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Abstrakt

Diplomová práce Pragmatizace globálního mediálního titulu: glokalizace 

a lokglokace (na příkladu české a francouzské verze Elle) se zaměřuje na projevy 

francouzské a české kultury v evropském a celosvětovém kontextu. Jejím cílem je skrze 

globální lifestylový časopis Elle analyzovat znaky, které do obou verzí časopisu vnášejí 

jejich kultury. V teoretické části jsou definovány pojmy kultura v jejím 

antropologickém chápání a její spojení s přirozeným jazykem. Představeny jsou také 

francouzská a česká kultura na pozadí jejich historie, náboženství, jazyka a kulturních 

znaků. Poté je vysvětlena role globalizace v moderní společnosti a její vliv na národní 

kultury a média. Následně jsou charakterizovány výzkumné vzorky, tj. francouzská 

a česká mutace globálního titulu Elle, a metody analýzy, které byly pro účely výzkumu 

vybrány. Praktická část sleduje jednotlivé prvky obou verzí časopisu a na základě 

sémiotické a diskurzní analýzy porovnává jejich obsah, témata, inzerci, výběr osobností 

a jejich cílové skupiny. Dílčí výsledky jednotlivých hypotéz jsou postupně 

interpretovány za použití konceptů glokalizace a lokglokace, v rámci nichž jsou 

popsány vzájemné vlivy globální a národní kultury. Závěr hodnotí dopad francouzské 

a české mutace časopisu Elle na jejich národní kultury a cílové skupiny s ohlédnutím 

na současný vliv procesu globalizace ve světe.



Abstract

The diploma thesis Pragmatization of a global magazine: glocalization and local 

globalisation (case study of Czech and French versions of Elle) is focused on the 

manifestation of the French and Czech culture in Europe and worldwide. Its objective is 

to analyze cultural signs that are introduced into these cultures via the global lifestyle 

magazine Elle. The theoretical part includes definitions of the term culture in its 

anthropological meaning and its relation to the natural languages. The French and 

Czech culture are described afterwards on the basis of their history, religion, language 

and cultural symbols. Then the role of globalization in the modern society and its 

influence on culture and media are explained. Also the profile of the samples, i.e. the 

French and Czech versions of the magazine Elle, is given, as well as the characterization 

of the research methods chosen for this study. The practical part is concerned with the 

particularities of both versions and it compares, by means of semiotic and discourse 

analysis, their contents, topics, advertisements, the choice of celebrities, and their target 

audience. The results of the hypotheses are interpreted using the terms glocalization and 

local globalization, within which mutual influence of global and national cultures are 

described. The impact of the French and Czech versions of the magazine Elle on their 

national cultures and target groups is evaluated in the conclusion.

Klíčová slova

Česká republika, diskurz, Francie, glokalizace, lokglokace, národní kultury, sémiotika, 

symboly.

Keywords

Czech Republic, discourse, France, glocalization, local globalization, national cultures, 

semiotics, symbols.

Rozsah práce: 124 474 znaků



Prohlášení

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené 

prameny a literaturu. 

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu.

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.

V Praze dne 16. května 2014 Bc. Daniela Rosová



Poděkování

Na tomto místě bych ráda poděkovala panu PhDr. Otakaru Šoltysovi, CSc. za jeho 

odborný přístup a ochotu při vedení práce.



Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK
Teze diplomové práce







1

Obsah
OBSAH.........................................................................................................................1

ÚVOD...........................................................................................................................3

1. KULTURA................................................................................................................5

1.1 KULTURA A JAZYK ................................................................................................5

1.2 NÁRODNÍ KULTURY...............................................................................................7

1.2.1 Národy..........................................................................................................7

1.3 KULTURNÍ ROZDÍLY ..............................................................................................8

1.3.1 Kultura Francie ...........................................................................................10

Historie............................................................................................................10

Náboženství......................................................................................................11

Jazyk................................................................................................................11

Rituály, hrdinové, symboly ...............................................................................12

1.3.2 Kultura České republiky..............................................................................12

Historie............................................................................................................13

Náboženství......................................................................................................14

Jazyk................................................................................................................14

Rituály, hrdinové, symboly ...............................................................................14

2. GLOBALIZACE .....................................................................................................16

2.1 GLOBALIZACE KULTURY .....................................................................................17

2.2 GLOBALIZACE MÉDIÍ ...........................................................................................19

2.2.1 Globální média............................................................................................20

2.3 GLOKALIZACE A LOKGLOKACE............................................................................21

3. CHARAKTERISTIKA ČASOPISU ........................................................................24

3.1 LIFESTYLOVÉ ČASOPISY ......................................................................................24

3.2 ČASOPISY PRO ŽENY............................................................................................25

3.3 ELLE JAKO GLOBÁLNÍ ČASOPIS ............................................................................28

3.4 ELLE VE FRANCII ................................................................................................29

3.5 ELLE V ČESKÉ REPUBLICE ...................................................................................31

4. HYPOTÉZA............................................................................................................33



2

5. METODOLOGIE....................................................................................................35

5.1 SÉMIOTICKÁ ANALÝZA........................................................................................36

5.1.1 Sémiotika jako vědní obor...........................................................................36

5.1.2 Sémiotika jako metoda ................................................................................38

5.2 ANALÝZA DISKURZU ...........................................................................................39

6. VÝZKUM ...............................................................................................................41

6.1 HYPOTÉZA 1 – KONZUMNÍ IDEOLOGIE .................................................................41

6.1.1 Konzumerismus ve francouzské verzi..........................................................42

6.1.2 Konzumerismus v české verzi .....................................................................43

6.1.3 Komparace..................................................................................................44

6.2 HYPOTÉZA 2 – CÍLOVÉ SKUPINY ..........................................................................45

6.2.1 Cílová skupina francouzské verze................................................................46

6.2.2 Cílová skupina české verze..........................................................................47

6.2.3 Komparace..................................................................................................49

6.3 HYPOTÉZA 3 – INZERCE.......................................................................................50

6.3.1 Komparace..................................................................................................50

6.4 HYPOTÉZA 4 – TÉMATA ......................................................................................54

6.4.1 Témata francouzské verze ...........................................................................55

6.4.2 Témata české verze .....................................................................................56

6.4.3 Komparace..................................................................................................56

6.5 HYPOTÉZA 5 – VÝBĚR OSOBNOSTÍ .......................................................................58

ZÁVĚR .......................................................................................................................60

SUMMARY ................................................................................................................63

PRAMENY: ................................................................................................................64

POUŽITÁ LITERATURA ..........................................................................................65

KNIŽNÍ PUBLIKACE ...................................................................................................65

DIPLOMOVÉ PRÁCE...................................................................................................68

ELEKTRONICKÉ ZDROJE ............................................................................................69

WEBOVÉ STRÁNKY ...................................................................................................71

SEZNAM PŘÍLOH .....................................................................................................72

PŘÍLOHY ....................................................................................................................................... 73



3

Úvod

V současné době unifikace a smršťování světa je stále obtížnější udržovat místní 

tradice a kultury. Globalizaci napomáhají především média, která jsou hlavním 

nástrojem zrychlování komunikace a jejichž prostřednictvím se šíří nejen informace, ale 

také znaky a symboly té které kultury. Také v Evropě jsme svědky snah o sjednocení  

sfér lidského života napříč evropskými národy. Hlavním činitelem je v tomto smyslu 

Evropská unie, která podporuje multikulturní Evropu bez hranic a jiných omezení 

(měnových, hospodářských, apod.). Přesto se v poslední době setkáváme s důrazem na 

národní kulturní tradice, které vznikaly po dlouhá staletí a které usilují o prosazení se na 

mezinárodním poli jako svébytné kultury. Moderní společnost tak osciluje mezi dvěma 

tendencemi. Jednou z nich je pronikání globální kultury do každodenního života 

jednotlivých etnik (glokalizace), druhou pak opačný efekt, který prvky národních kultur 

dostává do povědomí globální společnosti (lokglokace).

Tato práce si klade za cíl na příkladu dvou zemí, Francie a České republiky, 

zjistit, zda jsou odlišnosti v jejich národních kulturách stále viditelné (případně určit, 

jaké to jsou) či zda jejich kulturní specifika pohlcuje nová jednotná kultura. Dosud byla 

podobná témata většinou náplní práce sociálních a kulturních antropologů; rovněž 

média však nesou kulturní funkci ve společnosti a mohou se podílet na utváření 

národních kultur. Právě média jsou nositeli kulturních znaků a symbolů a podle jejich 

dosahu je mohou přenášet nejen napříč národy, ale také napříč celým světem.

Mezi globální tituly řadíme také lifestylový časopis Elle, který byl vybrán pro 

účely tohoto výzkumu, protože je vydáván jak ve své původní francouzské verzi, tak ve 

verzi české, a dále v řadě dalších zemí na pěti kontinentech. Ačkoli je magazín 

považován za nadnárodní médium, jeho mutace jsou produkovány lidmi patřícími do 

konkrétních národních kultur, což je pro následující výzkum francouzské a české 

národní kultury základním stavebním kamenem. Jak jsou místním lidem prezentována 

specifika jejich kultur v tomto časopise bude zjišťováno pomocí sémiotické 

a diskurzivní analýzy.
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Diplomová práce Pragmatizace globálního mediálního titulu se tedy (v rámci 

konceptů glokalizace a lokglokace) pokusí objasnit, jak jsou různé kulturní znaky 

přijímány místními kulturami ve Francii a v České republice, a na základě kvalitativních 

metod výzkumu časopisu Elle také vystihnout některé rysy těchto dvou kultur. 

Jednotlivé části práce se posouvají od teoretických poznatků v oblasti kultury a rozdílů 

mezi národními kulturami, včetně krátkého osvětlení francouzské a české kultury, 

ke globalizaci kultur a médií. Rovněž jsou blíže charakterizovány analyzované mutace 

časopisu Elle, stanoveny podrobnější hypotézy a objasněny vybrané metody výzkumu 

globálního titulu. Praktická část se pak zastaví u každé z hypotéz, které jsou podrobeny 

analýze v obou verzích časopisu. Její výsledky jsou následně shrnuty a porovnány 

pro francouzské i české publikum. V závěru práce dospěje ke konkrétním poznatkům 

v oblasti vnímání francouzské a české národní kultury prezentované skrze podobné 

médium.
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1. Kultura

„Studovat média znamená téměř zcela nevyhnutelně studovat kulturu. Při studiu 

médií je třeba přistoupit na to, že mediované texty vycházejí z konkrétní společnosti 

a konkrétní kultury. To znamená, že obsahují odkazy a významy, jež jsou příslušné 

kultuře vlastní a jež nesou společenský kontext doby (Burton, Jirák, 2001, 69).“ Proto se 

první kapitola zaměřuje na kulturu a její definice a vymezuje termín národních kultur 

a rozdílů mezi nimi. Důležitou součástí je také stručná charakteristika obou kulturních 

oblastí, které jsou předmětem zájmu v analytické části této práce.

Slovo kultura pochází z latinského colo či colere, které označovalo obdělávání 

půdy (odtud agrikultura). Pojem kultura ve smyslu lidské vzdělanosti použil jako první 

Cicero v prvním století před našim letopočtem. Význam, jaký mu dnes dávají sociální 

antropologové, se vyvinul v 19. století v díle Gustava Friedricha Klemma, který se 

po vzoru Voltaira zajímal o kulturu a její projevy ve zvycích, způsobech víry i ve vládě. 

Podle Klemma se kultura rovná pojmu civilizace a jako komplexní celek zahrnuje 

všechny schopnosti a obyčeje, které si člověk osvojil jako člen společnosti, tj. poznání, 

morálka, víra, umění, právo, zvyky, tedy takové projevy jednání, které jej odlišují 

od zvířete (Soukup, 2000, 13-15). Obecně lze říct, že „kultura je celistvý systém 

významů, hodnot a společenských norem, kterými se řídí členové dané společnosti 

a které prostřednictvím socializace předávají dalším generacím“ (Murphy, 2010, 32).

Tato práce je pojímána z antropologického chápání kultury, protože se ve svém 

studiu nezabývá hodnotícími prvky. Díky tomu lze srovnávat dvě kultury v kontextu 

jejich vlastního prostředí a způsobu života. Vyhneme se tím tzv. etnocentrismu, tedy 

„posuzování jiných kultur podle měřítek naší vlastní“ (Giddens, 1999, 39).

1.1 Kultura a jazyk
„Jazyk je hlavním médiem, jehož prostřednictvím sobě navzájem a potom také 

budoucím generacím předáváme zprávy, dotazy, znalosti a hodnoty (Murphy, 2010, 

38).“ To, jakým jazykem mluvíme, často určuje, kdo jsme. Jeho prostřednictvím se 

identifikujeme se společností, v níž žijeme (ibid.).
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Jazyk se naší kultuře přizpůsobuje; je to symbolický systém, který vytváří 

významy, díky nimž dokážeme porozumět prostředí kolem nás. „Jazyky poskytují 

hotové návody pro organizaci, třídění a klasifikaci světa tak, jak jej zakoušíme 

(Murphy, 2010, 39).“ Jazykové systémy se však v jednotlivých kulturách liší, ačkoli 

hromadné sdělovací prostředky působí na postupné stírání těchto odlišností.

Prvním z antropologů, kteří si při studiu kultur všímali přirozených jazyků, byl 

Franz Boas, který předpokládal, že „vnímání a interpretace světa závisí na jazyce, 

v němž jsme byli vychováni“ (Soukup, 200, 47). Tuto teorii později rozvedli jeho žáci 

Edward Sapir a Benjamin Lee Whorf, podle nichž gramatika, coby systém jazyka, 

ovlivňuje způsoby našeho vnímání, naše vzorce chování a organizaci zkušeností. Lidé 

různých kultur mluvící různými jazyky pak chápou svět odlišně (Soukup, 2004, 358).

Filozof a antropolog Claude Lévi-Strauss do své práce rovněž zakomponoval  

lingvistické výzkumy, inspiroval se mimo jiné fonologií Pražského lingvistického 

kroužku. Na jeho pojetí strukturalistické antropologie navázali další, např. Mary 

Douglasová nebo Victor Witter Turner, jenž se zaměřoval na symboly rituálů 

ve společnostech. Rovněž Clifford Geertz interpretoval kultury jako jedinečné znakové 

systémy. Lidé, podle něj, vnímají a prožívají realitu skrze významy, které jsou 

přenášeny symboly, tedy jakýmkoli objektem, aktem či událostí. Nejdůležitějšími 

symbolickými systémy jsou však slova, prostřednictvím nichž člověk dodává vnější 

realitě řád a smysl. Geertzova metoda symbolické antropologie spočívá v interpretaci 

kulturních textů, pro niž je třeba znát sociokulturní prostředí a pravidla sociální 

interakce (Soukup, 2000, 181).

Ačkoli je zřejmé, že studium kultury v kontextu jejího přirozeného jazyka má 

smysl, ne všechny z těchto teorií jsou všeobecně přijímány. Murphy sice uznává, že 

„jazyk má bezpochyby vliv na kulturu“, ale například Sapirova a Whorfova hypotéza, 

podle níž samotná gramatika jazyka utváří pohled lidí na svět, je podle něj krátkozraká: 

„Myšlení nelze zjednodušit pouze na jazyk. Významy mohou být vyjádřeny rovněž 

pomocí jazykového kontextu, situace, a pomocí nejazykového porozumění světu (2010, 

40).“ Podobně chápe vztah mezi kulturou a jazykem také sémiotika (viz. kapitola 5.1).
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1.2 Národní kultury
Dříve, než definujeme a popíšeme národní kultury, je třeba si uvědomit, že lidé 

nikdy netvoří jednu homogenní skupinu, ale každý člověk patří současně do několika 

vrstev (nebo úrovní) kultury. Jedná se o odlišitelné celky, které spojuje nějaký prvek. 

Hofstede rozlišuje tyto úrovně (1999, 10-11):

 národní, která odpovídá zemi, v níž člověk žije (hranice zemí většinou neurčují 

hranice národní úrovně);

 regionální, náboženská a jazyková (a jejich kombinace);

 podle pohlaví (muž, žena);

 podle generace (děti, rodiče, prarodiče);

 podle sociální třídy, která také ovlivňuje příležitosti ke vzdělání, zaměstnání, 

společenské postavení či bohatství;

 organizační neboli firemní (zaměstnanci, zaměstnavatelé).

Veverka přidává ještě jednu vrstvu, která by měla být podle hierarchie řazena 

na prvním místě, a tou je úroveň nadnárodní. V této úrovni jsou sdružovány národní 

kultury do nadnárodních společenství. Jejich členy spojuje nějaký politický, 

ekonomický či jiný zájem (2009, 10). 

Tato práce se zaměřuje převážně na národní úroveň kultury, nicméně při jejím 

zkoumání budou zmiňovány také menší společenské skupiny v rámci jiných kulturních 

vrstev (např. pohlaví, sociální třídy, apod.), a to především v souvislostí s definicí cílové 

skupiny analyzovaného média.

1.2.1 Národy

Národy (nebo etnika) se vytvořily za dlouhá tisíciletí z původních kmenů, které 

začaly tvořit stále větší společenství, vesnice, města, metropole, atd. Dodnes však 

známe případy, kdy lidé žijící v malých kmenech s vlastním jazykem nejsou do širší 

společnosti integrováni. Pojem národ je dnes (tj. od poloviny 20. století) chápán jako 

politická jednotka, která v ideálním případě zahrnuje obyvatele jednoho státu (Hofstede, 

1999, 11). V národech se většinou setkáváme s prosazováním různých společenských 

systémů a institucí, které by byly jednotné pro všechny jejich příslušníky. Hofstede 
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vyjmenovává tyto: jeden dominantní národní jazyk, společné masové sdělovací 

prostředky, národní systém vzdělávání, národní armáda, národní politický systém, 

národní reprezentace při sportovních událostech se silnou symbolickou a emocionální 

přitažlivostí, národní trh pro určité dovednosti, výrobky a služby (1999, 12). Je zřejmé, 

že ve skutečnosti neexistují tak sourodé národy, které by všechny výše jmenovanými 

systémy disponovaly. Nalézáme je pouze v literatuře, kde pojem národ záměrně 

zjednodušujeme, když mluvíme například o „typických Francouzích“, „typických 

Američanech“, apod. (Pro výzkumné účely je nicméně takové označení praktické, 

a proto bude na následujících stránkách používáno v tomto zobecňujícím významu.)

Příslušníci jednoho národa tedy sdílí společnou kulturu, kterou nazýváme 

národní (nebo také etnickou). Národní kultury se vytváří v průběhu staletí díky určité 

soudružnosti jejích příslušníků. Znaky, které tato etnika spojují, se zakládají především 

na společné historii, sdílených hodnotách, společenských normách, idejích 

a společenských zkušenostech, na tradicích a zvyklostech, komunikačních rituálech, 

apod.“ (Průcha, 2010, 31).

1.3 Kulturní rozdíly
Mezi odděleně se vyvíjejícími národy, které vyznávají své hodnoty a tradice, se 

tvoří více či méně viditelné kulturní rozdíly. Podle Hofstedeho se tyto rozdíly projevují 

v rámci čtyř konceptů: symboly, hrdinové, rituály a hodnoty (1999, 8-10). Hofstede je 

znázorňuje na následujícím diagramu:

Obrázek 1: Diagram projevů kultury (Hofstede, 1999, 9)
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Jak obrázek naznačuje, hodnoty jsou jádrem kultury a lidé ve všech 

společnostech si je osvojují už v dětství. „Jsou to všeobecné tendence k dávání přednosti 

určitým stavům skutečnosti před jinými (Hofstede, 1999, 9).“ Hodnoty jsou hluboko 

zakořeněné principy, které jsme se naučili výchovou v našem kulturním prostředí. 

Bývají kladné a záporné a zhruba od deseti let věku je nelze měnit (ibid).

Druhým nejdůležitějším projevem kultury jsou rituály (obřady). Jedná se 

o činnosti prováděné v rámci kolektivu a jsou společensky významné (např. zdravení, 

náboženské ceremonie). Mezi hrdiny si daná kultura zařazuje takové osobnosti či 

postavy (i kreslené), jejichž vlastnosti jsou v ní vysoce ceněné, (Hofstede dává příklad 

v podobě kreslené postavy Asterixe z francouzského komiksu). Dnes, v době 

audiovizuálních médií, však při volbě hrdiny rozhoduje spíše vzhled.

