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Abstrakt 

Cílem diplomové práce s názvem Po čem dívky touží? Obraz jejich světa v časopisech 

Super Dívka a  BravoGirl! je analyzovat reprezentaci životní stylu v časopisech pro 

dívky a proměnu této reprezentace během patnácti let. Pro potřeby práce jsou nejprve 

vymezeny jednotlivé teoretické koncepty, které slouží k lepšímu pochopení 

problematiky mediální reprezentace reality. Jsou vymezeny pojmy jako sociální a 

mediální konstrukce reality, teorie reprezentace, gender, stereotypy, mýty a ideologie. 

Další kapitoly jsou věnovány pojmu životní styl z jeho sociologického i mediálního 

hlediska a samotným dívčím časopisům a jejich dosavadním výzkumům. Ty se vztahují 

zejména k problematice upevňování genderových stereotypů ve společnosti skrze 

nabízené vzorce chování a vytváření normativů feminity. Zároveň považují časopisy za 

nositele ideologie konzumní a patriarchální společnosti. Pro potřeby práce byla zvolena 

smíšená metoda analýzy. Obsahová analýza kvantitativně třídí tematickou agendu 

časopisů a sémiotická analýza sleduje denotativní a konotativní rovinu znaků a jejich 

význam pro reprezentaci životního stylu. Závěr práce nabízí komparaci časopisů Super 

Dívka a BravoGirl! 



 

 

Abstract 

The aim of the diploma thesis What do the girls want? The reflection of their world in 

the magazines Super Dívka and BravoGirl! is to analyze the representation of lifestyle 

in the magazines for girls and the evolution of this representation within fifteen years. 

For the needs of this work, the individual theoretical concepts have been discussed, in 

order to better understand the problematics of media representation of reality. We 

defined notions such as social and media construction of reality, theory of 

representation, gender, stereotypes, myths and ideology. Other chapters are dedicated to 

the notion of lifestyle from its sociological and media perspective, to the girls’ 

magazines themselves and to their up to now researches. These researches are 

concerned especially with the problematics of consolidation of gender stereotypes in the 

society through proposed patterns of behaviour and creation of norms of femininity. At 

the same time, they consider the magazines to be the holders of ideology in consumer 

and patriarchal society. For the needs of this thesis, the mixed analytical method has 

been used. The content analysis quantitatively classifies thematic agenda of magazines 

and semiotic analysis follows denotative and connotative level of signs and their 

meanings for the representation of lifestyle. The closing part of the thesis offers a 

comparison of Super Dívka and BravoGirl! magazines.   
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Úvod 

K volbě tématu diplomové práce Po čem dívky touží? Obraz jejich světa 

v časopisech Super Dívka a BravoGirl! mě vedly zejména osobní důvody. Chtěla jsem 

se na chvíli vrátit do období svého dospívání, kdy dívčí časopisy vedle románů od 

Lenky Lanczové tvořily součást mého života. Se spolužačkami jsme si je kupovaly 

a četly během přestávek či nezáživných hodin chemie a fyziky. Nikdy mě však 

nenapadlo o nich přemýšlet, jako o hlásných troubách ideologií vládnoucí třídy či jako 

o prostředcích učících nás zahálce a konzumnímu způsobu života (McRobbie 1991, 

s. 87).  Zpětně však musím přiznat, že kamarádky, které vlastnily nejnovější oblečení či 

kosmetiku, byly námi ostatními uznávány. Pokud pečovaly o svůj vzhled a vypadaly 

starší, chlapci o ně jevili větší zájem. Měly jsme jednoduše pocit, že se mají lépe. 

S odstupem více než deseti let a se získaným teoretickým pohledem na média, který mi 

poskytlo studium mediálních studií, jsem chtěla provést sondu do života dospívajících 

dívek skrze texty a fotografie, které se jim prostřednictvím časopisů nabízí. Tentokrát 

již s potřebnou kritickou optikou. 

V českém prostředí zaznamenaly lifestylové časopisy největší nástup v 90. 

letech (Köpplová 2005). Po letech izolace vtrhl tento mediální produkt na český trh. 

