních a zároveň inteligentních blondýnek 

nemístná: „Kdyby byla žena sexuálně přitažlivá a k tomu inteligentní, je 

pravděpodobné, že by se v každém vztahu stala dominantním partnerem, což je role, již 

buržoazní společnost přisuzuje muži.“
102

 

 Colin Sparks pak dodává, že rozrůstající se lifestyle a narůstající přechod od 

striktního zpravodajství k zábavě a magazínům bude mít za následek nárůst počtu žen 

pracovníků médií a s tím specifický nárůst stereotypizace.
103

 

 Americká studie Theodora Adorna ve 40. letech 20. století dospěla k závěru, že 

existují určité druhy lidí, kteří jsou extrémně náchylní na stereotypní uvažování 

z důvodu vlastních potlačovaných úzkostí. Z výzkumu bylo zřejmé, že jedinci 

stereotypně smýšlející o nějaké společenské skupině byli přístupnější stereotypům i u 

jiných skupin. Tento charakteristický typ lidí označil jako autoritářské osobnosti. Tyto 

autoritářské osobnosti se následně chovali submisivně k nadřazeným osobnostem a 

povýšenecky a netolerantně k níže postaveným. Autoritářství bylo v Adornově pojetí 

chápáno jako osobnostní rys, který podporuje časté užívání stereotypů. 

  

 

1. 4 Životní styl a ideál krásy 

Jelikož je tato diplomová práce zaměřena na reprezentaci zdravého životního 

stylu a ideálu krásy, shledávám důležité alespoň jednu kapitolu věnovat těmto termínům 

po teoretické stránce. Tedy nastínění aspektů životního stylu a krásy z pohledu 

sociologie a následně i mediálních studií. 

Termín životní styl v sobě skýtá velmi široký potenciál témat a podokruhů, 

přičemž v rámci jeho přesné a logické definice je zapotřebí určité redukce těchto témat, 

které s pojmem ne zcela souvisí. V té nejzákladnější verzi je dle Duffkové a spol. 

životní styl možné pojmout jako: „způsob jakým lidé žijí – tedy jak bydlí, stravují se, 

vzdělávají se, chovají se v různých situacích, baví se, pracují, spotřebovávají, vzájemně 

komunikují, jednají, rozhodují se, cestují, vyznávají a dodržují určité hodnoty, starají se 
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o děti, pěstují potraviny, vyrábějí atd.“
104

 Životní styl je možné uchopit dvojím 

způsobem. Jednak jako multidisciplinární problematiku, která zkoumá životní styl v 

rámci různých vědních disciplín a je na něj možno nazírat optikou různých věd. Či jako 

interdisciplinární problematiku, kdy musí být životní styl zkoumán komplexně a nikoli 

prostřednictvím jediné disciplíny. Věda, která má zásadní význam při zkoumání 

životního stylu i tak většinou bývá sociologie.
105

 

Duffková a spol. se v rámci životního stylu věnovali základním otázkám: Co, 

kdo, kdy, kde, za kolik a s čím. Tyto otázky popisují a identifikují základní 

problematiku životního stylu z různých úhlů a v rámci teoretické složky je považuji za 

nutné stručně nastínit. 

V rámci otázky „Co“ byl nastíněn předmět a obsah pojmu životní styl. Ve své 

podstatě jde o životní návyky, které se jako zažité rutiny vyznačují dlouhodobou 

opakovatelností v rámci každodenní reality, která vychází z fenomenologické teorie 

Alfreda Schütze.
106

 

Otázka „Kdo“ poukazuje na fakt, že životní styl může být posuzován z pohledu 

tří rozličných kategorií: u jednotlivce, u skupiny, či u celé společnosti. U třetího typu, 

tedy životního stylu společnosti, vyvstává otázka uskutečnitelnosti z hlediska 

extrémního množství různých životních stylů a jako reálně měřitelný faktor je uveden 

nejčastější typ životního stylu a primární tendence v životních stylech společnosti.
107

 

Třetí část „Kdy“ poukazuje na časovou linii životních stylů, kdy především na 

základě historie můžeme vytvářet předpovědi v budoucím vývoji lifestylu. 

Následné „Kde“ popisuje prostředí, v němž životní styl vzniká a rozlišuje mezi 

fyzickým a sociálním prostředím. Je důležité, že životní styl jedince může proměňovat 

fyzické prostředí, avšak zároveň fyzické prostředí může být hybatelem změn životního 

stylu člověka. Z hlediska snižující se míry připoutání člověka k jednomu konkrétnímu 

místu Duffková a spol. rozlišuje tři životní styly: „Mobilní nomádství“, „Globální 

životní styl“ a „Internetový životní styl“. U nomádství je míra připoutání k jednomu 

prostředí stále nižší, u globalizace již předpokládá určitý univerzální životní styl 
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aplikovatelný kdekoli a internetový styl není vůbec závislý na prostředí, nýbrž na 

vlastnění počítačové techniky. U sociálního prostředí poté rozlišuje mezi společností, 

skupinami a nejbližší sociální sítí, kdy nás okolí a lidé v něm ovlivňují ve vytváření 

vlastního životního stylu.
108

 

Poslední dvojotázka „Za kolik“ a „Za čím“ představuje materiální zajištění 

jakožto životní úroveň a životní cíle člověka vyobrazené jako kvalita života. Na jedné 

straně tak stojí kvantitativní materiální ekonomické pojetí a na druhé straně kvalitativní 

pohled na jakýsi duševní rozvoj. Oba dva faktory se doplňují a existují simultánně.
109

 

Životní styl je formován vnějšími a vnitřními vlivy. Mezi vnější vlivy patří 

životní podmínky a jako vnitřní vlivy je chápán člověk jako subjektivní faktor, který si 

na základě preferovaných hodnot a hodnotové orientace vybírá životní podmínky a jim 

poté uzpůsobuje formování svého životního stylu. Duffková a spol. popisuje životní 

podmínky: „Všechny (objektivní) danosti, v nichž se rozvíjí společenská existence 

v určité etapě historického vývoje, mají roli určitého rámce životního stylu 

individua.“
110

 Mezi životní podmínky řadí: geografickou polohu, biologickou podstatu 

člověka, demografii, ekonomické zázemí, kulturní a technologické podmínky a 

sociálně-politické faktory. Sociálně-politickým životním podmínkám se věnoval Pierre 

Bourdieu.
111

 

Pierre Bourdieu v rámci sociologie a teorie sociálního rozčlenění společnosti 

uvádí v díle Teorie jednání dva velmi důležité faktory. Tyto faktory určují stratifikaci 

společnosti a vzájemně se doplňují. Jedná se o pozice, či postavení v sociálním prostoru 

na jedné straně a diferencované životní styly v tomto prostoru konstruované na druhé 

straně. Tedy sociální prostor a prostor životního stylu. Oba dva prostory jsou 

determinovány na základě množství různých kapitálů. Bourdieu přisuzuje největší váhu 

kapitálu ekonomickému a kapitálu kulturnímu. Ekonomický kapitál tedy vyobrazuje 

naše celkové fyzické statky a finanční příjmy. Kulturní kapitál pak představuje určité 
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predispozice k získání nějaké sociální pozice. Je to ve své podstatě schopnost 

angažování se v kulturním symbolickém prostoru.
112

 

Duffková a spol. ještě zdůrazňuje důležitost sociálního kapitálu, který obsahuje 

komplex zdrojů – určité množství pro nás imanentních kontaktů, ze kterých je možné 

v průběhu života čerpat. Tyto kontakty se nepřetržitě utváří od narození až do smrti. Na 

závěr podotýká, že sociální struktura a její podíl na formování životního stylu velmi 

úzce souvisí se společenskou třídou a tzv. habitusy.
113

 

Podle Bourdieuho jsou společenské třídy dány blízkostí v sociálním prostoru. 

Existují sociální skupiny v sociálním prostoru nahoře, dole a mezi tím, přičemž blízkost 

jedinců či skupin v ohledu na tuto diferenciaci dopředu předurčuje případné setkání, 

sblížení, kooperace, či pouhé sympatie, popř. antipatie. Uvádí, že setkání, či ovlivňování 

vzdálených skupin je znemožněno sociálními hranicemi a je možné na tzv. 

„podezřelých místech“, kdy i tak nenastane dostatečná úroveň porozumění. Samotná 

existence tříd případně existuje ve dvou provedeních: v teorii na papíře a v praxi 

v reálném světě. Nicméně stále se vedou spory, zda společenské třídy vůbec existují. 

Bourdieu říká, že třídy jako takové neexistují, ale je pouze sociální prostor plný různých 

diferencí a variabilních úrovní blízkosti.
114

 Vše nejlépe shrnují slova: „Sociologie nemá 

ustavovat třídy, ale sociální prostory, v nichž se pak mohou rýsovat třídy, ale třídy 

existují jen na papíře.“
115

 

Sociální prostor se svými rozdílnostmi v sociálních pozicích a společenskými 

třídami je úzce spjat s výše zmíněnými habitusy. Habitusy je možné vnímat jako určité 

dispozice člověka k myšlení, cítění, chování. Jsou to lidské dispozice nejdůležitějších 

hodnot, postojů a preferencí, které člověk podvědomě získává na základě členství 

v určité společenské třídě, do níž se narodil. Přijímá od začátku její hodnoty za své a 

automatizovaně si vytváří individuální druh optiky, kterou se orientuje ve světě. Pokud 

vezmeme v úvahu otevřenost existence termínu třída, zjednodušeně by se dalo říci, že 

habitusy jsou výtvorem pozic v sociálním systému.
116
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Bourdieu uvádí definici: „Každé třídě pozic odpovídá určitá třída habitusů jako 

produktů společenských podmínek spjatým s dotyčným postavením, a prostřednictvím 

těchto habitusů a generativních schopností pak určitý systematický celek statků a 

vlastností spjatých navzájem stylovou příbuzností.“
117

 Habitusy také nejsou pouze 

odlišné, ale tyto rozdíly také samy vytváří. „Habitus je generativní a jednotící princip, 

který z charakteristických vztahových rysů, vlastních určitému postavení vytváří 

jednotný životní styl, tj. celek, v němž se sjednocuje volba osob, statků i praktických 

činností.“
118

 

 V rámci společenských tříd, sociálního prostoru a habitusů panuje důležitý 

termín - teorie distinkce neboli teorie odlišnosti. Bourdieu předpokládal, že společnost 

je přirozeně silně hierarchovaná a sama se odlišuje zařazením do tříd a výběrem 

životního stylu dle preferencí dané třídy. 

 Na závěr teoretického konceptu životního stylu bych rád krátce uvedl pojem 

„alternativní životní styl“ a jeho odnož „zdravý životní styl“. Alternativní životní styly 

jsou takové styly, které si můžeme svobodně vybrat na základě subjektivní volby a 

preferovaných hodnot, které nám předkládá naše okolí a masová média. Alternativní 

životní styly je možno chápat jako výběr z nekonečného souboru životních stylů, či jako 

protiklad stávajícího životního stylu, či jako soupeření konvenčního konzumního 

životního stylu celé společnosti a nekonvenčního alternativního stylu nějaké odlišující 

se podskupiny.
119

 Zdravý životní styl je pak možné chápat jako alternativní životní styl. 

Duffková a spol. ho definují: „Podstatou životního stylu je dodržovat a respektovat 

v různých sférách života komplex určitých pravidel a norem směřujících k udržení a 

upevnění zdraví…“
120

 

Zdravý životní styl se pak týká tří primárních částí: fyzického biologického 

zdraví se zaměřením na stravu a pohyb - viz biologické životní podmínky výše, 

psychické zdraví představující vnitřní pohodu s co největší absencí stresu a sociální 

zdraví jakožto zdravé aktivní sociální vazby s přáteli a rodinou.
121
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 V rámci reprezentace krásy se Umberto Eco v díle Dějiny krásy zmiňuje o 

řeckém a egyptském pohledu na ideál krásy z období 4-5 stol. př. n. l., který přetrval do 

současnosti. První stoupenci Pýthagora považovali za krásu protiklady, kdy jedna 

z protikladných entit ztělesňovala dokonalost, a druhý protiklad představoval negativní 

prvek.
122

 

Odlišným pohledem navázal Hérakleitos, který uznával pojetí krásy v rámci 

protikladů, ale nerozlišoval dobré a špatné. Poukazoval na důležitost harmonie mezi 

nimi. Pozdější nástupníci Pýthagora vzali v potaz Hérakleitovu myšlenku a dovedli 

představu ideálu krásy do dokonalosti: „Tak se zrodila myšlenka rovnováhy mezi dvěma 

protikladnými, navzájem se neutralizujícími entitami, tj. myšlenka polarity mezi dvěma 

aspekty, které by měly být protikladné, avšak dosahují harmonie tím, že stojí proti sobě 

a přeneseny na úroveň viditelných vztahů dávají vzniknout symetrii.“
123

 Ideálem krásy 

byla symetrie dvou protilehlých prvků – symetrie úsměvu, paží, očí atd. 

Změnu a rozšíření teorie přinesl Polykleitos, když vytvořil sochu, která 

představovala model naprostého ideálu lidského těla – kánon. Posuzování dvou prvků 

dle symetrie již bylo pro identifikaci krásy nedostačující a byla zavedena tzv. proporční 

matematika. „Zásady, na nichž tento káno spočívá, už nevycházejí z rovnováhy dvou 

stejných prvků. Všechny části těla musejí být vzájemně uspořádány podle geometricky 

definovaných proporčních vztahů: A ku B se má jako B ku C.“
124

 Egypťané pak pro 

měření krásy používali mřížky s pevně danými mírami. 

Dle středověké teorie homo quadratus je člověka možné pojmout jako 

čtyřhranného, kdy rozpažené ruce spolu s tělem utváří dokonalý čtverec, či jako 

dokonalou pentádu, kdy vepsaná lidská postava v kruhu vytváří pětiúhelník absolutní 

dokonalosti.
125

 

 

 

1. 5 Soudobá společnost a fenomény současné doby 

 V této teoretické kapitole se věnuji termínu „diagnóza doby“, který detailně 

rozebírá a nastiňuje Petrusek a Balon v knize Společnost naší doby. Jde o termín 

popisující způsob, kam se ubírá naše společnost, kde se nachází, jaké jsou její hodnoty a 

fenomény a jaká ji čeká budoucnost. Respektive jaká je naše současná doba a čím se 
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vyznačuje. Mou snahou je vytvořit teoretický interpretační rámec současné doby, který 

následně využiji v kvalitativní analýze pro zařazení životních stylů prezentovaných ve 

zkoumaných časopisech. Na začátek je třeba zmínit, že proces vytváření společnosti jak 

ji známe dnes, byl velmi dlouhý a neprobíhal kontinuálně. „Společnost, v níž žijeme, je 

tedy také výsledkem relativně dlouhodobého historického procesu, který probíhal ovšem 

ve dvou specifických podobách – v podobě euroatlantického a sovětského typu.“
126

 

 Petrusek říká, že dle Rostowa existuje pět základních fází dějin, které 

charakterizují vývoj společnosti. Podle této teorie se soudobá společnost nachází v páté 

fázi, pro kterou jsou příznačná masová kultura, masová spotřeba a dominance sektoru 

služeb nad průmyslovým odvětvím.
127

 

 Podle Petruska dále naší současnou dobu velmi dobře vystihují dva termíny, a 

sice bezprecedentnost a ambivalence. Bezprecedentností současné doby je pojímán fakt, 

že minulá staletí lidé žili ve světě, který byl do určité míry utříděn staticky a veškeré 

proměny se děly pomalu a pozvolně – daly se předvídat. Nyní se ale nacházíme v době, 

která se vyvíjí velmi rychle a markantně se odlišuje od předchozích staletí.
128

 Není zde 

dostatečná zkušenost, na základě které by se dal předvídat budoucí vývoj společnosti: 

„Prožíváme svět, který lidé před námi neznali, používáme nepředstavitelné množství 

věcí, o nichž neměli tušení, a děláme věci, jejichž smysl by jim zůstal nesrozumitelný.“
129

 

Ambivalence pak zastupuje fakt, že lidská společnost vždy žila podle nějakého řádu, 

podle životního stylu, který ztělesňoval opak proti chaosu a neuspořádané anarchii. 

Dnešní doba je pak reprezentací typické společnosti, v níž tento řád díky individualizaci 

zcela vymizel.
130

 Společnost je „konsensuálně držena pohromadě několika málo obecně 

sdílenými principy, zejména ideou liberální demokracie, svobodného trhu a lidských 

práv a tedy i touhou po spravedlnosti a rovnosti.“
131

 

 Na závěr tohoto obecnějšího nastínění současné doby, ve které žijeme, je 

příhodné citovat Petruskova slova ohledně hledání přesné definice aktuální společnosti a 
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jejích hodnot: „Jakýkoliv pokus podat soubornou charakteristiku společnosti, v níž 

žijeme, rozuměj společnosti, která je součástí euroatlantické civilizace, je téměř 

nemožné. Nabízí se bezpočet charakteristik, které odlišují soudobou spolčenost zejména 

od společnosti tradiční, ba co víc, její současnou vývojovou fázi od fáze bezprostředně 

předchozí…“
132

 

 Z hlediska vývojových fází a současné doby došlo z hlediska kultury na toto 

členění: období realismu, období moderny a období postmoderny. Pro současnou dobu a 

postmodernismus je nyní důležité, že v rámci životních stylů sdílíme prvek tzv. 

„karnevalové kultury“. Karnevalovou kulturou Petrusek míní, že žijeme ve světě, kde se 

každý den střídá móda, citové rozpoložení, hierarchie, životní postoje a názory a realita 

každého dne je určitou nekonečnou měnící se přehlídkou, kterou nám primárně 

zprostředkovávají masová média. Také nastiňuje tří základní znaky postmodernismu dle 

Barryho Smarta – 1) znakem současné doby jsou novinky a jejich následné rychlé přijetí 

společností, 2) znatelná proměna diskursu a za 3) postmoderna je stále částečně spjata 

s předešlou modernou - není zde razantní hranice.
133

 

 V rámci postmodernismu dále přestalo být znatelné vymezení mezi vysokou a 

nízkou kulturou – začala vznikat masová kultura a masová společnost: 

„Postmodernismus radikálně zpochybnil dichotomii vysoké a nízké kultury… a úroveň 

vkusu byla v podstatě asociována se sociální úrovní.“
134

 Došlo tak k velmi razantní 

změně vkusu ve společnosti, jež proměnila i společnost samotnou. 

 Vznik této masové společnosti současné doby postindustriálního věku Petrusek 

shrnul do čtyř bodů, které reprezentují současnou společnost a dobu: 1) všeobecná 

vzdělanost, kdy společnost současné doby směřuje k určitému středu obecné 

polovzdělanosti a zatím pomalu ale jistě přestává být zřetelná hranice mezi vysokým 

vzděláním a průměrným člověkem. 2) volný čas určuje náš životní styl a ovládá 

všechny ostatní aspekty života 3) došlo k individualizaci člověka a společnosti 4) stále 
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se zrychluje rozvoj komunikačních technologií, které překonávají vzdálenosti a čas a 

vytváří globální informovanost - globální a informační společnost.
135

 

 Dále je na místě navázat na výše zmíněnou kulturní individualizaci, která silně 

souvisí se všemi životními styly jedinců žijící v dnešním světě – vznik 

individualizovaného životního stylu. Dle Giddense „V postmoderní době se životní styl 

stal nutností… V podmínkách pozdní modernity má každý nějaký životní styl, ba co víc – 

je nucen k tomu, aby jej měl: nemá volbu, protože musí volit.“
136

 Ještě lépe jeho tvrzení 

shrnuje Petrusek: „V postmoderní době je životní styl nikoli věcí svobodného 

rozhodnutí, nýbrž nezbytné volby a úzce souvisí s prezentací vlastní identity.“
137

 Právě 

zde zmíněná identita prošla výraznou změnou směrem k individualismu, který zapříčil 

výše zmíněný rozpad tradičního řádu, avšak s rizikem atomizace. Individualizací 

člověka je tedy míněno, že každý se stará primárně sám o sebe, je samostatný a zmizela 

myšlenka kolektivizace – člověk není odpovědný vůči společnosti, jen sám sobě.
138

 

 Hodnoty současné individualizované společnosti a jejich předkládání 

v mediálním diskursu ukázkově nastiňuje Jacyno Malgorzata v publikaci Kultura 

individualismu: „Zdraví, mládí a výkonnost přijímají v medializované společnosti 

charakter absolutních hodnot. Dilema, které se objevuje, spočívá v tom, zda tyto 

hodnoty kultivovat, nebo jich prostě používat.“
139

 Zdraví, mládí a výkonnost jako 

hodnoty individualizované společnosti současné doby jsou dle Norberta Eliase 

udržovány právě variabilními životními styly s důrazem na výživu, moderní lékařství a 

diety. Tyto prvky mají za úkol jediné, a sice co nejvíce oddálit okamžik smrti a přiblížit 

se jakýmsi životním stylem, respektive „elixírem života“, nesmrtelnosti jedinců 

v individualizované masové informační společnosti.
140

 Toto vše souvisí se strachem 
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dnešní společnosti ze smrti, či spíše myšlenkovým odpoutáním se od tohoto tématu. 

„Naše doba změnila vztah ke smrti a nesmrtelnosti v urputnou snahu smrt oddálit a 

přiblížit se nesmrtelnosti jak nejvíce možno.“
141

 

 Dnešní doba je závislá na technice a právě masová média společnosti předkládají 

celebrity jako důležité vzory, které se pak veřejnost snaží kopírovat a určitým směrem 

následovat. Dříve šlo o tzv. hrdiny a mučedníky, kteří bojovali za pravé a pevné 

hodnoty společnosti, bojovali kolektivně za vyšší dobro. V dnešní době individualismu 

však již neexistují hodnoty, za které by se tak markantně bojovalo, cílem je spíše 

chvilkové individuální uspokojení a došlo k odklonu na padělky hrdinů neboli hvězdy a 

celebrity reprezentující lacinou zábavu. Ovšem lákající nespoutaným na oko 

bezstarostným životem a otevřenou nabídkou své intimity.
142

 

 Keller se poté věnuje sociální struktuře společnosti, kde jako jeden z primárních 

znaků postindustriální ekonomicky vyspělé společnosti a současné doby uvádí 

rozsáhlou sociální nerovnost její dalekosáhlé důsledky, přičemž vidí dva hlavní faktory, 

které nerovné postavení veřejnosti způsobují. Jednak jde o nerovnost a snižování mezd 

pracujících za účelem hromadění kapitálu elit a poté expanzi neplnohodnotných tzv. 

flexibilních prací.
143

 Tato sociální nerovnost v soudobé společnosti je spouštěčem 

mnoha dalších zvratů, včetně proměny životních stylů. Také Keller dále potvrzuje 

Petruskova slova: „ve vyspělé moderní společnosti sektor služeb převýšil svou 

početností a svým významem sektor průmyslu.“
144

 

 Realita soudobé společnosti je obrazem doby masové nezaměstnanosti, což je 

dáno právě výše zmíněnou expanzí flexibilní neplnohodnotné práce. Elity se snaží 

maximalizovat svůj zisk, a proto nabízejí lidem spíše krátkodobé práce, kdy vzniká 

chaos a nejistota z budoucnosti.
145

 „Nástup neplnohodnotných forem práce má umožnit, 

aby těkavost a nestabilita finančních trhů byla co nejvěrněji kopírována těkavostí a 

nestabilitou trhu práce.“
146
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 Keller dále uvádí, že došlo k výrazné proměně organizační struktury ve znamení 

začínajícího postfordismu. Respektive došlo k přechodu velkých společností a 

organizací na síťové uspořádání, což bylo zapříčiněno jednak přechodem na sektor 

služeb a jednak globalizací ekonomiky.
147

 Přímo říká, že „Obrovité firmy minulosti 

přešly do podoby pružných sítí složených z malých, avšak vysoce kvalifikovaných 

jednotek, které si navzájem konkurují při produkci inovací. Přechod na sítě umožňuje, 

aby stále méně zaměstnanců bylo v organizacích drženo ve stálém pracovním poměru a 

stále více jich bylo najímáno jen krátkodobě podle měnící se poptávky.“
148

 

 Až dosud jsem nastiňoval Kellerův pohled na sociální nerovnost a úpadek 

životní úrovně soudobé společnosti, nicméně je také důležité zmínit sociální strukturu 

postindustriální společnosti, jež Keller rozděluje na tři tzv. sociální světy. S nárůstem 

sociální nerovnosti, začalo být potlačováno tradiční pojetí společenských tříd, což bylo 

zapříčiněno rozsáhlým nárůstem střední vrstvy. Lidé z nižších vrstev se dostali směrem 

ke středu a nižší řídící elity ztratily své výlučná práce, přičemž ustoupily o krok níže – 

tím se v 80. letech 20. stol. stala střední vrstva nejpočetnější třídou a klasické třídní 

rozdělování se přestalo používat.
149

 

 V současné době ovšem došlo k obratu stratifikace společnosti – flexibilizace 

práce, síťové uspořádání společností a nástup sektoru služeb v postindustriální době 

silně ovlivnily do té doby početnou střední vrstvu, na kterou to mělo devastující dopad. 