Symboly jsou nejpovrchnější úrovní projevů kultury, které nemusí být trvalé 

a které jiné kultury často napodobují. Jedná se o slova, gesta, obrazy či předměty, které 

v dané společnosti nesou určité významy (např. Coca-Cola). Nejdůležitějším systémem 

symbolů, který přestavuje centrální součást kultury, je jazyk. Na příkladu češtiny, která 

přebírá velké množství výpůjček z cizích jazyků, lze ilustrovat, jak snadné je v případě 

symbolů přejímat prvky jiných kultur (například slova jako: web, on-line, snowboard).

Praktiky (neboli projevy praxe) je pak souhrnné označení pro symboly, hrdiny 

a rituály. Pro pozorovatele z vnějšku je zřejmé, že se jedná právě o tyto úrovně kultury, 

jejich význam ale nečlenům dané společnosti není patrný (Hofstede, 1999, 9). Veverka 

tvrdí, že každá kultura prochází vývojem, který se děje prostřednictvím změn 

používaných praktik. Hodnoty se však ve společnosti nemění; ty jediné zůstávají 

zachovány (2009, 9).

Následující podkapitoly se snaží stručně popsat kulturu francouzského a kulturu 

českého etnika v intencích národem běžně sdílených prvků; tedy z hlediska historie, 

náboženství, jazyka. Zahrnuty budou rovněž výše zmíněné termíny: rituály, hrdiny, 

symboly. Odtud vzejdou teoretická východiska pro výzkum v jejich mediálním 

diskurzu.
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1.3.1 Kultura Francie

Francie je multikulturní země, jejíž obyvatelé existenci svého národa zakládají 

na společném jazyce (ačkoli se na jejich území udrželo množství původních 

regionálních jazyků) a také na národní hrdosti, kterou symbolizuje francouzská vlajka 

v barvách trikolóry a postava Marianne, duše Francouzské republiky.

Historie

Původními obyvateli území dnešní Francie byli Galové, které si na pět století 

podmanili Římané. Když se ale v 5. století n. l. začala Římská říše rozpadat, do země 

vtrhly germánské kmeny Franků (odtud Francie), kteří zde utvořili první státní útvar. Od 

roku 897 vládli na území kolem Paříže Kapetovci. Pořádali křížové výpravy, vedli 

s Angličany stoletou válku (za francouzského krále se postavila i Johanka z Arku) 

a podporovali vliv italské renesanční kultury a umění. Za doby reformace byla Francie 

svědkem dalších náboženských válek (myšlenky o očištění náboženství od církve zde 

šířil Jan Kalvín). V první polovině 17. století kardinál Richelieu zahájil centralizační 

a expanzivní politiku Francie proti okolním zemím a dobýval zámořské kolonie. Po něm 

nastoupil král Slunce Ludvík XIV., který upevnil svou moc a z Francie vytvořil první 

centralizovaný (ale absolutistický) stát (Oliver, 2003, 17-26). Ludvík XIV. je známý 

svou láskou k luxusu; nechal si postavit honosné sídlo ve Versailles.

Následující 18. století (doba filozofů jako Voltaire, Rousseau) dalo vzniknout 

osvícenským ideálům a boji za práva lidu, které vyvrcholily v roce 1789 Francouzskou 

revolucí. Ludvík XVI. se Národnímu shromáždění, vytvořeného ze třetích stavů, 

neubránil a o čtyři roky později byl popraven (gilotinou) ještě radikálnějšími Jakobíny. 

Vlnu dalších poprav v jejich vlastních řadách ukončil až nástup Napoleona Bonaparta, 

který se nechal 1804 korunovat na císaře a svou moc chtěl upevňovat sérií válek v celé 

Evropě. Roku 1814 byl ale donucen vzdát se francouzského trůnu a ani o rok později, 

kdy utekl ze svého vyhnanství na ostrově Elba, nebyl úspěšný. Jeho „stodenní“ císařství 

skončilo porážkou u Waterloo. Za své vlády však Napoleon provedl mnoho užitečných 

reformních kroků (reorganizace školství, zavedení občanského zákoníku). V 19. století 

se ještě různí králové snažili o znovunastolení monarchie (Karel X., Ludvík Filip 

Orleánský, Ludvík Napoleon Bonaparte), na jeho konci ale vznikla tzv. Třetí republika. 

Ta je ve Francii označována jako Belle époque, dobu nových uměleckých směrů, 

technického pokroku a pařížského nočního života (Oliver, 2003, 17-26).
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První světová válka znamenala pro Francii ztrátu více než milionu mužů, naopak 

získala zpět Lotrinsko a Alsasko. Ve 20. a 30. letech 20. století se hlavně Paříž stala 

vyhledávaným místem umělců, malířů a spisovatelů, kteří zde objevovali nové 

avantgardní směry. Za druhé světové války padl sever a západ Francie do rukou Němců, 

jih řídila Vichistická kolaborantská vláda. Francii osvobodili spojenci až v roce 1944. 

Po druhé světové válce přišla Francie postupně o většinu svých kolonií požadující 

autonomii (Vietnam, Alžírsko). Nakonec se Francie musela smířit se svým výrazně 

menším vlivem na mezinárodním poli, i když země patřící do tzv. Frankofonie (tedy 

mluvící francouzsky) se dodnes nachází téměř na všech světadílech. Politickou situaci 

ve Francii stabilizoval až de Gaulle. Velké změny pak přinesl Georges Pompidou 

(investoval do jaderné energie a kosmického výzkumu) i první socialistický prezident 

François Mitterand (reformy ve prospěch lidu). Ekonomický úpadek v 80. letech byl 

přičítán množství přistěhovalců. V roce 1992 podepsala Francie Maastrichtskou 

smlouvu. Od té doby se na prezidentském postu vystřídali pravicoví Jacques Chirac 

a Nicolas Sarcozy; současného levicového Françoise Hollanda si Francouzi zvolili 

v květnu 2012 (Oliver, 2003, 17-26).

Náboženství

Do Francie přišlo křesťanství už ve 2. století společně s Římany. Během 

reformace se v raném novověku objevila také protestantská hnutí, ta však dnes tvoří 

menšinu. Zvláště po druhé světové válce příslušnost Francouzů k jakémukoli 

náboženství klesla; společně s imigranty ze severní Afriky se však do země dostal islám, 

který je dnes druhým nejčastějším vyznáním ve Francii.

V roce 1905 Francie přijala zákon o odloučení státu od církve. Tento princip je 

ve Francii přísně dodržován dodnes. Od 90. let nicméně laicizace naráží na některé 

muslimské zvyky (např. nošení šátku u žen, apod.).

Jazyk

Jazyk je ve Francii spojující prvek celé společnosti a Francouzi jsou 

na francouzštinu patřičně hrdí. Vznikla smísením latiny s původními galskými jazyky 

a později s těmi germánskými. Celá staletí se francouzsky mluvilo na francouzských 

i anglických dvorech. V roce 1635 založil kardinál Richelieu Francouzskou akademii, 

která měla francouzštinu očistit od provincialismů, neologismů, latinismů a vyžadovala 
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jasné a přesné vyjadřování. Tím však její slovní zásobu výrazně ochudila. Centralizace 

jazyka byla dokončena na konci 18. století pro administrativní účely i pro účely 

Napoleona Bonaparta (armáda se měla umět domluvit).

Globalizace ve 20. století znamená pro francouzštinu rozšíření její slovní zásoby 

o mezinárodní pojmy a výpůjčky, hlavně z angličtiny a z arabštiny. Na druhou stranu se 

objevily snahy francouzských regionů udržet své původní jazyky, aby nezanikly 

(vyučují se jako volitelné předměty na školách, používají se v médiích nebo jsou jimi 

psána dopravní značení).

Rituály, hrdinové, symboly

Různé obřady vychází z křesťanské náboženské tradice, které Francouzi sdílí 

s většinou Evropy. Jsou to především rituály spojené s křesťanskými svátky. Některé 

z nich se samozřejmě mohou lišit oproti jiným evropským zemím (např. Francouzi 

zdobí vánoční stromeček, ale na rozdíl od Čechů jedí při slavnostní večeři krůtu). Mezi 

známé francouzské rituály patří zdravení dvěma až pěti polibky na tvář (podle regionu), 

jiné jsou zase spojené s francouzským stolováním (talíře zůstávají na stole, i když už se 

podává další chod), atd. K tomu je nutné dodat, že dobré jídlo (stejně jako vkusné 

oblékání) je francouzskou vášní a Francouzi si na něj vyhradí i několik hodin.

Každá kultura si pěstuje své národní hrdiny. Francouzští hrdinové pochází 

nejčastěji z historie (Johanka z Arku, Charles de Gaulle) nebo z francouzské literatury 

(Cyrano z Bergeracu) a umění (Edith Piaf). Důležitým prvkem národní hrdosti jsou pak 

symboly. Ty nejvýznamnější znázorňují Francouzskou revoluci nebo republiku (vlajka 

červenomodrobílé barvy, Marseillaisa, heslo Liberté, égalité, fraternité a mnoho 

dalších.). Tento výčet však může sloužit pouze jako nahlédnutí do francouzské kultury, 

pro její bližší přiblížení bohužel není možné popsat všechny francouzské zvyky 

a tradice.

1.3.2 Kultura České republiky

Češi se považují za malý národ ve středu Evropy, který má ovšem jen malý vliv 

na světové dění. Je totiž obklopen mnohem významnějšími a většími zeměmi. Češi 

navíc dlouhá staletí podléhali jiným územně-správným celkům a jako samostatný 

demokratický stát je oproti západním státům relativně mladý.
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Historie

Počátky českých dějin si Češi spojují s pověstmi o příchodu praotce Čecha 

na horu Říp a o kněžně Libuši, která předpověděla Prahu, „město veliké, jehož sláva 

hvězd se bude dotýkati“. První zmínky o Slovanech na území dnešní České republiky 

jsou z přelomu 8. a 9. století (Čornej, 1997, 25). V 9. století zde byly Velkomoravská 

říše a první české knížectví. Nejvýraznější postavou té doby byl sv. Václav, který se stal 

patronem české země. Roku 1212 bylo papežem potvrzeno České království rodu 

Přemyslovců, z nichž nejznámější byl ve 14. století Karel IV. Vychován byl ve Francii, 

odkud do země přivedl Matyáše z Arrasu a nechal postavit Chrám sv. Víta, Karlštejn, 

Karlův most a založil Karlovu univerzitu. V 15. století zde probíhaly snahy o reformu 

katolické církve (upálen Jan Hus) a následně husitské války. Roku 1526 na český trůn 

na tři století usedli Habsburkové, kteří spojili v personální unii české, uherské 

a rakouské země (Čornej, 1997, 215-216). Třicetiletá válka o století později byla 

vyvrcholením náboženských sporů, které ukončil Josef II. Tolerančním patentem v roce 

1781. Do počátku 19. století se na českém území mluvilo převážně německy, česky jen 

na venkově. To změnilo Národní obrození, do něhož se angažovali čeští literáti 

a jazykovědci. Rostly také snahy o posílení českých politických stran v Rakousko-

uherské monarchii. Její porážky v první světové válce Češi využili k osamostatnění 

a 28. října 1918 vytvořili (spolu se Slovenskem a Podkarpatskou Rusí) samostatný stát 

(Bělina, 1993, 146).

V září 1938 bylo Mnichovskou dohodou sjednáno postoupení českého pohraničí 

Německu, v březnu 1939 zbytek Česko-Slovenska prohlásili Němci Protektorátem 

Čechy a Morava, který trval až do Pražského povstání 5. května 1945. Rok na to (26. 

května) vyhrála volby do Ústavodárného národního shromáždění Komunistická strana 

Československa, která 25. února 1948 dokončila státní převrat a ze země vytvořila 

totalitní stát v područí Sovětského svazu. Znárodnila se většina půdy, byla zavedena 

cenzura, byly porušovány základní lidské svobody. Kdo se režimu postavil, byl 

odsouzen jako politický vězeň nebo popraven. Krátké uvolnění přišlo v druhé polovině 

60. let 20. století během Pražského jara, kdy se režim částečně liberalizoval. 21. srpna 

1968 však do země přijela na žádost vrchních představitelů KSČ Sovětská vojska 

a na dalších dvacet let upevnila moc Strany. Konečně v listopadu 1989 proběhla 

Sametová revoluce, při níž Občanské fórum v čele s Václavem Havlem svrhlo 

komunistický režim (Bělina, 1993, 309). Odpojením Slovenska vznikla 1. ledna 1993 
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Česká republika, jejímž prezidentem byl opět zvolen Václav Havel. V roce 1999 se 

Česká republika stala členem NATO a v roce 2004 také členem Evropské unie.

Náboženství

Původně pohanským Slovanům přišli na Velkou Moravu zvěstovat křesťanskou 

víru Cyril a Metoděj (v roce 863), ačkoli křesťanství se v té době napříč českými 

zeměmi už postupně šířilo. Za doby reformace vystoupil za očistu církve Jan Hus, který 

byl nakonec prohlášen za kacíře a v roce 1415 upálen v Kostnici. Po něm vznikla ještě 

další protestantská hnutí (Jednota bratrská), přesto je římskokatolické vyznání dosud 

nejrozšířenější frakcí křesťanského náboženství. V České republice se nyní většina 

obyvatelstva hlásí k ateismu. Velkou měrou k tomu přispěl komunistický režim, který 

zakazoval duchovenskou činnost i církevní mládežnické spolky (Magni.cz, 2013).

Jazyk

Čeština se od praslovanštiny oddělila zřejmě kolem roku 1000, avšak v psané 

formě se začala vyskytovat ve větší míře až od vzniku knihtisku. Tehdy ještě mnoho lidí 

psát ani číst neumělo, což se změnilo povinnou školní docházkou zavedenou Marií 

Terezií roku 1774 (Morkes, 2004). Právě vzdělání a gramotnost dala vzniknout 

Národnímu obrození v 19. století, kdy se „buditelé českého národa“ snažili zachytit 

český jazyk do gramatik a slovníků. Zasloužili se o to především Josef Dobrovský 

a Josef Jungmann, ale také spisovatelé a básníci, kteří psaním svých knih v češtině 

dokazovali, že se jedná o dostatečně vyvinutý jazyk s bohatou slovní zásobou (Karel 

Jaromír Erben, Alois Jirásek, Božena Němcová, Karel Hynek Mácha, atd.). Od roku 

1918 je čeština úředním jazykem Československa, dnes České republiky. Mluví jím 

přes deset milionů lidí.

Rituály, hrdinové, symboly

Kromě křesťanských svátků, které se v České republice stávají velmi 

komerčními, se na venkově udržují lokální tradice (lidové kroje, hudba). Co se týče 

světských rituálů, například zdravení probíhá podáním rukou; při vstupu do bytu či 

domu se Češi, oproti západním zemím, zouvají; apod. Své hrdiny si Češi rovněž 

vytvořili z historie (sv. Václav, Karel IV.) a literatury (Dobrý voják Švejk, Jára 

Cimrman). Jejich národními symboly jsou vlajka, heslo Pravda vítězí, hymna, ale také 

pivo nebo knedlíky.
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Jisté povědomí o nejdůležitějších bodech historie národa a jeho kultury je 

podmínkou pro pochopení souvislostí mezi projevy v jeho médiích a významy, které 

tato mediální sdělení představují. Jakákoli analýza bez znalosti základních prvků

studované kultury by postrádala na významu. Kulturou, tentokrát z opačného 

(mezinárodního) úhlu pohledu, se zabývá rovněž druhá kapitola.
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2. Globalizace

Globalizace se zdá být všudypřítomná. Prostupuje téměř všechny oblasti, které 

se dotýkají člověka a jeho společnost, ať už jde o politické a ekonomické vztahy, či 

vztahy sociální a kulturní. Tyto vztahy překračují hranice jednotlivých zemí a podle 

Giddense se jejich vinou jednotlivé společnosti vyvíjejí a mění. To zásadně ovlivňuje 

i osud jejich obyvatel (1999, 82).

Giddens globalizaci definuje jako „rostoucí vzájemnou závislost lidí ve světové 

společnosti“ (ibid.). V podstatě tím poukazuje především na ekonomickou závislost. I ty 

nejvyspělejší země dnes nejsou soběstačné, protože se neobejdou bez dovozu různých 

zahraničních komodit. Příkladem za všechny je cesta oblečení od výroby látky, přes 

barvení a šití až k prodeji. Než se dostane kus oděvu na pult v Evropě, musí procestovat 

několik kontinentů a zemí. Důvodem jsou nižší výrobní náklady například v asijských 

zemích, kvůli nimž se taková strategie prodejcům vyplatí (bohužel je to většinou 

na úkor tamních zaměstnanců).

Tlachová tvrdí, že původně se globalizací myslel právě mezinárodní obchod 

(2008, 9). Ve 20. století se však termín rozšířil i na další odvětví, například ekologie, 

komunikační technologie, kultura, atd. Tento jev je patrný i v politice. Giddens udává 

jako příklad rok 1989, kdy se východoevropské země do té doby pod sovětskou 

nadvládou jako řetězová reakce jedna po druhé osvobozovaly a stávaly 

demokratickými. Podle Giddense spolu globalizace a demokratizace úzce souvisí: 

„Demokratizace je jednou z hybných sil současného světa, která je podmíněna 

globalizací a sama k ní přispívá (Giddens, 1999, 334).“ K demokratizaci pak přispívají 

i nové komunikační technologie, které v té době ještě neexistovaly (proto bylo povstání 

v Číně stejného roku tvrdě potlačeno). Dnes je čím dál tím těžší totalitní systém 

v komunistických zemích udržet, neboť vznikly satelitní a kabelové televize, které 

režim většinou nemůže kontrolovat (Giddens, 1999, 341). Obyvatelstvo v těchto zemích 

má pak snazší přístup k informacím ze světa demokratických států nezatížených 

propagandou a zprostředkovávajících jim pohled na jejich situaci z jiného úhlu (ibid.). 

Skrze média mohou vyspělé demokratické země vysílat své hodnoty do totalitních zemí 
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a do zemí třetího světa a poučovat je například o nutnosti ochrany životního prostředí 

(uvědomují si, že například přírodní katastrofy mohou ovlivnit život lidí na celé planetě, 

tedy i je samotné).

Politická globalizace se rovněž projevuje na vzniku nadnárodních organizací. 

Jako příklad Giddens uvádí Evropskou unii, která byla vytvořena za účelem prevence 

před dalšími válečnými konflikty (1999, 349).

V těchto případech se globalizace jeví v pozitivním smyslu. Mezřický však 

upozorňuje i na její nevýhody. Podle něj si z ekonomického hlediska díky globalizace 

polepší jen ty země, které mají již předpoklady k celkovému ekonomickému růstu (mají 

například vzdělané obyvatelstvo). Dalším negativním bodem je fakt, že mezinárodní 

společnosti v zemích na periferii pěstují pouze vlastní plodiny pro komerční účely, čímž 

likvidují tradiční zemědělské praktiky a zvyšují závislost států třetího světa 

na zahraničních trzích. Nicméně, rozdíly se zvětšují i ve vyspělých společnostech 

(především co se týče příjmů vyšší a nižší třídy). Jako poslední příklad Mezřický uvádí 

oslabování národních kultur na globálních trzích. Jsou totiž často vázány na rozhodnutí 

mezinárodních organizací (Světová banka, Mezinárodní měnový fond, apod.) (2003, 15-

16).

2.1 Globalizace kultury
Vlivem ekonomických vztahů mezi zeměmi i světadíly se do povědomí lidí 

dostávají také kulturní zvyklosti jejich partnerů. Kolářová tvrdí, že „v dnešním 

globálním světě dochází ke kulturním výměnám a míšení na základě mnohačetných 

kontaktů a vazeb mezi různými, dříve více či méně oddělenými kulturami (2009, 1).“

Mezřický vyjmenovává tři hlavní aktéry globalizace: nadnárodní společnosti, 

nejvyspělejší průmyslové státy a mezinárodní organizace (2011, 12-13), jež mají 

v procesu globalizace hlavní roli.