Populární se stal zejména díky tomu, že představoval symbol atraktivní západní kultury 

(Kadlecová 2007, s. 13). Čtenářům se do rukou dostaly tituly, které se významně lišily 

od těch, na něž byli několik let zvyklí. Lákaly svojí grafickou úpravou, způsobem 

zpracování i vizualizací obsahů (Köpplová 2005). V zahraničí jsou dívčí časopisy již 

dlouhá léta tzv. trnem v oku zejména feministickým autorkám. Obviňují je ze šíření 

pokřiveného pohledu na život dívky, kterou ovládají prostřednictvím ideologie feminity, 

v níž hraje nejdůležitější roli krása a stereotypní role ženství (McRobbie 1991, s. 131). 

Považuji tedy za výzvu podpořit akademické výzkumy v oblasti dívčích časopisů v ČR, 

které stále za zahraničními studiemi zaostávají. 
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Práce je chronologicky řazena od teoretických základů k výsledkům vlastní 

analýzy. V první části vymezuji na základě rešerší odborné literatury a studií základní 

pojmy. K lepšímu pochopení medializovaného životního stylu uvádím v práci teoretické 

koncepty vztahující se ke konstrukci sociální a mediální reality a zároveň se věnuji 

teorii reprezentace, která je pro cíl práce klíčová. Obsahuje v sobě způsoby, jak se 

v médiích zpřítomňují abstraktní pojmy, a to skrze stereotypy a mýty. Opomenuta 

nemůže zůstat ani problematika genderu a genderových stereotypů, jelikož lifestylové 

časopisy jsou nástrojem vytváření či upevňování těchto stereotypů ve společnosti, už 

například jenom tím, že se definují jako ženské nebo mužské. Ve druhé rovině 

teoretické části se zaměřuji na definici životního stylu z jeho sociologického, ale 

zejména mediálního hlediska. Závěrečná kapitola je věnována stručné historii dívčích 

časopisů a přehledu zahraničních a tuzemských analýz a studií, jejichž výstupy slouží 

jako východiska pro následující analýzu. 

V metodologické části představuji způsoby metod výzkumů médií. Pro záměry 

práce jsem zvolila smíšenou metodu výzkumu, která v sobě kombinuje kvalitativní 

a kvantitativní analýzu. Pomocí obsahové a sémiotické analýzy se pokusím zodpovědět 

výzkumné otázky: Jaká je reprezentace životního stylu v časopisech Super Dívka 1997 

a BravoGirl! 2012. A jak se tato reprezentace proměnila v období 15 let?. Obsahová 

analýza slouží k tematickému rozdělení časopisů a poskytuje základ pro sémiotickou 

analýzu. Sémiotická analýza se zaměřuje na titulní strany a na vybrané redakční 

příspěvky. Nejprve sledují reprezentaci životního stylu v jednotlivých časopisech 

a následně provádím komparaci obou titulů a popisuji proměnu reprezentace životního 

stylu, v níž zhodnocuji výsledky jak kvantitativní, tak kvalitativní analýzy. Tomuto 

výstupu je věnován závěr práce. 

Diplomová práce se mírně odchyluje od tezí. Obsahová analýza pomáhá 

kvantitativně vymezit obsah časopisu, nezkoumá však, co jednotlivá témata v kontextu 

znamenají. Proto jsem se rozhodla rozšířit práci o sémiotickou analýzu, která více 

odpovídá zamýšlenému cíli práce. Skrze ni lze odhalit skryté významy, které zůstávají 

kvantitativní analýzou zamaskované. Původně jsem rovněž plánovala, že budu zkoumat 

i poradny, v nichž se dívky svěřují se svými sexuálními a intimními problémy. Při 

bližším seznámením s tématem jsem se však rozhodla těmto poradnám blíže nevěnovat. 