Došlo k proměně priorit, hodnot a životních stylů, které v dnešní době nejsou jistotou.
150

  

Dnešní doba dle Kellera „má podobu tří sociálních světů, které se od sebe 

oddělily a žijí každý v jiné sociální realitě“.
151

 Dále dodává, že dnešní společnost má 

tvar tzv. přesýpacích hodin. Na vrchu prvního světa je málo početná elita – bohatí, kteří 

stále více hromadí svůj soukromý majetek. Uprostřed je následně střední vrstva, která se 
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neúspěšně snaží přiblížit vládnoucí elitě. A zcela dole se pak nachází nejvíce chudí 

individualisté, jejichž řady se neustále rozšiřují.
152
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2. Český mediální systém 

 

2. 1 Typologie českých tištěných médií 

 V následující části diplomové práce se věnuji typologii českých tištěných 

médií a postavení lifestylových časopisů v českých tištěných médiích, tak aby byl 

vytvořen ucelený obraz teoretických východisek a mediálního sektoru, v němž bude 

teorie uplatňována. Respektive v empirické části diplomové práce budu zkoumat 

reprezentaci zdravého životního stylu v konkrétních lifestylových časopisech, a tak je 

nutné získat všeobecné a celkové povědomí o obsahové a vlastnické struktuře tištěných 

titulů v ČR z pohledu nedávné minulosti a aktuální přítomnosti roku 2014. 

Po roce 1989 došlo k důležitým změnám v mediálním sektoru, které daly 

vzniknout českému mediálnímu systému, tak jak existuje v dnešní podobě. Příkaznický 

neboli autoritářský model, ve kterém byla česká média v rukou státu a sloužila jako 

nástroj pro šíření potřebných propagandistických, politických idejí a jiných zájmů byl 

v 90. letech nahrazen liberálně-demokratickým systémem, který představoval nezávislá 

média bez moci a vlivu státu. Média se tak stala symbolem svobody projevu 

společnosti. Mezi prvotní změnu patřilo odstátnění neboli deetatizace, kdy v českých 

tištěných médiích následně docházelo k hromadné změně vlastnické struktury, 

konkrétně privatizaci. Všechny redakce vydávající periodika se transformovaly na 

soukromá privátní média a nový ekonomický pohled způsobil komercionalizaci médií, 

která měla později za následek proměnu mediální produkce, respektive nárůst 

bulvarizace a trivializace obsahů. Zároveň došlo k proměně mediální legislativy a 

rozvoji fungujícího reklamního trhu.
153

 

 Vojtěchovská celý proces utváření tištěných médií do dnešní podoby shrnula do 

tří nejvíce vystihujících termínů: demokratizace, marketizace a komercionalizace. 

Znakem demokratizace byla naprostá svoboda projevu a vyjadřování periodik bez 

intervence státu a marketizace cílila především na čtenost a prodané náklady, čemuž byl 

uzpůsobován obsah, tak aby nejvíce vyhovoval čtenářské veřejnosti. Následně v dané 

době silně vzrostlo množství vydávaných titulů a společností, které je vydávaly.
154
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 Období transformace tištěných médií po obsahové a funkční stránce do 

současnosti výstižně shrnuje Benda ve třech obdobích, která nejsou zřetelně vyhraněna, 

ale prolínají se mezi sebou. První období zařazené mezi roky 1989 – 1992 popisuje 

s důrazem na spontánní privatizaci všech vydavatelství, kdy termín „spontánní“ v tomto 

kontextu je chápáno jako nespoutaný a neřízený přechod českého tisku do soukromého 

vlastnictví. Privatizace měla jistou oporu v legislativě, nicméně proces nebyl zcela 

v rámci práva korektní. Ve druhém období v letech 1993 – 2000 pak docházelo 

k enormnímu přechodu většiny vydavatelství celostátního periodického tisku do rukou 

zahraničních společností, kdy většinové zastoupení tvořilo Švýcarsko a Německo se 

svými dceřinými společnostmi. Třetí období 2001 – 2006 bylo ve znamení fáze 

konsolidace vlastnictví, během níž některé celostátní deníky zanikly. Pro dané období je 

příznačné označení vydavatelský kanibalismus, kdy větší společnosti skupovali ty menší 

a mnohá vydavatelství pod svým původním názvem zanikala.
155

 Toto konsolidační 

období však nelze brát za uzavřené, neboť stále přetrvává a údaje doplním o čtvrté 

období 2006 – 2014, během níž byla většina českých společností ve vlastnictví 

zahraničních konglomerátů odkoupena zpět do českých rukou, ovšem většinou jde o 

konkrétní podnikatelské jednotlivce, přičemž občas může vyvstat i otázka české 

berlusconizace, či jinak italianizační teze.  

 Obecně je tištěná média možné dle periodicity rozdělit na deníky, týdeníky, 

měsíčníky a čtvrtletníky a také na deníky a časopisy, které se dále dělí na zpravodajsko-

politické, kulturní, ekonomické, lifestylové aj. Na následujících řádcích stručně 

nastíním současná tištěná média – primárně deníky a časopisy, které se po roce 1990 

začaly utvářet a představují aktuální primární základnu českého celostátního tisku roku 

2014. 

 Mezi přeměněné tituly, jež spadají do současné mediální krajiny, patřily deníky 

Rudé právo, Mladá fronta a Hospodářské noviny. Rudé právo vycházelo již od roku 

1920 a v roce 1990 došlo ke změně. Vydavatelství RUDÉ PRÁVO ve vlastnictví KSČ 

bylo nahrazeno společností Borgis, a. s. ve vlastnictví akcionářů redakce s majoritním 

podílem Zdeňka Porybného. Následně o pět let později byl deník přejmenován pouze na 

Právo a menší komunistická odnož Florenc zanikla.
156

 V dnešní podobě deník Právo 

vychází stále pod vydavatelstvím Borgis, a. s. ve vlastnictví šéfredaktora Porybného, a 
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sice ve 12 různých regionálních variantách. Právo je jediný deník, který byl od začátku 

až do současnosti ve vlastnictví českých společností. Dále deník Mladá fronta vydávaný 

od roku 1940 Svazem socialistické mládeže byl nejprve převeden pod vydavatelství 

Mladá fronta a. s. načež tamní redaktoři založili společnost MaF, a.s., pod kterou začala 

vycházet Mladá fronta Dnes a původní Mladá fronta pod SSM zanikla.
157

 V současnosti 

je vydavatelem MF Dnes společnost MAFRA, a.s., kterou Andrej Babiš v roce 2013 

odkoupil od německé firmy Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft (RBVG).
158

 

Poslední přeměněný a přeživší titul Hospodářské noviny byl do roku 1990 vydáván 

RUDÝM PRÁVEM, poté noviny převzala společnost Economia, a.s., kdy hlavními 

akcionáři byli ČTK, ČSOB, KB a úřad vlády.
159

 K roku 2014 jsou Hospodářské noviny 

vydávány stále pod Economia, a.s., ale majoritním vlastníkem je český investor Zdeněk 

Bakala se svojí firmou Respekt Media, a.s., který podíl zakoupil od nizozemské firmy 

Verlasgruppe Handelsblatt.
160

 

 Do souboru titulů zakázaných před rokem 1990 a následně obnovených, které 

nyní v roce 2014 stále vycházejí, patří pouze Lidové noviny. Deník Lidové noviny byl 

založen Adolfem Stránským v roce 1893 a od roku 1987 noviny vycházely v podobě 

samizdatu. Od 90. let přeměněný deník vydávala stejnojmenná společnost Lidové 

noviny, a.s. ve vlastnictví Společnosti pro LN.
161

 K dnešnímu dni noviny stejně jako 

MF Dnes vydává společnost MAFRA, a.s. ve vlastnictví Andreje Babiše ve 14 

regionálních obměnách.
162

 

 Třetí sektor zakládání nových titulů byl silně ovlivněn myšlenkou 

trivializovaného obsahu a zavedení zcela prvního bulváru. V roce 1992 začal švýcarský 

mediální konglomerát Ringier AG pod dceřinou společností Ringier ČSFR, a.s. (později 
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Ringier ČR) vydávat první český barevný bulvární deník Blesk podle obdoby 

švýcarského deníku Blick. Zpočátku byly problémy s obsazením redakcí, protože 

novináři neměli zkušenost s bulvárem a chtěli psát pouze seriózně.
163

 Skutečnost je však 

taková, že zpravodajské deníky (především regionální deníky) v letech 2003 – 2007 

začaly snižovat svoje náklady (největší snížení bylo viditelné u deníku Právo a nemenší 

u deníku MF Dnes) a upadala také čtenost zpravodajských deníků, přičemž již v roce 

2004 se bulvární Blesk stal nejprodávanějším celostátním deníkem v ČR. V roce 2008 

už byl zřetelný rozmach bulváru na úkor především regionálních deníků.
164

 Nyní 

v březnu roku 2014 došlo ke změně vlastnické struktury, neboť společnost Ringier Axel 

Springer CZ, a.s. aktuálně vydávající Blesk byla od švýcarského konglomerátu Ringier 

Axel Springer Media AG odkoupena podnikatelem Danielem Křetínským s firmou 

Rongosor, a.s.
165

 V rámci ukotvování bulváru v ČR do dnešní podoby je ještě důležité 

zmínit bulvární deník Aha. Aha začalo vycházet v roce 2006 ve vydavatelství Ebika 

s.r.o. vlastněná švýcarským podnikatelem Sebastianem Georgem Pawlowskim a o rok 

později vydavatelství skoupil Ringier CZ, a.s., který tak vlastnil a nadále vlastní 

primární základnu bulváru v ČR. 

 V současné době roku 2014 jsou tedy na území ČR v rámci tištěných médií 

k dispozici zpravodajské deníky: MF Dnes, Lidové noviny, Hospodářské noviny, Právo, 

Sport a regionální Deník. Kromě těchto placených titulů jsou k dispozici i deníky, mezi 

něž patří např. pražské Metro. Deníky Hospodářské noviny, MF Dnes a Lidové noviny 

bývají hodnoceny jako pravicově orientované a Právo implicitně inklinuje k levici. Co 

se obsahu týče, Hospodářské noviny se prezentují jako ekonomický deník s tradičním 

jakýmsi zpátečnickým pohledem a MF Dnes je nejtypičtějším příkladem infotainmentu 

v ČR, který se snaží tvářit jako seriózní zpravodajství.
166

 

 Co se týče časopisů, je dle Bendy možné jejich vývoj do současnosti opět 

stručně shrnout do tří fází. V prvním období 1989 – 1992 došlo k mohutnému vzniku 

řady nových titulů, které dosud na trhu zcela chyběly, či vytvořili konkurenci ke 
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stávajícím časopisům. Zároveň na český trh také vstoupilo velké množství vydavatelů 

ze zahraničí.  Následně v letech 1993 – 2000 tyto zahraniční společnosti tvořily 

vydavatelskou základnu českých časopisů a začaly vydávat české mutace svých 

originálních verzí. Následně od roku 2001 až do současnosti probíhá proces konsolidace 

vlastnictví, ovšem daleko pomalejším tempem nežli u výše zmíněného denního tisku. 

Podle posledních pár let lze říci, že se neustále mění počty a názvy jednotlivých 

vydávaných časopisů zároveň se neustále mění jejich vlastníci a to v mnohem širším a 

rychlejším tempu než u denního tisku.
167

 Společným znakem českého denního tisku a 

časopisů je velká závislost na reklamě a inzerentech. Typickým znakem současných 

českých časopisů je neustálé zkracování textů a jejich simplifikace, přičemž je kladen 

stále větší důraz na vizualizaci obsahu. Nabídka je oproti deníkům znatelně přesycená a 

konkurence vyžaduje agresivnější marketing. Časopisy je v ČR možné dělit dle nákladu 

na menšinové (nízkonákladové) s kulturním a společenským obsahem, jež jsou závislé 

na svých stálých odběratelích. A masové časopisy marketingově se soustředící na 

předem definované skupiny za účelem zisku.
168

 Jako nejvýznamnější tzv. zpravodajsko-

politické časopisy s prvky bulváru v podobě týdeníků, či měsíčníků zmíním např. 

časopisy Reflex, Respekt, Týden, či Instinkt. Lifestylové časopisy viz podkapitola. 
169

  

 Jako hlavní obecné rysy současných českých tištěných médií lze shrnout 

velmi malé zastoupení seriózního tisku na mediálním poli periodik, malou konkurenci 

seriózního tisku a na první pohled znatelnou hyperkomercionalizaci u většiny typů 

médií. Právě vysoká komercionalizace tištěných médií se vyznačuje širokým reklamním 

trhem, snahou o rozšiřování publika pojatého pouze jako spotřebitele a stále 

evidentnější komodifikace mediálních produktů, na které je tak nahlíženo výhradně jako 

na zboží. Prioritou pro úspěch periodika na mediálním trhu je generovaný zisk a nikoli 

uspokojení čtenářské veřejnosti kvalitními obsahy a kulturním přínosem. To zdali jsou 

tištěná média úspěšná, je zkoumáno výhradně optikou ekonomické úspěšnosti, tedy 

čteností, množstvím získaných inzerentů a prodaným nákladem. Inzerenti tak mají 
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v rukou velkou moc ovlivňovat mediální obsahy a příspěvky svými subjektivními 

potřebami prostřednictvím nátlaku na jednotlivé vydavatelství a šéfredaktory. Je 

důležité podotknout, že se neustále snižuje profit a především závislost vydavatelství na 

zisku z prodaných nákladů a zároveň vzrůstá důležitost příjmů z inzerce. Určujícím 

faktorem pro tištěná média je dále marketingové myšlení, které uzpůsobuje obsah 

poptávce průměrného čtenáře.
170

 

 Komercionalizace v českých tištěných médiích byla mnohem rychlejší a 

znatelnější než v okolních zemích, neboť v českém prostředí nebyl dostatečně zažit 

liberálně-demokratický model a nebyla položena dlouhodobá tradice seriózních médií 

veřejné služby. 

 Česká tištěná média jsou také charakteristická svým stánkovým prodejem, 

kdy na rozdíl od ostatních evropských zemí není příliš rozšířený prodej formou 

předplatného. Tento fakt ovlivňuje česká periodika po marketingové stránce a klade 

důraz na atraktivitu titulních stran.
171

 

 Podle mediálního systému dle Hallina a Manciniho z roku 2007 je možné 

český mediální systém tištěných médií zařadit mezi severo/středoevropský neboli 

demokraticko-korporativistický model a středomořský neboli polarizovaně-pluralitní 

model. Dle Štětky, který do tří modelů zařadil českou mediální scénu, je rozvoj 

masového tisku v ČR poměrně nízký a i přes příslib neutrality je přítomen značný 

politický paralelismus. Dále žurnalistický profesionalismus není na příliš vysoké úrovni, 

neboť v rámci ekonomických cílů mediálních institucí jsou jako gatekeepeři najímány 

levné pracovní síly, většinou čerství absolventi vysokých škol bez potřebné praxe. Mezi 

zaměstnanci periodik také dochází k častým změnám mediálních organizací. Poslední 

bod modelu zmiňuje intervenci státu, která u veřejnoprávních médií bývá poměrně 

vysoká.
172
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2. 2 Postavení lifestylových časopisů v českém mediálním 

systému 

 V předchozí kapitole byl představen mediální systém českých tištěných médií 

jako uchopitelný celek a v této podkapitole  naváži na předchozí popis časopisů s 

konkretizovaným postavením lifestylu v českých tištěných médiích. Lifestylové tištěné 

časopisy jsou v českém prostředí tituly, které se rozmanitými způsoby věnují různým 

životním stylům, tedy způsob jakým lidé žijí, či jak by měli žít. Dle Osvaldové je 

definice časopisu: „Tiskovina vycházející pravidelně, v určitém místě, která má nejméně 

půlroční a nejvíce jednotýdenní periodicitu. Od deníků se liší menší aktuálností, větší 

podrobností probíraných témat a grafickou úpravou.“
173

 Funkce lifestylových časopisů 

jsou především informativní a přesvědčovací. 

 Lifestylové tituly jsou v rámci marketingových strategií využívány k zacílení na 

konkrétní společenské a sociální skupiny s určitým individuálním životním stylem, tak 

aby tyto skupiny přímo podbízeným mediálním obsahem oslovily. Poté jsou časopisy 

v hledáčku inzerentů, kteří přes takto zacílené obsahy nejsnáze nabízejí potenciálním 

spotřebitelům své produkty a služby. Při vytváření lifestylového obsahu čtenářům na 

míru je vždy cíleno na skupiny s určitými demografickými parametry – zásadní roli zde 

hraje věk, vzdělání, sociální postavení.
174

 

 V českém mediálním systému tištěných médií jednotlivá vydavatelství 

charakterizují jako lifestyle veliké množství obsahově variabilních časopisů, přičemž 

těmi nejpravidelnějšími rubrikami a tématy jsou: sportovní aktivity, zdraví, móda, krása, 

wellness, kultura, gastronomie a články o bydlení, cestování, příroda, sex, láska, rodinné 

vztahy, automobily, počítače a jiné hobby jako výplň volného času. Tyto lifestylové 

časopisy jsou však v mediálním povědomí na základě ceny a prodaných nákladů děleny 

na exkluzivní lifestylové magazíny a průměrné lifestylové spíše společenské tituly. Na 

příkladech nejvýznamnějších a největších aktuálních českých časopiseckých 

vydavatelství konkretizuji postavení lifestylu v českém mediálním systému. 

 V nynější době zaujímají v české mediální krajině tištěných lifestylových 

časopisů nejvýznamnější postavení tři vydavatelské společnosti: Bauer Media, v.o.s., 
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BURDA Media 2000, s.r.o. a Sanoma media, s.r.o. V posledních letech probíhal 

dynamický vývoj, kdy byla některá významná vydavatelství skoupena těmito třemi 

společnostmi, s čímž z ekonomických a personálních důvodů zanikly i některé 

lifestylové časopisy jako např. Yellow. 

 První zmíněná společnost Bauer Media, v.o.s. dříve v ČR existující pod názvem 

EUROPRESS, kom. spol. vznikla v roce 1991 a nyní v ČR vydává přes třicet časopisů. 

Dříve vydávala především vysoko nákladové tituly s důrazem na společenské a ženské 

časopisy.
175

 V roce 2012 však došlo k výraznému zvratu na české mediální scéně, když 

koupila vydavatelství Stratosféra, s.r.o. a Hearst - Stratosfera s.r.o. od finské společnosti 

Sanoma-WSOY Oy (potažmo od jejich dceřiné společnosti Sanoma Hearst Prague 

B.V.). Právě vydavatelství Stratosféra se v českých tištěných médiích široce zabývala 

lifestylovými obsahy. Po tomto sloučení tak Bauer Media ovládla jeden 

z nejvýznamnějších postů českého tištěného lifestylu a stala se vůbec největším 

vydavatelstvím časopisů v České republice. Aktuálně z exkluzivnějších lifestylových 

časopisů vydává převážně tituly Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, Esquire, Dolce Vita a 

Žena a život.
176

 

 Dalším významným vydavatelem na poli českého lifestylu je společnost 

BURDA Media 2000, s.r.o., která je ve vlastnictví německé společnosti Burda Eastern 

Europe. Burda Eastern Europe v roce 2011 skoupila vydavatelství Hachette Filipacchi 

2000, s.r.o., jejímž vlastníkem byla francouzská firma Hachette Filipacchi Presse SA.
177

 

Ještě v roce 2012 souběžně s touto společností existovala odnož pod jménem Burda 

Praha, nyní však všechny společenské a lifestylové časopisy v ČR vychází pod 

jednotným názvem Burda Media.
178

 Mezi nejvýznamnější lifestylové časopisy, které 

vydává, patří zejména Elle se zaměřením na módu, časopis Maxim pro muže, Marianne 

se zaměřením pro ženy, dále Joy, Svět Ženy a v rámci stravování a kulinářství významný 
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Apetit. Burda Media se také pyšní tím, že veškeré tištěné lifestylové tituly souběžně 

vede elektronickou formou na webových stránkách.
179

 

 Do třetice významných časopiseckých vydavatelství bych rád zmínil společnost 

Sanoma Media Praha, s.r.o. Tato společnost ve své zcela původní podobě vznikla v roce 

1961 a od roku 2002 byla ve vlastnictví finské společnosti Sanoma WSOY Oy a 

vystupovala pod názvem Sanoma Magazines Praha.
180

 V roce 2011 byla přejmenována 

na současný název Sanoma Media Praha
181

 a v nynější době z lifestylových časopisů 

vydává zejména časopisy Story a Vlasta. 

 Tyto tři společnosti aktuálně v roce 2014 zastupují nejvýznamnější časopisecké 

vydavatele, kteří přispívají do oblasti českého tištěného lifestylu. Z analýzy posledních 

let lze konstatovat, že množství vydavatelství zabývajících se lifestylovými časopisy 

v ČR se rychlým skupováním zúžilo, přičemž zůstala zachována dostatečná variabilní 

nabídka – byla zachována dostatečná diferenciace zajišťující obsah na míru 

potenciálního čtenáře. Na poli časopisů je stále větší konkurence nežli u deníků a 

z hlediska postavení lifestylu v českých tištěných médiích, je na rozdíl od denního tisku, 

kde se situace začala pomalu otáčet směrem zpět k českému vlastnictví, většina 

vydavatelství v rukou zahraničních akcionářů. Většina zmíněných časopisů tak vychází 

i v dalších evropských zemích v různých jazykových mutacích. 
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3. Metodologická část 

 

3. 1 Výběr a charakteristika zkoumaných titulů 

Pro svou empirickou analýzu jsem se rozhodl použít níže popsané lifestylové 

tituly, které představují velmi rozdílný a charakteristický pohled na identickou 

problematiku. Zdravý životní styl a ideál krásy jsou v těchto časopisech vyobrazovány 

rozdílným a individuálním způsobem, který je mimo jiné dán i odlišným typem 

mediálních vlastníků. 