Většinou se jedná o tzv. západní velmoci, které ovlivňují místní trhy svým 

zbožím, a to zbožím jakéhokoli žánru, tedy i kulturními produkty. Teoretici toto masové 

sdílení tradic jedné kultury nazývají homogenizací. „Homogenizace kultury vychází 

z celkové představy o ‚správném‘ uspořádání, které do světa šíří především západní 
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společnosti. Toto uspořádání zahrnuje individualismus, respekt k lidským právům, 

demokratické uspořádání a také volný trh. Tyto hodnoty jsou tedy v dnešní době 

považovány za nejlepší možné a jednotlivé národní státy jsou různými způsoby 

přesvědčovány, aby je přijaly za své (Tlachová, 2008, 12).“

Mucha se na globalizaci dívá z antropologického hlediska a soustředí se 

na autonomní kultury, které dosud nebyly zasaženy moderními technologiemi. Obává 

se, že jejich rozmanitost a pestrost je ohrožena, neboť je nahrazována masivním 

pronikáním jedné kultury. Její charakteristiku však nezjednodušuje slovem „západní“. 

„Těžko o ní můžeme říci, že je jen kulturou Západu, a považovat ji za přímého dědice 

kultury antické a středověké Evropy, jejích hodnotových systémů. Spíše než o západní 

kultuře a jejím pronikání do všech zemí světa můžeme mluvit o vlivu civilizace moderní 

společnosti průmyslové a konzumní, která vytvořila zásadní předpoklady 

ke kvalitativním změnám, k nimž dochází ve fázi globalizace (Mucha, 2003, 117).“

Jako protiklad k homogenizaci existuje také koncept heterogenizace, jehož 

zastánci věří v opačný důsledek globalizace. Podle nich se budou národní kultury spíše 

vymezovat oproti jednotné globální kultuře, která je slabá a nestabilní, zatímco národní 

kultury budou upevňovat svou pozici (Tlachová, 2008, 13).

Třetí termín, který v tomto diskurzu zmiňuje Tlachová, je hybridizace. Tato 

teorie předpokládá, že jak globální kultura, tak jednotlivé národní kultury se mezi sebou 

budou ovlivňovat navzájem (ibid.). Globální kultura tedy bude obsahovat prvky 

lokálních kultur a lokální kultury zase prvky globální kultury.1

Naopak zastánci kulturního imperialismu (např. Herbert Schiller) tvrdí, že tyto 

dva toky nejsou souměrné (Kolářová, 2009, 2). Podle nich vždy převládá vliv globální 

kultury do těch lokálních, nejčastěji vliv kultury Spojených států do zemí periferie, čímž 

vzniká jejich dominance nad ostatními kulturami. Kolářová nazývá přijímání západní 

kultury těmi lokálními „globální kulturní uniformitou“ a „monokulturou“ (ibid.). Podle 

ní v kulturním imperialismu „nejde jen o rozšiřování zboží, ale také hodnot (západní 

                                               
1 Pro tyto dva směry vlivů budou po zbytek práce používány termíny glokalizace a lokglokace (viz 

kapitola 2.3).
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teorie, filosofie, etiky, vědeckého světonázoru, politického uspořádání) a rozličných 

forem bytí (od hudby, architektury, přes oblékání a jazyk až k hodnotám jako svoboda, 

demokracie, lidská práva)“ (ibid).

McQuail všechny tyto myšlenky chápe v souvislosti s masovými médii. Tvrdí, 

že o globalizaci (potažmo o homogenizaci či o kulturním imperialismu) mluvíme právě 

díky působení hromadně sdělovacích prostředků (2009, 256).

2.2 Globalizace médií
První, kdo přišel s teorií o smršťování a zrychlování světa, byl Marshall 

McLuhan, který předpověděl vznik tzv. globální vesnice. „Naše dnešní urychlení není 

pomalou explozí od centra k perifériím, nýbrž okamžitou implozí a vzájemným 

spojením prostoru a funkcí (McLuhan, 1991, 95).“

Za globalizací kultury a s ní souvisejících médií podle McQuaila stojí schopnost 

přenášet za nízkou cenu audiovizuální sdělení do celého světa, schopnost překonávat 

omezení daná časem a prostorem a mimo jiné je globalizace také výsledkem vzniku 

globálního mediálního prostředí (McQuail, 2009, 143).

Podle Tlachové souvisí globalizace komunikace s technologickým 

determinismem, v rámci něhož McLuhan vysvětluje společenský pokrok (2008, 10). 

Technologický determinismus vychází z představy, že společnost se vyvíjí ruku v ruce 

s technologiemi, které má k dispozici. Tím se také mění sdělovací prostředky. Do první 

fáze masové komunikace můžeme zařadit knihy a dopisy, k nimž o něco později přibyla 

první tištěná média. Ta byla vesměs národního charakteru, omezená jazykem i tématy, 

stejně tak později rozhlas či film. Změna nastala po první světové válce, kdy se z filmu 

(hlavně z filmu hollywoodské provenience) stal příklad nadnárodního masového média 

(McQuail, 2009, 257).

Za pomoci telegrafu (první kabel mezi Velkou Británií a Spojenými státy 

americkými byl položen roku 1858) se zrychlil přenos informací, který zajišťovaly 

zpravodajské agentury. Proto se také tištěná média začala zajímat o zahraniční 

zpravodajství. Na přelomu 19. a 20. století si některé země uvědomily moc médií 

a začaly je využívat k domácí i zahraniční propagandě (k vylepšení obrazu konkrétního 
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státu a jeho národní kultury v zahraničí). „Vždy existovalo skutečné nebo alespoň 

potenciální napětí mezi touhou udržet národní, kulturní a politickou hegemonii a přáním 

sdílet kulturní a technologické inovace odjinud. Národnostní menšiny se snažily 

uplatňovat svou kulturní identitu tváří v tvář imperialistické kulturní převaze 

v doslovném významu (McQuail, 2009, 258-259).“ Podle Jiráka tato tendence výrazně 

poklesla v 80. a 90. letech 20. století, kdy na média tlačila ekonomická globalizace. 

Tehdy bylo již běžné, že národní vydavatelství vlastnili zahraniční mediální magnáti 

a média nutností si na sebe vydělávat podléhala tlaku komercionalizace. Výsledkem 

bylo, že „média postupem času přestala mít národně reprezentativní funkci a definitivně 

se vymanila z rámce národních ekonomik (Jirák, 2005).“

Je zřejmé, že moderní technologie byly podmínkou pro globalizaci komunikace 

(např. Internet). Svou úlohu sehrála také ekonomika spojená s reklamou. Jejím 

výsledkem je, že mezinárodní trh je tvořen jen malým množstvím společností, jejichž 

komerce je určená celému světu. Média samotná pak fungují jako nástroj těchto 

nadnárodních společností a jsou nucena se přizpůsobovat globalizačnímu procesu. Tím 

se stávají nejen podmínkou pro globalizaci jako takovou, ale také jejím objektem 

(McQuail, 2009, 256-259).

Jak už bylo naznačeno, mezi nadnárodní korporace ovládající mezinárodní trh 

patří také velké mediální koncerny. Nejlepším mediálním produktem se pro ně stává 

zpravodajství. McQuail jmenuje největší zpravodajské agentury: Reuters, Associated 

Press, dále francouzskou AFP, německou DPA a španělskou EFE (2009, 260). O jejich 

dominanci na mediálním poli rozhodují takoví činitelé jako „velikost trhu, míra 

koncentrace a ekonomické zdroje“ (McQuail, 2009, 260). Velkou výhodu mají také 

agentury, jež používají ke komunikaci mezinárodní jazyky (angličtinu, francouzštinu, 

apod.).

2.2.1 Globální média

McQuail tvrdí, že dnes neexistuje masové médium, které by nebylo globální. Je 

to tím, že i národní televize, noviny či rozhlas čerpají ze zahraničních zpravodajských 

agentur (2009, 260). Mezi globální média pak McQuail zařazuje nejen hromadné 

sdělovací prostředky, ale také mediální produkty samotné. Jsou to přímé přenosy 

televizních kanálů a rozhlasových pořadů, distribuce a prodej knih a novin, některá 
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konkrétní mezinárodní média (CNN International, BBC World, TVCinq, či již 

zmiňované zpravodajské agentury), importované mediované obsahy (filmy, hudba, 

reklamy, apod.), celé formáty pořadů nebo žánry, mezinárodní zprávy a konečně 

Internet (McQuail, 2009, 261-262).

Globální média představují výhodu v tom, že se díky nim dozvídáme informace 

z celého světa. Zároveň však mají zásadní vliv na národní kultury, jimž bývají obsahy 

globálních médií určeny. Tím, že vždy pocházejí z jedné země (nebo z malé skupiny 

více zemí, např. v případě koprodukce filmů), prezentují v dalších zemích konkrétní 

kulturu a její hodnoty. „Když média re-prezentují určité skupiny lidí, často tím současně 

říkají něco i o kultuře, v níž působí, jelikož tyto skupiny mohou patřit k určité kultuře či 

subkultuře (Burton, Jirák, 2001, 196).“ Takto se dozvíme velké množství informací 

o nám vzdálené kultuře, nejčastěji té severoamerické, protože její filmový trh je vůbec 

jeden z největších.

Na přijímání hodnot konkrétní kultury skrze média je důležité, jaké konkrétní 

mediální produkty si příjemce těchto médií vybírá. V případě, že se bude zaměřovat jen

na jeden typ, např. bulvární média, bude jeho obraz o dané kultuře jen omezený 

(Burton, Jirák, 2001, 197). V tom vidí největší hrozbu globalizace médií Mucha: 

„V globalizované společnosti dominujících středních vrstev, bez politického zájmu 

na výrazných změnách, přestávají být kulturními vzory vzdělanci, intelektuálové, 

političtí vůdci vybízející k následování příkladným životem. Spíše se jimi stávají 

mediálně prezentované hvězdy uměleckého světa a sportu, které jsou snáze 

napodobitelné jako symboly života v globalizovaném světě her a pohody (2003, 118).“

2.3 Glokalizace a lokglokace
Koncept glokalizace je primárně marketingovým termínem, který vznikl 

v souvislosti s reklamou nadnárodních společností v menších regionech. 

Při rozhodování o tom, zda použít globální marketingovou strategii, musí marketingoví 

stratégové počítat s odlišnostmi, které se v jednotlivých kulturách, do nichž směřují své 

produkty, projevují. Globální reklama má samozřejmě své výhody (nižší náklady 

na reklamu, kratší doba přípravy, budování konzistentní značky, multiplikační efekt 

v celosvětovém měřítku) a počítá s velmi konzistentní cílovou skupinou, která bude 

vyznávat podobné hodnoty a mít podobný životní styl (Knihová, 2011). Pokud má být 
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ale globální reklama úspěšná, měla by se přizpůsobit požadavkům místních trhů, 

tzn. lokálním kulturním tradicím a hodnotám, životnímu stylu, odlišnému jazyku a 

dalším lokálním aspektům. Tím se dostáváme k národním kulturám, které jsou běžně 

ovlivňovány globálními reklamami a s nimi souvisejícími médii.

Robertson zavádí termín glokalizace do sociokulturních studií, protože 

nesouhlasí s významem termínu globalizace, který je obecně chápán jako homogenizace 

kultur. Tvrdí, že homogenizace a heterogenizace se vzájemně implikují a že obě tyto 

tendence konstruují to, čemu říkáme globalizace.

Glokalizace vznikla spojením slov global a localization (doslova globální 

lokalizace). Při jeho definici v kontextu sociálních studií Robertson vychází 

z předpokladu, že zde existuje trend prosazování lokální kultury na úkor globální 

hegemonie a že lidé žijící v malých regionech se identifikují se svou vlastní kulturou 

(1995, 29). To znamená, že na ovlivňování kultur nelze nahlížet pouze optikou 

homogenizace lokálních kultur v jednu universální, jak je běžně chápán termín 

globalizace. Podle Robertsona se lokální a globální roviny prostupují. Tuto myšlenku 

pak nazval glokalizací, tj. pojmem, který by podle něj měl termín globalizace úplně 

nahradit (1995, 30).

Na rozdíl od dosud popisovaných vlivů probíhajících mezi globálními 

a lokálními kulturami (hybridizace, globalizace, glokalizace), Šoltys pojem glokalizace

chápe pouze v jednom směru. Podle něj „je třeba vnímat glokalizaci jako adaptaci 

fenoménů z globální vesnice na místní lokální podmínky (2010, 171).“ Svou teorii 

Šoltys aplikuje na textové vzorce, které česká žurnalistika přejímala v 90. letech 20. 

století a 10. letech 21. století (2010). V jeho pojetí se jedná o přesun některých prvků 

globální kultury na původní českou kulturu. Pro pojmenování opačného jevu, tedy vlivu 

lokální kultury na globální kulturu, Šoltys zavádí pojem lokglokace, spojení slov lokální

a globální. „Už nejde o místní adaptaci principů globálního vzorce, tedy o místní 

uzpůsobení něčeho obecného, ale o přesazení něčeho lokálně jedinečného do jiného 

prostředí (Šoltys, 2010, 175). Podle Šoltyse je tedy možné, že rysy lokálních kultur se 

budou projevovat v globálním kontextu tak, jako se vliv globalizace dostává 

do národních prostředí.
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Jak již bylo řečeno, následující výzkum se zabývá rysy národních kultur 

na příkladě globálního časopisu. Tyto fenomény jsou popisovány v rámci nově 

zavedených termínů (glokalizace a lokglokace) charakterizující dva vzájemné toky 

kulturních vlivů, které jsou obecně spojovány do jediného termínu globalizace.
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3. Charakteristika časopisu

Časopisy jsou typicky terciárním typem komunikačních prostředků, která jsou 

charakterizována tím, že jsou určená širokým masám a jsou vydávána ve vysokých 

nákladech. Jako taková jsou součástí celospolečenské komunikace, protože jsou 

potenciálně dostupná všem (Jirák, Köpplová, 2007, 16). Magazíny, o kterých bude řeč, 

jsou tištěné a vycházejí v určité periodicitě. Jejich primárním kódem je přirozený jazyk, 

který je doplněn o vizuální materiál.

„Od časopisů (zejména těch zpravodajských a kulturních) a jejich obsahů 

očekáváme podrobnější objektivní informace o dění okolo nás, s nímž nemáme osobní 

zkušenost. V souvislosti se zaměřením také očekáváme určitý druh informací a hlubší 

pohled do aktuálních událostí (jevů) (Kovářová, 2011, 21).“

Tato práce se zaměřuje na časopis Elle, který se řadí mezi lifestylové časopisy 

určené pro ženy. Analýzou jeho dvou verzí (české a francouzské) budeme zkoumat 

specifika české a francouzské kultury, jak byly popsány v první kapitole. Následuje 

charakteristika tohoto globálního titulu z hlediska jeho zařazení a představení obou 

zmiňovaných verzí.

3.1 Lifestylové časopisy
Pojem lifestyle se snadno přeloží jako životní styl, jeho definice však není tak 

jednoznačná. „V nejširším slova smyslu zaštiťuje lifestyle veškeré časopisy, které se 

týkají životního stylu, zahrnuje tedy časopisy věnující se módě a kosmetice, až 

po časopisy zabývajícími se všemi možnými oblastmi zájmu, jako je např. golf, chov 

psů nebo motorky. V užším pojetí do lifestylových časopisů řadíme jen ty, které se 

zabývají životním stylem jednotlivých sociálních skupin, tedy časopisy určené 

pro muže, ženy či dívky (Makovičková, 2013, 25).“

Lifestylová média se také někdy označují jako „soft média“, protože se věnují  

nenáročným tématům a jejich hlavní funkcí je zábava (Michalová, 2011, 16). Orientují 

se na specifické publikum, a to podle konkrétního zaměření nebo také podle věku, 

pohlaví, vzdělání, sociálního statusu čtenářů, apod. Styl psaní je přizpůsoben danému 
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publiku. Důležitá je i výrazná grafika. Lifestylové časopisy by měly čtenáře zaujmout 

na první pohled.

Jako každé tištěné periodikum, lifestylové magazíny těží z inzerce. Jejich 

výhoda pro inzerenty spočívá v tom, že díky vymezenému zaměření časopisu je snadné 

reklamu dobře zacílit. Redakce a inzerenti pak žijí v ideální symbióze. Např. 

v časopisech pro ženy, které baží po kráse vyobrazených modelek, je jejich pocitu 

nedokonalosti rychle nabídnuto řešení v podobě reklamy na kosmetické přípravky. 

Příznačné je, že tato reklama nemusí být nutně oddělena od obsahu; v rámci PR článků 

nebo tzv. advertorialů se propagace výrobku dostane i do textu upraveném ve stejném 

formátu jako je pro časopis obvyklé. Tím se reklama stává obzvlášť účinnou 

(Makovičková, 2011, 26).

Jednou z hlavních priorit lifestylových časopisů je propagace nových trendů 

a koncentrace na popkulturu, která živí trh se spotřebním zbožím. Cílením na široké 

publikum se lifestylové časopisy snaží svůj obsah přizpůsobit co nejširšímu spektru 

spotřebitelů, a to na základě vytvořených stereotypů o svých čtenářích.

3.2 Časopisy pro ženy
Michalová tvrdí, že obsah lifestylových časopisů se utváří na základě pohlaví, 

kterému jsou určeny. Tyto stereotypní představy o mužích či ženách pak udávají tón 

toho kterého časopisu (2011, 17).

Ženské časopisy vznikaly už v 19. století. Informovaly své čtenářky o vzdělání, 

kultuře a předávaly praktické rady do všedního života (Kabelová, 2004). Na českém 

území také sehrály svou důležitou roli v procesu národní emancipace a nejen té. 

Například cílem časopisu Ženské listy bylo mimo jiné vysokoškolské vzdělání dostupné 

pro ženy a dívky (Pachmanová, 2008). Největší boom však časopisy pro ženy 

zaznamenaly po druhé světové válce. Doprovázel jej vznik kosmetického průmyslu, ale 

mimo líčení se zabývaly také módou a odíváním či domácností (Tlachová, 2008, 25). 

V komunistickém Československu ženské časopisy šířily povinnost ženy být vzornou 

členkou strany a alespoň jednoho spolku a především zdůrazňovaly jejich dvojí roli 

coby dělnice a hospodyně. O rodinných a soukromých problémech (jako týrání, domácí 

násilí, apod.) se však nepsalo (Kabelová, 2004).
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Po Sametové revoluci v roce 1989 se český mediální trh s ženskými časopisy 

výrazně změnil. Novému konkurenčnímu prostředí se dokázaly přizpůsobit časopisy 

jako Burda či Vlasta. Vznikly také úplně nové tituly (např. Svět ženy, Žena a život), 

a především tu přibyly verze zahraničních originálů, např. Elle, Cosmopolitan. Přebírání 

hotových formátů lifestylových magazínů ze zahraničí po revoluci byl zapřičiněn 

nedostatkem podobně zaměřených časopisů na českém mediálním trhu. Vlivem nové 

politické a sociokulturní situace se změnil i životní styl čtenářů a objevila se také dosud 

neznámá témata, např. feminismus (Michalová, 2011, 36).

Dnes se obsah masově sdělovacích prostředků nemusí přizpůsobovat žádnému 

režimu. Do ženských periodik se zařazují články o rodině, péči o děti, partnerských 

vztazích, zdraví, vaření, bydlení, módě, kosmetice, ale taky sexu. Tyto časopisy slouží 

k zábavě ve volném čase, a tak bývají jejich součástí příběhy ze života, fejetony, 

horoskopy či poradní rubriky. Důležitý je důraz na komunikaci mezi redakcí 

a čtenářkami, protože ženské časopisy fungují jako chytrá kamarádka, která vždy ví, jak 

nejlépe poradit. Na rozdíl od časopisů pro muže téměř neobsahují články o politice, 

internetu, technice, počítačových hrách, extrémních sportech, apod. (Kadlecová, 2006, 

13-14).