5 

 

Učinila jsem tak proto, že jádro práce tvoří zejména sémiotická analýza a při 

interpretaci jednotlivých příspěvků v poradnách bych se odchýlila od zamýšleného cíle 

práce, jelikož bych spíše sledovala přístup dívek k vlastní sexualitě, nikoliv reprezentaci 

životního stylu skrze redakční příspěvky vytvářené přímo autorkami časopisu. Pro lepší 

přehlednost práce jsem upravila i její strukturu, která tak přispěla k jejímu logičtějšímu 

rázu.  
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TEORETICKÁ VÝCHODISKA  

  

Jak vypovídá název této diplomové práce, jejím cílem je analyzovat proměnu 

reprezentace životního stylu v magazínech pro dívky. Vzhledem k tomu, že se média 

stala nedílnou součástí našeho života, je nutné o nich přemýšlet. Jsou zdrojem zábavy, 

plní výchovnou a informační funkci. Média se stala důležitým nástrojem socializace 

(Jirák, Köpplová 2009). Člověk má skrze nabízené vzory a informace možnost 

orientovat se ve světě. Mnohem méně si však uvědomujeme, že konzumujeme pouze 

zprostředkovanou realitu, která je konstruována právě médii. Takzvaná mediální realita 

je tedy považována za zvláštní typ sociální konstrukce reality (Jirák, Köpplová 2009, 

s. 290). 

V následující kapitole vymezuji teoretické koncepty jako sociální konstrukce 

reality, mediální konstrukce reality, teorii reprezentace, stereotypy, mýty a gender. Tato 

teoretická východiska pomohou zasadit problematiku zobrazování životního stylu do 

širšího rámce. Pomohou lépe pochopit, jak média s realitou pracují, a proč je důležité je 

analyzovat. V práci vycházím z předpokladu, že životní styl předkládaný časopisy 

dívkám je pouhou reprezentací reality, že je to jedna z jeho možných interpretací. 

Zároveň mohou být skrze tyto reprezentace ve společnosti posilovány stereotypy, mýty 

a ideologie, které s životním style dívek souvisí.  

1. Sociální konstrukce reality  

Pojem realita1 se již před delší dobou dostal do popředí zájmu sociologů, jež ji 

považují za sociálně podmíněný fenomén. Tuto teorii více rozvinuli v roce 1966 britští 

sociologové Peter L. Berger a Thomas Luckmann ve svém díle Sociální konstrukce 

reality: pojednání o sociologii vědění (1999). Základní premisou jejich díla je, že žitá 

realita není něco, co je pevně dáno, ale že je aktivně vytvářena prostřednictvím 

sociálních procesů. Jde tedy o konstrukt, který je vytvářen společností a konkrétními 

jedinci (Berger, Luckmann 1999, s. 25). Poznání sebe sama (ale i ostatních členů 

společnosti) je tak historicky, kulturně a sociálně podmíněno. Právě proto vypracovali 

                                                 
1 Slovo pochází z latinského "realitas". To je odvozeno od slova "res" – věc. V překladu znamená reálné, věcné 

(Reifová 2004, s. 107). 
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Berger s Luckmannem koncept sociologie vědění, která by měla zkoumat způsoby, 

jejichž prostřednictvím je realita vytvářena (Jirák, Köpplová 2009, s. 291). 

Podle autorů (Berger, Luckmann 1999, s. 22) je důležité umět rozlišit mezi 

pojmy realita a vědění. Realita je „vlastnost náležející jevům, kterým přisuzujeme 

existenci nezávislou na naší vůli“ a vědění je definováno jako „jistota, že tyto jevy jsou 

skutečné a jsou nositelé určitých vlastností“. Jednotlivé reality a vědění se liší. 

Odlišnosti jsou určovány na základě způsobu, jakým je vědění ve společnosti 

ustanoveno. Není důležité, zda je platné, ale zda je dané – například opálená pokožka 

může být pro jistou společnost znakem zdravého života, pro jinou to může být jinak. Na 

základě teorie však nezkoumáme, zda tomu tak skutečně je, ale jestli je to považováno 

za dané. Realit je tedy nepřeberné množství a každý jedinec a společnost vytvářejí svoji 

vlastní. Jedinou svrchovanou realitou je realita každodenního života (Berger, Luckmann 

1999, s. 58). Ta je udržována svým vtělením do rutinních úkonů a k jejímu 

pravidelnému stvrzování dochází při interakci jedince s ostatními lidmi (Berger, 

Luckmann 1999, s. 58). Je intersubjektivní, sdílená a považovaná za samozřejmost. 

„Společnost je výtvorem člověka (externalizace). Společnost je objektivní 

realitou (objektivizace). Člověk je výtvorem společnosti (internalizace).“2 (Berger, 

Luckmann 1999, s. 64) Na základě těchto tří principů jsou reality vytvářeny. „Lidé 

produkují svůj sociální svět a přitom okamžitě zapomínají, že se jedná o jejich vlastní 

konstrukt, a chovají se k němu jako k objektivní realitě.“ (Reifová 2004, s. 107). 