První magazín Muscle & Fitness pojímá zdravý životní styl obzvláště z pohledu 

fyzického tréninku a důrazu na stravování s cílem nabrat svalové objemy a dosáhnout 

dokonalé postavy. Reprezentuje témata hlavně pro mužské publikum. Druhý časopis 

Dieta byl zařazen, protože představuje typický lifestyle primárně určený ženám, 

soustředící se na hezké a zdravé tělo. Zdravý životní styl je zde zastoupen cvičením a 

správným stravováním, jež jsou obsahově v rovnováze a z hlediska vzhledu a ideálu 

krásy vedou k vyváženým tělesným proporcím. Třetí časopis Blesk zdraví byl vybrán 

jako reprezentativní vzorek bulváru zobrazujícího zdravý životní styl pro průměrného 

čtenáře, bez specifičtějšího zacílení. Obsah se soustředí na kombinaci informací o 

správném stravování pro dosažení atraktivní postavy a řešení častých problémů a 

civilizačních nemocí s odborníky. Poslední titul Nová Regena byl zařazen jako méně 

známý underground, který se k tematice zdravého životního stylu staví zcela rozdílným 

způsobem než předchozí tři tituly. Zdravý životní styl není spojován s muskulaturou a 

fyzickou atraktivitou těla, ale je kladen důraz na zdraví a správné tělesné funkce. Není 

zde primárně zohledněn ideál krásy jako u předchozích titulů, nýbrž vitalita a zdraví. 

 

 

3. 1. 1 Časopis „Muscle & Fitness“ 

Časopis byl založen a začal vycházet v roce 1991 jako československý magazín 

pod názvem FIT-plus. Od roku 1992 vychází pod aktuálním názvem Muscle & Fitness v 

podobě české a slovenské edice. V rámci periodicity se jedná o měsíčník, kde připadá 

striktních 12 čísel na rok ve spolupráci se společností AMI/WEIDER PUBLICATIONS, 

INC. Ústřední redakce časopisu se nachází v Bratislavě, Seberíniho 14 a tamním 

šéfredaktorem je PhDr. Ľudovít Major. Ovšem další pobočky se nacházejí dále v New 
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Yorku, Kalifornii, Praze, Brně a Hodoníně. Časopis v ČR vydává společnost FIT PLUS 

International Publishing, spol. s.r.o.
182

 

Co se týče průměrných nákladů a čtenosti, časopis není zkoumán v databázi 

Media Projekt a ani v ABC ČR. Dle slov redakce Muscle & Fitness se měsíční prodané 

náklady pohybují okolo 40 000 kusů. Formát magazínu je 203 x 267 mm a obvykle 

jedno číslo skýtá kolem 130 stran, nicméně ještě před rokem to bylo kolem 160 stran. 

Hlavní inzertní partneři časopisu jsou převážně výrobci suplementů a potravinových 

doplňků pro kulturisty a jiné sportovce. Zejména jde o úzkou vazbu na tyto společnosti: 

Nutrend D.S., Reva Sport, Olimp Sport Nutrition, Life Fitness, Fit Plus, Bio Tech USA, 

Dymatize, Fit-Pro Czech, Scitec Nutrition, IVI Sport Sk, Stacker Europe, Kompava, 

Panatta Sport.
183

 

Sám časopis charakterizuje jako svého obvyklého čtenáře středoškolsky, či 

vysokoškolsky vzdělaného jedince mezi 14 a 39 lety (Tj. 84% čtenářů), přičemž v rámci 

gendru muži obsahují 66% a ženy 34%. Dále od roku 2001 časopis existuje také jako 

internetový portál Muscle & Fitness (muscle-fitness.cz, muscle-fitness.sk), který běží 

synchronně s tištěným médiem.
184

 

 Časopis Muscle & Fitness se zabývá tělesnou schránkou z hlediska zdraví a 

vzhledu, přičemž udává rady pro formování postavy a zvyšování fyzické kondice. 

Primární důraz je tedy kladen na kulturistiku, fitness, aerobic, silové a bojové sporty a 

zdravý životní styl všeobecně. Časopis se snaží skloubit obsah pro dvě různorodé 

skupiny čtenářů – profesionální aktivní sportovce vyhledávající složitější problematiku 

a amatérské, či teprve začínající sportovce, kteří hledají základní informace. Zejména se 

magazín soustředí na poskytování teoretických informací ve spojitosti s praktickými 

příklady a návody. Konkrétně např. posilování ve fitness centrech s příklady 

individuálních tréninků a vysvětlením jednotlivých cviků, správné stravování s příklady 

adekvátních jídelníčků, či prezentace rozsáhlých sportovních doplňků hojně doplněné o 

inzerci s fotografiemi fyzických výsledků. Z časopisu je však patrný nádech 
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nadřazenosti svalového objemu a síly nad všeobecným zdravým životním stylem, kdy 

časopis je určen spíše mužům jevící zájem o výraznější muskulaturu.
185

 

 Mezi pravidelné rubriky patří interview s významnými osobnostmi ze světa 

kulturistiky a fitness, profily úspěšných sportovců, tuzemské i mezinárodní soutěže 

v kulturistice a fitness, rady a typy v oblasti výživy a stravování a především rozsáhlá 

část zabývající se cvičením, různorodými tréninky (hubnutí, nabírání svalů, rýsování), a 

diváckými soutěžemi v posilování. Např. soutěž „Do formy s Muscle & Fitness“, v níž 

soutěžící usilují o nejlepší fyzické proměny těla v krátkém čase tří měsíců pod dozorem 

specializovaných nutričních a tréninkových odborníků.
186

 

 V rámci magazínu jednou za čas také vychází speciální tematické časopisy – tzv. 

speciály, které se podrobně věnují konkrétním oblastem. Jde např. o „Zásobník cviků“ 

představující specializovaný manuál nejdůležitějších cviků pro muže a ženy, či „Pevné 

břicho – štíhlý pás„ s 50 nejlepšími cviky na břicho různé obtížnosti pro muže i ženy 

anebo „Výživa“ věnující se zdravému životnímu stylu a stravování. 

 

 

3. 1. 2 Časopis „Dieta“ 

Lifestylový časopis Dieta existuje na českém trhu od roku 2004 a vychází ve 

vydavatelství Mladá fronta, a.s., se sídlem Mezi Vodami 1952/9, Praha 4, která je ve 

vlastnictví podnikatele Františka Savova. Vydavatelství Mladá fronta, a.s. bylo založeno 

roku 1945 a nyní vydává rozsáhlé množství lifestylových časopisů v ČR. 

Šéfredaktorkou magazínu Dieta je aktuálně k měsíci březen 2014 Mgr. Petra 

Lamschová a v rámci periodicity se jedná o měsíčník, kde připadá 11 vydání na rok. 

Letní vydání časopisu za červenec a srpen vychází jako jedno společné dvojčíslo.  

Obvyklý rozsah časopisu se pohybuje mezi 108 až 150 stranami a formát je 20,0 

x 26,5 s vazbou V2. Dle vydavatelství Mladá fronta, je aktuální prodaný měsíční náklad 

55 000 výtisků.
187

 Media projekt však jako nejaktuálnější data z roku 2013 uvádí 31 484 

prodaných výtisků
188

 a ABC ČR uvádí za leden 2014 prodaný náklad 32 327 výtisků.
189
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Co se následně čtenosti týče, Média projekt též z roku 2013 uvádí číslo 90 000. Jako 

obvyklého typického čtenáře časopisu vydavatelství charakterizuje ženu ve věku 19 – 

39 let se středoškolským, či vysokoškolským vzděláním.  

Hlavní reprezentující webové stránky časopisu jsou na stránkách vydavatelství 

mf.cz/produkty/dieta/predplatne  a dále na webu fitweb.cz. Některé informace jsou také 

na webu pro předplatitele periodik.cz/predplatne/casopis. Webová prezentace titulu se 

však jeví jako nedostačující. V rámci mimo obsahových informací je nutné dodat, že na 

Slovensku pravidelně vychází slovenská verze časopisu Dieťa, který má však jiný obsah 

a vychází odděleně pod jiným vydavatelem Sollertia, s.r.o. pod vedením Renáty 

Krausové.
190

 

Lifestylový časopis Dieta je oproti předchozímu magazínu Muscle & Fitness 

odlehčenější verzí, která je prioritně určená pro ženské publikum. Muscle & Fitness se 

pohybuje na úzké hranici mezi lifestylem a manuálem pro vrcholové sportovce, přičemž 

tento magazín Dieta je typický lifestyle se zaměřením na zdravý životní styl. Zdraví má 

v časopise stejně velké, či dokonce nadřazené postavení vůči vzhledu. Tělesné a duševní 

zdraví a spokojenost se sebou samým a vlastním tělem je stavěno nad vzhled. Tím se 

časopis snaží eliminovat různé formy posedlosti po dokonalém těle, které často končí 

chorobami jako anorexie, či bulimie. Obsah časopisu je zaměřen na tvarování postavy 

cvičením a správnou stravou a radí čtenářkám jak tvarovat a lehce posílit svalstvo. 

Časopis působí dojmem rádce, či osobního fitness trenéra pro aktivní ženy, které chtějí 

změnit způsob svého života. Snaží se přinášet nové trendy ze světa a opět se jedná o 

kombinaci teoretických článků a praktických příkladů. Časopis obsahuje tréninkové 

plány na různé svalové partie, konkrétní jídelníčky pro ideální postavu a zdravé tělo a 

také nechybí fotografiemi obohacené manuály správného provedení všech 

prezentovaných cviků. Časopis ale není orientován pouze na samotný trénink a stravu, 

ale zaobírá se širokou škálou témat z oblasti zdravého životního stylu.
191

 

Hlavní zavedené rubriky časopisu jsou „Novinky“, které obsahují nejnovější 

trendy ze světa cvičení, jídla, hubnutí, krásy a relaxace. Dále následuje rubrika „Štíhlá 

s dietou“ obsahující především praktické rady v oblasti hubnutí obohacené o životní 

                                                                                                                                               
189
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osudy a úspěchy těch, kterým se přání štíhlé postavy vyplnila. Rubrika „Menu s dietou“ 

se soustředí na zdravou stravu a především konkrétní příklady jídelníčků, které mohou 

čtenáři vyzkoušet v praxi. Část „Krásná s dietou“ obsahuje užitečné tipy ze světa módy 

a kosmetiky pro konkrétní roční období a rubrika „Relax s dietou“ se soustředí na 

vnitřní klid a stránku psychického zdraví. Tomu nejdůležitějšímu prvku v boji za ideální 

postavou, tréninkům na míru, je pak věnován prostor v rubrice „Ve formě s dietou“. 

Stejně jako u předchozího časopisu jsou i zde oblíbené soutěže. Zde se nachází např. 

letní soutěž „Hubneme do plavek“, v níž čtenářky v časovém intervalu soutěží 

v přeměně svých tělesných partií.
192

 

Ve spolupráci s časopisem vyšly také speciální knihy „Jídlo jako životní styl I. a 

II.“ a dále „12 Jídelníčků pro celý rok“, jejímiž autory je právě šéfredaktorka časopisu 

Petra Lamschová a mediálně známý poradce v oblasti výživy a cvičení Petr Havlíček.
193

 

 

 

3. 1. 3 Časopis „Blesk zdraví“ 

Český lifestylový časopis Blesk zdraví začal vycházet v roce 2006 jako 

čtvrtletník. Od roku 2007 ale vychází pod vydavatelstvím Ringier Axel Springer CZ, 

a.s. jako měsíčník s 12 čísly v roce (včetně letních měsíců). Toto vydavatelství bylo 

nyní v roce 2014 odkoupeno od švýcarského koncernu Ringier Axel Springer Media 

AG společností Rongosor, a.s. jejímž majoritním vlastníkem je Daniel Křetínský.
194

  

Magazín se svojí cenou 24 Kč spadá vůči předešlým prezentovaným 

exkluzivním lifestylovým časopisům do kategorie levného průměrného lifestylu, který 

spojuje zdravý životní styl a prvky bulváru. To mu však neubírá na úspěšnosti, neboť 

z údajů o čtenosti je zřejmá jeho oblíbenost u českého publika. Podle dat z Media 

projektu byla čtenost v roce 2013 až 112 000. Média projekt dále uvádí průměrný 

prodaný náklad za jeden měsíc v roce 2013 - 25 923 výtisků.
195

 Dále ABC ČR za měsíc 

leden roku 2014 uvádí 30 767 kusů prodaného nákladu.
196

 Šéfredaktorkou celé skupiny 
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lifestylových časopisů Blesk, potažmo konkrétně časopisu Blesk zdraví, je od roku 2004 

novinářka Monika Mužíková Sokolová. Časopis standardně obsahuje 68 stran a je 

tisknut na formát 21,5 x 28,1 cm.
197

 

Jako reprezentující web časopisu společnost Ringier Axel Springer uvádí 

poněkud zavádějící stránky bleskprozeny.cz a pak odkaz na vydavatelství 

ringieraxelspringer.cz/inzerce/blesk-zdravi. Zde však ani na jednom z primárních webů 

nejsou o časopisu samotném žádné relevantní informace. Jediné informace najdeme 

pouze na webu periodik.cz/predplatne. O to zajímavější je, že se Blesk zdraví jako 

jediný ze zkoumaného vzorku časopisů postaral o svou prezentaci v encyklopedii 

wikipedia.org. 

Po obsahové stránce se časopis věnuje především tématu zdravého životního 

stylu ve spojitosti s wellness, stravováním a pohybovými aktivitami. Fitness je 

nastíněno mnohem obecněji a přijatelněji pro širokou veřejnost. Jsou zde také 

zobrazovány konkrétní příklady tréninků obohacené o fotografie a rady odborníků 

ohledně různých civilizačních chorob a problémů spojených s konkrétním ročním 

obdobím (např. alergie, hemoroidy, poruchy spánku, anorexie, padání vlasů, křečové 

žíly, ekzém atd.), které lze řešit úpravou životního stylu, homeopatií a dalšími 

různorodými způsoby. Dále jsou přítomny rozdílné diety, rady v kosmetice a kulinářské 

tipy pro zdravé recepty. Vše je ale oproti předchozím časopisům prezentováno bez 

důrazu na vzhled. Problematika zdravého životního stylu je v časopise prezentována 

v duchu vydavatelství Ringier Axel Springer, kdy obsah je bohatě protkán odlehčenými 

bulvárními tématy, které se cvičením, stravou a zdravím nemají vždy mnoho 

společného. Časopis ale a poměrně nízkou cenu skýtá velké množství informací vedoucí 

k jedinému cíli – být spokojený a zdravý.
198

 

Mezi obvyklé rubriky patří zejména „Zajímavosti a noviny“, dále „Téma 

měsíce“, které obsahuje články především s radami ohledně zdravotních problémů, 

následují „Rozhovory“ o zdravém životním stylu se známými osobnostmi a doktory, 

„Kondice a krása“ se zaměřuje na cvičení, jídlo, zdraví a kosmetiku a poslední rubrika 

„Jídlo“ prezentuje zdravé a na pohled chutné recepty.  Vše pak uzavírá velký měsíční 

horoskop.
199
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3. 1. 4 Časopis „Nová Regena“ 

Český lifestylový magazín s názvem Regena začal vycházet v roce 1990 a na 

českém trhu pod dnešním názvem Nová Regena započal vycházet v roce 2009 ve 

vydavatelství WDO Pictures, s. r.o. s adresou Severovýchodní II, Praha 4. Toto 

vydavatelství vydává pouze časopis Nová Regena a je sním pevně spjato. V rámci 

periodicity časopis vychází jako měsíčník, kdy na rok připadá 10 čísel, neboť letní a 

vánoční období vychází jako dvojčíslo na dva měsíce následující po sobě. Stejně jako 

v případě Muscle & Fitness není čtenost ani prodaný náklad časopisu Nová Regena 

sledován Media projektem a taktéž ABC ČR nevěnuje časopisu pozornost. Na 

webových stránkách e-regena.cz, které jako jediné časopis reprezentují, je pro inzerenty 

uváděn tištěný náklad (nikoli prodaný náklad) 40 000 výtisků na měsíc.
 200

 Od počátku 

až do současnosti roku 2014 je šéfredaktorkou časopisu astroložka Pavla Vojířová. Jako 

svou cílovou skupinu časopis uvádí ženy i muže bez nějakého většího rozdílu a bez 

omezení věku i vzdělání, kteří mají hlubší zájem o zdraví, potažmo zdravý životní styl 

jako součást každodenní reality. Časopis vychází ve formátu 17,8 × 26,5 cm a na 

českých stáncích je k dostání za 33 Kč, čímž společně s titulem Blesk zdraví spadá spíše 

do průměrného levnějšího lifestylu. V případě Nové Regeny ještě jakéhosi 

undergroundu specificky se věnující životnímu stylu.
201

 

Po tematické a obsahové stránce se časopis primárně zaměřuje na zdraví, 

medicínu a alternativní způsoby uzdravování. Od prvního časopisu Muscle & Fitness, 

přes tituly Dieta a Blesk zdraví až Nové Regeně došlo k výraznému posunu od důrazu 

na kult krásy ke kultu zdraví, klidného psychického rozpoložení a především vnitřní 

krásy. Kromě alternativní medicíny časopis obsahuje i články ze světa lékařství a 

nastiňuje zdravý životní styl jako prevenci zdravotních problémů. Je prezentována 

zdravá výživa a doplňky stravy, homeopatika a byliny a velmi velký důraz je kladen na 

psychickou a duchovní stránku zdraví. Dále je zastoupena i esoterika, astrologie a víra 

v samoléčení jako vyšší moc uzdravování. V porovnání s titulem Blesk zdraví zde chybí 

početné informace ze světa sportu, tréninkových plánů a bulvárnějších témat. Objevují 

se pouze články související se zdravím a nikoli vzhledem. Např. funkční posilování 

pánevního dna, či cviky na krční páteř.
202
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Časopis není tradičně rozdělován na rubriky, jak tomu bylo u předchozích titulů, 

ale na první straně tkví výrok: „Z obsahu vybíráme“, pod čímž je nastíněn rozpis všech 

článků, tak jak jsou za sebou. Příklad tradičního obsahu je např.: detoxikace, pitný 

režim, zdravé zuby, vitamíny ABCDE, rozhovory s významnými lékaři a osobnostmi 

reprezentující zdravý životní styl, očista střev, akupunktura, význam minerálů, zdravá 

pokožka aj. Články jsou velmi rozsáhlé, a proto je takové uspořádání možné.
203

 

 

 

3. 2 Metody výzkumu – charakteristika 

  

3. 2. 1 Kvantitativní metoda výzkumu 

 Kvantitativní obsahová analýza v této diplomové práci slouží především 

k odhalení základní četnosti tematické agendy sledovaných časopisů a rozklíčování její 

různorodosti. Tedy ke zjištění jakými tématy se dané mediální obsahy ve sledovaných 

časopisech zabývají primárně, pravidelně a jakým tématům je věnována menší 

pozornost, anebo popř. slouží pouze jako občasná výplň hlavních textů. Dále je možné 

zjišťovat, jak velký prostor média těmto tématům věnují, jak se měnil obsah vzhledem 

k vývoji časové linie, či je možné výsledky z odlišných médií dále porovnávat.
204

 

 Mezi hlavní znaky kvantitativní obsahové analýzy, která bývá často označována 

zjednodušeně pouze jako obsahová analýza, patří „vysoká míra strukturovanosti, a s tím 

spojený vysoký stupeň ověřitelnosti“.
205

 Metoda ve svém jádru „využívá kvantifikaci a 

je založena na využívání statistických procedur a je jejím kladem zpracovat velké 

množství textů“.
206

 Následně získáváme velmi přesné výsledky, které jsou číselně a 

v přehledné formě zaznamenány v tabulkách a grafech jako statistická data.
207

 Helmut 

Scherer analýzu definuje jako: „kvantitativní výzkumnou metodou pro systematický a 
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intersubjektivně ověřitelný popis komunikačních obsahů, vycházející z vědecky 

podloženého kladení otázek.“
208

 

 Mezi důležitější znak a výhodu analýzy pak patří její extrémní objektivnost 

výsledků šetření, které nejsou ovlivněny kódovačem, autorem daného zkoumání a jeho 

případnými subjektivními názory a soudy.
209

 

 V rámci metodologie zde naznačím hlavní kroky kvantitativní analýzy, které 

využiji v empirické části pro zjišťování základní četnosti, jakožto nástroje pro primární 

a stěžejní kvalitativní analýzu. Z počátku kvantitativního zkoumání je zapotřebí určit cíl 

analýzy v podobě výzkumné otázky. Výzkumná otázka tvoří první bod a na základě této 

definované otázky je následně získána představa, čemu se budeme v mediálních 

obsazích věnovat. Přecházíme k druhému bodu, a sice definici konkrétního výběrového 

souboru, který je vymezen z hlediska dvou hlavních faktorů – z hlediska času (časové 

linie daného zkoumaného souboru) a z hlediska vybraného konkrétního média. V mém 

zájmu je sledovat výzkumný soubor jako celek a tudíž vynechávám krok, kdy je vybírán 

konkrétní výběrový vzorek. Nyní přichází na řadu třetí bod, kterým je zvolení kódovací 

jednotky měření. Kódovací jednotka je ta nejmenší a základní jednotka ve výzkumném 

souboru, kterou budeme měřit a zaznamenávat. Čtvrtým bodem je vytvoření 

proměnných. V pátém bodu poté nastává samotná analýza neboli kódování, během níž 

jsou všechny kódovací jednotky posuzovány z hlediska těchto proměnných, které se 

člení na různé kategorie. Stěžejní částí procesu je vytvoření obsahových kategorií, do 

kterých jsou všechny jednotky následně začleňovány. Kategorie musí být vytvořeny tak, 

aby každá kódovací jednotka byla zařazení schopná do některé z nich, přičemž se 

vzájemně vylučují. Tyto proměnné a kategorie jsou zakotveny v tzv. kódovací knize 

(kódovacím manuálu), na jejímž základě přidělujeme kódovacím jednotkám numerické 

hodnoty dle odpovídajících kategorií.
210

 

 Výsledkem analýzy jsou poté získaná data jakožto kvantitativní rozbor 

sledovaných mediovaných obsahů, které zachycují určité charakteristické aspekty v 

chování konkrétních médií a jejich agendy.
211
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3. 2. 2 Kvalitativní metoda výzkumu 

 Kvalitativní výzkum již nevyužívá statistickou kvantifikaci, ale „Někteří 

metodologové chápou kvalitativní výzkum jako pouhý doplněk tradičních kvantitativních 

strategií, jiní zase jako protipól nebo vyhraněnou výzkumnou pozici ve vztahu 

k jednotné, na přírodovědeckých základech postavené vědě.“
212

 V mé práci bude právě 

kvalitativní metoda analýzy stěžejní a zjištění základní kvantity bude pouze prostředek 

pro její naplnění. Na rozdíl od klasické kvantitativní obsahové analýzy není u 

kvalitativního zkoumání žádným způsobem generován obecný způsob a předurčené 

kroky provádění metody. Postup a jednotlivé části nejsou žádným předepsány, ale závisí 

na výzkumníkovi a cíli výzkumu.
213

 

 Kvantitativní analýza měla mnohem rychlejší vývoj a některé definice 

kvalitativní analýzy se přímo odvíjejí od kvantity jako primárního faktoru. Strauss a 

Corbinová např. kvalitativní výzkum definují jako: „Jakýkoliv výzkum, jehož výsledků 

se nedosahuje pomocí statistických procedur nebo jiných způsobů kvantifikace.“
214

 

 U tohoto druhu analýzy je měřena informační kvalita textu vzhledem k faktu, že 

jednou z primárních funkcí mediálních obsahů je funkce informativní. V rámci této 

informativní úlohy mají média odpovědnost ke společnosti, svým čtenářům, potažmo 

tématům, kterým se v obsazích věnují.
215

 Lutz Hagen v publikaci Analýza obsahu 

mediálních sdělení jako kritéria informační kvality uvádí tři hlavní prvky „relevance, 

pravdivost a srozumitelnost“.
216

, kde relevanci představuje jako článek, jehož 

informační podstata je pro čtenáře určitým způsobem významná, nebo nějak užitečná. 