Michalová dělí současné ženské časopisy na tři skupiny (2011, 37-39). Tou 

první jsou tradiční, levné časopisy pro všechny ženy. Patří sem nejčtenější ženské 

magazíny u nás. Podle počtu odhadovaných čtenářů za rok 2013 jsou to: Chvilka pro 

tebe (512 000), Blesk pro ženy (510 000), Svět ženy (427 000), Katka (297 000), Vlasta 

(287 000) (Unie vydavatelů, Media Projekt, 2013).

Do druhé skupiny se řadí časopisy pro dívky, kterých však v poslední době 

ubývá vlivem elektronických médií. Mladí lidé nejsou zvyklí číst tištěná periodika 

(Makovičková, 2011, 28). ABC ČR - Kancelář ověřování nákladu tisku uvádí celkem 

sedm časopisů pro děti a mládež, z nichž jediný magazín je určen výhradně dívkám 

(ABC ČR, 2014). Jedná se o měsíčník Top dívky, jehož čtenost Unie vydavatelů 

odhaduje na zhruba 88 000 (Unie vydavatelů, Media Projekt, 2013). Makovičková tvrdí, 

že dívčí a ženský lifestyle jsou si v některých ohledech podobné. „Redaktorky dívčího 

lifestylu se mnohdy snaží vychovat si budoucí čtenářky lifestylu ženského (2011, 26).
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Do poslední kategorie, kterou Michalová nazývá „reset magazíny“, jsou 

zařazeny lifestylové časopisy vesměs zahraniční provenience určené spíše pro mladší 

čtenářky z řad dospělého ženského publika. Michalová zdůrazňuje jistou nevýhodu, 

na niž mohou zahraniční periodika na místním trhu narážet. „Držitelé licencí českých 

mutací se musí často striktně držet obsahové linie po vzoru zahraničního periodika 

(2011, 38).“ V případě časopisu Elle existuje tzv. redakční desatero vydavatele Hachette 

Filipacchi Médias, kterým by se měly všechny regionální redakce řídit (Tlachová, 2008, 

17). Nicméně pro určitou atraktivitu bývají do tohoto typu magazínu zařazovány rovněž 

kulturně a společensky blízká témata. Pokud není obsah přizpůsobován kulturnímu 

prostředí a tamním hodnotám a zvyklostem, vzniká rozdíl v oblibě té které verze 

časopisu v jednotlivých zemích (Michalová, 2011, 40).

Typickými představiteli reset magazínů u nás jsou tzv. exkluzivní časopisy jako 

Marianne, Elle, Cosmopolitan, Harper's Bazaar. Jejich exkluzivita je dána především 

vyšší cenou. Na stánku stojí okolo sta korun českých, zatímco tradiční magazíny se 

pohybují kolem několika málo desítek korun; např. Katka 11 Kč, Svět ženy 14 Kč, 

Vlasta 29 Kč, ale Marianne 69,90 Kč, Marie Claire 89,90 Kč, Cosmopolitan a Harper's 

Bazaar 99,90 Kč (Magazíny.cz). Unie vydavatelů předkládá tento seznam nejčtěnějších 

lifestylových magazínů pro ženy v České republice: Žena a život 453 000, Marianne 

189 000, Glanc 176 000, Elle 161 000, Joy 159 000.

Zatímco tradiční ženské časopisy se soustřeďují na průměrnou ženu, exkluzivní 

magazíny cílí na „ženu nezávislou, emancipovanou, úspěšnou, finančně zajištěnou“ 

(Michalová, 2011, 38). Kromě sebejistoty, vzdělanosti a pevného postavení 

ve společnosti však vyvolávají ve svých čtenářkách hlavně potřebu napodobit ideál 

krásy a atraktivity. Prvním takovým symbolem ideální ženy byla manželka prezidenta 

J.F. Kennedyho, Jacqueline Kennedyová. „Byla mladá, krásná, štíhlá, elegantní, bohatá 

a charismatická a stala se vzorem všech čtenářek lifestylových ženských časopisů 

(Michalová, 2011, 44).“

Lifestylové časopisy spojuje jejich luxusní vzhled a pestrobarevná titulní strana, 

která je důležitá pro rychlou identifikaci na stánku. Časopis Elle tyto charakteristiky 

naplňuje. Podle Špálové je osoba na její přední straně vždy žena, která vyniká ve svém 
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oboru (ať už je to business, modeling či filmový průmysl), je přitažlivá a zajímavá 

svými gesty. Výběr osobnosti je zásadní v tom, že reprezentuje časopis a ztělesňuje jeho 

koncepci vnímání krásy a dokonalosti (Špálová, 2009, 35).

Většina lifestylových magazínů je tištěna na kvalitním, nejlépe lesklém 

křídovém papíře. Obsahují množství fotografií a obrazového materiálu; ten zabírá 

zhruba polovinu celkové plochy, další čtvrtinu pak tvoří inzerce (Kadlecová, 2006, 11).

3.3 Elle jako globální časopis
„Elle – nejprodávanější módní časopis na světě“ zní nápis na hřbetu české verze 

časopisu. V současnosti Elle vychází ve 45 verzích po celém světě a čtou ho miliony 

žen. Téměř každá redakce má také svou internetovou verzi. Elle je vydáván ve více než 

polovině evropských zemí, na americkém kontinentě, v Austrálii, na Středním východě, 

a dokonce v asijských zemích, kde lidé vyznávají úplně odlišné kulturní a náboženské 

tradice (Čína, Vietnam, Indonésie, Indie, Korea, Japonsko, Thajsko, apod). Naopak 

v Africe se Elle vydává pouze v jediné zemi, a to v Jihoafrické republice (Elle.fr, 2014). 

Tím, že svým obsahem časopis ovlivňuje masy lidí téměř ve všech koutech světa, stává 

se globálním.

Globalizace je způsobena moderními technologickými možnostmi 20. a 21. 

století, kdy se výrazně posunul vývoj komunikačních prostředků. Na Zemi v podstatě 

neexistují komunikační hranice, které by nešlo překročit (s výjimkou zemí s tuhým 

komunistickým režimem). Tomu napomáhají nadnárodní korporace (nejen 

komunikačních společností), které za účelem zvýšení zisku pronikají do vzdálených 

zemí (myšleno i kulturně vzdálených). Většinou jde o západní společnosti, které šíří 

euroamerické hodnoty (liberální kapitalismus a individualismus), včetně západního 

vkusu a životního stylu, do východních zemí či do zemí „chudého jihu“ (Tlachová, 

2008, 10-11).

To se samozřejmé týká také mediálních korporací. Tlachová tvrdí, že důsledkem 

internacionalizace komunikačních technologií je i jistá míra internacionalizace 

mediálních obsahů (2008, 11). Z toho vyplývá, že se do světa nešíří jen forma 

konkrétního mediálního produktu (např. při přebírání a odkupování celých televizních 

pořadů jako Big brother, Chcete být milionářem, atp.), ale také se masově předávají 
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mediální a reklamní sdělení; v našem případě kult krásy, dokonalého těla, sebevědomí 

a nezávislé individuality. Média jsou tak nejdůležitějším prvkem v tvorbě nové 

tzv. globální kultury, o niž se předpokládá, že bude univerzální, protože v ní budou 

uctívány stejné nebo alespoň podobné hodnoty všude na světě (Tlachová, 2008, 12).

Výsledky kvantitativní obsahové analýzy sedmi regionálních mutací časopisu 

Elle (Bulharsko, Česká republika, Čína, Francie, Indie, Turecko, USA) z různých 

měsíců roku 2007, ukazují, že je trend mediální globalizace ve většině ohledech 

pravdivý. Tlachová zjistila, že ze tří čtvrtin jsou na stránkách těchto verzí zobrazovány 

ženy pocházející z Evropy či Ameriky. Tyto ženy, pokud se nejedná o místní celebrity, 

vždy splňují ideál krásy a jsou mladšího, maximálně středního věku. Ve zmíněných 

mutacích inzerují téměř výhradně nadnárodní společnosti. Tlachová tvrdí, že čtenářky 

těchto verzí časopisu Elle jsou majetnější, a zahrnuje je do skupiny, která chce být 

součástí toho ideálního světa, který je v magazínu představován. Svými vlastnostmi 

a vnímáním světa pak tvoří pomyslný „globální klub“, který vznikl právě důsledkem 

šíření stejného mediálního sdělení konkrétního mediálního produktu po celé Zemi. 

(Tlachová, 2008, 61-62). 

Ačkoli se v regionálních mutacích časopisu Elle objevuje pochopitelná snaha 

o zařazování lokálních témat, výše popsaná analýza v mezinárodním měřítku potvrdila 

pronikání spíše glokalizace do regionálních verzí Elle než opačného trendu lokální 

globalizace. Zda jsou tyto závěry platné i v případě dvou evropských verzí (francouzské 

a české), je předmětem zkoumání.

3.4 Elle ve Francii
Již název časopisu Elle po přeložení do češtiny („elle“ znamená „ona“) 

naznačuje, že se jedná o časopis pro ženy. Vznikl ve Francii v roce 1945 z iniciativy 

mladé a kreativní Hélène Gordon Lazareffové a jejího muže Pierra Lazareffa. Cílem 

bylo vytvořit konkurenci pro stávající francouzské ženské časopisy Vogue, Marie 

France, l'Officiel de la Mode a Modes et Travaux (Bonnet, 1995). Françoise Giroud, 

šéfredaktorka časopisu Elle z let 1946 až 1953 v čísle z 20. listopadu 1995 při 

příležitosti padesátého výročí časopisu uvedla, že se Elle od ostatních magazínů 

odlišoval poněkud ironickým tónem vůči mužům a především jistou svobodou mysli 

(Bonnet, 1995).
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Za účelem vzniku časopisu byla také založena vydavatelská společnost France 

Editions et Publications a již 21. listopadu 1945 vyšlo první číslo časopisu o pouhých 

dvaceti čtyřech stranách v nákladu 110 tisíc. Jeden kus stál 15 franků. Michalová uvádí, 

že již v roce 1960 měl časopis 800 tisíc čtenářů (2011, 81). Na konci 60. let časopis 

nejčastěji vyhledávaly zámožné Pařížanky. Tehdy se také do povědomí dostávalo 

feministické hnutí bojující za práva žen v oblasti antikoncepce, potratů či pracovních 

míst dosud zastupovaných výhradně muži. Časopis Elle se do hnutí aktivně zapojil a své 

čtenářky podporoval i v 70. letech (Bonnet, 1995). V roce 1981 se magazínu ujalo 

nakladatelství Hachette, do jehož čela se tehdy postavili Jean-Luc Lagardère a Daniel 

Filipacchi. Ti v průběhu 80. let expandovali do zahraničí; první zemí, kde byla 

vytvořena zahraniční edice časopisu Elle, byly Spojené státy americké. Do roku 1995 se 

časopis rozšířil do pětadvaceti zemí, v nichž se dohromady prodalo na pět milionů kopií 

(Bonnet, 1995). Roku 1992 vznikla mediální skupina Lagardère, která začala vydávat 

knihy a časopisy namísto dosavadního vydavatelství Hachette (Tlachová, 2008, 28). 

Dnes Elle vydává Hachette Filipacchi Associés, kterou vlastní skupina Lagardère 

Active. Ve Francii je magazín Elle už desítky let symbolem vkusu. Skupina Lagardère 

představuje Elle jako časopis, který inspiruje a definuje moderní ženu. „Na jeho značce 

se podepisují kvalitní a odborní novináři a fotografové z oblasti módy a krásy. 

Z generace na generaci si Elle vytváří těsný kontakt se čtenářkami, které spojuje 

univerzální vize ženskosti (Lagardère Publicité, 2014).“

Francie je jediná země, kde časopis vychází každý týden (v ostatních případech 

se jedná o měsíčník). Za rok 2013 si týdeník koupilo průměrně 370 tisíc čtenářů, což 

znamená mírný pokles oproti předchozím čtyřem ročníkům (OJD, 2014). Následující 

diagram znázorňuje, jaký způsob odběru čtenáři Elle preferují.

Diagram 2: Procentuální vyjádření způsobu odběru časopisu Elle, Francie (OJD, 2014)
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Michalová uvádí, že průměrný věk čtenářů časopisu se pohybuje okolo 35 let, 

přičemž nejčastěji jsou to odběratelé od 18 do 49 let věku, z nichž 40 % žijí sami (2011, 

81). Ve Francii se cena Elle pohybuje podle počtu stran od 2,00 do 2,20 EUR 

(ve formátu 220 x 285 mm). Jeho cena je spíše průměrná, ačkoli je třeba brát v potaz, že 

Elle ve Francii vychází týdně na rozdíl od jiných francouzských časopisů pro ženy, 

které mohou být dražší, ale mají delší periodicitu. Pro srovnání: týdeník Closer (1,50 

EUR), týdeník Grazia (1,70 EUR), měsíčník Modes et Travaux (2,20 EUR), měsíčník 

Top Santé (2,80 EUR), měsíčník Pleine Vie (3,50 EUR), Vital (3,50 EUR, vychází 6x 

ročně).

Rozsah francouzské verze časopisu Elle se liší s každým číslem. Mívají kolem 

130, 200 i 230 stran. Toto množství je způsobeno především tím, že se jedná 

o exkluzivní časopis. Počet reklamních stran od těch zaplněných textem se rovněž liší 

číslo od čísla. Inzerce může zabírat jednu i tři třetiny časopisu, zbytek je pak tvořen 

vlastním obsahem. Nicméně je nutné podotknout, že sama redakce tvoří rubriky (např. 

ELLEbeauté), v nichž propaguje různé značky, nabízí konkrétní typy na nákupy 

kosmetiky, oblečení, knih, apod. Množství psaného textu se pak pohybuje mezi jednou 

pětinou a jednou čtvrtinou plochy.

3.5 Elle v České republice
Do České republiky (Slovensko svou verzi nemá) se Elle dostala pochopitelně až 

po Sametové revoluci; první číslo měsíčníku Elle zde vyšlo v dubnu 1994. „Na obálce 

měla Danielu Peštovou, řešila Micka Jaggera, co je sexy a trendy v první půlce 90. let 

(Cvachová, 2012).“ Českou verzi Elle vydává Burda Media 2000, která patří do skupiny 

Burda Eastern Europe a která rovněž provozuje webové stránky elle.cz (Burda Media 

2000, 2013). Od té doby získal magazín dvakrát cenu Nejlepší časopis roku v kategorii 

Tituly o životním stylu, a to v letech 2004 a 2007 (Unie vydavatelů, 2013).

Podle Unie vydavatelů denního tisku si za období 1.7. - 17.12. roku 2013 časopis 

Elle koupilo průměrně 42 179 čtenářů, přičemž odhad čtenosti je téměř čtyřnásobný 

(Unie vydavatelů, Media projekt, 2013). Cena za jeden výtisk se pohybuje v rozmezí 

od 99,90 Kč do 119,90 Kč v závislosti na dárkové příloze (na Slovensku se časopis 
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prodává za 3,29 EUR až 3,79 EUR; pokud jsou jeho součástí dárky, cena se vyšplhá 

i přes čtyři eura.). Z porovnání s dalšími českými magazíny pro ženy (viz kapitola 3.2) 

je zřejmé, že je časopis primárně určen pro vyšší a vyšší střední třídu. Opět je nutné 

počítat s velkou mírou komercionalizace a propagace luxusních značek.

Co se týče rozsahu, každé vydání čítá od 170 do 250 stran, největší vydání 

za rok 2013 bylo říjnové číslo (348 stran). Poměr inzerce a vlastního textu se rovněž liší 

v každém čísle. I zde je obtížné oddělit čistě inzertní strany od propagace a advertorialů 

tvořených redakcí Elle. Navíc je součástí každého čísla početné množství reklamních 

příloh, vzorků a dárkových příloh, například kosmetických výrobků. Psaného textu je 

pak zhruba čtvrtina.

Regionální verze časopisu Elle má na českém (a slovenském) trhu oproti 

ostatním mutacím téměř zanedbatelný náklad. Počítá se pouze v desítkách tisíc. Přesto 

obsahuje významné množství prvků, jimiž se snaží přiblížit lokální společnosti 

a kultuře. Bude zajímavé zjistit, na kolik se české redakci Elle daří přizpůsobovat obsah 

svému publiku a jak moc podléhá kultu západní ideologie.
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4. Hypotéza

Analytická část diplomové práce vychází z předpokladu, že ačkoli obě kultury, 

česká a francouzská, patří do jednotného evropského kontextu, liší se v mnoha 

ohledech.

Základním prvkem každé kultury je jejich jazyk. Je známo, že jazyk ovlivňuje 

způsob myšlení a chápaní reality; jeho prostřednictvím mohou různé národy vnímat svět 

odlišně. Francouzština i čeština sice patří do indoevropské skupiny jazyků, jejich 

základy se ale vytvářely v různých časových obdobích historie jejich národů 

a především vychází z úplně jiných kultur. Oba národy se vyvíjely v odlišných 

politických, ekonomických i náboženských prostředích (jak bylo naznačeno v kapitole 

1). Jejich kultury se však dnes začínají homogenizovat.

Z důvodu globalizace se veškeré kulturní, vědecké či politické produkty 

a výdobytky moderní společnosti šíří rychlostí, jakou dovolují komunikační prostředky, 

po celém Zemi. Většina národů se proměňuje směrem k jedinému vnímání světa, a to 

vnímání, které převládá napříč západními euroamerickými velmocemi. Proto je v dnešní 

době (nejen) pro evropské země tak důležité navracet se ke kořenům a vyzdvihovat, co 

je pro ten konkrétní národ důležité a výjimečné.

V prostředí masově sdělovacích prostředků a komunikačních technologií, které 

snadno napomáhají šíření euroamerické ideologie konsumerismu a komercialismu 

(ačkoli staví na liberálních zásadách), to jde o to hůř. Jednotlivé národní kultury musí 

bojovat s touto plošnou unifikací, jež se děje napříč všemi kontinenty, aby alespoň 

jejich vlastní tradice zůstaly zachovány. Prosadit svá specifika v mezinárodním měřítku 

bude  z těchto důvodů do budoucna ještě o to složitější.

Jako se šíří spotřební zboží a informace a zvětšují se nadnárodní obchodní 

společnosti, tak se také rozšiřují mediální korporace, které se svými produkty expandují 

do celého světa. Svým uchopením reality, kterou formou masových médií přenáší 

na ostatní kultury, ovlivňují příjemce svých mediálních obsahů.
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Globální média mají zásadní vliv na to, do jaké míry bude přijímán univerzální 

světonázor v jednotlivých regionech. Proto je důležité se na tyto globální tituly zaměřit 

z hlediska jejich dopadu na lokální kultury; a z toho důvodu byl pro účely diplomové 

práce vybrán časopis Elle.

Elle naplňuje charakteristiky globálního periodika (je vydáván ve více než 40 

zemích světa). Jeho obsah naznačuje, že se tak děje ve smyslu západního kultu. Do jaké 

míry se časopis stal nástrojem globalizace? Co si ponechal ze země svého původu, 

Francie? Pronikají do něj prvky lokglokace?

Analýza české a francouzské verze Elle napomůže na tyto otázky odpovědět 

a porovnat obě kultury, jimž jsou tyto verze určeny. Bude česká, potažmo francouzská 

redakce časopisu dbát na předávání vlastních kulturních tradic?

Následující výzkum bude vycházet z těchto hypotéz:

1. Obsah časopisu Elle vykazuje znaky konzumní euroamerické ideologie. Proto  

rovněž francouzská a česká verze časopisu přispívají k pronikání globální kultury do 

regionů.

2. Cílová skupina obou verzí časopisu Elle je stejná. Věk, pohlaví, zájmy, sociální 

postavení čtenářů se shodují.

3. Inzerce v lokálních mutacích časopisu Elle není přizpůsobena místním tradicím.

4. Ve francouzské verzi Elle se vyskytují témata blízká francouzské kultuře, v české 

verzi Elle se vyskytují témata blízká české kultuře.

5. Ve francouzské verzi Elle převažují osobnosti z francouzské kulturní scény, v české 

verzi Elle převažují osobnosti z české kulturní scény.