Významnou roli v objektivním světě hraje jazyk, logicky jej ukotvuje. Skrze něj 

dochází k předávání osobních či kolektivních zkušeností (Berger, Luckmann 1999, 

s. 25). Při vzájemné interakci, která se uskutečňuje mezi člověkem jako tvůrcem reality 

a sociálním světem jako jeho výtvorem, dochází k opakování činností, jež se zdají být 

výhodnější než ostatní. Tyto opakované činnosti jsou pak ustáleny ve vzorcích, jsou 

tzv. habitualizovány, a to především proto, aby se v budoucnosti daly snadno napodobit 

(Berger, Luckmann 1999, s. 78). Habitualizované činnosti jsou později typizovány. 

Jejich typizace slouží k tomu, že člověk může poznávat svět s minimem informací, 

s minimálním časem a s minimálně vynaloženou intelektuální aktivitou. 

                                                 
2 Během externalizace jedinec aktivně vytváří sociální prostředí a řád. V objektivizaci toto prostředí a řád nabývají 

své platnosti, stávají se objektivními. Tento objektivizovaný svět je zpětně promítán do vědomí lidí skrze socializaci. 

Jedincovy subjektivní interpretace jsou tak následně ovlivňovány a tomuto procesu se říká internalizace (Berger, 

Luckmann 1999, s. 64). 
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2. Mediální konstrukce reality 

Vztah médií a reality je jednou z nejdiskutovanějších otázek mediálních studií 

(Jirák, Köpplová 2009, s. 286). Dochází k neustálé konfrontaci mediální a sociální 

skutečnosti, v níž je člověk zakotven a na základě jejíchž pravidel hodnotí okolí 

a přizpůsobuje své chování a jednání (Jirák, Köpplová 2009, s. 286). Většina představ, 

které máme o světě, pochází z médií, protínajíc náš život téměř každý den. Jsou totiž 

mocným činitelem konstruování reality. Podstatným způsobem se tak podílejí na 

utváření kulturního symbolického prostředí, formují naše sociální životy (Jirák, 

Köpplová 2009, s. 287). „Média nabízejí množství neustále se opakujících interpretací 

našeho života, informují nás o hodnotách, postojích a názorech, které jsou – nebo se 

díky mediální komunikaci zdají být – sdílené s ostatními.“ (Jirák, Köpplová 2009, 

s. 300). 

Lidská tendence získávat informace vyplývá z jeho přirozenosti. Díky mediální 

konstrukci našeho světa pak nabýváme pocitu, že vidíme svět v celé jeho pestrosti. 

Proto bychom se měli mít stále na pozoru. Nesmíme zapomínat, že z televizních 

obrazovek, stránek tisku a časopisů k nám proudí pouze jisté interpretace světa, hodnot, 

norem či idejí (Burton, Jirák 2001, s. 123). Můžeme tedy říci, že "média mění úplně 

všechno, čeho se zmocňují" (Burton, Jirák 2001, s. 123).3  

Ke konstruování reality využívají média mnohé nástroje. Patří mezi ně například 

různé redakční strategie či techniky. Vytvářená realita pak vzniká skrze opakující se 

formy zobrazování jednotlivců či skupin nebo na základě vybírání zpráv a témat, 

o kterých si média myslí, že by měla být pro společnost důležitá (Burton, Jirák 2001, 

s. 186). 

Lifestylové časopisy pro ženy, v případě této práce konkrétně časopisy pro 

dívky, se vyznačují specifickým způsobem užívání jazyka. Ten je jejich nejdůležitějším 

nástrojem, skrze nějž vytvářejí specifické prostředí prostřednictvím používání ženských 

tvarů a ich forem (Osvaldová 200, s. 74). Časopisy rovněž kladou větší důraz na 

„ženská témata“ – články o vzhledu, kosmetice, dětech, hledání partnera, sexu atp. 

(Osvaldová 2004, s. 74). 