Jako čtvrtý bod je možné doplnit o kritérium pravdivosti. Ostatní v publikaci zmíněná 

kritéria neuvádím, neboť se soustředí spíše na agendu zpravodajství a ve své práci 

s lifestylovým obsahem bych je nemohl využít. 

 Metodolog Creswell ve své publikaci Qualitative inquiry and research sesign 

kvalitativní metodu výzkumu definoval jako: „proces hledání porozumění založený na 
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různých metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského 

problému. Výzkumník vytváří komplexní, holistický obraz, analyzuje různé typy textů, 

informuje o názorech účastníků výzkumu a provádí zkoumání v přirozených 

podmínkách.“
217

 

 Velkou výhodou kvalitativní analýzy je zkoumání do hloubky a struktury textu, 

kdy nezůstává pouze u analýzy na povrchu, jak tomu bývá u kvantitativních rozborů. 

Následná komparace výsledků je následně mnohem podrobnější a podává detailnější 

obraz informačního obsahu. Nevýhodou výzkumu je fakt, že bývá označován za 

subjektivní, kdy výzkumníkovi osobní preference mohou, ovšem nemusí, ovlivnit 

výsledek. 

Hendl také poukazuje na velmi důležitý fakt, že u kvalitativního výzkumu 

nepřicházíme s domněnkami a určitými hypotézami, které bychom chtěli dále ověřit. 

Naopak se v průběhu výzkumu snažíme dopátrat překvapivého objevu, něčeho zcela 

nového a neočekávaného: „Data se induktivně analyzují a interpretují. Kvalitativní 

výzkumník nesestavuje ze získaných dat skládanku, jejíž konečný tvar zná, spíše 

konstruuje obraz, který získává kontury v průběhu sběru a poznávání jeho částí.“
218

 

V průběhu výzkumu se tedy vytváří dedukce a induktivní závěry, během nichž 

objevujeme něco zcela nového. 

Aby bylo provedení kvalitativní analýzy úspěšné, Strauss a Corbinová dále 

vyzdvihují několik primárních dovedností, které je třeba ovládat. Jde o „Dovednost 

odstoupit a kriticky analyzovat situaci, rozeznat a vyhnout se zkreslení, získat platné a 

spolehlivé údaje a konečně schopnost abstraktního myšlení“.
219

  

V současné době se již stalo běžné využívání obou metod zároveň: „Mluvíme o 

smíšených plánech výzkumu a smíšených výzkumných metodách.“
220

 Metody se pro 

daný výzkum nevybírají podle nahodilých postupů, nýbrž podle výsledků, kterých je 

potřeba ve výzkumu dosáhnout. Obě analýzy mají své klady a zápory a jejich spojením 

                                                 
217

 RESWELL, John W. Qualitative inquiry & research design: choosing among five traditions. 

Thousand Oaks: Sage Publications, 1998 In: HENDL, Jan. Základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. 

Praha: Portál, 2012, 407 s. ISBN 978-802-6202-196., s. 48 
218

 HENDL, Jan. Základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012, 407 s. ISBN 978-802-

6202-196., s. 50 
219

 STRAUSS, Anselm L a Juliet M CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky 

metody zakotvené teorie [online]. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1999, 196 s. ISBN 80-85834-60-x., s. 11 
220

  HENDL, Jan. Základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012, 407 s. ISBN 978-802-

6202-196., s. 62 



   

 

62 

  

může v daných výzkumech dojít k nejideálnějšímu výsledku zkoumání. Kombinaci 

obou metod v jednom výzkumu se pak říká triangulace.
221
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4. Empiricko-analytická část 

 

4. 1 Kvantitativní analýza vybraných titulů 

 

4. 1. 1 Výzkum 

 Ve své diplomové práci jsem se zabýval problematikou zdravého životního stylu 

a ideálu krásy ve čtyřech českých tištěných lifestylových časopisech Muscle & Fitness, 

Dieta, Blesk zdraví a Nová Regena a především jejich osobitým a individuálním 

přístupem k této problematice. Časopisy jsem sledoval po období ½ roku od května 

roku 2013 do října roku 2013. Jelikož jde o měsíčníky, délka sledovaného období 

nebyla ustavena pro potřebu zmapovat dlouhodobý vývoj na základě početně velikého 

vzorku, nýbrž pouze zohlednit, jak se tematický přístup ke zdravému životnímu stylu 

měnil spolu se změnou ročního období. Za celé období tedy bylo analyzováno celkem 

22 lifestyových časopisů. 

 Pro své záměry jsem se rozhodl použít kombinaci obou výzkumných metod 

zohledňující výsledky kvantitativní i kvalitativní analýzy. Je však třeba znovu zdůraznit, 

že kvantitativní obsahovou analýzu provádím primárně pro zjištění základní četnosti 

tematické agendy a je pojata jako pomocný prostředek k realizaci primární kvalitativní 

analýzy. Kvantitativní analýza není tedy rozvedena do maximálních detailů a 

zkoumaných hypotéz, neboť to není pro cíl mé práce žádoucí. Její základní výsledky 

v podobě výzkumných otázek vytváří půdu pro zkoumání informační kvality. 

 V rámci kvantitativní analýzy jsem si nejprve vytvořil základní a poté doplňující 

výzkumné otázky a na jejich základě určil rozsah výběrového souboru, který podrobím 

analýze. Dále jsem si stanovil základní kódovací jednotku měření, které se budu 

v obsazích analyticky věnovat a určil sledované proměnné. Následně jsem na základě 

teoretických definic životního stylu, které jsou obsaženy v teoretické části této 

diplomové práce (především od autorů Duffková a spol.), a sledovaného lifestylového 

obsahu zkoumaných titulů, vytvořil obsahové kategorie k těmto proměnným. Proměnné 

a obsahové kategorie jsem následně zanesl do kódovací knihy (Viz příloha č. 1: 

Kódovací kniha), dle níž proběhlo samotné kódování a zaznamenání do přehledných 

tabulek. 

 Při analýze musí být zohledněn fakt, že všechny sledované časopisy se dle 

teoretické definice a dělení ve svých obsazích komplexně zabývají problematikou 
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životního stylu, a tudíž byla při vytváření obsahových kategorií tato tematika brána jako 

všudypřítomná. Této tematice se budu souhrnně věnovat prostřednictvím různých 

kategorií. 

 

 

4. 1. 2 Výzkumné otázky 

 Pro kvantitativní výzkum své práce jsem vytvořil následující výzkumné otázky, 

jejichž objasnění mi pomůže při vytváření výzkumného vzorku pro studium kvality: 

 

První výzkumná otázky VO1: 

„Jaká byla skladba tematické agendy z hlediska četnosti ve zkoumaných lifestylových 

časopisech se zaměřením na zdravý životní styl?“ 

 

Druhá výzkumná otázka VO2: 

„Jaký byl rozsah článků v návaznosti na tematickou agendu ve zkoumaných 

lifestylových časopisech se zaměřením na zdravý životní styl?“ 

 

Třetí výzkumná otázka VO3: 

„Měnila se z hlediska četnosti základní tematická agenda mediálních obsahů o zdravém 

životním stylu v průběhu sledovaného období?“ 

 

 

4. 1. 3 Výběrový soubor 

Primární výběrový soubor představuje výše zmíněné čtyři lifestylové časopisy – 

Muscle & Fitness, Dieta, Blesk zdraví a Nová Regena z období 6 měsíců květen – říjen 

roku 2013. V rámci kvantitativní analýzy jsou tituly pojaty zcela komplexně, kdy je 

zkoumán téměř veškerý obsah časopisů. Výsledek kvantitativního šetření mi pomůže 

zúžit a redukovat výběrový soubor pro následné potřeby kvalitativní analýzy, protože 

tituly jako celek by nebylo možné adekvátně kvalitativně analyzovat. 
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4. 1. 4 Základní kódovací jednotka 

Jako základní kódovací jednotku, které se ve zkoumaném výběrovém souboru 

budu věnovat, jsem stanovil redakční příspěvek v podobě autorského článku. Článek 

musí být zřetelně ohraničen titulkem a závěrem, tak aby byl očividný začátek a konec 

jednotky. Své rozhodnutí dokládám citací: „Příspěvkem chápeme graficky ucelenou 

žurnalistickou jednotku s nadpisem nebo samostatný obrazový příspěvek s textem, 

obrazový materiál k textovým příspěvkům se pokládá za součást příslušného textu.“
222

 

Za kódovací jednotky jsou považovány pouze redakční články, které určitým způsobem 

odrážejí jedno jediné primární téma. Nebude tedy v žádné analýze věnována pozornost 

těmto žurnalistickým jednotkám: profilům s rozhovory, životním příběhům a zpovědím 

celebrit, soutěžím, novinkám, kvízům, hádankám a dopisování (zpětné vazby od 

čtenářů). Především zmíněné rozhovory a životní příběhy nejsou zahrnuty, neboť 

obsahují příliš rozmanitý obsah, respektive tři a více kategorií v krátkém textu a jde tedy 

o nahromadění všech zkoumaných prvků do jednoho krátkého útvaru, který se tak pro 

můj způsob analýzy stává příliš rozmanitým a neuskutečnitelným. Mým cílem je 

diferencovat tematickou agendu jednotlivých titulů, přičemž různorodými kategoriemi 

přesycené rozhovory by zastupovaly spíše obecné stanovisko. Dále soutěže z oblastí 

vzhled, fitness a kulturistika též nejsou zahrnuty, neboť primárně obsahují fotografie, 

míry soutěžících a samotný text je strukturovaný do strohých výsledků soutěže. 

 

 

4. 1. 5 Charakteristika a seznam proměnných 

 Poté, co jsem identifikoval základní kódovací jednotku, která bude ve 

výběrovém souboru úmyslně vyhledávána, je zapotřebí určit charakterizující znaky, 

podle kterých se kódovací jednotky budou následně rozdělovat. Podmínkou je, že „musí 

být přiměřené, ale také snadno použitelné.“
223

 Toto zajišťují proměnné a jejich 

obsahové kategorie, podle kterých jsou všechny kódovací jednotky roztříděny. Dále je 

také nutné přetransformovat obsahové kategorie na měřitelné velikosti, kdy ke každé 

variantě bude přiřazen číselný kód pro její identifikaci v záznamovém archu. 
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 „Číselné hodnoty, které přidělíme určitým charakteristikám, mohou 

představovat zásadně odlišné údaje. Mohou sloužit jako ryzí pojmenování (nominální 

škála), mohou ukazovat pořadí mezi určitými jevy (ordinární škála), nebo mohou být 

pravými hodnotami (metrická škála).“
224

 

 Je důležité podotknout, že u výše zmíněného nominálního škálování neexistuje 

žádný vztah mezi přiřazeným číslem a proměnnou, potažmo obsahovou kategorií. Jde 

pouze o označení bez nějakého hlubšího úmyslu. Oproti tomu v případě metrické škály, 

jsou přidělená čísla skutečnou hodnotou a spolu s označením tak plní dvojí funkci. 

K tomu v praxi dojde např.: když zjišťujeme rozsah kódovacích jednotek u tištěných 

médií.
225

 

 Proměnné je možné diferencovat na dva základní typy – identifikační a 

analytické proměnné. Identifikační proměnná „slouží pouze pro identifikaci příspěvků a 

umožňuje zpětně nalézt v médiích už analyzované příspěvky“
226

, přičemž s ní může být 

označena jakákoli kódovací jednotka. Na druhou stranu analytické proměnné primárně 

„slouží k zodpovězení zadaného tématu a jsou zčásti formulovány jen abstraktně“.
227

 A 

tak může někdy dojít ke sporu, co je vlastně měřeno. 

 

Při vytváření kódovací knihy byly v této práci využity následné proměnné: 

1) Druh časopisu 

2) Obecné téma příspěvku 

3) Specifické téma příspěvku 

4) Rozsah příspěvku 

5) Měsíc, ve kterém příspěvek vyšel 

 

 Každé z vyjmenovaných proměnných byly přiřazeny obsahové kategorie (Viz 

příloha č. 1: Kódovací kniha). První proměnná „Druh časopisu“, byla detailně 
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rozebrána již v předešlé kapitole Charakteristika zkoumaných titulů. Nicméně druhá a 

třetí proměnná zaměřující se na obecné a specifické téma příspěvku obsahují velké 

množství kategorií, které před samotnou kvantitativní analýzou vyžadují detailnější 

přiblížení. Neboť primárně těchto kategorií je v analýze využíváno k rozřazení 

kódovacích jednotek a zjištění různorodého poměru tematické agendy. 

 

 Proměnná s názvem „Obecné téma příspěvku“ se sestává ze tří základních 

kategorií: fyzické biologické zdraví, psychické zdraví a sociální zdraví. Rozdělení na 

tyto tři základní obsahové kategorie jsem zvolil na základě teoretické části této 

diplomové práce, kde je zdravý životní styl vysvětlen a odborně doložen jako soubor 

právě těchto tří prvků. Kvantitativní analýza pokračuje proměnnou s názvem 

„Specifické téma příspěvku“, kde je daný článek dále hodnocen a zařazen dle 

konkrétnějších 11 obsahových specifických kategorií. Přičemž v průběhu a následných 

výsledcích kvantitativní analýzy je těchto 11 kategorií rozšířením tří základních 

kategorií, což zajišťuje větší přesnost výzkumu Respektive zařazení příspěvku do 

obecného tématu, už jistou měrou předurčuje zařazení do specifické kategorie. Dále 

jsem popsal a identifikoval všechny užívané kategorie druhé a třetí proměnné: 

 

Fyzické biologické zdraví 

o Pohybové aktivity 

 Do kategorie pohybových aktivit jsem zařadil články tematicky se věnující 

kondičnímu cvičení, konkrétním tréninkům a cvikům s cílem upevňovat 

zdraví, zpevnit tělesný korpus, formovat postavu, hubnout, či nabírat svaly. 

Dále články věnující se různorodým sportům, a to především s důrazem na 

fitness a kulturistiku. Do této kategorie jsou také zahrnuty články věnující se 

posilování vůle a motivace ke sportu a příspěvky pokrývající sportovní 

potřeby jako vhodné oblečení, boty na běh atd. 

o Stravování a výživa 

 Do kategorie stravování a výživa byly zařazeny příspěvky týkající se správné 

a doporučované výživy s důrazem na diety a příklady jídelníčků. Dále jsou 

zohledněny potravinové a výživové doplňky, respektive suplementy od 

vitamínů až po široké spektrum sportovních nápojů. Do podkategorie též 

patří pitný režim, s ním spojené minerály a články rozebírající různé kvality 

vod – např. přírodní prameny, voda z vodovodu atd. Také jsou zde zahrnuty 
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léčivé byliny určené pro přípravu pokrmů a čajů a nemalou část této 

podkategorie tvoří kulinářství a recepty pro upevňování zdraví. 

o Zdravotní problémy a hrozby 

 Do kategorie zdravotní problémy jsou zařazovány příspěvky uvádějící 

nějaký zdravotní problém, chorobu, či potenciální zdravotní hrozby, 

nejčastěji typologie civilizačních chorob, a jejich následné řešení, nejčastěji 

v podobě změny životního stylu. Popř. změny jednoho, či více konkrétních 

aspektů v rámci zdravého životního stylu. V článcích zařazených do této 

kategorie hraje primární roli buď zdravotní problém, který je podrobně 

rozebrán a následuje, jak problém řešit. Či je prezentována speciální změna 

životního stylu, která řeší široké kvantum vyjmenovaných potíží. 

o Lékařství 

 Do kategorie lékařství jsou oproti předchozí kategorii zahrnovány příspěvky 

tematicky se věnující léčení z pohledu moderní medicíny, primárně jde o 

nové metody operací a zákroků, inovativní medikamenty na trhu a též řešení 

zdravotních problémů. V příspěvcích zařazených do této kategorie hraje 

hlavní roli lékařská metoda, procedura, či medikamenty z odborného 

lékařského hlediska profesionální medicíny a až poté navazuje široké 

množství problémů, které daná novinka potenciálně může léčit. 

o Alternativní medicína  

 Kategorie alternativní medicína obnáší důležité útočiště pro články 

zabývající se alternativními způsoby léčení, které byly v minulosti spojeny 

s úspěšným vyléčením nějakého problému – je tedy na místě přikládat jim 

určitý respekt v rámci upevňování fyzického zdraví bez předpojaté skepse. 

Například jde o léčivou moc kamenů, akupunkturu, problematiku lidských 

čaker, čarující šamany, či reflexologii. Jsou zde také zařazeny meditace a 

masáže. Pozor, jde o kontext příspěvku. Meditace a masáže jsou zahrnuty, 

pokud jsou prezentovány jako alternativní způsob fyzického léčení. Druhá 

alternativa viz „Relaxace“ níže. 

o 6. Hygiena a péče o tělo 

 Kategorie hygiena a péče o tělo byla vytvořena pro speciální oblast 

příspěvků, kde jsou články tematicky orientovány jednak na uspokojivý 

vnější vzhled a zároveň zdraví těla spojené s výživou a jinými faktory. Jde 
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např. o stav vlasů, pokožky, zubů, nehtů. Jsou zde zahrnuty i témata z oblasti 

módy a kosmetiky jako podpůrného faktoru biologické vnější krásy a zdraví. 

 

Psychické zdraví 

o Relaxace, klid a odpočinek 

 Do kategorie relaxace, klid a odpočinek pro ukázku např. patří články o 

různých způsobech trávení volného času, obsahující příspěvky o přírodě, 

lázních, tipech na dovolenou, či relaxační praktiky. Právě výše zmíněné 

meditace a masáže spadají do této kategorie, pokud kontext příspěvku hovoří 

o jejich přínosu v rámci psychické úrovně. Tedy, že vedou k uvolnění a 

dobré náladě a není zohledňováno fyzické biologické léčení. Na závěr této 

kategorie nutno podotknout, že i kulturní život v podobě např. čtení 

literatury byl zahrnut právě sem. 

o Psychické problémy 

 Do kategorie psychické problémy jsou zařazeny články tematicky se 

zaměřující na psychické poruchy, hrozby, jejich prevence a případná řešení. 

Jde například o různé druhy závislostí, zlozvyků, posedlostí, či psychických 

poruch jako je např. anorexie, či bulimie. Jsou zde také zařazeny články 

zabývající se různými strachy a fobiemi. 

o Bydlení a životní prostředí 

 Je vědecky dokázáno, že naše bydlení a prostředí, ve kterém žijeme, nás 

velmi silně psychicky ovlivňuje a příspěvky věnující se tomuto tématu jsou 

kategorizovány do sekce bydlení. Analyzované články jsou většinou 

zaměřeny na způsob bydlení dle typologie jako rodinné domy, či 

ekostavitelství a dále uzpůsobení daného místa pro ideální psychické 

rozpoložení. Jde např. o uplatnění metody Feng-šhui v bydlení, aneb jak 

správně sestavit interiér bydlení, tak aby bylo dosáhnuto harmonie energie, 

dobré nálady a zdraví. Dále sem patří např. problematika elektrosmogu. 

 

Sociální zdraví 

o Partnerské vztahy 

o Rodinné a přátelské vztahy 
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 Do kategorií partnerských a rodinný vztahů byly krom příspěvků zcela 

vystihující název kategorie zařazeny články např. o plánování potomka, či 

snaha o porozumění druhému pohlaví. 

 

Další proměnná s názvem „Rozsah příspěvku“ je členěna na tři části dle počtu 

stran, a sice příspěvek pokrývající méně než jednu stranu, příspěvek v rozmezí dvě až tři 

strany a příspěvek delší než tři stany. Proměnná pro zjištění základního rozsahu 

vzhledem k základní tematické agendě byla zařazena z důvodu kontextualizace 

důležitosti sbíraných dat. Nejsou počítány konkrétní znaky, neboť celý výzkumný 

vzorek je analyzován v tištěné podobě a celý výzkumný soubor nebyl v elektronické 

podobě k dispozici. Je sledován komplexní rozsah příspěvků včetně grafických prvků a 

fotografií, kterým je také věnována část v kvalitativní analýze. 

Poslední proměnná s názvem „Měsíc, ve kterém příspěvek vyšel“, je rozdělena 

na šest kategorií – květen, červen, červenec, srpen, září a říjen. Zanesení této proměnné 

do kvantitativního výzkumu má za úkol vysledovat změnu tematické agendy se změnou 

ročního období v konkrétních titulech a následně vytvořit podnět pro podrobnější 

zkoumání v kvalitativní analýze. 

Na závěr rozboru zkoumaných proměnných je nutno podotknout, že fyzické, 

sociální i psychické zdraví je pro přehled rozděleno na samostatné kategorie, nicméně 

v reálném životě se tyto kategorie prolínají. Např. Sociální vztahy mají vztah na naši 

psychiku a určité psychické rozpoložení má pak dalekosáhlé důsledky v utváření 

fyzického zdraví. 

 

 

4. 1. 6 Interpretace výsledků kvantitativní analýzy 

 V interpretaci výsledků jsou v textu zahrnuty výsledné grafy, které jsou dále 

detailně popsány a rozebrány. Úzce souvisí s textem, a proto jsou zde zařazeny pro 

ucelený kontext a správné a přehledné pochopení výsledků. Bez takto vložených grafů, 

by text nedával kýžený smysl. Všechny ostatní materiály, jako kompletní rozsáhlé 

tabulky se všemi daty, četnostmi, procenty, kódovací kniha a záznamový arch jsou 

k dispozici v přílohách. 

V průběhu kvantitativní analýzy bylo prozkoumáno celkem 22 lifestylových 

časopisů zabývajících se zdravým životním stylem a kultem ideálu krásy. Ve všech 

případech se z hlediska periodicity jednalo o měsíčníky, přičemž pouze dva tituly 
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během měsíců červenec a srpen vyšly jako dvouměsíčník se zvýšeným počtem stran. 

Během kvantitativního zkoumání bylo celkem analyzováno 485 článků, z čehož největší 

množství článků v počtu 151 příspěvků bylo přezkoumáno v časopise Blesk zdraví, dále 

v pořadí následuje Muscle & Fitness, poté titul Dieta a nakonec časopis Nová Regena. 

Tituly Muscle & Fitness a Dieta i přes největší počet stran nedosáhly na přední příčku 

sledovaných článků primárně z důvodu enormního zastoupení inzerce, ale také 

přítomností specifických rozhovorů v podkapitole „Kódovací jednotka“ označených 

jako neanalyzovaných. Nová Regena poté obsahovala nižší počet stran a zároveň byla 

přítomna širší inzerce, často zakomponovaná do redakčního textu. Tyto základní údaje 

stručně shrnuje následující tabulka. 

 

Tabulka 1: Četnost zkoumaných článků v časopisech 

Druh časopisu 
Počet 
analyzovaných 
článků 

% 

Muscle & Fitness 121 25 % 

Dieta 110 23 % 

Blesk zdraví 151 31 % 

Nová Regena 103 21 % 

Celkem 485 100% 

 

 V rámci první výzkumné otázky VO1: „Jaká byla skladba tematické agendy 

z hlediska četnosti ve zkoumaných lifestylových časopisech se zaměřením na zdravý 

životní styl?“ jsem nejprve pro základní přehled procentuálního zastoupení tematické 

agendy prozkoumal četnost obecných témat ve všech čtyřech časopisech. Tedy jaké 

množství článků se v konkrétních časopisech věnovalo tématům: fyzické biologické 

zdraví, psychické zdraví a sociální zdraví. Primární výsledky zachycuje následující graf. 

 

Graf 1: Četnost obecných témat v analyzovaných časopisech vyjádřená v procentech 
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Z grafu je patrné, že všechny čtyři časopisy kladou největší důraz na témata se 

zaměřením na fyzické biologické zdraví, jehož zastoupení se pohybovalo mezi 81 % a 

92 %. Dále každý titul alespoň částečnou měrou přispívá k podpoře psychického zdraví, 

kdy nejhůře dopadl časopis Muscle & Fitness a zbylé tři tituly byly takřka v rovnováze 

mezi 15 % a 21 %. Nejméně je pak tematicky zastoupena kategorie sociálního zdraví, 

kdy první dva časopisy neobsahovaly ani jeden příspěvek tohoto druhu a Blesk zdraví 

spolu s časopisem Nová Regena tvořili minimální reprezentaci v podobě 5 % a 4 %. 