Zmíněné domněnky jsou konstruovány tak, aby se dotkly všech prvků, které 

tvoří obsah obou mutací časopisu Elle. Výzkum se zaměřuje jak na text článků a jejich 

vyznění, na jednotlivé rubriky a jejich témata, tak na volbu osobností, inzerci, obrazová 

sdělení a rovněž na publikum, jemuž je tento globální titul určen. Zároveň jsou 

výzkumné otázky položeny tak, aby zkoumaly odlišnosti francouzské a české kultury 

obsažené v časopise, a to v rámci konceptů glokalizace a lokglokace (viz kapitola 2.3).
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5. Metodologie

Diplomová práce Pragmatizace globálního mediálního titulu: glokalizace 

a lokglokace (na příkladu české a francouzské verze Elle) definuje podobnosti 

a odlišnosti dvou evropských kultur, české a francouzské, porovnáním dvou verzí 

globálního mediálního titulu vydávaném v obou zemích. Většinou se takovým tématem 

zabývá antropologové, tato studie však vychází z předpokladu, že i na základě 

mediálního obsahu je možné vysledovat „odraz sociálních a kulturních hodnot 

a přesvědčení“ (McQuail, 2009, 352).

Rovněž je na příkladu titulu Elle a jeho české a francouzské verzi zkoumána 

míra začleňování prvků univerzální kultury do regionálních mutací globálních časopisů 

(a naopak). Jako výzkumný vzorek byla vybrána vydání tohoto časopisu v druhém 

pololetí roku 2013 (červenec - prosinec). Jde o nejaktuálnější ucelené období, které 

zahrnuje dostatečný počet čísel, jejichž analýzou lze dospět k reprezentativním 

výsledkům.

Vzhledem k různé periodicitě magazínu v obou zemích (v České republice se 

jedná o měsíčník, ve Francii o týdeník) je provedena selekce tak, aby počet čísel 

za každou zemi odpovídal, tj. dohromady dvanáct výzkumných vzorků od července 

do prosince roku 2013. V České republice vychází každé číslo v půlce měsíce, proto 

budou upřednostněny francouzské verze Elle vydané v tomto období (ovšem s ohledem 

na dostupnost francouzské verze časopisu v České republice). Jedná se o české verze: 

Elle č. 7/2013, Elle č. 8/2013, Elle č. 9/2013, Elle č. 10/2013, Elle č. 11/2013, Elle 

č. 12/2013 a francouzské verze: Elle č. 3526/2013 (26. červenec), Elle č. 3529/2013 

(16. srpen), Elle č. 3533/2013 (13. září), Elle č. 3538/2013 (18. říjen), Elle č. 3542/2013 

(15. listopad), Elle č. 3547/2013 (20. prosinec).

Hypotézy představené v kapitole 4 jsou nejdříve popsány a poté konzultovány se 

sděleními obsaženými v časopisech. Pro každou hypotézu je vybrána jedna verze česká 

a jedna francouzská (ze stejného měsíce) a v nich komunikát, na něhož se výzkum 

zaměřuje. Jako výzkumné metody byly zvoleny sémiotická a diskurzní analýza.
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5.1 Sémiotická analýza
Masová komunikace je každodenní realitou života široké veřejnosti. Ačkoli si 

její působení mnohdy ani neuvědomujeme, mediální produkce nás ovlivňuje v mnoha 

důležitých životních rozhodnutích, má přímý důsledek na naše chování ve společnosti 

i postoje, které v ní zaujímáme. Právě výrazná role médií na společnost je základem pro 

studium mediální komunikace, která se účinky mediální produkce, ať už záměrné či 

nezáměrné, zabývá.

Existuje mnoho metod, jak se dají tyto vlivy médií na člověka a společnost 

studovat. Pro tuto práci byl zvolen postup, jenž nabízí sémiotická analýza, která 

umožňuje zkoumat obsah sdělení ve formě textu i obrazu. Její podstata vychází ze 

strukturalistické teorie o znacích, které nesou významy méně či více čitelné.

„Rozlišení mezi sdělením a významem je důležité, neboť fyzický text sdělení 

v tištěné, zvukové nebo obrazové podobě můžeme přímo zkoumat a v tomto smyslu je 

tedy pevný, zatímco významy, které jsou do textů vloženy nebo v nich vnímány jejich 

původci či případným publikem, jsou víceméně pomíjivé a nestálé. Z toho pramení 

jejich různorodost a častá víceznačnost (McQuail, 2009, 350).“ Doubravová tvrdí, že 

sémiotika může být považována buď za metodu výzkumu nebo za samostatnou 

vědeckou disciplínu (2008, 27).

5.1.1 Sémiotika jako vědní obor

Jak již bylo naznačeno, sémiotika (nebo sémiologie) vychází ze strukturalismu, 

který se zabývá způsoby, jakým je ve strukturách jazyka formován význam. Sémiotika  

však nezkoumá pouze význam vyjádřený jazykem, ale jakýmkoli znakovým systémem. 

Proto se často označuje jednoduše jako „věda o znacích“ (McQuail, 2009, 356-357).

Pojem „znak“ se definuje velmi nesnadno; obecně se však dá říct, že znak je 

základní fyzický nositel významu. To potvrzuje také Eco: „Znakem je všechno, co 

můžeme chápat jako významovou substituci něčeho jiného. Toto něco jiné nemusí nutně 

existovat nebo být aktuálně někde přítomno v okamžiku, kdy znak toto něco zastupuje 

(2009, 15).“ Černý a Holeš ve své práci pro vymezení znaku kombinují dvě definice, 

definici svatého Augustina a definici Charlese Sanderse Peirce, když popisují znak 

(signum, signans) jako něco, za čím se skrývá něco jiného (signatum, referent, věc), 
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přičemž zde existuje někdo, kdo si takový vztah uvědomuje (2004, 16). Podle Šoltyse je 

znak „dohodou stanovený materiální objekt, který v komunikační události (sdělování či 

interpretaci skutečnosti), zastupuje objekt nebo jev“ (Jirák et al., 1996, 41).

Zakladatel strukturní lingvistiky, Ferdinand de Saussure, vnímá jazykový znak 

jako bilaterální, protože má dvě základní složky: označující a označované (signifiant 

a signifié); tedy psychologická povaha věci, kterou máme v mysli, a koncept, např. 

představa či schématický obraz, který tuto věc představuje (Černý, Holeš, 2004, 40). 

Poslední, mimojazykovou částí znaku je pak skutečná věc v našem reálném světě, tedy 

referent znaku. Šoltys však tvrdí, že unilaterálnost znaku podle Charlese Morrise je pro 

vědecké účely praktičtější: „Umožňuje totiž vnitřně nerozporně formulovat tři oblasti 

studia znaku: syntax, sémantiku a pragmatiku (Jirák et al., 1996, 41).“ V tomto 

triadickém pojetí sémiotiky zkoumá sémantika význam mezi znakem a označovaným 

předmětem; syntax studuje vztahy mezi jednotlivými znaky a poslední pragmatika se 

zaměřuje na vztahy mezi znaky a jejími uživateli (Černý, Holeš, 2004, 27).

Jinou triadickou koncepci sémiotiky představil Charles Sanders Peirce, který 

rozlišuje tři typy znaků: ikony, indexy a symboly. Ikony jsou spolu s jejich 

označovaným předmětem založeny na vztahu podobnosti (př. mapy, metafory); indexy 

na vztahu souvislosti (př. stopy v písku); symboly na vztahu konvence (slova, chemické 

značky, symboly v náboženství, apod.). Černý a Holeš ale uvádí, že některé znaky 

mohou být smíšeného charakteru a pak u nich lze najít prvky dvou i tří těchto typů. Jako 

příklad jim posloužil kříž, který je na základě konvence symbolem křesťanství, ale také 

ikonou, protože připomíná kříž, na němž byl ukřižován Ježíš Kristus (2004, 27).

Znaky se seskupují do tzv. kódů, tedy „systémů vzájemně souvisejících znaků 

a pravidel pro jejich užívání, na nichž se shodují příslušníci kultury, v níž se příslušný 

kód užívá“ (Jirák, Köpplová, 2007, 136). Porozumět těmto kódům se učíme v rámci 

procesu socializace, protože jejich význam je dán opět na základě společenské 

konvence. Burton a Jirák rozlišují dva základní typy kódů: primární kódy jsou 

univerzální pro danou společnost, např. jejich přirozený jazyk, ale mohou být i psané 

nebo obrazové; sekundární kódy vychází z těch prvně zmíněných a představují 

v podstatě pravidla, která dodržujeme pro vytvoření nějakého produktu, např. pravidla 

pro psaní novinářských žánrů (2001, 74-75).
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Kódy jsou nositeli významu mimo jiné v mediálních sděleních, která mívají více 

významů (jsou polysémantická) a jsou dekódována podle kontextu a kultury publika 

(McQuail, 2009, 85). Stuart Hall jako první bere v úvahu osobnost příjemce 

mediovaného sdělení. Sdělovací prostředky jej nějakým způsobem zakódují; příjemci 

ho však mohou nejen dekódovat jinak, než bylo původně vysláno, ale rovněž se jejich 

interpretace může lišit od interpretace ostatních příjemců. Hall také upozornil, 

že zprostředkovatelé mohou manipulovat s jazykem podle ideologických či 

institucionálních zájmů (McQuail, 2009, 85-86).

Interpretace významu (nejen) mediálního obsahu se děje v rovině denotace 

a konotace. Denotace odkazuje přímo ke skutečnosti nebo zobecněné představě; 

konotace odkazuje k postojům, pocitům a hodnocení (Jirák, Köpplová, 2007, 134). 

Roland Barthes k těmto dvěma pojmům zavedl navíc koncept mýtu, který McQuail 

definuje jako „již dříve existující významné soubory představ čerpané z kultury 

a přenášené komunikací“ (2009, 359). Barthes o něm mluví jednoduše jako o promluvě, 

či sdělení, proto jím za jistých podmínek může být vše. Existence mýtu je dána lidskou 

historií, a přestože jsou některé z nich velmi staré, žádné nejsou věčné (2004, 107-108).

S tématem mýtů se tedy nesetkáváme jen při studiu historie, ačkoli právě antická 

a křesťanská mytologie byly základem pro vytvoření naší současné euroamerické 

kultury. Mýty se tvoří i dnes a vychází opět z jednotlivých národních kultur skrze 

znakové systémy, např. jazyk. Ovšem i ostatní kódy a symboly jsou součástí těchto 

společenství a v každém z nich jsou interpretovány různě. Jako příklad Burton a Jirák 

uvádějí japonské příběhy o samurajích, kterým rozumíme jen obtížně, protože jsou 

vystavěny na základě kulturních zvyklostí a hodnot. „Veškerý mediovaný materiál je 

nevyhnutelně produktem a součástí doby a kultury, v níž vzniká, a nese v sobě platné 

společenské i kulturní hodnoty (Burton, Jirák, 2001, 178).“

5.1.2 Sémiotika jako metoda

„Pokud s nějakým předmětem, osobou, vlastností, událostí nebo jakýmkoli 

jiným jevem, který sám o sobě není znakem, zacházíme tak, jako by jím byl, znamená 

to, že ho nějak interpretujeme; tím z něho činíme znak (Černý, Holeš, 2004, 34).“ 

Učiníme-li znak předmětem studia, pak se nevyhnutelně dostáváme k sémiotice 

a k výzkumné metodě, kterou nabízí. Sémiotická analýza je typ kvalitativní metody, 
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která vychází z předpokladu, že „veškerá komunikace je založena na výměně znaků“ 

(Trampota, Vojtěchovská, 2010, 118). Pro studium významů obsahu mediovaných 

sdělení je sémiotická analýza vhodná a dá se využít jak pro lingvistický text a obraz, tak 

pro analýzu mýtů. Její nevýhoda spočívá v subjektivitě interpretujícího, který vždy patří 

do nějakého kulturního a sociálního prostředí; znamená to tedy, že při jeho záměně se 

změní i výsledky analýzy.

Pro interpretaci znaků je nutné jej vnímat jako kombinaci dvou prvků: 

označujícího a označovaného, kdy podavatel a příjemce sdělení mohou odlišně 

přiřazovat označovaná k označujícím. Tím vzniká prostor pro dezinterpretaci 

mediovaného sdělení, které tak bude mít více významů. Znaky jsou popisovány 

na jejich denotativní a konotativní úrovni. „Cílem sémiotické analýzy je vyložit text 

s ohledem na kulturní, politické, historické, či společenské tradice a okolnosti 

(Trampota, Vojtěchovská, 2010, 120).“ Proto z ní nevzejdou obecně platná závěrečná 

tvrzení, nýbrž prezentace určité události jiným úhlem pohledu, případně odhalení 

nových skutečností (Drahošová, 2012, 16).

5.2 Analýza diskurzu
Tato práce spočívá ve spojení studia kultury a mediálních sdělení, která jsou její 

přirozenou součástí. Mediální produkce se mění vlivem prostředí, v nichž vzniká; je ale 

také určována autory, redaktory a potenciálními příjemci, kterým ten který text bude 

určen. McQuail takový text nazývá „kulturní“ (2009, 396).

Analýza diskurzu tyto dvě oblasti zájmu spojuje. Předmětem studia diskurzu je  

jazykové sdělení, ať už ve formě textu či v ústním podání; v tomto případě tedy masově 

mediovaný obsah časopisu. Kromě kulturálních a mediálních studií propojuje analýza 

diskurzu také další disciplíny, např. antropologie, etnografie, sociologie, psychologie, 

poetika, lingvistika a v neposlední řadě sémiotika (Jirák et al., 1996, 80). Pro účely této 

práce je tak vhodnou alternativou k sémiotické analýze, s níž úzce souvisí.

Z hlediska metodologie je analýza diskurzu dalším typem kvalitativní obsahové 

analýzy, která vznikla v 60. letech 20. století. Jejím cílem je „vyložit text, jak fungoval 

a funguje a jaké významové rysy nese“ (Jirák et al., 1996, 80). V kontextu mediálních 

studií zmiňuje McQuail definici textu podle Johna Fiskeho: jedná se o výsledek setkání 
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mezi obsahem a příjemcem, kdy právě interakce s publikem vyvolává množství 

významů, z nichž si čtenář vybírá. Díky této polysémii má obsah mediálních sdělení 

v mediální kultuře potenciál zaujmout větší počet čtenářů (McQuail, 2009, 396-397), 

což je koneckonců jejich cíl. „Provozovatelé médií (…) sestavují svoje materiály se 

silným povědomím o tom, co přitáhne a potěší publikum (Burton, Jirák, 2001, 305).“ 

Odtud také rozdělení textů na otevřené (umožňuje několik možných čtení) a zavřené 

(např. zprávy, které vedou ideálně k jediné interpretaci) (McQuail, 2009, 398-399).

Je zřejmé, že text samotný není izolován od vnějšího kontextu, proto mluvíme 

o analýze diskurzu jako celku. „Diskurz je sada textů (psaných, vyřčených) k určitému 

tématu kolujících ve společnosti, které se vzájemně podílejí na budování významu 

a které nějakým způsobem reflektují také mocenské uspořádání společnosti (Trampota, 

Vojtěchovská, 2010, 170).“

Pro rozbor masově komunikovaných obsahů Fairclough navrhuje několik typů 

analýz. Nicméně právě kritická diskurzivní analýza je podle něj založena na tradici 

lingvistických metod a kromě samotného textu do ní zahrnuje také sociokulturní 

prostředí, a to především v těchto třech ohledech: ekonomické prostředí, politické 

(týkající se moci a ideologie) a samozřejmě kulturní (řešící otázky hodnot a identity) 

(Fairclough, 1995, 62).

Trampota a Vojtěchovská pak vyzdvihují několik aspektů diskurzu, na které by 

se kritická analýza podle Fairclougha měla soustředit. Ve zkratce jde o: projevy 

společenských a kulturních změn v mediálním diskurzu; jazyk textů; produkci 

a percepci diskurzu; mocenské vztahy a vztahy vůči ideologii; intertextualitu; 

fonémickou, lexikální, gramatickou a makrostrukturální úroveň jazyka. S ohledem 

na komplexnost tohoto pojetí je podle nich možné si v samotném výzkumu vybrat jen 

několik z nich (2010, 172).

Sémiotická a diskurzní analýza se vzájemně doplňují, mají však také své stinné 

stránky. Počítají s přítomností výzkumníka, coby interpretátora sdělení, který je sám 

ovlivněn prostředím, v němž žije. Tím se dosažené závěry stávají subjektivními. 

Výzkumník však na základě vlastních zkušeností může poodkrýt skryté významy, které 

by byly jiným nepřístupné.
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6. Výzkum

Výzkum zaměřený na vzájemné pronikání vlivů globální a lokální kultury je 

prováděn na příkladu časopisu Elle a jeho dvou verzích, české a francouzské. Jelikož se 

jedná o dvě mutace stejného titulu, je zde předpoklad, že jejich forma i obsah se více 

méně podobají. Před každou analýzou jsou blíže představeny hypotézy (viz kapitola 4), 

poté je vysvětlen výběr zkoumaných vzorků, které se v základních rysech shodují, tzn. 

budou stejného žánru, případně na podobné téma, apod. Vždy se jedná o jeden příklad 

z francouzské a druhý příklad z české verze, přičemž pro lepší komparaci jsou vybrána 

čísla tak, aby pocházela ze stejného měsíce vydání. Pro každou jednotlivou hypotézu 

jsou tedy porovnávána konkrétní, obrazová či textová sdělení.

6.1 Hypotéza 1 – Konzumní ideologie
Obsah časopisu Elle vykazuje znaky konzumní euroamerické ideologie. Proto  

rovněž francouzská a česká verze časopisu přispívá k pronikání globální kultury 

do regionů.

Skrze komunikáty se pokusíme určit, zda se globální časopis Elle přizpůsobuje 

univerzální kultuře, kterou přenáší euroamerická média, tedy zda texty nesou znaky 

komerční a konzumní ideologie. Pojem „ideologie“ budeme pro účely výzkumu chápat 

jako „soubor představ a hodnocení, který ovlivňuje naše vnímání, jednání a chování“ 

(Kadlecová, 2006, 63). Jedná se o ideje a názory, které jsou vyznávány nějakou 

skupinou, v našem případě euroamerickou kulturou. (Pojem ideologie tedy nemusí být 

nutně negativní.)

Konzumní ideologie moderní společnosti se vyznačuje její nadměrnou spotřebou 

a hromaděním zboží. Lidé mají pocit, že nákupem nových výrobků a služeb budou 

šťastnější a spokojenější. Na tomto principu také fungují marketingové strategie 

a reklamy, které zaručují, že jejich produkty jsou přesně to, co dnešní člověk potřebuje 

a co mu přinese uspokojení. Konzumerismus je typický pro ekonomicky vyspělé země 

(především v Severní Americe a Evropě), jejichž obyvatelé netrpí zásadním 

nedostatkem a jsou schopni bez obtíží uspokojit své základní lidské potřeby. Díky tomu 

jim zbývá volný čas a peníze, které pak mohou věnovat zábavě, luxusu a požitkům 
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jakékoli formy. Konzumerismus přímo souvisí s globální kulturou, která je 

prezentována skrze globální média. Globální média jsou nositeli prvků konzumní 

společnosti.

V kapitole 3 byl časopis Elle charakterizován jako globální časopis pro nezávislé 

ženy toužící po kráse. Obě mutace magazínu by se tedy měly snažit svým čtenářkám 

krásu zpřístupnit. Jsou jim nabízeny kosmetické přípravky a módní doplňky, včetně rad, 

jak o sebe pečovat. Pro tuto hypotézu byla vybrána prosincová čísla časopisu Elle, která 

vychází těsně před Vánocemi. Ty jsou v obou studovaných kulturách velmi komerčním 

svátkem, čímž se pravděpodobnost velké nabídky výrobků ještě zvýší. Jako studovaný 

vzorek jsou brána v úvahu hlavní témata uvedená na titulních stranách obou 

prosincových verzí, která jsou poté porovnána.