                                                 
3 Burton s Jirákem se zde kloní ale spíš k reflexivnímu pojetí vztahu médií a významu. Což znamená, že média pouze 

odrážejí význam, který už existuje vně v okolním světě. 
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Časopisy tak vytvářejí mediální realitu, která čtenářkám předává mnohdy 

stereotypní pohledy na jejich ženství. Na druhou stranu však tento „ženský prostor“ 

umožňuje čtenářkám identifikovat se s okolím, najít si místo v určité skupině. Čtenářky 

pak mohou nabýt pocitu, že ví, kam patří. Reprezentovaný životní styl v sobě ale skrývá 

ideologie, jež je mohou manipulovat k potřebným cílům. 

3. Reprezentace  

Tradiční pojetí pojmu reprezentace uvádí birtský kulturolog Stuart Hall ve svém 

díle Representation: Cultural Representation and Signifying practice (Hall 2003). 

Definuje ji jako proces užívání řeči k zobrazení nebo vyjádření něčeho smysluplného 

tak, aby tomu ostatní lidé rozuměli. K reprezentaci dochází v procesu vytváření 

a vyměňování významů mezi členy kultury (Hall 2003). „Zahrnuje užití jazyka, znaků 

a obrazů, které věci zastupují nebo reprezentují.“ (Hall 2003, s. 15). 

Na základě toho Hall (2003, s. 24) rozlišuje mezi třemi teoriemi používání 

jazyka. Jde o reflexivní, intencionální a konstruktivistický přístup. V reflexivním 

přístupu řeč odráží význam, který už existuje vně ve světě objektů, lidí a událostí. 

V intencionálním přístupu řeč naopak vyjadřuje pouze to, co je mluvčím zamýšleno 

sdělit. Konstruktivistický přístup pracuje s myšlenkou vytváření významu v řeči 

samotné nebo jejím prostřednictvím (Hall 2003, s. 25). Ta je v rámci mediálních studií 

nejvíce ceněná, jelikož média předpokládají, že lidé sami konstruují významy skrze 

využívání kódů, které jsou pro dané kultury specifické. Hall (2003, s. 29) při konstrukci 

své teorie kódování a dekódování významů primárně vycházel z předpokladu, že 

v každém mediálním sdělení je vždy zakódována dominantní ideologie.  

Vzhledem k tomu, že je jazyk důležitým nástrojem médií, vytváření 

a konstrukce významů neprobíhá jenom v sociální interakci, ale velkou měrou se na 

něm podílejí právě média. Každé mediální sdělení se nějak vztahuje k mimomediálním 

skutečnostem (Jirák, Köpplová 2009, s. 288). Hlavní funkcí reprezentace je tzv. 

zpřítomnění. Během procesu dochází k přenesení něčeho nepřítomného či minulého do 

přítomnosti (Reifová 2004, s. 212). Abstraktním pojmům jsou během procesu 

reprezentace dávány konkrétní podoby (Jirák, Köpplová 2009, s. 289), čímž realita 

nabývá na významu. Reprezentovaným realitám skrze média se široce věnuje britský 
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profesor filmových studií Richard Dyer, který říká: „Jak jsme viděni druhými, ovlivňuje 

to, jak se s námi zachází. Naše zacházení s ostatními závisí na tom, jak je vnímáme. 

A to, jak je vnímáme, vychází z reprezentace.“ (Dyer 2002, s. 3). Reprezentace jsou 

vždy zatíženy kódy a konvencemi vycházejícími z kulturních forem, které omezují a 

tvarují, co se o daných jevech říká v konkrétním čase, na konkrétním místě a danou 

společností (Dyer 2002, s. 3). Dle něj nabízí literatura o médiích čtyři výklady slova 

reprezentace (Dyer in Jirák, Köpplová 2009, s. 289). Re-prezentace se vztahuje 

k užívání výrazových prostředků, které platí při zobrazení, předávání či 

znovupředvádění světa publiku. Reprezentativnost se opírá o re-prezentace osob v 

mediálních produktech4, které jsou využívány tak, aby předváděly jednotlivé sociální 

skupiny. Do třetí kategorie spadá pojem předvádění. To se zaměřuje na toho, kdo je za 

reprezentaci zodpovědný, a na to, co ovlivňuje způsob prezentování. Poslední výklad 

pracuje s interpretačním vkladem příjemce. Jde o pochopení vztahující se k tomu, co si 

publikum myslí, že je mu skrze médium předváděno a nabízeno (Jirák, Köpplová 2009, 

s. 289). 