Následně jsem totéž zjištění četnosti tematické agendy a posléze vyjádření 

v procentech provedl u všech 11 specifických témat, kdy z důvodu většího množství 

kategorií a snahy zajistit, co největší přehlednost, je každý časopis v grafu znázorněn a 

vysvětlen samostatně. Právě tyto 4 grafy a jejich výsledky jsou tím nejstěžejnějším a 

nejdůležitějším výsledkem, určující kterým tématům je vhodné se věnovat v kvalitativní 

analýze. 

 

Graf 2: Četnost specifických témat vyjádřená v procentech – Muscle & Fitness 

 

V časopise Muscle & Fitness převažovaly články zabývající se pohybovými 

aktivitami, a to v množství až 69 %. Poněkud menší podíl 25 % v časopise pak 

zastávaly témata ohledně stravování a výživy. Tyto dvě kategorie byly pro časopis 

absolutně primární a všechna ostatní témata byla zastoupena buď velmi zanedbatelně 

v řádech několika málo procent, či se v obsazích nevyskytovala vůbec. 
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Graf 3: Četnost specifických témat vyjádřená v procentech – Dieta 

 

 V časopise Dieta je tematická agenda rozmanitější nežli u předchozího titulu. 

Nejobsáhleji je zastoupeno téma stravování a výživy v poměru 34 % k ostatním 

tématům. Na druhém místě jsou pak hojně zastoupeny pohybové aktivity v počtu 29 %. 

Ovšem v nemalém měřítku se v obsazích vyskytovaly články z tematické oblasti 

hygiena, péče o tělo a móda. A za zmínku také stojí kategorie relaxace, klid a odpočinek 

se svými 10 %. Všechny ostatní tematické kategorie byly zastoupeny v množství pod 3 

%, či vůbec a nebude jim věnována důležitost v rámci kvalitativní analýzy. 

 

 

Graf 4: Četnost specifických témat vyjádřená v procentech – Blesk zdraví 

 

U časopisu Blesk zdraví se předešlý model tematické agendy převažujících 

pohybových aktivit začíná měnit a největší zastoupení článků zde připadá oblasti 

zdravotních problémů a hrozeb s 26 %. Na dalších třech předních místech jsou po sobě 

zastoupeny kategorie stravování a výživa s 20 %, hygiena, péče o tělo a móda s 15 % a 
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12% lékařství. Na již nízkých pozicích, avšak nikoli zcela zanedbatelně se ještě 

vyskytují témata relaxace, klid a odpočinek, psychické problémy, partnerské vztahy a 

sex a pohybové aktivity, jež se všechny pohybují mezi 5 % až 6 %. Ostatní tematické 

kategorie jsou již zastoupeny velmi zanedbatelným množstvím příspěvků a opět není 

třeba jim přikládat větší pozornost. 

 

 

Graf 5: Četnost specifických témat vyjádřená v procentech – Nová Regena 

 

V časopise Nová Regena jsou nejobsáhlejšími hlavními tematickými 

kategoriemi stravování a výživa s 23 % a oblast lékařství s 22 %. Dále jsou velmi hojně 

zastoupena témata z oblasti alternativní medicíny, která činí až 17 % z obsahu a tvoří 

jakýsi mezi bod maxima. Reprezentativně je také věnována oblast tématům zdravotních 

problémů a hrozeb s 12 % a bydlení s problematikou životního prostředí, které 

představovalo 10 %. Určitým ne příliš okázalým způsobem jsou v menším měřítku ještě 

prezentovány pohybové aktivity, relaxace, klid a odpočinek a partnerské vztahy. Ostatní 

kategorie jsou již zastoupeny ve velmi malém poměru. 

Dále v rámci druhé výzkumné otázky VO2: „Jaký byl rozsah článků 

v návaznosti na tematickou agendu ve zkoumaných lifestylových časopisech se 

zaměřením na zdravý životní styl?“ nastíním základní rozdělení na krátké, středně 

dlouhé a dlouhé články (specifika kategorií Viz příloha č. 1: Kódovací kniha) 

v návaznosti na tematickou agendu obecných témat. Tento základní přehled jsem zařadil 

pro pochopení souvislostí, při určování prioritních tematických okruhů jednotlivých 

zkoumaných časopisů. Respektive aby bylo pro porovnání alespoň na základní úrovni 

zřejmé, které okruhy a potažmo články v daných titulech byly zpracovávány jako 



   

 

75 

  

dlouhé příspěvky a které spíše jako krátké zmínky. Tyto informace přehledně 

znázorňuje následující graf.  

 

Graf 6: Rozsah příspěvků ve zkoumaných titulech dle obecné tematické agendy 

 

V časopise Dieta je rozsah článků, z hlediska zastoupení ve dvou základních 

kategoriích, poměrně v rovnováze, ale sociálnímu zdraví se časopis nevěnoval. 

V časopise Blesk zdraví pak jsou ve fyzickém a biologickém zdraví nerovnoměrně 

zastoupeny různé rozsahy článků, přičemž sociálnímu zdraví se věnovaly pouze dlouhé 

středně dlouhé články. Stejná situace nastala i u časopisu Nová Regena. Titul Muscle & 

Fitness pak obsahoval různé rozsahy článků ve fyzickém a biologickém zdraví, avšak 

psychickému zdraví vévodily pouze krátké a středně dlouhé články a sociální zdraví 

nebylo zastoupeno. 

Poslední část výsledků je věnována třetí výzkumné otázce VO3, která zní: 

„Měnila se z hlediska četnosti základní tematická agenda mediálních obsahů o zdravém 

životním stylu v průběhu sledovaného období?“ Tato část je zařazena pro zjištění, zdali 

se během sledovaného období 6 měsíců, tedy v průběhu změny ročního období, změnil 

přístup časopisů k tematické agendě. To je také důvod, proč jsem si pro výzkumný 

vzorek zvolil období květen až říjen. Pro toto znázornění v průběhu času jsem využil 

spojnicového grafu, který nejlépe zachytí proměnu charakteristik v čase. Jelikož jde o 

proměnu tematické agendy jako celku bez ohledu na konkrétní titul, je zde pracováno 

s daty ze všech čtyř časopisů. Jelikož však do grafu znázorňující vývoj v čase není 
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možné zahrnout jednak kategorie červenec, srpen a poté červenec/srpen v rámci 

dvojčísel časopisů Dieta a Nová Regena, provedl jsem následující krok. Data z 

významně obsahově nabitějších dvojčísel červenec/srpen jsem rozpůlil a stejnou měrou 

přiřadil počty do samostatné části červenec a samostatné části srpen. 

 

Graf 7: Proměna tematické agendy během časového období 6 měsíců 

 

 

Z grafu je zřejmé, že během změny ročního období nedošlo k žádné prudké 

změně. Např. představa zvýšení pohybových aktivit v období letních měsíců a jejich 

značná náhrada za témata z oblasti zdraví s příchodem chladnějších dnů se nepotvrdila. 

Místo toho docházelo k pravidelným měsíčním intervalovým změnám a střídavým 

navýšením a poklesům. K nejzřetelnější změně došlo v průběhu srpna, kdy vyšlo 

nejvíce článků týkající se pohybových aktivit a zároveň nastal největší propad ve 

stravování a výživě. Tento fakt může souviset s teorií, že v období letních, často 

prázdninových měsíců lidé chtějí věnovat péči tělesnému vzhledu, ale zároveň si užívat 

dobrého jídla bez dietních omezení. Z grafu je také patrné kontinuální snižování článků 

od května do října v kategorii hygiena, péče o tělo a móda. 

 

 

4. 2 Kvalitativní analýza vybraných titulů 

 V předchozí kvantitativní analýze byla zjištěna základní četnost tematické 

agendy ve zkoumaných čtyřech českých lifestylových časopisech a nyní budou v těchto 

jednotlivých časopisech kvalitativně analyzovány články spadající do specifických 

kategorií životního stylu a ideálu krásy. Respektive budou analyzovány články z těch 
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kategorií životního stylu, které z hlediska četnosti tematické agendy byly pro každý 

daný titul shledány jako nejrozsáhlejší. Pro přehlednost výzkumu jsou specifické 

kategorie identické jako kategorie v kvantitativní analýze. Důvod proč kvalitativní 

analýzu rozděluji podle časopisů a ne podle kategorií je, že v každém časopise 

převládaly rozdílné kategorie a mým cílem je primárně analyzovat a charakterizovat 

právě časopisy, jejich reprezentaci zdravého životního stylu a ne náplň samostatně 

oddělených kategorií. Je nutno podotknout, že následná kvalitativní analýza bude velmi 

detailní. Primární výzkumná otázka v hodnocení kvality tedy zní: 

 

„Jakým způsobem je v kategorizovaných článcích zkoumaných lifestylových 

časopisů reprezentován zdravý životní styl a ideál krásy?“ 

  

Samotný proces kvalitativní analýzy neboli kódování a hledání odpovědi na 

výzkumnou otázku se bude sestávat z následujících kroků: 

1) Nejprve bude vždy vybrán reprezentativní článek z daného titulu a dané 

specifické kategorie, která v titulu z hlediska četnosti tematické agendy převažovala – 

v každém časopise se tedy budu věnovat pouze některým specifickým kategoriím 

článků. Při vybírání konkrétních článků k analýze bude také zohledněn rovnoměrný 

výběr z hlediska rozsahu článků a také bude zajištěno rovnoměrné čerpání z celého 

výzkumného vzorku období 6 měsíců. Respektive každý článek bude vybrán z jiného 

čísla. 

2) Po výběru daného článku k analýze bude uveden jeho název, rozsah a budou 

popsány jeho primární vnější vizuální znaky. Vnějšími vizuálními znaky je rozuměno 

grafické zpracování, písmo, velikost titulků, barvy, doplňující fotografie., čímž před 

hlubší analýzou představím daný článek. U fotografií jde pouze o základní popis pro 

lepší pochopení kontextu článku – nejde o detailní obrazovou analýzu. 

3) Po nastínění vnějších vizuálních znaků příspěvku přijde na řadu stěžejní bod 

kvalitativní analýzy, a sice analyzování jeho vnitřních znaků. Cílem bude popsat, o čem 

článek pojednává - popsat jaký obsah prezentuje a tedy rozebrat jak konkrétní daný 

článek osobitě reprezentuje zdravý životní styl a popř. ideál krásy. Zde je tedy namístě 

kritický rozbor a konceptualizace. Je nutné hledat podstatné jevy, znaky a vlastnosti 

příspěvku, které generují nějaké asociace a vedou k objevu. 

4) V následujícím bodě, kdy jsou již zanalyzovány vnější i vnitřní znaky, je 

podstatné zjistit, jakou argumentaci konkrétní článek zastává k obhajobě 
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prezentovaného zdravého životního stylu. Respektive, k čemu jsou případné rady dobré 

a k čemu následování prezentovaného životního stylu dle článku povede. 

5) Na závěr kvalitativní analýzy bude vždy přistoupeno k interpretaci, při níž se 

oprostím od textu samotného zkoumaného článku a využiji teoretické znalosti o 

soudobé společnosti a současné době, které jsem rozebral v teoretických východiskách 

na začátku této diplomové práce. Uchopím životní styl prezentovaný konkrétním 

článkem a pokusím se určit, kde je jeho místo z hlediska fenoménů soudobé společnosti 

a jejích hodnot. 

Na závěr kvalitativní analýzy jednotlivých článků shrnu všechny získané 

poznatky, provedu komparaci zkoumaných časopisů a jejich rozdílné reprezentace 

zdravého životního stylu a ideálu krásy. Dále se souhrnně zaměřím na hledání prvků 

případné seriality a toho jak různé lifestylové články ve zkoumaných titulech obsahově 

navazují. Také se pokusím odhalit typický zaběhnutý styl kompozice vyprávění (narace) 

při výstavbě lifestylových publicistických článků s touto tematikou. 

 

 

4. 2. 1 Analýza a interpretace časopisu „Muscle & Fitness“ 

V časopise Muscle & Fitness dle kvantitativní metody nejvíce převažovaly dvě 

specifické kategorie článků z oblasti zdravého životního stylu – na prvním místě byly 

jednoznačně pohybové aktivity a na druhém místě se nacházela výživa a stravování. 

Z těchto dvou specifických kategorií jsem následně vybral konkrétní články a ty dále 

kvalitativně analyzuji dle výše nastíněného plánu. 

 

Kategorie pohybové aktivity 

Článek „Vybudujte brutální sílu“
228

 

Článek obsahuje ze všech zkoumaných časopisů největší podíl grafických prvků, 

vizuálů a poutačů. Celá první strana je věnována velikému červenému titulku 

připomínající bulvární deník a přes celou druhou stranu je umístěna fotografie cvičícího 

muže, který v podřepu drží obouruč olympijskou činku. Pod fotografií následuje úvod 

do článku a na dalších stranách jsou umístěny fotografie znázorňující provedení 

jednotlivých cviků. Fotografie jsou doplněny o části článku, jež popisují průběh, 

intenzitu a především opodstatnění cviku. Ačkoli se článek může jevit jako dlouhý, 
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každá celá druhá strana je věnována inzerci. Tento časopis ze všech zkoumaných titulů 

obsahuje nejvíce reklamy, která často vypadá jako samotná součást článků. 

Vnitřní znaky tohoto článku reprezentují zdravý životní styl jako synonymum 

velké svalové muskulatury a hrubé fyzické síly. Tyto prvky v podobě velkých 

svalových přírůstků a nadprůměrné síly jsou vyobrazovány jako zdroj vitality pravého 

muže. Tento životní styl vyžaduje pravidelné návštěvy posiloven a využívání všech 

potřebných zařízení k rovnoměrnému posilování všech tělesných partií. Příspěvek pak 

nabízí speciální tréninkový plán, který nastartuje tento způsob zdravého životního stylu 

a pomůže růstu celého svalového korpusu těla. Tento životní styl, či směr dokonale 

vystihuje věta: „Síla je základem všeho – v posilovně i v životě.“
229

 Tento způsob 

zdravého životního stylu však vyžaduje vysoké nasazení a silnou vůli a motivaci 

vydržet po dlouhou kontinuální dobu. Jde o to, aby šlo skutečně o životní způsob a 

nikoli chvilkový rozmar, u kterého by nebylo dosaženo kýžených výsledků. 

Jako primární argumentace tohoto prezentovaného zdravého životního stylu je 

uvedena právě narůstající masivní síla, která následně zapříčiní i nárůst velkých 

svalových objemů, které článek považuje za mimesis zdraví a ideálu krásy. Je vidět, že 

článek je určen pro již zasvěcené jedince a počítá s jistou intertextualitou – je zde 

obsaženo hodně implikujících výroků. Argumentace tohoto stylu je např. podána na 

základě „všeobecně“ známého faktu, že vysoké váhy činek umožní rozvoj svalové síly a 

následné vysoké počty opakování s nižší váhou přesměrují nově získanou sílu do 

hypertrofie neboli budování svalové hmoty. Neustále se tak točíme kolem jediného cíle 

všech čtenářů a zájemců o tento životní styl – velké svaly a síla. Je přímo řečeno: „Sílu 

chce mít každý, každý chce taky mít větší svaly.“
230

 

V rámci interpretace článku do současné doby soudobé společnosti je tento 

způsob a pojetí zdravého životního stylu poměrně nové a přímo koresponduje s pozdní 

modernou, či spíše postmodernou. Jde o jakýsi mezistupeň kondičního posilování a 

profesionální kulturistiky jako živobytí. Pravidelné návštěvy fitcentra, které článek 

prezentuje jako nezbytné, nejsou v dnešní době finančně dostupné všem. Aktivní 

vyznavači tohoto stylu jsou tak často jedinci ze střední vyšší a vyšší společenské třídy a 

sociální nerovnost současné společnosti tak hraje důležitou roli ve výběru tohoto 
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životního stylu. Masová společnost má stále vyšší nároky na fyzické proporce a kondici, 

a tak má ale v soudobé společnosti tento životní styl velký potenciál. Tohoto potenciálu 

také rozsáhle využívá inzerce sportovních suplementů a potravinových doplňků.
231

 

 

Článek „Běhej jako ďábel“
232

 

 Celá první strana tohoto dvoustránkového článku je věnována fotografii běžícího 

muže v šedomodré teplákové soupravě, kdy perspektiva čtenáře je zepředu, a běžci se 

díváme přímo do očí jako soupeři. Vedle fotografie běžce jsou ve žluté bublině 

rozepsány přínosy běhu. Druhá strana začíná palcovým červeným titulkem a perexem, 

který je zvýrazněn žlutou barvou a poté následuje už klasický černý text článku na 

bílém pozadí. 

Vnitřní znaky tohoto článku ukazují zdravý životní styl především v přijmutí 

pravidelných pohybových aktivit v podobě speciálního sportu tzv. Crossfitu a primárně 

specifického způsobu běhání, který je upraven a zdokonalen právě na základě tohoto 

sportu. Crossfit článek definuje jako: „Neustále se měnící funkční cvičení, prováděné 

s vysokou intenzitou.“
233

 Ve své podstatě jde o tréninkové plány s využitím posiloven a 

různých doplňků, kdy se během cvičení dynamicky střídají prováděné cviky, jejich 

intenzita, počty opakování a obtížnost a také časové intervaly záběru. Článek však 

zdůrazňuje možnost, aby tyto crossfitové metody byly převedeny na pouze jeden jediný 

druh zátěže, a sice běh. V příspěvku se dále říká, že: „Běh je jedním z nejzákladnějších 

lidských pohybů a pro mnoho lidí také jedinou formou cvičení.“
234

 Čímž dává najevo 

jednoduchost a nenáročnost této aktivity jako pravidelného každodenního doplňku 

zdravého životního stylu. 

 Následným argumentem článku pro dodržování této metody v rámci zdravého 

životního stylu je slíbení enormního spalování podkožního tuku i několik hodin po 

samotném cvičení. Při klasickém aerobním posilování se tělesný tuk spaluje pouze při 

samotném tréninku (a to až po 20 minutě cvičení), nicméně při tomto systému sprintů a 

pauz vzniká velmi vysoký kyslíkový dluh. Tento faktor intervalového tréninku spolu se 

                                                                                                                                               
230

 Vybudujte brutální sílu. Muscle & Fitness. Fit Plus International Publishing, spol. s.r.o., 2013, roč. 23, 

srpen. ISSN 1335-7867., s. 39 
231

 Viz kapitola o soudobé společnosti a fenoménech současné doby 
232

 Běhej jako ďábel. Muscle & Fitness. Fit Plus International Publishing, spol. s.r.o., 2013, roč. 23, 

červen. ISSN 1335-7867., s. 24 - 25 
233

 Běhej jako ďábel. Muscle & Fitness. Fit Plus International Publishing, spol. s.r.o., 2013, roč. 23, 

červen. ISSN 1335-7867., s. 25 
234

 Běhej jako ďábel. Muscle & Fitness. Fit Plus International Publishing, spol. s.r.o., 2013, roč. 23, 

červen. ISSN 1335-7867., s. 25 



   

 

81 

  

zrychlením metabolizmu na dalších několik hodin způsobuje, že k pálení tuku dochází i 

dlouho po pohybové aktivitě. Pálení tuků a neustále štíhlá linie jsou tak zde hlavními 

obhajujícími znaky zdraví a ideálu krásy. Jako dodatečnou obhajobu článek ještě uvádí: 

„Opakované dopady na pevnou zem pomáhají zlepšit hustotu kostí v nohou a 

kyčlích.“
235

 

 V současné době je běh i přes svoji jednoduchost velmi oblíbenou pohybovou 

aktivitou, kdy se pouze střídá konkrétní móda – např. módní etapa běhacích pásů, móda 

běhání na čerstvém vzduchu a navracení se v postindustriální době k přírodě atd. A 

stejně jako v případě početné reprezentace jiných sportů v mnou zkoumaných 

časopisech, je běh nenáročný na finance. Je tedy jako alternativa zdravého životního 

stylu dostupný všem vrstvám naší velmi stratifikované soudobé společnosti a dotýká se 

všech tří Kellerových sociálních světů. Na základě mých teoretických východisek práce 

také opět odkazuji interpretaci textu na tvrzení Malgorzata v Petruskově Společnosti 

naší doby, a sice že výkonnost a zdraví jsou absolutní hodnoty v kultuře 

individualizované společnosti. Obě současné hodnoty běh naplňuje.
236

 

  

Kategorie výživa a stravování 

Článek „Úskalí striktních diet“
237

 

Na první straně tohoto třístránkového článku je vedle textu vyobrazena 

fotografie svalnatého muže v bikinách.  Vedle fotografie je první část palcového titulku, 

která je napsána výraznou červenou barvou a druhá část níže zelenou barvou. Následuje 

zvýrazněný perex a černý text článku na bílém pozadí. Na druhé straně pokračuje prostý 

text a obdobně ho doprovází fotografie svalnaté ženy v bikinách držící činky. Na 

poslední straně je pak text článku ještě doplněn o fotografii ženy na běžeckém páse. 

 Vnitřní znaky článku ukazují reprezentaci zdravého životního stylu v podobě 

specifického stravování a výživy. Respektive se článek zaměřuje na tzv. dietáře a 

způsoby, jak by měly být diety v rámci tohoto životního stylu správně prováděny. 

Největší důraz je kladen na to, že „bychom měli držet raději mírné diety, ale spíše po 

delší dobu, než dodržovat striktní krátkodobé diety“.
238

 Jako primární radu ohledně 
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dodržování dietního stravování článek doporučuje sice zredukovat sacharidy, nicméně 

zároveň důrazně říká, že pokles nesmí být radikální. Přílišné vynechání cukrů a takto 

špatně nastavená dieta je spíše destrukční životní styl, díky kterému vznikají čtyři 

závažné životní problémy: „pokles funkce štítné žlázy, snížená hladina testosteronu, 

oslabení obranyschopnosti a snížení hladiny hormonu leptinu.“
239

 Tento životní styl 

dietářů také podporuje tzv. sacharidové vlny, a sice že ve svém stravovacím režimu 

můžeme jeden den v týdnu zcela vynechat kalorické omezení a jíst cokoli. 

 Článek ukazuje jak je možné tento životní styl dietářů provádět v mezích tzv. 

zdravého životního stylu bez následného zpětného efektu. Jako hlavní obhajobu pro 

tento životní styl uvádí především odstraňování tělesného tuku a s tím spojené zdraví. 

Výhodou a ojedinělostí tohoto článku od ostatních svého druhu, je fakt, že radí jak 

redukovat tuk pomocí diet, ale při tom neztrácet důležitou svalovou hmotu. Respektive 

při špatných dietách je v první řadě spalována svalová hmota a až pak tuková tkáň. 

Tento příspěvek vidí symboliku zdraví nejenom v úbytku tuku, ale v zachování 

masivního svalového základu. „Když příliš zredukujete tuky pomocí tvrdé diety, 

hormony podporující svalový růst prudce klesnou a výsledkem jsou nepříjemné ztráty 

svalové hmoty a síly.“
240

 a zároveň tedy své čtenáře hned ujišťuje: „Nebojte se, určitě 

z našeho článku vyplynou taková východiska, abyste si při dietě udrželi svaly a 

odstranily tuk.“
241

 Ve světle všech těchto nabitých poznatků je očividné, že článek 

klade důraz na svaly a štíhlou linii, což shledává jako zdravý životní styl. 