6.1.1 Konzumerismus ve francouzské verzi

Číslo 3547/2013 z 20. prosince 2013 (obr. viz příloha 1) má 238 stran, z nichž 

95 je inzertních (nepočítaje advertorialy). Tedy 40 % plochy časopisu je cíleno 

na potenciální kupce dámských i pánských parfémů, šperků a hodinek, brýlí, kabelek, 

krémů a make-upů, knih, filmů, spodního prádla, sýrů, čteček knih, atd. Časopis tedy 

nabízí nepřeberné množství produktů všeho druhu, čímž přímo přispívá ke konzumnímu 

chování francouzské společnosti.

Co se týče hlavních témat francouzské verze, její titulní strana představuje 

na své obálce americkou herečku a zpěvačku Scarlett Johanssonovou. V časopise má 

představitelka jedné z hlavních rolí filmu Don Jon, který vyšel téhož roku (2013), tři 

fotografie zabírajících celou stranu. Autorka průvodního článku, Stéphanie Chayetová, 

popisuje hereččinu kariéru a především okolnosti jejího života v Paříži, kam se nedávno 

přestěhovala. V létě 2013 se totiž zasnoubila s francouzským publicistou (Romain 

Dauriac). Výběr osobnosti na titulní stranu je tedy jednoznačný. Scarlett Johanssonová 

hrála v mnoha amerických filmech, které se distribuují po celém světě. Globální 

filmový průmysl je tedy spojen skrze její soukromý život s prvky národní kultury. 

Nejen, že ve Francii herečka právě žije (dovídáme se její srovnání Paříže a New Yorku, 

kde se narodila), ale také natáčí nový film s francouzským režisérem (Luc Besson, Lucy, 

vyjde 2014). Tím se herečka výrazně přiblížila francouzskému publiku a stává se tak 

hvězdou zajímavou jak pro Američany, tak pro Francouze.
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Hlavním tématem časopisu jsou Vánoce. Velkým písmem psaný titulek 

na obálce láká na článek o tom, jak přežít Vánoce („Réussir Noël“). Text i s obrázky, 

doplněný „společenskou hrou“ zabírá deset stran, které jsou však proloženy stránkami 

inzertními. Tři z nich patří parfumérii Sephora, která se zde prezentuje vánoční reklamní 

kampaní „Noël Barock“. Sám časopis nabádá ke koupi některých výrobků, když 

ve vlastním textu inspiruje čtenáře, jak si o Vánocích vyzdobit domov. Časopis tedy 

nejen, že obsahuje inzerci vybízející možné spotřebitele ke koupi vánočního zboží, sám 

navíc propaguje jisté produkty, k nimž dokonce připojuje odkazy na webové stránky, 

kde se dají objednat.

Ze sémiotického hlediska jsou vánoční svátky v časopise reprezentovány jak 

francouzskými symboly Vánoc (ozdobená jedle, tradiční vánoční dort, foie gras), tak 

těmi americkými (na krbu visí punčochy a Père Noël – Otec Vánoc, který nosí dětem 

dárky, vypadá a je oblečen jako Santa Claus). Prvky „globální vánoční kultury“, která 

proniká napříč celým světem skrze americká, případně britská média, se tedy objevují 

i v tradičních náboženských svátcích. Je zřejmé, že globální symboly Vánoc jsou už 

ve francouzské společnosti zakořeněné, protože časopis počítá s tím, že jim čtenář ihned 

porozumí. Jsou tedy použity záměrně a publikum je v tomto globálním chápání Vánoc 

otevřeně utvrzováno.

Pro úplnost, Vánocům je v tomto čísle věnováno mnohem více prostoru. 

Na prvních stránkách časopisu lze najít editorial, který polemizuje o vánočních dárcích, 

a na konci čísla se lze inspirovat recepty pro vánoční večeři. Součástí časopisu jsou i 

další velká témata (v tomto případě např. numerologie, móda na příští rok, jak napravit 

nedokonalé líčení) a především pravidelné rubriky informující čtenáře o novinkách ze 

světa módy, krásy a kultury (viz hypotéza 4).

6.1.2 Konzumerismus v české verzi

Prosincové číslo české verze 12/2013 má 212 stran, z toho inzerce zabírá 72 

stran (tj. 34 %); čistě vánočních inzertních stran bylo napočítáno celkem jedenáct. 

Reklamy promovaly produkty víceméně stejné povahy jako francouzská verze. 

K časopisu byly navíc připojeny dva další inzertní letáky a dva katalogy, které nabízely 

vánoční slevy.
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Na obálce časopisu je fotografie srbské modelky (Tamara Lazic), která se dále 

objevuje ještě na sedmi stranách v článku „Elle Móda prosinec“. Na titulní straně má 

modelka na sobě kožich a její vlasy jako by se proplétaly mezi růžovými písmeny 

„ELLE“. Podle  menšího popisku na pravé straně je zřejmé, že bude modelka v časopise 

předvádět kožichy a spodní prádlo na zimní sezónu. Z toho, co je o modelce známo, 

však nelze říct, že by se její osobnost výrazně vztahovala k české či globální kultuře. 

Výběr její tváře na titulní stranu je tedy spíše náhodný.

Bílým písmem psaný titulek vespodu přední obálky, „158 dechberoucích 

DÁRKŮ od 199 Kč do 3 000 000 Kč“, odkazuje na článek, v němž jednotliví členové 

redakce jmenují dárky, které by si přáli dostat k Vánocům. Tyto „dopisy Ježíškovi“ jsou 

vždy uvedené jejich krátkou citací a doplněné o obrazovou přílohu ke každému dárku 

s informací, kdo tyto předměty prodává, případně kolik stojí. Jde výhradně o značkové 

předměty nejrůznější povahy a ceny. Článek má dvojí funkci: inspirovat čtenáře 

a přimět je zakoupit pro své blízké vyobrazené dárky, u nichž nechybí informace o ceně 

a místa prodeje. Výsledkem je v podstatě dvanáctistránkový „katalog dárků“, který 

přímo vyzývá publikum ke konzumnímu jednání.

Vánocům jsou také tématem článku „Můžeme Ježíška potkat na pláži?“, a to 

v rubrice ELLEnázor. Autor Martin Hradecký se v něm pozastavuje nad tím, jaké 

všechny podoby mohou Vánoce mít. Porovnává Vánoce v exotické zemi, Vánoce 

strávené úklidem a nakupováním a Vánoce naplněné vánočními tradicemi. Nakonec 

pro něj není důležité, jak je strávíme, ale abychom si uvědomili jejich podstatu. Vyzývá 

čtenáře, aby přemýšleli o tom, proč dodržují zvyky a jak vznikly vánoční tradice. 

V textu používá většinou symboly, pod kterými si představujeme české Vánoce, např. 

Ježíšek, cukroví, Česká mše vánoční, vánoční kolekce, lití olova, kapr, Popelka, atd.

6.1.3 Komparace

Z hlediska množství inzerce (40 % a 34 % obsahu) a druhu produktů, které 

nabízela, lze říci, že obě verze Elle vybízí k nadměrnému nakupování zboží a otevřeně 

podporují konzumní jednání svých čtenářů. Nadto jsou samy produktem této konzumní 

společnosti, protože je pravděpodobné, že by bez komerce časopis nemohl být 

z finančních důvodů vydáván, alespoň ne v takovém rozsahu.



45

S ohledem na výběr osobnosti na titulní stranu je třeba poukázat na snahu 

francouzské redakce vztáhnout americkou kulturu do francouzského prostředí. Jedná se 

tedy o prvek glokalizace – francouzskému publiku je přiblížena globální kultura. Česká 

verze se naopak v tomto případě vyhnula jakémukoli národnímu prvku. Je však nutné 

podotknout, že je to případ výjimečný, jelikož čtyři ze šesti zkoumaných českých čísel 

časopisu prezentují na titulní straně české osobnosti.

V hlavním tématu obou časopisů se také vyskytl rozdíl mezi francouzskou 

a českou verzí. Francouzská Elle sice podporuje francouzskou kuchyni na vánočním 

stole, nicméně se o něco více přizpůsobila americkému, globálnímu chápání 

křesťanského svátku. Ve vymyšlené hře si totiž vypomáhala obrázky patřící 

do amerických Vánoc. Oproti tomu se v české verzi redaktoři vyhnuli mezinárodně 

pojímaným symbolům a Vánoce prezentovali podle českých tradic (byť by je člověk 

trávil v zahraničí).

Pro shrnutí, obě verze časopisu oplývaly vánočními reklamami na různé typy 

zboží, z čehož usuzujeme, že Elle je přímo závislá na komerci a přispívá tedy k šíření 

globální kultury do svých regionů. Ve Francii je navíc globální kultura šířena skrze 

globální vánoční symboly a osobnosti.

6.2 Hypotéza 2 – Cílové skupiny
Cílová skupina obou verzí časopisu Elle je stejná. Věk, pohlaví, zájmy, sociální 

postavení čtenářů se shodují.

Druhá hypotéza vychází z předpokladu (který byl uveden již v teoretické části), 

že cílovou skupinou lifestylových časopisů pro ženy jsou dospělé ženy ve věku 

do zhruba 50 let střední až vyšší střední společenské vrstvy se zájmem o módu a péči 

o tělo. Pro zjištění zda se některé z těchto vlastností liší v různých verzích časopisu Elle 

či zda mohou být tyto cílové skupiny blíže charakterizovány, je provedena diskurzní 

analýza vybraného názorového textu.

Pro analýzu byla vybrána dvě čísla Elle tak, aby obsahovala podobný text 

na obou stranách. Článek by měl být publicistický, aby dával prostor pro autorův 

subjektivní náhled na dané téma. Dále by měli autoři být členy redakce, jejímž cílem je 



46

časopis prodat. Tak se bude autor textu snažit se čtenáři sdílet společné hodnoty, aby 

tuto cílovou skupinu utužil a vytvořil předpoklady pro jejich potenciální koupi dalšího 

čísla. Cílová skupina je pak charakterizována podle vyjádřených hodnot a názorů autora 

článku.

Z názorových textů, které jsou v Elle k dispozici a které se objevují v obou 

mutacích, byl vybrán editorial. Jedná se o formu úvodníku, který kombinuje i další 

žánry (komentář, otevřený dopis). Bývá psán v první osobě, nenese příběh a měl by 

krátce shrnout obsah čísla (Kadlecová, 2006, 69). Editorialy na podobné téma (všední 

starosti ženy) vyšly v srpnovém francouzském čísle 3529/2013 a v srpnové české verzi 

č. 8/2013 (obr. viz přílohy 1 a 2). Druhá hypotéza se tedy bude zajímat o jazykové 

formy použité v obou verzích časopisu Elle a celkové vyznění zkoumaných článků.

6.2.1 Cílová skupina francouzské verze

Autorka editorialu francouzské Elle, Alix Girod de l'Ain, je novinářka píšící pro 

Elle, ženská spisovatelka a ve Francii úspěšná a veřejně známá osobnost. Editorial 

s názvem „Déstresse!“2 („Uklidni se/Buď v klidu/Uvolni se!“) píše s nadsázkou tak, aby 

zaujal, ale zároveň vyjádřil starosti většiny francouzských žen (text článku viz příloha 

č. 3).

První polovinu článku tvoří krátké rozhovory, které začínají slovy „Déstresse! 

C'est...“ („Uklidni se! To je...“). Každý z nich má vyjádřit paradox mezi přáním 

člověka, aby si žena/matka/manželka odpočinula, a na druhé straně jeho jednáním, které 

ji odpočinout nenechá. Zde je pro představu uveden začátek textu:

„Uklidni se!“ To je důrazná rada dcery matce: „Mami, musím ti teda říct, že si o tobě 

všichni myslíme, že jsi letos dost nervozní. Přestaň se honit a užívej si prázdniny. 

A mohla bys vzít odlakovač, až půjdeš do Špáru?“

Pro docílení ironie a nadsázky používá autorka protimluvy (např. oxymóron: 

affectueuse remontrance – laskavá výtka) a expresivní výrazy (s'étonne – žasne, sentent 

le vieux chien – smrdí až hanba).

                                               
2 GIROD DE L'AIN, Alix. Déstresse!. Elle. Levallois-Perret: Hachette Filipacchi Associés, 2013, 

č. 3529, s. 5. ISSN 1210-8480. 
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V druhé části se autorka obrací přímo ke čtenářkám, kterým radí, aby 

v podobných situacích zůstaly klidné a nedaly nikomu najevo, že mají hodně práce. 

Ženy by tím přiznaly, že jsou přepracované; a přece nikdo „nemůže za to, že mají dům 

plný lidí, které rády vidí šťastné“.

Cílem článku tedy není pouze pobavit publikum, ale také ztotožnit se s ním 

a ubezpečit čtenářky, že jsou na tom všechny ženy stejně. Musí se stihnout postarat 

o celou rodinu, uvařit, nakoupit, vyprat prádlo, vídat se s kamarády a navíc se s tím 

vším umět vyrovnat. Autorka se vyjadřuje v první osobě množného čísla (expliquons –

vysvětleme, nous passions – trávíme, personne ne nous a obligé – nikdo nás nenutil, 

atd.), čímž se zařazuje mezi všechny „obyčejné“ ženy. Pro přiblížení širokým vrstvám 

rovněž používá hovorové (např. kiffer – bláznivě si užívat) a dokonce vulgární výrazy 

(např. Ta gueule! – Sklapni!, chiottes – záchodky). Text se tak stává velmi 

neformálním, až osobním.

Podle obsahu článku a registru použitého jazyka lze usoudit, že článek je zacílen 

na všechny ženy, které mají spoustu práce v domácnosti a péčí o druhé se cítí 

vyčerpané. Jejich náplní je starat se o pohodlí ostatních, přičemž na ně samotné jim 

nezbývá čas.

6.2.2 Cílová skupina české verze

Editorial v české srpnové Elle je pojmenován „Jen pro ni“3 (text článku viz 

příloha č. 4) a v časopise je umístěn na straně 8. Autorkou je šéfredaktorka Elle, Andrea 

Běhounková. Z její pozice lze soudit, že je úspěšnou novinářkou a reprezentantkou již 

vymezené věkové i sociální třídy.

Úvodník začíná připomenutím povodní z června 2013 a nevyzpytatelného léta, 

které spoustě lidem zpřeházelo plány. Autorka vypráví, že její plány zkazily rostoucí 

zuby její dcery, proto nestihla začátek festivalu v Karlových Varech, nestihla zajít 

ke kadeřníkovi, na manikúru, atd. Musela také podstoupit „adrenalinový koktejl 

skládající se z porodu, šestinedělí, kojení, přebalování, nevyspání a hubnutí“, přičemž 

předpokládá, že čtenářky takové situace znají a jsou schopny sdílet její nepříjemnosti.

                                               
3 BĚHOUNKOVÁ, Andrea. Jen pro ni. Elle. Praha: Burda Media 2000, 2013, č. 8, s. 8. ISSN 

1210-8480. 
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Autorka se tedy stylizuje do pozice ženy, kterou trápí běžné starosti spojené 

s každodenním chodem událostí. Na druhou stranu však čtenářky upozorňuje, že je 

dostatečně emancipovaná a samostatná na to, aby všechny své povinnosti zvládla 

(„A tak se po roce a půl vzdávám a ťukám do počítače rychle tyhle řádky, než se 

desetikilové tělíčko vzbudí a zase se začne utápět v horečkách. Pak už mám totiž 

v plánu jedno jediné. Být mámou.“). Z textu lze také rozeznat, jaké další priority 

autorka textu v životě má nebo je alespoň dává za vzor svým čtenářům („Jenže velká 

voda a malé děti kašlou na to, že potřebujete být krásná, připravená, odpočatá.“).

Ze stylistického hlediska má článek všechny funkce, které pro publicistický žánr 

uvádí Čechová: persvazivní, získávací, ovlivňovací, formativní (Čechová et al., 2008, 

266). Autorka článku získává své čtenářky vyprávěním z vlastního života, přičemž 

předpokládá, že se podobá životu čtenářek. Používá první osobu jednotného čísla (jsem 

si řízla, odjížděla jsem, píši, otěhotněla jsem, atd.) a zájmena (osobní, přivlastňovací) 

rovněž v první osobě (mně, moje), aby bylo sdělení autentické. Publikum přesvědčuje 

o tom, že lze skloubit povinnosti matky a pracující ženy. Dále své publikum formuje, 

když tvrdí, že čtenářky musí být krásné. K cílenému ovlivnění používá druhou osobu 

množného čísla (potřebujete, listujte).

Autorka se přibližuje čtenářkám také výběrem jazykových prostředků. Forma 

jejího sdělení není náročná na porozumění. Text je dále tvořen krátkými větami 

a elipsami („Z mnoha důvodů.“, „Jen tady a teď.“, Velkým ideálům i vodě navzdory.“), 

které jej dělají zajímavým, důraznějším a které přidávají na dynamice čtení. Odborné 

termíny a slova cizího původu jsou používána jen výjimečně (pediatr, adrenalinový). 

Naopak je zde množství hovorových výrazů a slovních spojení (vyloupla na svět, 

kápnout božskou, nalinkovala, ťukat do počítače).

Zmíněné jazykové prostředky přibližují časopis širokým masám. Rovněž tématy 

se autorka snaží zasáhnout co největší publikum, které by se identifikovalo alespoň 

s některými jejími aktivitami. Lze tedy shrnout, že česká verze časopisu cílí na čtenářky, 

které se ztotožňují s autorčiným postavením ve společnosti a zároveň jsou matkami. 

Jejich společným zájmem je móda, péče o svůj vzhled, také kultura, odpočívání, snaha 
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ušetřit si volný čas pro sebe, tedy různé formy požitkářství. Nakonec je jednou z priorit 

také péče o dítě, ačkoli se ze začátku zdá, že jde spíše o autorčinu povinnost.

6.2.3 Komparace

Ze srovnání obou editorialů a publika, na které se zaměřují, jasně vyplývá, že 

obě verze cílí na sebevědomé dospělé ženy. Vysoký sociální status obou autorek by 

předpokládal také vysoký sociální status čtenářek, nicméně právě v tomto ohledu je 

rozdíl mezi oběma verzemi jednoznačný. Francouzská verze Elle se snaží oslovit  

mnohem širší publikum než verze česká. Je to dáno nejen výběrem jazykových 

prostředků ( Alix Girod de l'Ain se uchyluje k vulgarismům), ale také popisem ženských 

aktivit, které se týkají pouze domácnosti (zatímco muž jde hrát tenis nebo rybařit). 

Francouzky, které čtou časopis Elle, mohou být všechny ženy, které se starají 

o domácnost (a mohou tedy vykonávat navíc svá povolání, koníčky a zájmy). Andrea 

Běhounková však o svém muži vůbec nemluví. Naopak veškeré povinnosti vykonává 

sama, a vedle své francouzské kolegyně tak vypadá „emancipovanější“. Tím se také 

zužuje české publikum – podle vzoru české šéfredaktorky čtou Elle matky-

zaměstnankyně na plný úvazek, jejichž cílem je z velké části péče o sebe samé a o 

vlastní pohodlí.

Tento závěr má však několik nedostatků. Zaměření české verze Elle na ženy, 

které jsou matkami a zároveň dochází do zaměstnání, nemusí nutně zužovat české 

publikum, nýbrž může jít o celospolečenský zvyk, který zde přetrval z dob komunismu. 

Tehdy ženy musely vykonávat práci domácí hospodyňky i dělnice bez výjimky, na což 

je česká společnost dosud zvyklá. Naopak ve Francii ženy nemusely nutně chodit 

do zaměstnání; být ženou v domácnosti je tam proto naprosto běžné.

Druhým nedostatkem je příliš malý výzkumný vzorek. Ladění editorialů se může 

lišit číslo od čísla podle autora i obsahu časopisu. Pro lepší porovnání cílových skupin 

by bylo třeba analyzovat výrazně více článků, různého zaměření i od různých autorů. 

Dalším znakem určující cílové skupiny je navíc výběr témat (viz kapitola 6.4).
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6.3 Hypotéza 3 – Inzerce
Inzerce v lokálních mutacích časopisu Elle není přizpůsobena místním tradicím.

Hypotéza 3 vychází ze zařazení časopisu Elle jako globálního média. Vzhledem 

k tomu, že magazín čtou lidé téměř po celém světě, je zde předpoklad, že obchodní 

společnosti (v našem případě převážně společnosti zaměřené na odívání a kosmetické 

výrobky) chtějí inzerovat své produkty právě v něm. Tím se totiž dostanou do povědomí 

mnohem většího množství jejich potenciálních zákazníků.

Analýza této hypotézy se zaměřila na inzerenty a jejich reklamy. Nejdříve bylo 

nutné zjistit, zda převažují globální korporace (působí na více než jednom světadílu), 

nadnárodní korporace (působí ve více než jedné zemi) nebo národní společnosti (působí 

jen v jedné zemi). Dále bylo třeba odhalit, zda globální společnosti, které svými 

reklamami v globálním titulu přispívají ke globalizaci kultury, přizpůsobují svou 

reklamu také národním trhům. Z nich byly vybrány ty, které inzerují v obou verzích 

časopisu, a v případě, že zde promují stejný výrobek, byla provedena sémiotická 

analýza reklam a jejich porovnání.

6.3.1 Komparace

Pro výzkum této hypotézy byla vybrána dvě čísla z měsíce září (francouzská 

verze č. 3533/2013, česká verze č. 9/2013). Následující Tabulka 1 vypočítává, jaké 

reklamy (podle sídla inzerenta) byly v obou verzích přítomny. Do souhrnu nebyly 

započítány reklamy přítomné v příloze francouzské verze Elle „La boutique“ a v příloze 

české verze „Elle noviny“, které vyšly u příležitosti konání Designbloku Premier 

Fashion Week. Rovněž nebyly započítány výrobky společností promovaných samotným 

časopisem (např. v rubrikách ELLEstyle, ELLEbeauté, ELLEpromotion, výběr Elle; 

apod.).
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Francouzská verze (190 stran) Česká verze (212 stran)

počet reklam celkem 69 44

globální korporace 56 33 (žádná česká)

nadnárodní korporace 5 (1 italská, 4 francouzské) 2 (pouze české)

lokální společnosti 8 (pouze francouzské) 9 (pouze české)

americké 6 5

britské 0 2

české 0 11

čínské 1 0

francouzské 40 6

japonské 0 1

italské 9 10

německé 1 4

rakouské 0 1

španělské 1 1

švédské 10 1

švýcarské 1 2

Tabulka 1: Počet reklam podle provenience jejich inzerentů

Z tabulky je patrné, že v obou verzích časopisu převládají globální inzerenti 

nad nadnárodními a lokálními. Ve francouzské verzi tvoří globální společnosti 81 % 

inzertní plochy, v české verzi tvoří globální společnosti 75 % inzertní plochy. 58 % 

reklam ve francouzské verzi promují inzerenti francouzské provenience. Je to dáno tím, 

že Francie, společně s Itálií, je kolébkou módy a Paříž je jejím pomyslným hlavním 

městem. Móda je francouzskou tradicí. Do francouzské verze Elle se dostalo také osm 

lokálních společností – jde o francouzská média a jeden typický francouzský výrobek 

(cidre). Mezi nadnárodní francouzské společnosti patří dvě sítě obchodních domů a dvě 

parfumerie. Francouzská verze časopisu tedy slouží především globálním společnostem, 

ty jsou však ve velké míře původem francouzské. Dále v ní inzerují někteří lokální 

francouzští obchodníci, kteří cílí na místní populaci. Z toho vyplývá, že inzerce 

ve francouzské verzi Elle je přizpůsobena místnímu trhu a také módní tradici. 

Z opačného úhlu pohledu je Francie tou zemí, která udává módní trendy pro celý svět. 

Proto lze chápat prvky francouzské kultury jako prvky lokglokace, které se dostávají do 

jediné globální kultury.
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V české verzi Elle není jediný globální inzerent české provenience. Příznačné je, 

že nejvíce globálních inzerentů pochází z Itálie, Francie má zde zastoupení jen v šesti 

případech (13 %). Všechny inzerované výrobky globálních korporací se týkají módy, 

kosmetiky a péče o vzhled. Co se týče zemí původu, je zde také, jako ve francouzské 

verzi, největší množství místních společností (25 %), ačkoli jejich počet se téměř 

vyrovná těm italským (23 %). Mezi dvěma nadnárodními českými společnostmi se 

objevily Kuchyně Sykora (prodává v České republice, na Slovensku a v Maďarsku) 

a Konsepti (prodává v České republice a na Slovensku). Mezi českými lokálními 

společnostmi v Elle inzerovala dvě česká média, banka, plastická klinika, obchod 

s oděvem, apod. Počet českých inzerentů je však v české verzi Elle stále v menšině.

Je tedy zřejmé, že jsou to většinou globální korporace, které využívají magazín 

Elle co by globální médium a tím napomáhají k šíření univerzální kultury (a to v obou 

verzích). Pro zjištění, zda se tyto společnosti snaží přiblížit také české místní kultuře, 

a tedy zda používají marketingovou strategii glokalizace, byly vybrány globální 

společnosti, jejichž reklamy se nacházely na stránkách obou konkrétních čísel. Mezi ně 

patří deset společností, jež znázorňuje Tabulka 2.

Inzerující globální společností

americké Estée Lauder, Clinique

italské Dolce & Gabbana, Gucci, Liu Jo

švédská H&M

francouzské Dior, Marionnaud, Sephora

španělská Mango

Tabulka 2: Globální inzerenti v obou verzích Elle

Estée Lauder, jako jediný inzerent, má v obou verzích reklamu na stejný produkt 

(viz příloha č. 5). Jedná se o olej proti stárnutí pleti Advanced Night Repair a na jeho 

propagaci byla použitá totožná reklama v obou mutacích. Reklama se rozkládá na tmavě 

modré dvojstránce v úvodu časopisů. Na pravé straně je obrázek zlatohnědé lahvičky 

séra (s anglickými a francouzskými popisky v obou verzích), která zabírá téměř celou 

její plochu. Zlatý vršek lahvičky je odšroubován, z něj vede kapátko, na jehož konci visí 
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zlatavá kapička séra. Tyčinka je lemovaná světle modrou spirálou ve tvaru DNA. 

Kapátko, kterým se přípravek aplikuje, má tedy vyvolat domnění, že se jedná o lék 

stejně účinný jako přípravek z lékárny. Čtenář časopisu má uvěřit, že produkt vytvořili 

odborníci, a proto mu pomůže. Na základě konotace však modrá spirála okolo kapátka 

připomíná spíše kouzlo a celý produkt tak vypadá jako elixír (mládí). Na levé straně je 

potenciální zákazník přesvědčován o funkčnosti výrobku za pomocí textového sdělení. 

Je psáno bílým písmem a různou velikostí fontu a pojednává o tom, v čem spočívá 

originalita produktu. Důležité pasáže jsou podtrženy. Text začíná otázkou a odpovědí, 

která zaujme většinu moderních žen: „Nedostatek spánku. Nestárne tak vaše pleť příliš 

rychle? Nový výzkum říká – ano.“ Dále text využívá hodnotící adjektiva pro posílení 

výjimečnosti výrobku: zásadní inovace, průlomové sérum, účinné složení, exkluzivní 

technologie. Inzerent rovněž zaručuje výsledek za použití komparativ: hladší, pevnější, 

mladší, jasnější, zářivější, krásnější. Důkaz o tom, že se jedná o vědecky vyrobený 

produkt mají podtrhovat slova: ChronolucCB, 25+ patentů, výzkum DNA.

Hlavní rozdíl mezi oběma verzemi je samozřejmě v použitém jazyce. 

Ve francouzské verzi vidíme o jednu větu méně a rovněž zde nacházíme rozdíl ve 

výběru a kladení slov a vět za sebou, např. namísto „Probuďte se s krásnější pletí každý 

den.“ se ve francouzštině říká: „Probuďte se s pokožkou, o jaké jste snil/a/i/y.“ (Možná 

právě kvůli nejasnostem plynoucích z francouzské gramatiky, kde není zřejmé, jakému 

pohlaví je výrobek určen, byl v češtině text pozměněn.) Myšlenka však zůstává stejná. 

Poslední změnu nalezneme logicky v informaci, kde je výrobek k dostání (v české verzi 

na dvou prodejních místech, ve francouzské je zde odkaz na webovou stránku). Ve 

všem zásadním se však reklamy shodují. Inzerenti této reklamy tedy předpokládají, že 

bude pochopena v obou zemích stejně a nedělají rozdíl mezi francouzskou a českou 

národní kulturou: Jejich strategie nevyhovuje ani glokalizaci (nepřizpůsobuje se 

lokálním trhům), ani lokglokaci (lokální prvky neovlivňují globální inzerci).

Ostatní inzerenti představují odlišné výrobky, jejichž reklamy nejsou srovnatelné 

a jejich podrobná sémiotická analýza by tudíž pro účely této hypotézy nebyla vhodná. 

Různé produkty v obou časopisech promují tyto kosmetické a oděvní společnosti: 

Clinique, Dior, Gucci, H&M, Marionnaud a Sephora. Dolce & Gabbana rovněž 

představují odlišné výrobky, za zmínku však stojí jejich bezeslovná reklama v české 

verzi magazínu. Uprostřed snímku stojí objímající se pár a po jeho stranách stojí tři 
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muži a na druhé straně tři ženy, kteří si o dvojici povídají. Úplně totožnou reklamu 

můžeme nalézt v jiných číslech francouzské verze.

Reklamy od společností Mango a Liu Jo sice v obou verzích časopisu inzerují 

jiné produkty, prezentuje je však stejná modelka. V případě Manga jsou dokonce 

fotografie zachycené na stejném vyvýšeném místě, v pozadí s mrakodrapy a modrou 

oblohou. Je tedy pravděpodobné, že fotografie pocházejí ze stejné série a jsou 

distribuovány do různých čísel časopisů Elle beze změny.

Z toho vyplývá, že globální společnosti nedávají důraz na odlišné národní trhy 

a kultury. Zdá se, že je pro ně francouzské i české publikum srovnatelné a není tedy 

nutné, aby se jim přizpůsobovaly. Z porovnání inzerce v obou verzích časopisu je 

zřejmé, že Francie i Česká republika patří do evropského kontextu, aniž by se jejich 

národní kultury a chápání reality výrazně odlišovaly. Je možné, že jsou oba národy již 

natolik globalizované, že patří do jedné univerzální kultury.

Na druhou stranu bylo zjištěno, že obě verze časopisu Elle obsahovaly jisté 

množství inzerce od obchodních a mediálních společností francouzské, respektive české 

provenience. Lokální inzerenti se tedy svým národním kulturám přizpůsobují. Nicméně, 

v případě české kultury je počet lokálních inzerentů v porovnání s globálními 

reklamami zanedbatelný, je tedy patrné, že hypotéza 3 se v případě české verze 

potvrdila – inzerce v české mutaci časopisu Elle se nepřizpůsobuje národní kultuře. 

Naopak inzerce ve francouzské verzi časopisu je tvořená velkým počtem francouzských 

společností. Většina z nich navíc působí celosvětově. Francouzská kultura tak přispívá 

prvky lokglokace do univerzální globální kultury. V případě francouzské verze se tedy 

hypotéza 3 nepotvrdila – inzerce se přizpůsobuje národním tradicím.

6.4 Hypotéza 4 – Témata
Ve francouzské verzi Elle se vyskytují témata blízká francouzské kultuře, v české 

verzi Elle se vyskytují témata blízká české kultuře.

Vzhledem k tomu, že časopis Elle vychází pro konkrétní publikum ve Francii 

a pro konkrétní publikum v České republice, je zde předpoklad, že budou do časopisu 

zařazována témata blízká vkusu francouzských, respektive českých čtenářů. Zda se 
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redakce obou mutací přizpůsobují svým čtenářům, bylo zjištěno v listopadových číslech 

obou mutací, tj. francouzská verze č. 3542/2013 a česká verze č. 11/2013 (viz příloha 1 

a 2).

Hypotéza 4 je zkoumána na základě pravidelných rubrik časopisu a posléze 

na základě témat, která jsou produkována redakcemi Elle (nikoli inzerenty). Nejdříve 

jsou představeny oba časopisy a poté porovnán jejich obsah.

6.4.1 Témata francouzské verze

Každé číslo francouzské Elle začíná editorialem. Jejich autoři se střídají a podle 

nich také jejich témata. Tentokrát se Nathalie Dolivo vyjadřuje k putinovskému Rusku 

a oslavuje jednu ze členek skupiny Pussy Riot jako hrdinku. Na prvních stránkách 

časopisu je věnován také prostor čtenářkám a jejich dopisům. Následuje rubrika 

ELLEinfo (prokládaná inzercí), která má 18 stran a za použití krátkých článků se 

vyjadřuje k různým událostem ze světa, k významným osobnostem nebo problémům 

ve Francii i v zahraničí. Dalším pravidelným bodem je kronika Nicolase Bedose, který 

popisuje své myšlenky a zážitky z francouzské společnosti. Následují různá témata 

z kultury, televize, seriálů, kina a nakonec také knih. Dohromady zabírá kulturní přehled 

téměř 50 stran a čtenáře informuje o novinkách z kulturní sféry od nových hudebních 

CD, přes rozhovory, po muzea či divadelní představení.

Teprve v necelé půlce časopisu se magazín stáčí k módě, a to v rubrice 

ELLEstyle. Časopis zde představuje desítky modelů módního oblečení, kosmetických 

přípravků, trendy v líčení a péči o tělo nebo rady pro zdravý životní styl. Záříjové číslo 

francouzské Elle připravilo několik článků a úvah, které se zabývají otázkou, proč ženy 

nechtějí stárnout a raději by zůstaly adolescentkami. Dalšími pravidelnými rubrikami 

jsou rozhovory a portréty osobností, také anketa – tentokrát na téma úmrtnost dětí 

ve Francii. Na otázky odpovídají ženy z různých nezávislých organizací, které se 

zabývají sociálními službami. Hlavní osobností čísla je pak herečka Marion Cotillard, 

se kterou je zde veden rozhovor o jejích dvou nových rolích, i o životě herců obecně. 

Rozhovor je doplněn jejími fotografiemi. Poslední stránky časopisu představují další 

módní trendy, také nápady na vánoční dárky, na cestu do Indie, apod. V rubrice 

„Soukromý život“ se časopis věnuje dětem a osobním příběhům. Na úplném konci 

čtenáři vždy najdou recepty, které si mohou založit do „ELLE kuchařky“, tři druhy 
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horoskopů a v neposlední řadě oblíbený francouzský žánr, jímž je kreslený komiks 

(Bande dessinée de Soledad).

6.4.2 Témata české verze

Listopadové číslo české Elle začíná editorialem šéfredaktorky Andrey 

Běhounkové, podle níž patří listopad mužům kvůli jejich osvětové kampani 

upozorňující na rizika spojená s rakovinou prostaty. Další rubriky v české Elle jsou 

poskládané spíše náhodně. Jednou ze základních je ELLEtrend, kde časopis představuje 

nejnovější trendy v oblékání a líčení podle různých příležitostí. Mezi těchto zhruba 

padesát stran jsou vkládány články komentující témata týkající se žen a jejich života 

(hormonální antikoncepce, deprese z Facebooku, syndrom vyhoření, apod.). Také jsou 

zde ale prezentovány novinky ze světa kultury a umění, které přináší krátká rubrika 

zvaná ELLEmenu. Kultuře se v tomto čísle věnuje i ELLEprojekt, který představuje pět 

známých ilustrátorů a jejich kresby. Největším lákadlem čísla je rozhovor s Aňou 

Geislerovou, která před několik týdny porodila syna Maxe a nafotila s ním pro Elle 

několik snímků, jimiž je rozhovor doplněn.

V druhé půlce časopisu se čtenářky mohou seznámit s módou na listopad, včetně 

té pánské, a dozvědět se další rady v oblasti péče o vzhled; součástí je také krátký 

rozhovor s herečkou Cate Blanchettovou, kterou si jako tvář nového parfému v roce 

2013 vybral Giorgio Armani. V ELLEmix pak čtenáři naleznou tipy na dovolenou 

(Dubaj), na návštěvu galerie designu a umění, na recepty podle českých hereček, apod. 

Poslední stránky jsou věnované „Dobrým adresám“, horoskopu a nakonec také Deníku 

Ani Geislerové, který doprovází kresby Lely Geislerové. Deníku vždy patří poslední 

strana.

6.4.3 Komparace

Ačkoli se jedná pouze o mutace jednoho časopisu, je zřejmé, že ve francouzské 

a české verzi Elle se najde několik rozdílů v jejich formě i obsahu. Z předchozích 

odstavců vyplývá, že francouzská verze pojednává o obecnějších tématech, které se 

mohou dotýkat nejen francouzské, ale také široké veřejnosti za hranicemi Francie. 

Nezřídka se její redaktoři zabývají politickými tématy a komentují aktuální problémy 

společnosti. Rovněž se francouzská Elle více a důkladněji věnuje tématům z oblasti 

kultury. Může to být dáno tím, že Francouzi všeobecně mají ke kultuře, hlavně té 
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francouzské, vřelý vztah. Často také bývá jejich námětem k diskuzi mezi přáteli 

v neformálním prostředí; není proto překvapení, že rovněž lifestylový časopis pro ženy

se o kulturu, ať už jakéhokoli žánru, zajímá. Důležitou součástí francouzské verze 

časopisu jsou také rozhovory s významnými osobnostmi a odborníky, např. v oblasti 

péče o děti. Články pro ženy jsou většinou přínosné a mohou je v jistém smyslu poučit, 

vzdělat.

V české verzi naopak převažují témata, která se sice žen dotýkají, jedná se však 

spíše o příběhy ze života, než-li odborný náhled na věc. Příznačné je, že téma dětí 

a rodiny se v české Elle téměř nevyskytuje. Také kultura zde byla prezentována 

na pouhých osmi stranách, což zřejmě svědčí o nezájmu českého publika v tomto 

směru. Paradoxně se zdá, že českou verzi Elle pokrývá mnohem více módních fotografií 

(z celkových 244 stran listopadové české Elle bylo napočítáno rovných 90, které se 

nějakým způsobem týkají krásy a módy, přičemž francouzské listopadové číslo jich 

obsahovalo pouze 40 z 238 stran). Znamená to, že česká Elle se snaží být více módním 

časopisem, než-li průvodcem všeobecného dění ve společnosti. Je pravdou, že i zde jsou 

prezentovány osobnosti z kultury a umění, většinou jsou však probírána témata 

osobního rázu.

Pro shrnutí, hlavním tématem v obou verzích časopisu Elle je móda a styl, 

společně s líčením a vizáží. Francouzská Elle, ačkoli je vzorem všech módních časopisů 

pro ženy na celém světě, se mimo krásy a péče o tělo zajímá také o celospolečenská 

témata. Její záběr je komplexnější a může tak oslovit mnohem větší publikum. Naopak 

česká Elle se zaměřuje z velké části na módní trendy z globálního prostředí americké, 

francouzské a italské módy a její články slouží spíše k pobavení a relaxaci čtenářek než 

k jejich informování o dění ve světě (mimo svět módy).

Pro zhodnocení hypotézy je třeba říci, že francouzská verze Elle je tématy 

přizpůsobena místní kultuře (jak v oblasti módy, tak v oblasti kultury; také například 

komiks je tradičním francouzským žánrem) a hlavně většímu potenciálnímu publiku. 

V případě francouzské verze časopisu a její národní kultury se tedy hypotéza potvrdila. 

U české verze je třeba vzít v potaz, že se časopis snaží vzdělat české čtenáře v oblasti 
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módy, jelikož toto odvětví bylo v České republice dlouho zanedbáváno. Teprve po pádu 

komunismu se zde módě otevřely dveře, nicméně zůstává pravdou, že česká populace 

není zvyklá módu sledovat. Rovněž, vezmeme-li v potaz nejznámější české značky 

oblečení, zjistíme, že kromě několika výjimek (Baťa, Blažek) se jedná o sportovní 

oděvy a příslušenství (Alpine Pro, Rejoice, Botas, apod.). Proto je nutno říci, že 

v oblasti módy česká verze Elle, která kopíruje globální módní trendy, se českému 

publiku nepřizpůsobuje. Čtvrtá hypotéza se tedy v případě české kultury nepotvrdila.