 V rámci interpretace diet jako specifického životního stylu soudobé 

medializované společnosti tento článek pomáhá zajistit postavu dle řeckého ideálu krásy 

(Viz teoretická východiska práce), myslí současně na zdraví a spojuje dvě absolutní 

hodnoty soudobé společnosti: kult krásy, mládí a skutečně zdravý životní styl. Fenomén 

je přímo úměrný silnému individualismu postmoderní společnosti a touze být ta/ten 

nejhezčí. Prvek zdraví je pak zapojen jako touha po dlouhověkosti. Opět se obsah 

v rámci biologického zdraví vztahuje k Petruskovi a jeho tvrzení o snaze postmoderní 

společnosti oddalovat faktor smrti a do neznáma.
242
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Článek „Výživa, aby svaly rostly“
243

 

V tomto článku jsou vizuální poutače nejmarkantnější ze všech sledovaných 

příspěvků tohoto časopisu. Článek je preferován jako hlavní informace květnového 

vydání a podobně jako bulvár využívá velikého palcového červeného titulku přes dvě 

strany k upoutání pozornosti čtenáře. Dvoustránce pak dominuje fotografie obřího 

steaku, která je větší než samotný titulek. Následuje text článku, jehož jednotlivé části 

jsou odděleny čtvercovým zeleným ohraničením a velkými červenými číslicemi. Na 

každé stránce se též objevují doprovodné fotografie potravin. 

 Tento článek reprezentuje fitness a především široký pojem výživa se všemi jeho 

aspekty jako symbol zdravého životního stylu. Vyzdvihuje přínos jídla pro tělo a uvádí, 

že způsob našeho stravování má na biologické zdraví a stavbu těla úplně stejně velký 

vliv jako pohybové aktivity, ne-li větší: „Co, kolik a kdy jíte je druhá část rovnice, která 

je stejně důležitá jako posilovací cvičení…“
244

 Hned na začátku textu však upozorňuje, 

že „výživa je velmi široké téma, což dokazuje množství literatury o výživě…“.
245

 A proto 

tento článek celou problematiku zjednodušuje souhrnem nejdůležitějších pravidel 

stravování, která reprezentují zdravý životní styl očima časopisu Muscle & Fitness. 

Pohled tohoto časopisu na zdraví je velmi specifický, ale o tom více až v druhém 

argumentačním odstavci. Příspěvek vidí správné stravování a životní styl v pravidelném 

přijímaní potravy a vyhnutí se hladovění tím, že tělu pravidelně dodáme každé 2-3 

hodiny malou porci jídla. Dále zdůrazňuje nutnost příjmu vyváženého množství 

bílkovin, sacharidů a tuků ve stravě. 

 Článek opětovně vidí zdravý životní styl jako synonymum velkých svalů a hned 

v úvodu pro dodržování stravovacích zásad argumentuje: „Když je budete dodržovat, 

zaručí vám správný příjem paliva i stavebních látek pro růst vašich svalů a získáte tak 

postavu podle svých představ.“
246

 Článek počítá s tím, že velké svaly jsou pro 

vyznavače tohoto životního stylu největší prioritou a v příspěvku se růst svalů objevuje 

v kontextu spolu s posilováním celého zdraví. U každého stravovacího návyku jsou pak 

rozepsány jejich kladné přínosy, které směřují k jedinému finálnímu cíli, a sice 

dosáhnout velkých svalových přírůstků s minimem získaného tělesného tuku. Svaly a 
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nízký poměr tuku jsou stěžejním zobrazením zdraví pro celý článek, který vědecky 

vysvětluje, k jakým chemickým procesům dochází a spíše obhajuje prezentované 

stravovací metody než samotný zdravý životní styl. Ten je opět konceptualizován jako 

samozřejmost způsobem, že každý chce velké svaly a tudíž pevné zdraví. 

 Tematická náplň článku prezentující výživu jako hlavní část zdravého životního 

stylu se stále více stává součástí soudobé společnosti. Současná doba se vyznačuje 

neustálým přívalem inovací a jejich rychlou přijatelností, kdy se postupem času spolu se 

změnou životního stylu mění i nároky na fyzickou kondici a ideál krásy lidského těla. 

Jinými slovy rozvoj vědy postindustriální společnosti přispívá k vytvoření 

specializovaných vyživovacích plánů, které pomáhají lidskému tělu posouvat hranice. 

Jak hranice fyzické kondice, tak hranice maximálního dožitého věku. Pod vlivem 

globalizované společnosti se ke kýženému výsledku nadměrné muskulatury dostávají 

stále více jedinci ze všech sociálních vrstev bez rozdílu.
247

 

 

 

4. 2. 2 Analýza a interpretace časopisu „Dieta“ 

 V časopise Dieta dle kvantitativní metody nejvíce převažovaly dvě specifické 

kategorie článků z oblasti zdravého životního stylu – na prvním místě bylo stravování a 

výživa a na druhém místě byly pohybové aktivity. Z těchto dvou specifických kategorií 

jsem následně vybral konkrétní články a ty dále kvalitativně analyzuji opět dle výše 

nastíněného plánu. 

 

Kategorie stravování a výživa: 

Článek „Raw food“
248

 

 Vnější znaky dvoustránkového článku se skládají z prostého textu černou barvou 

na bílém podkladě, přičemž celý levý okraj první strany je lemován fotografií s listy 

zeleniny. Celá fotografie je pak oříznuta dle tvaru listů a nenásilně tak doplňuje bílé 

pozadí a samotný text. Titulek článku Raw food je také graficky upraven. Písmo ve 

slově Raw je složeno ze zmenšenin částí zeleniny a nápis food je napsán tenkou 

fialovou linií. 
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 Z hlediska primárních vnitřních znaků článek reprezentuje zdravý životní styl 

v podobě propagace speciálního způsobu stravování. Článek se hned v podtitulku ptá: 

„Vede cesta ke zdravému životnímu stylu a shozením kilogramů přes syrovou 

stravu?“
249

 a následně prezentuje způsob a životní styl nazývaný Raw food neboli 

konzumaci syrové „živé“ stravy. Nejčastěji se jedná o syrové ovoce, zeleninu, a různou 

úpravu luštěnin, ořechů, semen atd. V článku je přesně definováno, že příznivci Raw 

foodu nemohou konzumovat potraviny, které „chemickou, či tepelnou úpravou, při níž 

byly vystavené vyšší teplotě než 42 stupňů Celsia“.
250

 Jako zakladatel a propagátor 

tohoto životního stylu je uveden švýcarský doktor Maximilian Bircher-Benner. 

Následně se článek nezapomíná zmínit, že tentýž člověk vynalezl müsli. Jelikož müsli 

běžně konzumuje velké množství lidí, je logická premisa, že autor článku chce vytvořit 

konotace mezi všeobecně přijímaným müsli a kladným přijetím tohoto menšinového 

životního stylu u čtenářů Diety. 

 Příspěvek využívání tohoto zdravého životního stylu argumentuje příjmem 

vysokého obsahu vitamínů a minerálních látek, které jsou touto cestou zajištěny ve 

větším množství než v případě běžné stravy. Dále jsou přítomny rostlinné enzymy, které 

lidem napomáhají s problémy s trávením a životní styl Raw food funguje jako prevence 

rozsáhlého množství chorob. Jako přesvědčující argument je uveden výsledek německé 

studie, která zjistila, že životní styl Raw food výrazně přispívá ke snížení rizika vzniku 

rakoviny prsu. Jako jediný protiargument tohoto životního stylu je uveden možný 

nedostatek vitamínu B12 a D, které je nutno užívat dodatečně. 

 Z hlediska interpretace a zasazení do soudobé společnosti článek přímo počítá se 

silnou individualizací společnosti a identit jedinců, kdy se z menšinových subkultur a 

životních směrů stávají početné skupiny propagující daný životní styl. Text je v souladu 

s tvrzením Norberta Eliase, který mimo jiné viděl např. diety a speciální stravování jako 

cestu k dosahování absolutních hodnot v medializované společnosti – zdraví, mládí a 

výkonnost. Tento životní styl je možné pochopit také v rámci dnešní karnevalové 

společnosti, respektive, dřív když existoval pevný řád, byl např. steak symbolem 

bohatství a vyšší životní úrovně. Nynější kasta nevyšších tříd bohatých se v současné 

době více orientuje na zdraví a tak se znatelněji uchyluje k např. na první pohled 
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levnějšímu veganství. Dále je tento karneval zastoupen velmi rychlým vyměňováním 

různých životních stylů.
251

 

 

Článek „Zbavte se celulitidy jídlem“
252

 

 Vnější vizuální znaky článku je možné popsat jako nenásilné a chytlavé grafické 

zpracování, kde na bílém pozadí leží černý text občasně zvýrazněn červenou barvou. 

Bílé pozadí je pak mezi jednotlivými sloupky textu vyplněno upravenými a ořezanými 

fotografiemi níže prezentovaných potravin jako doprovodná vizuální pomůcka 

k jednotlivým pasážím textu. 

V případě tohoto konkrétního článku shledávám v případě analýzy vnitřních 

znaků příspěvku příhodným obrátit pořadí postupu kvalitativní analýzy a jako první 

uvést argumentaci zde prezentovaného zdravého životního stylu a až poté rozvést 

aspekty doporučovaného zdravého životního stylu. Argumentem proč dodržovat 

článkem prezentované stravovací návyky je primárně zamezení vzniku, zbavení se, či 

alespoň potlačení celulitidy, detoxikace a vyplavení toxinů z těla. Celulitida je totiž 

v článku definována jako „hromadění odpadních látek v tkáních“
253

 a je napsáno, že 

„tuky totiž mají schopnost na sebe vázat toxiny“.
254

 Celulitida je tedy důsledkem 

nahromadění velkého množství toxinů v těle, které se pak váží na tukové polštářky. 

Smyslem tohoto článku je nabídnout stravovací návyky zdravého životního stylu, které 

trvale sníží množství toxinů v těle. 

 Životní styl, který článek nabízí, se orientuje na doplňování sedmi bytostně 

důležitých potravin, které svými specifickými funkcemi pročistí tělo. Jedná se o 

dostatečný příjem zeleného čaje, konopných semínek, tofu, luštěnin, čínské Goji, celeru 

a dodržování pitného režimu. Kombinace těchto prvků dokáže i z nezdravého životního 

stylu utvořit přijatelnou kombinaci a zlepšit kvalitu života. V rámci těchto kroků článek 

radí vyhýbat se tučnému jídlu, které zadržují vodu v těle. Je tedy vhodné omezit: 

„konzumaci bílého cukru a sladkostí, bílého pečiva, alkoholu a kávy, přesolených 

potravin a nasycených tuků.“
255

 Spíše než o ucelenou myšlenku životního stylu jde o 

první a zásadní kroky na cestě za zdravým životním stylem. 

                                                 
251

 Viz kapitola o soudobé společnosti a fenoménech současné doby 
252

 Zbavte se celulitidy jídlem. Dieta. Mladá fronta, a.s., 2013, roč. 10, květen. ISSN 1214-8784., s. 52 - 

53 
253

 Zbavte se celulitidy jídlem. Dieta. Mladá fronta, a.s., 2013, roč. 10, květen. ISSN 1214-8784., s. 52 
254

 Zbavte se celulitidy jídlem. Dieta. Mladá fronta, a.s., 2013, roč. 10, květen. ISSN 1214-8784., s. 52 
255

 Zbavte se celulitidy jídlem. Dieta. Mladá fronta, a.s., 2013, roč. 10, květen. ISSN 1214-8784., s. 52 



   

 

87 

  

 Nyní prožíváme svět obsahující veliké množství inovací, které se neustále 

upravují a jsou přijímány s bleskovou rychlostí.  Informace, které ale článek uvádí jako 

součást zdravého životního stylu, byly uplatňovány již v daleké minulosti. O 

ozdravných účincích těchto speciálních potravin se vědělo, ale výsledky nebyly detailně 

vědecky prokázány. Nyní po procesu industrializace a modernizace se v rámci 

zachování pevného zdraví oklikou vracíme zpět k počátku.
256

 

 

Kategorie pohybové aktivity: 

 V kategorii pohybové aktivity se v časopise Dieta vyskytuje veliké množství 

příspěvků, které svým charakterem připomínají spíše manuály než plnohodnotné 

textové články. Proto jsem se v rámci kvalitativní analýzy zaměřil na ty příspěvky, které 

obsahují všechny náležitosti článku o zdravém životním stylu a ideálu krásy. 

 

Článek „Cyklománie“
257

 

 Tomuto dvoustránkovému článku v celém obsahu vévodí žlutá a bílá barva. 

Samotný text článku je nanesen na bílém pozadí a žlutou barvou je poté napsán 

upoutávající tučný titulek. Žlutá barva též zvýrazňuje celou pasáž, jež shrnuje 

doporučení, jak s tímto životním stylem začít. V celém příspěvku je přítomna jediná 

fotografie, na které je zobrazena žena jedoucí na kole po pláži. 

Z hlediska vnitřních znaků tento článek prezentuje zdravý životní styl v podobě 

aktivní pravidelné cyklistiky. Tento zdravý životní styl může být uchopen z různých 

úhlů pohledu, přičemž na samotném začátku jsou vyznavači tohoto stylu diferencovány 

na základě toho, jak často se chtějí této činnosti věnovat. Odborník v článku říká, že 

nejdůležitější je proces, kdy „se rozhodnete, jakým cyklistou chcete být…“.
258

 Zdali 

budeme tento sport brát jako občasné zpestření, či každotýdenní rekreační ježdění, které 

se opravdu stane specifickým zdravým životním stylem v plném slova smyslu. V rámci 

tohoto životního stylu je pak velmi důležitý výběr typu kola, který určí, jak se tato vášeň 

bude vyvíjet. Kromě kvality je tedy na výběr z typů: horské, trekové, silniční, krosové 

kolo, či tzv. city biky do města. Následný výběr je podmíněn tomu, kam tento životní 

styl chceme směřovat a rozvíjet. 

                                                 
256

 Viz kapitola o soudobé společnosti a fenoménech současné doby 
257

 Cyklománie. Dieta. Mladá fronta, a.s., 2013, roč. 10, květen. ISSN 1214-8784., s. 118 - 119 
258

 Cyklománie. Dieta. Mladá fronta, a.s., 2013, roč. 10, květen. ISSN 1214-8784., s. 118 



   

 

88 

  

 Článek jako primární argumentaci pro obhajobu tohoto zdravého životního stylu 

slibuje zlepšení fyzické kondice a s tím spojený zdravý kardiovaskulární systém. Tento 

trénink posiluje srdeční sval a zároveň zvýšenou srdeční činností pečuje o cévní systém, 

a tak působí např. jako prevence aterosklerózy. Kromě zlepšení kondice je pak 

vehementně zmiňováno účinné hubnutí. Jako velká výhoda cyklistiky je také uváděno, 

že „na kole můžete jezdit i s velkou nadváhou nebo nemocnými klouby“
259

, neboť 

cyklistika nezatěžuje klouby jako běh. Článek téma propracovává do detailu a tak je 

nastíněn i postup jak si vypočítat svou tepovou frekvenci, ve které skutečně dochází ke 

slibovanému pálení tuků a kýženým efektům na zdraví. 

 V rámci interpretace tohoto článku do současné doby a jejích fenoménů je 

důležité, že v minulosti bylo kolo považováno za módní doplněk a především dopravní 

prostředek. Až v postmoderní společnosti s technickým pokrokem je očividný příliv 

masové společnosti ke sportu cyklistice.
260

 

 

Článek „Krok za krokem“
261

 

Vnější grafické znaky tohoto příspěvku jsou ve srovnání s ostatními 

analyzovanými příspěvky jednoznačně prosté. Jednostránkový článek se omezuje na 

černý text na bílém pozadí, nejsou přítomny žádné doplňující fotografie a menší titulek 

se skládá z nevýrazné modré a zelené barvy. Pouze na druhé stránce příspěvku je 

umístěna fotografie běžce se zostřením na spodní část nohou. 

Vnitřní znaky tohoto článku ukazují na reprezentaci zdravého životního stylu 

v podobě obyčejné chůze. Respektive příspěvek prezentuje svižnou chůzi jako ten 

„nejpřirozenější pohyb, který vám uhladí cestičku ke štíhlé postavě“.
262

 Článek uvádí, 

že jakmile se jedinec přizpůsobí tomuto aktivnímu zdravému životnímu stylu a přijme 

ho jako svou součást, jen málokdy se tohoto nového návyku vzdá. Čtenáři jsou 

ujišťováni, že tzv. chodecké návyky se zažijí a ukotví v rámci každodenní reality a 

vydrží poměrně dlouho. Je přímo řečeno, že „chození má totiž statisticky vzato mnohem 

nižší počet odpadlíků, než tomu bývá u ostatních, většinou podstatně komplikovanějších 

druhů pohybu“.
263

 Zároveň je u tohoto životního stylu několikrát zdůrazňována 

pravidelnost, kdy je nejdůležitější chodit kdykoli je to možné. Jako ideální úroveň 
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tohoto životního stylu je uvedeno 10 000 kroků každý den. Myšlenka každodenního 

vyhledávání svižné chůze může být ještě vylepšena s pomocí tzv. Nordic walking neboli 

severskou chůzí, při níž jsou využívány opěrné hole. 

Hlavní argumentace pro propagování tohoto zdravého životního stylu je úbytek 

na váze a štíhlá postava, neboť svižná chůze nejideálněji odpovídá tepové frekvenci pro 

spalování tukových zásob. Je účinnější než běh, celkově upevňuje naše zdraví a 

„…pomáhá při zpevňování kostí, prospívá vašemu srdci, snižuje hladinu špatného 

cholesterolu a v neposlední řadě přispívá i ke zlepšení nálady a zvýšení kreativity.“
264

 

Výhodou tohoto životního stylu absolutní nenáročnost na finance a vybavení. Svižná 

chůze též procvičuje svaly dolních končetin a v případě Nordic walking jsou zapojeny 

svaly rukou, ramen a ulevuje od bolestí zad. 

Interpretaci prezentovaného životního stylu v hodnotách soudobé společnosti je 

možné pojmout jako navracení se k historii jako nejúčinnějšímu řešení budoucnosti. 

Velmi často vídaným znakem současné doby je pohodlnost, od které je těžké se oprostit. 

Nicméně v rámci honby za prodlužováním života, našeho zdraví a oddalování smrti 

jsme stále přístupnější tuto pohodlnost obětovat a nahradit dopravní vynálezy 

postindustriální doby fyzickou námahou, která je člověku nejpřirozenější – chůze. Další 

výhodou je finanční nenáročnost, díky níž je styl přístupný všem bez ohledu na sociální 

nerovnost a Kellerovy tři sociální světy. Kellerova společnost přesýpacích hodin je 

v ohledu na tento životní styl příznačně ve tvaru válce.
265

 

 

 

4. 2. 3 Analýza a interpretace časopisu „Blesk zdraví“ 

 V časopise Blesk zdraví dle kvantitativní metody nejvíce převažovaly dvě 

specifické kategorie článků z oblasti zdravého životního stylu – zdravotní problémy a 

hrozby a články z kategorie stravování a výživa. Z těchto dvou specifických kategorií 

jsem dále vybral konkrétní články a ty nyní kvalitativně analyzuji dle výše nastíněného 

plánu. 

 

 

Kategorie stravování a výživa: 
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Článek: „7+1 potravina pro dlouhý život“
266

 

 Článek o rozsahu jedné strany zařazený do rubriky výživa je napsán prostou 

černou barvou na bílém pozadí a podél textu jsou vyobrazeny malé fotografie 

prezentovaných potravin. V titulku je k upoutání pozornosti použita výrazná červená 

barva a uprostřed stránky je umístěna fotografie spokojeného muže a ženy 

(pravděpodobně páru), kteří s úsměvem konzumují v článku prezentovaná jídla. 

 Z hlediska vnitřních znaků článek prezentuje zdravý životní styl jako aktivní 

změnu jídelníčku, či spíše pravidelné zařazení několika důležitých zdravých potravin do 

již stávajícího jídelníčku, který článek v rámci stravování a výživy shledává jako 

symbol zdravého životního stylu. Text se snaží k tomuto kroku čtenáře přemluvit 

různými znaky tohoto zdravého životního stylu. Je řečeno, že vyjmenované potraviny 

jsou v naší blízkosti: „Nemusíte za nimi jezdit do exotiky. Některé najdete na českých 

zahrádkách.“
267

 Životní styl v podobě konzumace vybraných potravin je také uveden 

v kontextu finanční nenáročnosti: „Jiné si za pár korun koupíte v obchodě…“
268

 

V článku jsou tedy v rámci výživy preferovány jablka, ženšen, houby, hořká čokoláda, 

kurkuma, česnek, brokolice a červené víno. 

 Souhrnnou hlavní argumentací článku je, že užívání těchto potravin razantně 

prodlouží délku života: „Chcete být stále na světě do sta let? Nic není nemožné. Stačí 

do jídelníčku zařadit potraviny, které dokážou prodloužit život.“
269

 Co se týče 

sekundární argumentace tohoto konkrétního uzpůsobení zdravého životního stylu a jeho 

vlivu na kvalitu našeho života, je u každé z výše popsaných potravin uveden výčet 

kladných přínosů, které zlepší náš život. Pouze náznakově jde např. o preventivní 

funkce ochrany srdce, prevence rakoviny, posílení imunity, vysokou fyzickou kondici a 

či nižší cholesterol. Zkvalitnění životního stylu touto cestou také podporuje řádnou 

funkci orgánů a trávení. 

 Na závěr interpretuji zkoumaný článek do fenoménů současné doby. Životní styl 

v článku není prezentován jako povinnost doby, ale jako libovolná alternativa. Jak jsem 

nastínil v teoretické části práce, je v tomto článku patrná snaha oddálit smrt, o které 

rozsáhle hovořil Petrusek v Soudobé společnosti a jsou potvrzeny slova J. Malgorzata, a 
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sice že zdraví a mládí jsou absolutní hodnoty soudobé postmoderní společnosti. Na 

těchto hodnotách oddalování smrti a upevňování zdraví pak celý článek staví. Navíc je 

vyzdvižena finanční nenáročnost, což evokuje nezávislost životního stylu na sociální 

nerovnosti soudobé společnosti navržené dle Kellera.
270

 

 

Článek „Dobré trávení, základ štěstí“
271

 

Článek o rozsahu tří strany neobsahuje žádné výraznější využití barev. Občasně 

je použita oranžová a vínová barva ke zvýraznění určitých pasáží prostého textu a na 

první straně jsou umístěny tři fotografie, na kterých jsou neutrálním způsobem 

zpodobněny suroviny, které mají upoutat zájem čtenáře. Na druhé straně je pak 

přítomna fotografie smějícího se muže a ženy, kteří tyto suroviny konzumují. 

 Z hlediska vnitřních znaků článek začíná slovy: „Začněte se stravovat podle 

indických mudrců.“
272

 a primárně pojednává o zdravém životním stylu jako speciálním 

indickém stravování a vůbec přijmutí životního režimu dle indického směru tzv. 

ajurvédy. Život a primárně stravování dle ajurvédy se dle článku do značné míry liší od 

zažitých evropských pravidel. „Ajurvéda totiž popírá mnoho pravidel, kterých se 

striktně držíme.“
273

 Tento prezentovaný směr zdravého životního stylu rozlišuje tři 

základní typy člověka, podle nichž by se měla adekvátně volit strava, její množství a 

doba konzumace. Jde o typy lidí diferencovaných na základě mnoha faktorů. V článku 

je pak detailně prezentován typ Váta, typ Pitta a typ Kapha a jejich charakteristiky 

životního stylu. 