6.5 Hypotéza 5 – Výběr osobností
Ve francouzské verzi Elle převažují osobnosti z francouzské kulturní scény, v české 

verzi Elle převažují osobnosti z české kulturní scény.

Hypotéza 5 se zajímá o to, do jaké míry se redakce jednotlivých mutací časopisu 

Elle snaží přiblížit témata národním kulturám prostřednictvím významných osobností. 

Je zřejmé, že v globálním časopise se bude vyskytovat množství světoznámých

osobností. Nicméně by bylo logické, kdyby také národní mutace globálního časopisu 

zahrnovaly, v souladu se zpravodajskými hodnotami, do jejich obsahů osobnosti blízké, 

tedy osobnosti z národní kulturní a společenské scény.

Pro účely zpracování této hypotézy jsou zahrnuty pouze ty osobností, jimž je dán 

v časopise nějaký prostor k vyjádření či k prezentaci, a to v článcích a příspěvcích 

redakce Elle, nikoli inzerentů. Vzhledem k velkému množství takových osobností 

v červencových a říjnových číslech Elle byla tato hypotéza zkoumána na francouzské 

verzi č. 3526/2013 a č. 3538/2013, a na české verzi č. 7/2013 a č. 10/2013. Následující 

tabulka uvádí počet místních a zahraničních osobností v obou verzích obou čísel 

časopisů.

Francouzská verze Česká verze

červenec – národní 20 38

červenec – zahraniční 16 3

říjen – národní 13 51

říjen - zahraniční 21 21

Tabulka 3: Výběr osobností
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Z tabulky je jasně viditelné, že česká redakce Elle do svého časopisu zařazuje 

osobnosti z české kulturní scény mnohem víc, než francouzská osobnosti z francouzské 

společnosti. Česká Elle se tedy lépe přizpůsobuje svému publiku. Za vysoké číslo 

zmiňovaných osobností může množství různých anket a rovněž focení českých hereček 

a modelek. Naopak francouzská verze se v tomto ohledu zdá být spíše globální. Mezi 

francouzskými i zahraničními osobnostmi v ní najdeme převážně spisovatele, 

hudebníky, herce i politiky, o kterých se mluví v krátkých zprávách v ELLEinfo nebo 

ELLEculture. Příznačné je, že mezi zahraničními osobnostmi ve francouzské verzi není 

jediná česká modelka, zatímco v české říjnové verzi nalezneme alespoň tři Francouze –

módní návrhářku Vanessu Brunovou, fotografa Patricka Demarcheliera a designérku 

Victoire de Castellanovou.

Důležitým zjištěním, které provází vliv globalizace na francouzskou, potažmo 

českou kulturu, je fakt, že česká verze Elle do časopisu zařazuje téměř výhradně ženy či 

muže bílé pleti (kromě zpěvačky Rihanny barbadoského původu na titulní straně 

č. 7/2013). Ve francouzské verzi jsou jiná etnika zastupována mnohem častěji. 

Například jen v červencovém čísle najdeme francouzského rapera Bensamira 

Bachiroua; Kheirona, francouzského komika a zpěváka původem z Íránu; dvě 

Bahrajnky bojující za emancipaci žen ve své zemi; francouzský DJ, který si říká Cut 

Killer, původně marockého původu, atp. Mnozí z nich jsou potomky imigrantů 

z různých zemí Frankofonie do Francie. Zdá se, že osobnosti vybírané pro francouzskou 

mutaci Elle splňují charakteristiky globálního média mnohem více, než verze česká.

Výsledky této hypotézy se dají shrnout do dvou pojmů: glokalizace 

a lokglokace. Francouzská verze Elle, ačkoli je určená pro francouzské publikum, se 

počtem zahraničních osobností stává globálním médiem, v němž však zůstávají 

specifika francouzské kultury. To znamená že ve francouzské verzi prvky lokglokace 

pronikají do univerzální kultury, jejímž nositelem je právě francouzská verze Elle. 

Na druhou stranu, česká verze Elle sice obsahuje prvky globální kultury, ale ta se 

na místním trhu přizpůsobuje národní kultuře. Proto zde můžeme mluvit o glokalizaci 

globálního média. Hypotéza 5 tedy může být potvrzena v případě české verze –

osobnosti z české kultury převažují nad globálními, ale v případě verze francouzské je 

nutno hypotézu vyvrátit – zde převažují zahraniční osobnosti nad francouzskými 

osobnostmi.
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Závěr

Diplomová práce Pragmatizace globálního mediálního titulu se pokusila nastínit 

rozdíly dvou národních kultur – české a francouzské, skrze analýzu dvou mutací 

stejného magazínu v obou zemích. Pro výzkum byl vybrán časopis Elle, který vychází 

ve Francii i v České republice. Před samotnou analýzou bylo stanoveno pět hypotéz, 

které vycházely z teoretických poznatků o globálních médiích a lifestylových 

časopisech pro ženy.

Jedním z předpokladů bylo, že Elle coby globální časopis, bude prezentovat 

globální kulturu na úkor těch národních, čímž bude šířit konzumní ideologii 

ve společnosti. Hypotéza 1 se ukázala jako správná, neboť obě verze obsahovaly velké 

množství inzerce a samotné redakce se podílely na podněcování čtenářů ke koupi 

různých výrobků a dárků. Co se týče míry zastoupení globální kultury v časopisu, zdá 

se, že francouzská verze Elle lépe splňuje kritéria globálního časopisu. Pracuje totiž 

s americkými kulturními hodnotami v oblasti Vánoc. Na druhou stranu se jeho globální 

obsah přizpůsobuje francouzskému trhu, pokud jde o zařazení americké herečky do 

francouzské společnosti. Česká verze se oproti tomu distancovala od mezinárodně 

pojímaných vánočních symbolů a prezentovala náboženské svátky ryze tradičně. 

V tomto ohledu je méně globální než její francouzská verze.

Ze zařazení časopisu do lifestylových médií určených ženám bylo 

předpokládáno, že cílové skupiny obou časopisů budou stejné. Na základě diskurzní 

analýzy však bylo zjištěno, že se čtenářky časopisu mohou v obou zemích lišit. 

Francouzská verze je poněkud obecnější a otevírá se mnohem širšímu publiku než verze 

česká. V obou případech se sice jedná o sebevědomé ženy patřící do střední a vyšší 

vrstvy společnosti, česká verze však cílí na užší publikum, které je nezávislejší 

(na mužích) a jež spojuje snaha se za všech okolností přibližovat ideálu krásy.

Na základě analýzy inzerce v časopise Elle bylo zjištěno, že obě jeho mutace 

obsahují převážné množství globálních reklam, čímž posilují povědomí o nadnárodní 

jednotné kultuře v obou zemích. V případě konkrétní reklamy bylo dokonce zjištěno, že 
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celosvětové společnosti pro účely lokálního publika „neglokalizují“ svá mediální 

sdělení. Z toho vyplývá, že česká i francouzská kultura jsou v mezinárodním kontextu 

považovány za stejné či velmi podobné. Je pravděpodobné, že jsou oba národy již 

součástí globální kultury. Rozdíl mezi Francií a Českou republikou je však zásadní. 

Zatímco česká národní kultura do podoby globální kultury ničím nepřispívá, 

u francouzské kultury se zdá, že ji z velké části tvoří, a to díky velkému počtu 

francouzských inzerentů, kteří už desítky let působí po celém světě.

Rovněž v tématech se zdá, že se francouzská verze časopisu přizpůsobuje svému 

publiku lépe než česká verze českým čtenářům. Ve francouzské mutaci je kladen důraz 

na kulturu a oblast módy, které jsou oblíbenými tématy Francouzů. Jsou zde však také 

články, které hovoří o společenských tématech a snaží se své čtenáře obohatit 

o informace ze světa. Pro českou verzi nejsou společenské problémy prioritou, naopak 

jejím hlavním cílem je vzdělat české publikum v oblasti módy. Paradoxně obsahuje 

větší množství stránek věnovaných módním trendům a péči o vzhled, než samotná 

původní francouzská verze. Z hlediska českého většinového publika, které preferuje 

sportovní oděv a všeobecně mu chybí zájem o módní trendy, však bylo nutné hypotézu 

4 vyvrátit.

Naopak poslední hypotéza potvrdila české redakci přizpůsobování se místnímu 

publiku, jelikož do svých rubrik zařazovala velké množství známých českých osobností, 

zatímco francouzská verze se v tomto ohledu projevila jako více globální. Tento fakt 

rovněž podporovaly francouzské osobnosti, jejichž rodinný původ bylo možné najít 

v zahraničí. To je však již dříve předurčeno francouzskou koloniální politikou, jejímž 

důsledkem je dodnes častá imigrace do metropolitní Francie.

Role Elle coby globálního média je tedy potvrzena, přenáší prvky univerzální 

kultury ve větší či menší míře do obou národních kultur. Rozdíl mezi oběma verzemi 

spočívá v tom, že ve francouzské verzi jsou tyto jevy doprovázeny glokalizací, zatímco 

prvky globální kultury se českému publiku nijak nepřizpůsobují. Pozice francouzské 

verze je v tomto směru výhodnější, protože francouzská kultura sama značně přispívá 

do podoby globální kultury a v jejím případě je tedy možné hovořit také o prvcích 

loglokace. Francouzská národní kultura je tak svědkem obousměrného toku vlivů, což ji 

činí poněkud nestabilní (těžko se ubrání vlivům globální kultury), na druhou stranu má 
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šanci prosadit své tradice či hodnoty v mezinárodním měřítku. Naopak česká kultura je 

vedle té francouzské zatím stabilnější, sama ale nemá vliv na podobu globální kultury 

a nezbývá jí, než přijímat vlivy zahraniční. Její národní tradice a hodnoty jsou tak 

do budoucna ohroženější.

Co se týče podoby národních kultur v globálním médiu, obě verze časopisu 

prezentovaly spíše globální kulturu, která je Francouzům i Čechům postupně 

vštěpována. Zvláště francouzská verze časopisu Elle představuje čtenářům globální 

kulturu, kterou „loglokuje“ podle vlastních tradic a hodnot. Naopak v české verzi není 

zcela zřejmé, zda se redakce přizpůsobuje více globální kultuře či národnímu publiku.

Celkově lze tedy shrnout, že specifika především české národní kultury jsou 

v globálním prostředí čím dál tím méně výrazná a z výsledků výzkumu proto 

neidentifikovatelná. Tato práce bohužel nemůže obsáhnout detailnější analýzy většího 

množství komunikátů a s ohledem na počet výzkumníků také není možné utvořit 

komplexnější obrazy zkoumaných kultur. Nicméně se alespoň podařilo vytyčit některé 

rozdíly v pojímání globálního média v jeho národních mutacích a potvrdit jeho roli coby 

šiřitele konzumních hodnot. Především mediální sdělení české verze víceméně odpovídá 

obavám, které vyjádřil Mucha, že totiž zájem dnešních středních vrstev se ubírá 

k zábavě a několika mediálním hvězdám z oblasti kultury, čímž společnost stagnuje 

a neprodukuje potřebné politické vůdce a další vzdělance, kteří by se mohli podílet 

na rozvoji svého národa (2003, 118). Tato tendence by nemusela působit tak negativně, 

pokud se publikum neomezí jen na informace produkované pouze globálními médii 

a naučí se vybírat si je z více zdrojů.
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Summary

In the time of widespread globalization, it becomes more and more difficult to 

preserve national cultures with all their particularities. The topic of comparison of two 

national cultures is usually studied by anthropologists. However, it is assumed that also 

media, and especially the global ones, contribute to the way the national cultures are 

formed and perceived by their members.

The objective of this diploma thesis is to analyze the image of the French and 

Czech cultures as presented in a global medium. For this reason, the magazine Elle was 

chosen for it is published in both France and the Czech Republic. By means of semiotic 

and discourse analysis of the content and form of the two versions, characteristic 

features of the French and Czech cultures are studied and compared to find out how 

national cultures influence the global culture and vice versa. The two directions of 

impact are coined as “glocalization” and “local globalization”.

The theoretical part commences with the explanation of the term culture and its 

relation to a language. Subsequently, national cultures and differences between them are  

defined and followed by a brief characterization of both French and Czech cultures on 

the basis of their history, religion and other national particularities thanks to which they 

are distinguished from others. Chapter 2 is concerned with globalization and its 

influence on culture and global media. Then, the chosen sample is characterized in 

terms of a lifestyle magazine for women.

Regarding the given hypotheses and presented research methods, an analysis of 

the two versions of Elle is carried out with respect to their topics, choice of celebrities, 

advertisements, etc. The research results varied in a number of ways, but a summarizing 

outcome may be described as follows. Both French and Czech version of Elle fulfill 

their role of a global magazine when spreading the idea of consumerism among their 

audiences. The French culture is influenced by the global way of thinking while it itself 

has a certain impact on the global culture. On the other hand, the Czech culture has left 

no trace in it; so its traditions and values may be endangered in the future.
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Příloha č. 3: Editorial Alix Girod de l'Ain ve francouzském čísle 3529/2013 (text)

ELLE Edito č. 3529/2013

Autorka: Alix Girod de l'Ain

Déstresse !

« Déstresse ! » C'est le cri du cœur de la fille à sa mère :« Maman, au nom de tous, il 

faut que je te dise: on te trouve bien nerveuse cet été, arrête de courir partout, kiffe tes 

vacances un peu plus ! Et tu pourras reprendre du dissolvant si tu retournes au Spar ? »

« Déstresse ! » C'est le conseil avisé d'une copine qui vient d'entrer dans la cuisine par 

erreur et s'étonne qu'on ne vous voie pas plus souvent au bord de la piscine. En sortant, 

elle dira : « Tiens, tu laisses les pépins dans la salade de tomates ? »

« Déstresse ! » C'est l'affectueuse remontrance d'un mari qui ne comprend pas pourquoi 

trois melons dont un mou, pour dix, ça fait court. En partant à son cours de tennis –

12h/13h 30 – vaguement culpabilisé, il saura vous rappeler qu 'il « a quand même fait 

rentrer deux caisses de vin la semaine dernière ».

« Déstresse ! » C 'est l'ami qui est allé récupérer dans le panier à linge les serviettes de 

plage qui sentent le vieux chien, l'idée de faire tourner une machine, ça non, il n'oserait 

pas : trop peur d'une fausse manip.

« Déstresse ! » C'est le sourire du « bon » boucher qui vient de vous coller pour 62 

euros de parme et de chair à légumes farcis en assurant : C'est comme si le dîner était 

déjà fait ! »

« Déstresse ! » C'est le vidangeur-déboucheur de fosses septiques qui promet qu'il fera 

son maximum pour passer avant le 21 avec son chouette camion rose.

A tous ces braves gens, et c'est dit sans ironie, il est tentant de répondre : « Ta 

gueule ! », mais non, ça accréditerait la thèse d'un léger surmenage estival. Alors 

expliquons, plus calmement, aux filles qui se font ongles de 11 h à 19 h, aux époux qui 

partent à la pêche et à l'anonyme qui a balancé un emballage de Twix dans les chiottes 

que, lorsqu'on a la charge de six, huit ou douze personnes qui ont faim trois fois par 

jour, il est préférable que la « puissance invitante », comme dirait ma mère, soit au 

taquet. Qu'ils ne croient pas une seconde que nous passions de mauvaises vacances : 
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personne ne nous a obligées à remplir la maison, nous sommes heureuses de les voir 

heureux, et jouer les fées du mois d'août a quelque chose de valorisant. Simplement, le 

prochain qui nous demandera de déstresser, il n'est pas exclu qu'il reçoive un bon coup 

de boule.
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Příloha č. 4: Editorial Andrey Běhounkové v českém čísle 8/2013 (text)

Editorial č. 8/2013

Autorka: Andrea Běhounková

Jen pro ni

Letošní léto je důkazem, jak bezvýznamné mohou být naše plány. Záplavy, 

čtyřicetistupňová vedra, přívalové deště, to všechno zamávalo nejen s úmysly, ale i 

hmotným majetkem. Mně se k tomu všemu přidaly zoubky mojí dcery. Zatímco ona se 

na svět vyloupla lehce a rychle (děkuju, Isabelko), její zuby jako by nám oběma chtěly 

ukázat, zač je toho pravý porod. A tak jsem na filmový festival do Karlových Varů 

odjížděla s několikadenním zpožděním, šaty zůstaly viset na ramínku a termíny na 

manikúru a ke kadeřníkovi nahradily termíny u pediatra. I tenhle úvodník píši po 

uzávěrce a na úplně jiné téma, než jsem si připravila.

Sluší se kápnout božskou. Když jsem otěhotněla, dala jsem si předsevzetí, že 

moje dítě se v úvodníku ELLE nikdy neobjeví. Ani na fotce, ani poskládané z 

písmenek. Z mnoha důvodů. Nebudu přece taková ta matka – říkala jsem si (rozuměj 

plánovala). Adrenalinový koktejl skládající se z porodu, šestinedělí, kojení, přebalování, 

nevyspání a hubnutí jsem si pro jistotu ještě řízla pracovními povinnostmi. Dělám 

módní časopis, proč bych měla psát o dětech (byť vlastních?) Tak jsem si to pěkně 

nalinkovala...

Jenže velká voda a malé děti kašlou na to, že potřebujete být krásná, připravená, 

odpočatá. Je jim jedno, že nejlépe se pracuje s čerstvou kávou i hlavou. A už vůbec se 

neptají na váš rozvrh. Jen tady a teď. A tak se po roce a půl vzdávám a ťukám do 

počítače rychle tyhle řádky, než se desetikilové tělíčko vzbudí a zase se začne utápět v 

horečkách. Pak už mám totiž v plánu jedno jediné. Být mámou. Velkým ideálům i vodě 

navzdory.

P.S. Můj skvělý tým ELLE naštěstí neřešil velkou vodu ani děti, a tak pro vás 

podle plánu v Londýně nafotil Tomáše Berdycha s přítelkyní Ester; v New Yorku 
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těhotnou Hanu Soukupovou a v Praze zhlédl skvělý film Sofie Coppoly Bling Ring, o 

kterém pak napsal na str. 102. Listujte dál, máte se na co těšit!
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Příloha č. 5: Reklama na výrobek Estée Lauder (obrázek)


	Bibliografický záznam
	Prohlášení
	Obsah
	1. Kultura
	1.1 Kultura a jazyk
	1.2 Národní kultury
	1.2.1 Národy

	1.3 Kulturní rozdíly
	1.3.1 Kultura Francie
	Historie
	Náboženství
	Jazyk
	Rituály, hrdinové, symboly

	1.3.2 Kultura České republiky
	Historie
	Náboženství
	Jazyk
	Rituály, hrdinové, symboly



	2. Globalizace
	2.1 Globalizace kultury
	2.2 Globalizace médií
	2.2.1 Globální média

	2.3 Glokalizace a lokglokace

	3. Charakteristika časopisu
	3.1 Lifestylové časopisy
	3.2 Časopisy pro ženy
	3.3 Elle jako globální časopis
	3.4 Elle ve Francii
	3.5 Elle v České republice

	4. Hypotéza
	5. Metodologie
	5.1 Sémiotická analýza
	5.1.1 Sémiotika jako vědní obor
	5.1.2 Sémiotika jako metoda

	5.2 Analýza diskurzu

	6. Výzkum
	6.1 Hypotéza 1 – Konzumní ideologie
	6.1.1 Konzumerismus ve francouzské verzi
	6.1.2 Konzumerismus v české verzi
	6.1.3 Komparace

	6.2 Hypotéza 2 – Cílové skupiny
	6.2.1 Cílová skupina francouzské verze
	6.2.2 Cílová skupina české verze
	6.2.3 Komparace

	6.3 Hypotéza 3 – Inzerce
	6.3.1 Komparace

	6.4 Hypotéza 4 – Témata
	6.4.1 Témata francouzské verze
	6.4.2 Témata české verze
	6.4.3 Komparace

	6.5 Hypotéza 5 – Výběr osobností

	Závěr
	Summary
	Prameny:
	Použitá literatura
	Knižní publikace
	Diplomové práce
	Elektronické zdroje
	Webové stránky

	Seznam příloh
	Přílohy