 Výše zmíněné tři typy člověka a jím odvozené speciální stravování indické 

ajurvédy jsou prezentovány jako zdravý životní styl, který dokáže vyléčit a předcházet 

velmi mnoha psychickým i fyzickým nemocem. Perex pod titulkem přímo říká: „Trpíte 

na zácpy, průjmy nebo větry? Rádi byste zhubli a ono se to stále nedaří?“
274

, po čemž je 

představena ajurvéda, coby historicky nejstarší druh léčby, kde výhoda tohoto indického 

směru je skutečné léčení nemocí – jejich příčin a nikoli pouze potlačování příznaků. 
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V článku se říká: „Podle ajurvédy je člověk složený z pěti elementů – vzduch, prostor, 

oheň, voda a země. Vždy dva z nich tvoří základ jeho podstaty. Když jsou tyto živly 

v rovnováze, jsme zdraví.“
275

 Primárně tedy článek prezentovaný životní styl 

argumentuje pevným zdravím a sekundárně slibuje dobré trávení a zažívání. 

 Článek svou povahou zdravého životního stylu spadá stejně jako předešlý 

příspěvek do sektoru zdravé výživy s cílem fyzického biologického zdraví. A z hlediska 

interpretace do současné doby se prezentovaný životní styl od soudobé společnosti, 

postmoderny a postindustriální doby distancuje. Text se navrací do daleké minulosti a 

hledá již zapomenuté fenomény našich předků pro obohacení současných moderních 

hodnot a životních stylů. Prezentovaná věda se obrací od průmyslu zpět k přírodě a 

snaží se „našroubovat“ obsahy do současné doby, tak aby byl materiál přijatelný pro 

aktuální čtenáře. Jelikož jde o indický životní styl, je zde také přítomný prvek prolínání 

kultur.
276

 

 

Kategorie zdravotní problémy a hrozby 

Článek „Léčení muzikou“
277

 

 Po stránce vizuálních znaků je článek o rozsahu jedné strany napsán třemi 

různými barvami. Primárně je přítomen prostý černý text, titulek napsaný žlutou a 

modrou barvou a tytéž barvy zvýrazňující odstavec, jež shrnuje celý příspěvek. Nad 

titulkem pak stránce vévodí fotografie s detailem obličeje ženy, která se spokojeně 

usmívá a se zavřenýma očima a zalíbením poslouchá hudbu. 

 Z hlediska vnitřních znaků článek shledává jako zdravý životní styl, či spíše 

aktivní a široký doplněk zdravého životního stylu, poslech hudby, se kterou se cítíme 

být v jednotě a celkové harmonii. Příspěvek uvádí, že jsme všichni individuální bytosti 

a jako takové má každý svou oblíbenou muziku. Je však zdůrazněno, že „většina osob 

z našeho kulturního prostředí dobře vnímá hudbu klasickou“.
278

 Dále je také 

vyzdviženo, že v dnešní době lidé postrádají hlubší tóny, neboť současná muzika se 

posunula o stupeň výše a právě nižší tóny působí uklidňujícím dojmem. Prezentovaný 

životní styl se nesoustředí pouze na blahodárné účinky samotného poslechu hudby, 
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nýbrž i aktivní zapojení zpěvem.  Při volbě správné muziky pro individuálního člověka 

je důležité jediné, a sice vybrat hudbu „se kterou se cítíme v harmonii“
279

 a při které se 

cítíme příjemně. 

 Nyní se dostávám k přínosu, který tento aspekt životního stylu zajišťuje. 

Argumentace tohoto životního stylu spočívá v tzv. muzikoterapii, která využívá hudbu 

k léčení různých nemocí. Muzikoterapie zlepší kvalitu života a napomůže lepší 

kooperaci levé a pravé mozkové hemisféry. Kromě obyčejné relaxace pomáhá 

muzikoterapie řešit partnerské a rodinné vztahy a léčí obtíže psychického i fyzického 

charakteru. Speciálně upravený proces zaměřený na poslech hudby dle článku může 

pomoci i tam, kde selhala moderní medicína. Např. bolesti zad, bolesti kloubů, 

nespavost atd. Už v perexu je řečeno: „Hudba léčí nejen duši. Takový Bach, Mozart 

nebo Ježek prý dokážou napravovat i naše těla. A protože není drahá, je muzikoterapie 

léčba s velkou budoucností.“
280

 A stejně jako v případě výživy a stravování časopis 

apeluje na finanční nenáročnost tohoto životního stylu, relaxace a léčby: „A přestože 

není drahá, je muzikoterapie léčba s velkou budoucností.“
281

 

 Interpretaci článku z hlediska konkrétního pohledu na hudbu a její léčivou 

schopnost z hlediska současných hodnot soudobé společnosti soustředím na důraz 

individualizace postmoderní společnosti a s tím velmi rozličné množství hudebních 

stylů, které na každou lidskou osobnost působí různě. Opětovný důraz na levnost tohoto 

životního stylu se dále snaží oslovit střední a nižší vrstvu společnosti, jakožto primární 

čtenáře titulu Blesk zdraví.
282

 

 

Článek „Neumíme dýchat. Proto rychle stárneme a bolí nás tělo.“
283

 

 Vnější znaky tohoto dvoustránkového článku se vyznačují rozsáhlejším využitím 

grafických prvků. Kromě prostého textu jsou v titulku a podnadpisech využity pro 

celkové zvýraznění vínová, žlutá a modrá barva. Vínovou a modrou barvou jsou též 

zvýrazněny celé pasáže, které vyzdvihují nejdůležitější fakta článku. Na celém pozadí 

první strany je pak vložena fotografie meditující ženy na pláži. 
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 Vnitřní znaky tohoto zkoumaného článku odkazují na fakt, že příspěvek 

považuje jako zdravý životní styl, či jeho nedílnou součást, správné dýchání za pomoci 

bránice. Začíná informací, že původně se problematikou zabývala východní medicína a 

dnes se stala všeobecně sledovaným faktorem. Zdůrazňuje, že ačkoli se rady ohledně 

správného dýchání zdají banální, tak „to ale není pravda. Dvě třetiny z nás dýchají 

špatně.“
284

 Nejlépe dýchají miminka a malé děti, protože jsou zcela přirozená. Článek 

pak varuje: „My dospělci se snažíme vtahovat břicho, abychom vypadali štíhleji, často 

zadržujeme dech při stresu, a většinu života dýcháme jen mělce do hrudníku, takže 

máme v krvi prakticky nepřetržitě málo kyslíku.“
285

 Správné dýchání se pak prý nejlépe 

dodržuje v postoji, a tudíž je také důležité dbát na vzpřímená záda. Dýchání nás 

doprovází celý život, každý den po 24 hodin, a tak může být článek pojat jako určitý 

životní styl, či spíše důležitý střed a základní forma všech zdravých životních stylů. 

 Článek tuto úpravu životního stylu argumentuje tvrzením jogínů, že hluboké a 

pomalé dýchání prodlužuje život. Dále jsou uvedeny skutečné vědecké poznatky, které 

tento fakt potvrzují. Výmluvný je už samotný perex článku: „Při špatném dýchání se 

naše tělo oslabuje. Krev špatně cirkuluje a nedostatečně se okysličuje. To má vliv 

nejenom na naše zdraví, ale například i počet vrásek. Hledáte-li univerzální lék na 

většinu neduhů, naučte se správně dýchat.“
286

 Pokud tedy dýcháme mělce a rychle, tak 

se do plic a krve dostává příliš málo kyslíku. To má za následek např. rychlejší 

opotřebovávání těla, rychlejší stárnutí a různé choroby. Pokud tedy budeme dodržovat 

tento zdravý životní styl, výrazně se zlepší kvalita našeho života. 

 Příspěvek ještě v rámci zkvalitnění života apeluje na striktní dýchání nosem, což 

následovně odůvodňuje: „Nádechem ústy se do dýchacích cest dostanou nečistoty ze 

vzduchu… Nos je filtr, který zachycuje mikroby a ohřívá a zvlhčuje vzduch.“
287

 Článek 

je zakončen návodem na tzv. Jógínský dech, který by měl naučit správnému dýchání a 

jeho podvědomému zažití. 
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4. 2. 4 Analýza a interpretace časopisu „Nová Regena“ 

V časopise Nová Regena dle kvantitativní metody nejvíce převažovaly 

specifické kategorie článků z oblastí stravování/výživa a lékařství. Z těchto dvou 

specifických kategorií jsem následně vybral konkrétní články a ty dále kvalitativně 

analyzoval dle stanoveného plánu. 

 

Kategorie stravování a výživa 

Článek „Kapsaicin“
288

 

 Grafický design tohoto jednostránkového článku se omezuje na prostý černý text 

článku na bílém pozadí, jemuž vévodí spíše menší titulek oranžovohnědé barvy a 

v článku umístěná jediná fotografie zobrazující mísu plnou červených papriček podobné 

barvy jako titulek. 

Z hlediska vnitřních znaků tento článek představuje čtenářům zdravý životní styl 

jako specifickou úpravu dosavadního jídelníčku a stravovacích návyků. Článek 

opětovně počítá s tím, že strava a výživa jsou jedením z nejdůležitějších faktorů při 

budování pevného zdraví a zde prezentovaný životní styl spočívá na pravidelném 

zařazení pálivých jídel do každodenní rutiny. Respektive je vyzdvihován přínos látky 

kapsaicin, která je zcela bez barvy a zápachu, nicméně je také hlavním důvodem a 

příčinou pálivosti jídel. Je údajně přítomen v určitém množství a formě ve všech 

potravinách, avšak jisté pálivé potraviny ho obsahují veliké množství. Článek v rámci 

pevného zdraví nabádá: „Začněte tím, že se zastavíte u svého prodejce potravin a u něj 

si koupíte balíček čerstvého koření chilli.“
289

 V rámci zdravého životního stylu je pak 

doporučováno pravidelně do svých pokrmů přidávat tato pálivá koření obsahující 

kapsaicin. Pro začátečníky tohoto stravovacího návyku je doporučováno začínat 

s pálivým jídlem pozvolna a postupně přidávat na intenzitě. Tělo si musí na nový styl 

stravování zvyknout. 

Jako argumentaci tohoto zdravého životního stylu článek využívá rozsáhlé 

množství faktů, které pravidelné užívání pálivého jídla obhajují. Jednak jde o všeobecné 

zlepšení chuti připravovaných pokrmů, ale zároveň kapsaicin výrazně přispívá ke 

zlepšování fyzického zdraví. Již podtitulek říká, že „pálivá jídla mohou zlepšit vaše 

zdraví na mnoho způsobů“.
290

 V první řadě pálivá jídla způsobují navýšení tělesné 
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teploty a rapidní zrychlení metabolismu, což přispívá k rychlému spalování tělesného 

tuku a úbytku váhy. Kromě štíhlé linie též dochází k regulaci cukru v krvi. Další 

výhodou pálivých jídel je skutečnost, že účinně potlačují bolest. Tato funkce je 

využívána např. u krémů proti artritidě a bolesti svalů. Závěrečným velkým 

argumentem je pak představení pálivých jídel jako silné prevence proti vzniku rakoviny 

a dokonce výrazné proti rakovinotvorné účinky u již probíhající nemoci. 

Zasazení tohoto článku a prezentovaného zdravého životního stylu do současné 

doby dle interpretačního rámce v teoretických východiskách opět odkazuje na jednu z 

absolutních hodnot současné individualizované společnosti dle Malgorzata, a sice snahu 

o zachování pevného zdraví s cílem, co nejvíce prodloužit život a oddálit smrt. Žijeme 

v informační společnosti a takové informace o typech na zdravé stravování se velmi 

rychlé šíří a efekt je velmi často umocněn následováním životního stylu celebrit (tzv. 

celebritizace) v masových médiích.
291

 

 

Článek „Mořská zelenina – řasy“
292

 

Grafické vizuální znaky tohoto článku začínají fotografií přes 1/3 strany, na níž 

je vyobrazena kulinářsky upravená zelená řasa na bílém talíři. Pod touto fotografií je 

umístěn titulek v oranžové barvě a následuje perex napsaný zelenou barvou na bílém 

pozadí. Zbytek příspěvku je už pouze prostý text bez vizuálních prvků a fotografií. 

 Po stránce vnitřních znaků článek prezentuje zdravý životní styl v podobě 

zařazení speciálního druhu potraviny do již zaběhnutého a navyklého systému 

každodenního stravování. Může se jednat o podobu doplňku výživy, či občasnou stravu, 

která je pojímána spíše jako součást zdravého životního stylu než jako komplexní 

životní styl. Příspěvek propaguje konzumaci mořských řas neboli algae, které údajně 

můžeme považovat za speciální zeleninu, kterou je ideální konzumovat pravidelně a co 

nejčastěji. Pojídání těchto řas je výhodné už především díky jejich původu.  Rostou na 

mořském dně „v půdě, která je považována za nejúrodnější na světě“
293

 a obsahují 

mnohem více minerálů a vitamínů než klasická zelenina. Článek tedy propaguje 

konzumaci těchto řas jako zdravý životní styl. 
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 Jako obhajobu pro zařazení rozličných mořských řas do našich jídelníčků článek 

již v perexu říká, že je „můžeme s úspěchem používat jako doplňkovou léčbu všech 

onemocnění, navíc mají omlazující a zkrášlující účinky“.
294

 To je ale velmi obecné a tak 

text pro argumentaci tohoto doplňku zdravého životního stylu uvádí i konkrétnější 

výhody pravidelné konzumace. „Řasy čistí organismus od toxických látek, ale také od 

radioaktivity, a zlepšují průchodnost cév. Dále jsou vynikajícím zdrojem jódu a dalších 

stopových prvků, jejichž potřebu nemůžeme pokrýt naší běžnou stravou… Mají též 

schopnost rozpouštět tuky a hleny.“ a „Výrazně se podílejí na snižování hladiny 

škodlivého cholesterolu.“
295

 Následně článek reprezentuje kvantum konkrétních řas a 

jejich konkrétní specifické účinky. Primárním slibovaným přínosem dodržování tohoto 

článku je pevné zdraví. 

 Velké množství mořských řas zmíněných v článcích pochází z okolí Japonska a 

jen díky velmi rozvinutému průmyslu současné doby a distribučních sítí soudobé 

postindustriální společnosti ve spojitosti s masovou kulturou a masovými médii, může 

být tento životní styl široce uplatňován.
296

 

 

Kategorie lékařství 

Článek „MMS jako prevence rakoviny a mnoha dalších nemocí“
297

 

 Vnější vizuální znaky článku jsou na první straně zastoupeny fotografií 

usmívajícího se staršího muže v bílém oblečení, kterému do tváře svítí slunce a na 

pozadí jsou modrá oblaka. Celá fotografie vzbuzuje pocit bezstarostnosti. Na této 

fotografii přes polovinu strany je umístěn velký černý titulek, pod kterým následuje text 

příspěvku na bílém pozadí. Po zbytek třístránkového článku nejsou přítomny žádné 

výraznější vizuální prvky a článek apeluje více na informační kvalitu textu než grafické 

poutače. 

 Rozebírané články ze specifické kategorie lékařství pojímají zdravý životní styl 

odlišným způsobem než všechny předchozí analyzované články. Vnímají využití 

lékařství a moderní medicíny jako primární pro získání a udržení pevného fyzického 

biologického zdraví, které je jedním z nejhlavnějších atributů zdravého životního stylu. 
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 Tento článek reprezentuje zdravý životní styl v podobě pravidelné každodenní 

konzumace látky MMS (Master Mineral Solution). Tato látka a její pravidelné pití zde 

symbolizuje pevné zdraví a měla by být dle článku zařazena do naší každodenní reality. 

Autor textu říká: „Dnes jsou ve světě dva tábory: ti kteří vědí, že MMS funguje, a jiní, 

ochotní nebo možná předurčení zemřít, aniž by ho vyzkoušeli. Obracím se zde jen 

k první skupině.“
298

 V článku je také zdůrazněna stránka finanční nenáročnosti, kdy 

jedna láhev vydrží téměř po celý rok a tudíž se jedná o ideální úpravu zdravého 

životního stylu. Avšak i tato součást životního stylu má svá omezení: „V rámci 

prevence nikdy neberte více než 6 kapek najednou… Začněte vždy s málem a postupně, 

den po dni, se propracujte na finálních 6.“
299

 V opačném případě může dojít 

k nevolnosti. Nikde se však v článku nepíše, z čeho se látka MMS skládá, ani zdali je 

lék schválen lékařskou komorou. 

 Argumentace článku, jež zdraví podporující preparát obhajuje, zní však 

neuvěřitelně až podivně. Článek říká, že látka MMS je schopna při pravidelné 

konzumaci působit jako prevence všech druhů onemocnění a celkově zlepší kvalitu 

našeho života.  Autor přímo říká, že: „Každý člověk má nějaké zdravotní potíže, a MMS 

pomůže při většině z nich. Jsme toho svědkem už 17 let“.
300

 Jako konkrétní obhajoba 

MMS je uvedeno, že látka působí v prevenci proti všem druhům rakoviny a také ji 

dokáže účinně léčit. Dále léčí malárii, chřipku, či obyčejné nachlazení. Pak následuje 

tvrzení: „Jedna z absolutně nejhorších nemocí lidstva, malárie, je s pomocí MMS úplně 

vyléčena během čtyř hodin. HIV/AIDS během 3 týdnů.“
301

 Vše je nakonec 

argumentováno tisíci vyléčených a zdravých uživatelů MMS po celém světě. 

 V tomto případě si dovolím do interpretace prezentovaného zdravého životního 

stylu a užívání MMS do soudobé společnosti a doby vložit přímou citaci z textu, která 

celý článek interpretuje nejlépe: „Kdybychom žili v hezkém čistém a relativně jedům 

prostém světě jako před 200 lety, nemuselo by to být nezbytné, ale ten svět už je 

pryč.“
302

 

 

                                                 
298

 MMS jako prevence rakoviny a mnoha dalších nemocí. Nová Regena. WDO Pictures, s.r.o., 2013, 

říjen. ISSN 1212-2289., s. 42 
299

 MMS jako prevence rakoviny a mnoha dalších nemocí. Nová Regena. WDO Pictures, s.r.o., 2013, 

říjen. ISSN 1212-2289., s. 42 
300

 MMS jako prevence rakoviny a mnoha dalších nemocí. Nová Regena. WDO Pictures, s.r.o., 2013, 

říjen. ISSN 1212-2289., s. 41 
301

 Nová Regena. WDO Pictures, s.r.o., 2013, říjen. ISSN 1212-2289., s. 42 
302

 MMS jako prevence rakoviny a mnoha dalších nemocí. Nová Regena. WDO Pictures, s.r.o., 2013, 

říjen. ISSN 1212-2289., s. 42 



   

 

99 

  

Článek „Co nám nabízejí lékárny?“
303

 

 Z hlediska vnějších vizuálních znaků se na první straně článku nachází 

fotografie lékárny a usmívajícího se muže. Článek započíná palcovým titulkem, který je 

napsán černou a výraznou zelenou barvou. Následuje prostý text dvoustránkového 

článku a příspěvek je zakončen fotografií žlutých ampulí s prezentovaným lékem. 

Tento článek specificky reprezentuje zdravý životní styl jako obratnou schopnost 

odhalit plán farmaceutických kolosů, jehož hlavním cílem je profit a nikoli zdraví 

pacientů. Následně článek představuje medicínský „zázrak“ – Sea Plasma neboli 

mořskou plazmu, kterou je v rámci zachování pevného zdraví a zdravého životního 

stylu nutno konzumovat každý den ráno a večer. Tento proces má opět zkvalitnit úroveň 

našeho života. Je také uvedena laboratoř Quinton International, která údajně jako jediná 

na světě tento výrobek vyrábí a distribuuje. Článek tedy pobízí k vynechání komerčního 

lékařství a řešení všech problémů tímto preparátem. Mořská plazma je přirovnávána ke 

krevní plazmě a je všeobecně prezentována velmi tajemně, jako zdroj veškerého života, 

jež má prapůvod v oceánu. Až na konci se čtenář dozvídá, že Sea Plasma je vlastně 

„mořská voda, která je mimo škodlivé UV sluneční záření, cca 30 metrů pod hladinou a 

minimálně 10 metrů od dna oceánu a přefiltrovaná tzv. studenou mikrofiltrací“.
304

 

 Jako hlavní obhajobu pro orální podávání ampulí mořské plazmy a nastolení 

řádu zdravého životního stylu článek uvádí, že přípravek má silné účinky na lidské 

fyzické zdraví: „Originální Quinton mořská plazma tedy zcela jasně stimuluje imunitní 

systém k vyššímu výkonu a tedy ke stabilním funkcím všech orgánů…“
305

 Látky, které 

tato krevní plazma obsahuje, mají zajistit správný chod celého těla a obranu před 

případnými nemocemi všeho druhu. Opět příspěvek nabízí řešení všech fyzických potíží 

stejně jako předešlý článek o MMS. 

 V současné době, v níž ve společnosti vládne sociální nerovnost, je prevence 

chorob prezentovaná článkem finančně náročnější kategorií životního stylu, kterou si 

nemůže dovolit každý jedinec. Navíc individualistická společnost sice rychle reaguje na 

novinky, ale jelikož se nacházíme v masové kultuře, případné inovace musí být 

přijímány masově. V tomto případě je životní styl propagován malou společností a 
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výrobek i dle článku není znám v širším povědomí: „Co není podpořeno reklamou, jako 

by prý neexistovalo.“
306

 

 

 

4. 2. 5 Shrnutí výsledků kvalitativní analýzy a komparace titulů 

 Výsledky kvalitativní analýzy ukázaly, že z hlediska grafických prvků se nejvíce 

vizuálních poutačů, enormně velikých titulků a celostránkových fotografií vyskytovalo 

v časopise Muscle & Fitness, přičemž text zde působil jako téměř sekundární doplněk 

vizuálu. Oproti tomu časopis Nová Regena byl zaměřen především na textovou náplň 

článků, kdy časopis primárně spoléhal na kvalitativní přínos předávaných informací a 

necítil potřebu podporovat je vizuálními složkami. Nakonec časopisy Dieta a Blesk 

zdraví tvořily v tomto ohledu jakýsi střed, ve kterém se nacházelo vyvážené množství 

relevantních informací o zdravém životním stylu a zároveň grafická podpora v podobě 

středně velkých titulků a poutavých fotografií, které rovnoměrně doplňovaly kvalitu 

textu. 

V rámci převažujících specifických kategorií, z nichž byly následně vybírány 

analyzované články, jsem také došel k závěru, že každý zkoumaný titul se vysokou 

měrou věnoval článkům zaměřeným na stravování a výživu. 

Články ve všech zkoumaných časopisech pak z hlediska typické narativní 

struktury užívaly jeden ze dvou základních principů. První spíše obvyklejší princip 

spočíval na primárním nastínění specifického druhu kategorie neboli specifické činnosti, 

kterou článek již v titulku a perexu reprezentoval jako formu reprezentující zdravý 

životní styl. Tato činnost byla následně rozebrána do nejmenších detailů a na tuto 

prezentaci navazovala část obhajující tento zdravý životní, která uváděla důvody proč 

článek poslechnout a co to čtenářům přinese. Druhý obrácený princip pak spočíval na 

nastínění problematiky, kterou článek umí úspěšně řešit. Obvykle byl rozebrán 

zdravotní problém a pak následovala část se zdravou úpravou životního stylu, která umí 

tento problém řešit. Nicméně třetí a nejčastější variantou narativní struktury bylo 

postupné a nahodilé prolínání popisu určité formy zdravého životního stylu a 

argumentace, proč tento životní styl dodržovat. 
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Jednotlivé aspekty jsem poté musel v článku jednotlivě kódovat a propojovat, tak aby 

vznikl ucelený obraz kvalitativní analýzy. 

Z hlediska komparace jednotlivých časopisů a reprezentace zdravého životného 

stylu jsem došel k závěru, že první titul Muscle & Fitness se v případě mužů zaměřuje 

stravou i pohybovými aktivitami primárně na rozvoj velké svalové muskulatury a 

vysokou fyzickou sílu. Důraz na fyzickou kondici je upozaděn a svaly zde mají před 

kardiovaskulárním zdravím přednost. Nedá se říci, že by časopis nereprezentoval zdraví 

a zdravý životní styl, neboť právě ve velkých svalech a síle vidí celkovou vitalitu 

lidského těla. Příspěvky, které jsou věnovány přímo ženám, se ale odklánějí od zdraví a 

spíše reprezentují tvorbu ideálu krásy dle hodnot soudobé společnosti. 

Následně druhý časopis Dieta, který byl orientován primárně na ženské 

publikum, obsahoval konkrétní a přesné rady pro tvorbu a dodržování variabilních 

životních stylů, které byly souhrnně vyobrazovány jako zdravé. Prvek zdraví a vůbec 

toto slovo bylo velmi častou součástí většiny článků a k jeho dosahování byly primárně 

doporučovány různorodé pohybové aktivity a způsoby stravování.  V každém čísle byly 

představeny jiné druhy zdravého životního stylu, tak aby si z nich mohli individuálně 

vybírat i náročnější jedinci s různými hendikepy jako nedostatek financí, či času.  

Celkově ale informace byly spíše obecnějšího rázu, přičemž třetí zkoumaný titul 

Blesk zdraví, podával na razantně menším množství stran mnohem více konkrétnějších 

informací. Značně dražší časopis Dieta pak působí spíše jako pozlátko, kdy Blesk 

zdraví, ačkoli jde o vydavatelství bulváru, podává přesnější a věcnější rady a jeho obsah 

se často podobá manuálu pro zdravý život. Časopis Blesk zdraví tedy obsahoval 

poměrně krátké články, které však obsahovaly velmi konkrétní kroky pro naplnění 

zdravého životního stylu a v diskursu časopis přinášel velmi široké pole problematik 

skutečně sužující společnost současné doby. S nabitými osobními zkušenostmi jako 

certifikovaný poradce pro výživu zdravého životního stylu a získanými poznatky 

analýzy mohu říci, že časopis Blesk zdraví podával v rámci zdravého životního stylu 

věcnější informace o zdravém životním stylu než předešlé dva tituly. 

Poslední časopis Nová Regena pak podával velmi specificky pojatou 

reprezentaci zdravého životního stylu. Fyzické biologické zdraví považuje za prioritu a 

zkoumané články převážně ukazují masově méně známé prvky lékařství a výživy, 

jejichž pravidelné každodenní a naučené užívání v rámci zdravého životního stylu 

působí jako prevence veškerých nemocí. Časopis svým způsobem odmítá moderní 

medicínu jakožto lokální řešení zdravotních problémů bez hledání příčiny. Vidí lidské 
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tělo jako celek a doporučuje málo známé metody pro zkvalitnění života. Zároveň však 

články dodávají, že metody nejsou často dostatečně otestované a není zmíněno složení 

doplňků, či pravý důvod funkčnosti. Občas zde prezentované rady ohledně zdravého 

životního stylu působí až absurdním dojmem neuvěřitelnosti. 

Na závěr, co se seriality týče, je nutno říci, že nejzřetelnější ukázka obsahově 

navazujících sériových článků se nacházela pouze v časopise Nová Regena. V tomto 

titulu vycházelo veliké množství článků přímo označené číslem dílu, šlo např. o cyklus 

článku s názvem „Pitná voda“, který se poprvé objevil v květnovém
307

 čísle a 

v červnu
308

 následoval druhý díl se stejnojmenným názvem. V letním vydání 

července/srpen vyšel ještě stejnojmenný třetí díl.
309

 Dále šlo např. o článek „Téměř vše 

o vitaminu D“
 310

, který vyšel v září a již v říjnu časopis dalším vydáním navazoval 

„Vitamin D a souvislost s chorobami“
311

, kdy i úvodní fotografie byla téměř stejná. Jako 

třetí příklad zde typicky užívané seriality uvádím ještě cyklus „Mořská zelenina – řasy“, 

kdy se první díl objevil v červnu
312

 a druhý následoval ve vydání červenec/srpen
313

. U 

tohoto článku byl dokonce doslova opsaný a nezměněný perex. Méně užívaným typem 

seriality byly články, které též obsahově navazovaly, ale okrajově. Šlo např. o texty 

prezentující sezónní ovoce v červnu „Letní ovoce nejen na váš stůl“
314

 a prezentace 

podzimních plodů v říjnu „Podzimní plody na náš stůl“
315

. Další serialitu je zde možné 

chápat pouze jako články navazující v rámci agendy rubriky, kdy např. v rubrice 

„Léčivá síla kamenů“ byl pokaždé hodnocen jiný typ kamene. 

V ostatních analyzovaných časopisech byly články kompletovány do velmi 

strukturovaného a širokého pole rubrik, přičemž nedocházelo k serialitě v rámci 

navazujících obsahů. Šlo především o tematické navazování v rámci jednotlivých pevně 

zakotvených rubrik, tak aby čtenář mohl počítat s určitým mediálním obsahem. V titulu 

Blesk zdraví šlo např. o rubriku „Dieta“ v níž květnovém čísle vyšel článek „6 

nejslavnějších diet světa“
316

 a v zářijovém čísle následoval v téže rubrice příspěvek 

                                                 
307 Nová Regena. WDO Pictures, s.r.o., 2013, květen. ISSN 1212-2289., s. 30 - 31 
308 Nová Regena. WDO Pictures, s.r.o., 2013, červen. ISSN 1212-2289., s. 22 - 23 
309 Nová Regena. WDO Pictures, s.r.o., 2013, červenec/srpen. ISSN 1212-2289., s. 46 - 47 
310 Nová Regena. WDO Pictures, s.r.o., 2013, září. ISSN 1212-2289., s. 10 - 12 
311 Nová Regena. WDO Pictures, s.r.o., 2013, říjen. ISSN 1212-2289., s. 22 - 23 
312 Nová Regena. WDO Pictures, s.r.o., 2013, červen. ISSN 1212-2289., s. 18 - 18 
313 Nová Regena. WDO Pictures, s.r.o., 2013, červenec/srpen. ISSN 1212-2289., s. 32 - 33 
314 Nová Regena. WDO Pictures, s.r.o., 2013, červen. ISSN 1212-2289., s. 30 - 31 
315 Nová Regena. WDO Pictures, s.r.o., 2013, říjen. ISSN 1212-2289., s. 26 – 27 
316

 Blesk zdraví. Ringier Axel Springer CZ, a.s., 2013, roč. 6, květen. ISSN 1801-3074., s. 26 - 27 
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„Proč jíme i když nemáme hlad“.
317

 Typickým příkladem v časopise Muscle & Fitness 

byla rubrika „Trénink“, zde červnový článek „Přidejte na intenzitě“
318

 a následně 

v červenci článek „Záda pro vítězství“.
319

 A nakonec časopis Dieta např. se svou 

rubrikou „Ve formě s dietou“
320

 v níž v květnovém čísle vyšel článek „9 tipů trenérů 

celebrit“
321

 a o měsíc později příspěvek „Protahování na pláži“. Příkladná serialita  

s navazujícími obsahy a číslováním dílů byla tedy zřetelná pouze v časopise Nová 

Regena, kde také seriálový obsah tvořil většinovou část. V ostatních časopisech se 

články pouze držely stejného tématu dle rubriky, ale téma uchopily pokaždé zcela 

odlišným způsobem. 
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 Blesk zdraví. Ringier Axel Springer CZ, a.s., 2013, roč. 6, září. ISSN 1801-3074., s. 8 - 10 
318

 Muscle & Fitness. Fit Plus International Publishing, spol. s.r.o., 2013, roč. 23, červen. ISSN 1335-
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319
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Závěr 

 

V této diplomové práci jsem zkoumal a analyzoval reprezentaci a mediální obraz 

zdravého životního stylu a ideálu krásy v českých tištěných médiích. Za pomoci nově 

nabytých teoretických znalostí, jež jsem získal v průběhu tvorby teoretických 

východisek, jsem analyzoval mediální obsah čtyř tištěných lifestylových časopisů - 

Muscle & Fitness, Dieta, Blesk zdraví a Nová Regena. Tento výzkumný vzorek 

pocházel z období od května do října roku 2013. Primárním cílem této diplomové práce 

bylo zjistit jak tyto lifestylové časopisy individuálně reprezentují zdravý životní styl a 

ideál krásy a jak se tato reprezentace v jednotlivých titulech liší. V rámci tohoto cíle 

jsem se rozhodl využít kombinovanou metodu zkoumání, která přináší kladné stránky 

jak kvantitativní, tak kvalitativní analýzy. 

 Již na začátku práce jsem kvantitativní metodu pojal jako podpůrný prostředek 

hlavní a stěžejní kvalitativní analýzy. V rámci kvantitativní analýzy jsem vytvořil tři 

výzkumné otázky, přičemž analýza primárně sloužila pro zjištění základní četnosti 

tematické agendy v jednotlivých časopisech a následnou redukci článků, jež budou 

hodnoceny z hlediska informační kvality. Na základě teoretických východisek a 

nastavených proměnných byl zdravý životní styl rozdělen na tři základní obsahové 

kategorie: fyzické biologické zdraví, psychické zdraví a sociální zdraví. Tyto tři 

základní kategorie jsem následně pro větší zajištění přesnosti rozdělil na 11 

konkrétnějších specifických kategorií. 

Z hlediska kvantitativní analýzy jsem v práci došel k závěru, že reprezentace 

zdravého životního stylu z hlediska četnosti byla následující: v časopise Muscle & 

Fitness se vyskytovalo nejvíce článků z kategorie pohybové aktivity a 

stravování/výživa. Následně v titulu Dieta převládaly stejné kategorie, ale jejich pořadí 

bylo obrácené. Ve třetím časopise Blesk zdraví byly nejvíce zastoupeny zdravotní 

problémy, hrozby a opět stravování/výživa. V posledním titulu Nová Regena pak 

převládaly články z oblasti stravování/výživa a lékařství. I přes rozsáhlé množství 11 

kategorií se většinové články vždy zaměřovaly i na výživu, přičemž vysoká variabilita 

platila spíše v rámci menšinových článků. 

 Dále kvantitativní analýza odhalila, že v časopise Dieta byl rozsah z hlediska 

základních kategorií poměrně v rovnováze. Tituly Muscle & Fitness a Blesk zdraví 

upřednostňovaly krátké a středně dlouhé články a Nová Regena nejčastěji používala 
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středně dlouhé články, přičemž pouze sociálnímu zdraví dominovaly dlouhé články. 

Následný vývoj v čase pak vyvrátil domněnku, že by se tematická agenda lifestylových 

časopisů mohla výrazně měnit se změnou ročního období. 

 V kvalitativní analýze pak byla zkoumána obsahová stránka článků, které jsem 

na základě převažující tematické agendy z časopisů vybral. Pomocí vnějších a vnitřních 

znaků jsem poté zjišťoval, jak články v jednotlivých časopisech reprezentují zdravý 

životní styl a ideál krásy a jak své tvrzení argumentují. Kromě toho jsem na základě 

teoretické části této práce každý analyzovaný článek interpretoval do hodnot současné 

doby a společnosti. A nakonec byla za pomoci teoretické části této práce v článcích 

vyhledávána příznačná typická forma narativní struktury a případné prvky seriality.  

Časopis Muscle & Fitness obsahoval nejvíce vizuálních poutačů a fotografií, 

přičemž obsah reprezentující zdravý životní styl byl orientován primárně na získání 

velkých svalů a fyzické síly doporučovanou stravou a cvičením v posilovně. Velké 

svaly a síla jako ideál krásy zde byly synonymem zdravého životního stylu. Časopis 

Dieta obsahoval vyvážené množství textů a grafických doprovodných prvků a 

reprezentoval zdravé životní styly, kterých je dosahováno různými způsoby stravování a 

širokou škálou pohybových aktivit. V článcích byl kladen důraz na zdraví, výkonnost a 

požitek z prováděné činnosti jako nejdůležitější hodnoty zdravého životního stylu. 

Téma zdraví bylo kladeno nad vzhled. Třetí zkoumaný časopis Blesk zdraví se 

vyvážením grafických prvků a textů podobal Dietě, nicméně reprezentace zdravého 

životního stylu se více vztahovala ke zdraví a hlavně prevenci zdravotních problémů. 

Články byly kratší, ale mnohem konkrétnější a přesnější než v případě Diety. Poslední 

titul Nová Regena reprezentoval zdravý životní styl specifickým způsobem, kdy hlavní 

prioritou časopisu bylo biologické fyzické zdraví a prevence nemocí za pomoci 

lékařství a alternativní medicíny. Časopis pak podával návody na každodenní pravidelné 

úkony, které tento stav zdravého těla zajistí.  

Časopis Nová Regena jako jediný ze zkoumaného vzorku reprezentoval obsahy 

s typickými prvky seriality v rámci navazování obsahů, tedy články vytvářené jako 

série. Ostatní zkoumané časopisy navazovaly pouze tematicky v rámci široké 

reprezentace úzce vyhraněných rubrik, ale obsah zpravidla nenavazoval a články se 

pokaždé věnovaly odlišné problematice. 

Na závěr jako doporučení pro další závěrečné práce navrhuji prozkoumání 

účinků a vlivů lifestylových časopisů a jejich reprezentace zdravého životního stylu na 

recipienty. V rámci této práce bylo objasněno, jak tyto lifestylové časopisy pojímají a 
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reprezentují životní styl, přičemž by mohlo být zajímavé zjistit, jak moc se těmito 

radami čtenáři řídí. 

 

 

Summary 

 

In this thesis, I analyzed the representation and media image of a healthy 

lifestyle and the ideal of beauty in the Czech print media. With the help of the new 

charged theoretical knowledge I’ve analyzed the content of four printed media lifestyle 

magazines - Muscle & Fitness, Dieta, Blesk zdraví and Nová Regena. The research 

sample was in the period from May to October 2013. The primary objective of this 

thesis was to discover how these lifestyle magazines individually represent a healthy 

lifestyle and the ideal of beauty and how this representation in individual titles varies. 

As part of this goal, I decided to use a combined analysis that brings positive aspects of 

quantitative and qualitative analysis. 

Already at the beginning of this thesis I've conceived quantitative method as a 

support for qualitative analysis. Within the quantitative analysis, I created three research 

questions, when quantitative analysis primary served to determine the basic thematic 

agenda in various magazines and reduction articles, which will be analyzed in terms of 

information quality. Based on the theoretical part and set of variables was healthy 

lifestyle divided into three content categories: biological physical health, mental health 

and social health. These three basic categories I expanded into 11 more specific 

categories, because of ensuring greater accuracy. 

In terms of quantitative analysis, I came to the conclusion that the 

representations of a healthy lifestyle were as follows: in the Muscle & Fitness magazine 

was most articles from the category of physical activity and food / nutrition. Then in the 

Dieta magazine obtained in the same categories, but the order of categories was 

reversed. In the third Blesk zdraví magazine were most represented articles about health 

problems and threats and once again food / nutrition. In the last title Nová Regena was 

most articles about food / nutrition and medicine. Despite extensive amount of 11 

categories, most articles always partially focused on food and nutrition, whereby the 

high variability appeared in minority articles. 
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Furthermore quantitative analysis discovered that in the Dieta magazine there 

was a range of articles in terms of the basic categories relatively balanced. Titles Muscle 

& Fitness and Blesk zdraví prioritized short and medium-length articles and the Nová 

Regena magazine most commonly used medium length articles; wherein in social health 

dominated long articles. Then analysis in time disproved the hypothesis that the 

thematic agenda of lifestyle magazines could be changed significantly with the change 

of seasons. 

In the qualitative analysis was examined the content of articles that I chose from 

the magazines based on prevailing thematic agenda. Using external and internal signs I 

examined how the articles in various magazines represented a healthy lifestyle and the 

ideal of beauty and how argue their claims. Moreover, I interpreted every analyzed 

article into values of current time based on the theoretical part of this thesis. Finally, I 

sought typical form of narrative structure and possible elements of seriality in the 

articles of examined magazines. 

The Muscle & Fitness magazine contained the most visual signs and photos and 

the content of articles representing a healthy lifestyle was focused primarily on gaining 

large muscles and physical strength with recommended diet and exercise in a gym. Big 

muscles and strength as an ideal of beauty here have been synonymous with a healthy 

lifestyle. The Dieta magazine contained a balanced amount of texts and graphic visual 

elements accompanying and representing a healthy lifestyle, which is achieved in 

different ways  of eating and a wide range of physical activities. In the articles there was 

emphasis on health, physical performance and enjoyment of the activities as the most 

important values of a healthy lifestyle. The topic of health was built over the 

appearance. The third Blesk zdraví magazine had similar proportion of texts and graphic 

designs as the Dieta magazine; however the representation of a healthy lifestyle is more 

related to health and the prevention of health problems. The articles were shorter, but 

much more specific and accurate than in the Dieta magazine. The Nová Regena 

magazine represented a healthy lifestyle in a specific way, when the essential priority of 

the magazine was the biological physical health and disease prevention. This magazine 

gives instructions how to reach it. 

The Nová Regena Magazine, as the only one from the research sample, was 

representing content with typical elements of seriality in terms of continuing content 

articles - the articles produced as a series. The other examined magazines followed 



   

 

108 

  

content just only in the context of thematically columns and the articles every time were 

focused on other issue. 

In conclusion, as recommendations for further research and thesis, I believe that 

what could be examined are the effects and influences of lifestyle magazines and their 

representation of healthy lifestyle on their recipients. Explained in this thesis was how 

Czech lifestyle printed media represents the healthy lifestyle and it might be interesting 

to see how much these media affect readers. 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1: Kódovací kniha (tabulka) 

KÓDOVACÍ KNIHA - PROMĚNNÉ A JEJICH 

OBSAHOVÉ KATEGORIE 
Číslo 1. Proměnná = DRUH ČASOPISU 

1 Muscle & Fitness 

2 Dieta 

3 Blesk zdraví 

4 Nová Regena 

Číslo 2. Proměnná = OBECNÉ TÉMA příspěvku 

1 Fyzické biologické zdraví 

2 Psychické zdraví 

3 Sociální zdraví 

Číslo 3. Proměnná = SPECIFICKÉ TÉMA příspěvku 

1 Pohybové aktivity 

2 Stravování a výživa 

3 Zdravotní problémy a hrozby 

4 Lékařství 

5 Alternativní medicína 

6 Hygiena, péče o tělo a móda 

7 Relaxace, klid a odpočinek 

8 Psychické problémy 

9 Bydlení a životní prostředí 

10 Partnerské vztahy a sex 

11 Rodinné a přátelské vztahy 

Číslo 4. Proměnná = ROZSAH příspěvku 

1 Do jedné strany - krátký příspěvek 

2 Dvě až tři strany - středně dlouhý příspěvek 

3 Tři a více stran - dlouhý příspěvek 

Číslo 5. Proměnná = MĚSÍC VYDÁNÍ příspěvku 

1 Květen 5/2013 

2 Červen 6/2013 

3 Červenec 7/2013 

4 Srpen 8/2013 

5 Červenec/Srpen 7/2013 & 8/2013 (letní dvouměsíčník) 

6 Září 9/2013 

7 Říjen 10/2013 
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Příloha č. 2: Příklad záznamového archu (tabulka) 

Druh 

časopisu 

Hlavní 

téma 

příspěvku 

Specifické téma 

příspěvku 

Rozsah 

příspěvku 

Měsíc vydání 

příspěvku 

          

          

          

          

          

          

 

 

Příloha č. 3: Četnost tematické agendy – obecné kategorie (tabulka) 

    Obecné téma 

    
Fyzické 

biologické 
zdraví 

Psychické 
zdraví 

Sociální 
zdraví 

Muscle & Fitness   97 % 3 % 0 % 

Dieta   85 % 15 % 0 % 

Blesk zdraví   81 % 14 % 5 % 

Nová Regena   82 % 15 % 4 % 

 

 

Příloha č. 4: Četnost tematické agendy – specifické kategorie (tabulka) 

Specifické kategorie 

  Druh časopisu 

  
Muscle & 
Fitness 

Dieta 
Blesk 
zdraví 

Nová 
Regena 

Pohybové aktivity   69 % 29 % 5 % 5 % 

Stravování a výživa   25 % 34 % 20 % 23 % 

Zdravotní problémy a 
hrozby 

  2 % 1 % 26 % 12 % 

Lékařství   2 % 3 % 12 % 22 % 

Alternativní medicína   0 % 0 % 3 % 17 % 

Hygiena, péče o tělo a 
móda 

  1 % 21 % 15 % 1 % 

Relaxace, klid a 
odpočinek 

  2 % 10 % 6 % 6 % 

Psychické problémy   1 % 2 % 5 % 1 % 

Bydlení a životní 
prostředí 

  0 % 1 % 2 % 10 % 

Partnerské vztahy a 
sex 

  0 % 0 % 5 % 4 % 

Rodinné a přátelské 
vztahy 

  0 % 0 % 1 % 1 % 
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Příloha č. 5: Rozsah příspěvků v obecných kategoriích časopisu Muscle & Fitness 

(tabulka) 

  Obecné téma 

Celkem 
  

Fyzické 
biologické 

zdraví 

Psychické 
zdraví 

Krátký 52 % 50 % 52 % 

Středně dlouhý 15 % 50 % 17 % 

Dlouhý 32 % 0 % 31 % 

 

Příloha č. 6: Rozsah příspěvků v obecných kategoriích časopisu Dieta (tabulka) 

  Obecné téma 

Celkem 
  

Fyzické 
biologické 

zdraví 

Psychické 
zdraví 

Krátký 23 % 25 % 24 % 

Středně dlouhý 40 % 31 % 39 % 

Dlouhý 36 % 44 % 37 % 

 

Příloha č. 7: Rozsah příspěvků v obecných kategoriích časopisu Blesk zdraví 

(tabulka) 

  Obecné téma 

Celkem 
  

Fyzické 
biologické 

zdraví 

Psychické 
zdraví 

Sociální 
zdraví 

Krátký 41 % 38 % 0 % 38 % 

Středně dlouhý 49 % 57 % 88 % 52 % 

Dlouhý 10 % 5 % 13 % 9 % 

 

Příloha č. 8: Rozsah příspěvků v obecných kategoriích časopisu Nová Regena 

(tabulka) 

  Obecné téma 

Celkem 
  

Fyzické 
biologické 

zdraví 

Psychické 
zdraví 

Sociální 
zdraví 

Krátký 29 % 47 % 0 % 30 % 

Středně dlouhý 50 % 47 % 25 % 49 % 

Dlouhý 21 % 7 % 75 % 21 % 
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Příloha č. 9: Proměna tematické agendy časopisů v průběhu 6 měsíců 

 

Specifické kategorie 
Měsíc vydání 

Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen 

Pohybové aktivity   23 % 28 % 25 % 32 % 22 % 31 % 

Stravování a výživa   26 % 23 % 29 % 19 % 27 % 24 % 

Zdravotní problémy 
a hrozby 

  13 % 8 % 12 % 11 % 12 % 11 % 

Lékařství   10 % 10 % 9 % 8 % 11 % 8 % 

Alternativní 
medicína 

  2 % 6 % 3 % 5 % 7 % 3 % 

Hygiena, péče o tělo 
a móda 

  12 % 13 % 9 % 11 % 6 % 8 % 

Relaxace, klid a 
odpočinek 

  7 % 5 % 4 % 5 % 9 % 5 % 

Psychické problémy   2 % 2 % 3 % 2 % 1 % 5 % 

Bydlení a životní 
prostředí 

  2 % 3 % 3 % 3 % 2 % 3 % 

Partnerské vztahy a 
sex 

  2 % 1 % 1 % 3 % 2 % 2 % 

Rodinné a přátelské 
vztahy 

  0 % 0 % 1 % 2 % 0 % 0 % 

 

 

 

 

 

 

 