Pro tuto práci jsou vhodné především první dva Dyerovy výklady reprezentace: 

kategorie re-prezentace a reprezentativnosti. Cílem této práce je analyzovat reprezentaci 

životního stylu, který je považovaný za ideální pro dospívající dívky. Práce hledá 

odpověď na otázky – „Jaké hodnoty jsou dívkám reprezentovány?“, „Jakým 

způsobem?“ a „Co jednotlivé reprezentace vypovídají o světě, ve kterém žijeme?“.  

3.1 Způsoby reprezentace 

Abychom se ve světě neustálého toku informací snadněji orientovali, je 

zapotřebí si získávané informace třídit či připodobňovat. A média si tímto způsobem 

dopomáhají k tomu, abychom se s jednotlivými zprávami dokázali lépe ztotožnit. 

O našem životě, společnosti a kultuře pojednávají skrze stereotypy, metafory a zároveň 

pomáhají utvářet mýty, v nichž se zrcadlí jednotlivé ideologie. Jelikož součástí této 

práce je sémiotická analýza, která odkrývá významy jednotlivých sdělení, je důležité 

vymezit si způsoby reprezentací, s nimiž se v mediálních textech lze setkat. 

 

                                                 
4 Mediálním produktem může být novinový výtisk, článek, konkrétní zpráva, křížovka, fotografie atp. Každý 

mediální produkt má poznatelný obsah a přisuzuje se mu tak nějaký význam (Jirák, Köpplová 2009, s. 249). 
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3.1.1 Stereotypy5 

Média i my sami si při konstrukci reality pomáháme stereotypy. Jde 

o zjednodušené reprezentace nějakého projevu, rysu či postoje (Burton, Jirák 2001, 

s. 188). Pojem stereotypizace neboli třídění událostí, předmětů a jevů a jejich následné 

zasazování do kategorií použil jako první americký novinář a filozof Walter Lippmann 

ve své knize Public Opinion (1997c). Pojmem stereotyp označil obrazy v našich 

hlavách, jež vztahujeme k ostatním lidem. Vycházel totiž z předpokladu, že nemůžeme 

komplexně obsáhnout celou realitu, a proto je zapotřebí určitá míra zjednodušení. Jsme 

potom nastaveni tak, že nejdřív definujeme a až potom se díváme. Rozeznáváme to, co 

nám již předdefinovala kultura, v níž žijeme (Lippman 1997c). Mezi čtyři základní 

funkce stereotypů patří to, že uspořádávají svět kolem nás do pochopitelné podoby, jsou 

zjednodušenou cestou k významu sdělení, odkazují přímo ke světu, představují nějaký 

sdílený pohled na něj a na realitu, odrážejí určitý soubor ideologických hodnot, čímž 

podporují dominantní ideologii, a v neposlední řadě vyjadřují naše hodnoty a postoje. 

Nemohly by být přijaty jako platné, pokud by nebyly ustáleny ve společnosti jako 

sdílené názory či postoje určitých skupin. Nevedou k reálnému poznání světa, ale 

k posílení existujících mocenských vztahů (Burton, Jirák 2001, s. 190). 

Stereotypy tedy nejsou svojí podstatou zavrženíhodné. Michael Pickering ve své 

knize Stereotyping (2001) nazývá tzv. „dobré“ stereotypy kategoriemi. Jelikož se 

pohybujeme v době, která se značí informační přesyceností, musíme získané poznatky 

řadit do kategorií, jež jsou vytvářeny na základě zkušeností. V tomto případě jde tedy 

o oprávněné zevšeobecňování rozdílů. Na „neškodné“ a „nebezpečné“ rozděluje 

stereotypy rovněž sociolog Anthony Giddens. Mezi neškodné řadí ty, jež mají 

„neutrální emotivní náboj“ (Giddens 1999, s. 231). Nebezpečné stereotypy jsou naopak 

spojeny s „úzkostmi a obavami skupin vůči jiným“ (Giddens 1999, s. 232). Stereotypy 

mají svoji výhodu v tom, že jsou lehce rozpoznatelné. Skrze zjednodušování svoji 

původní předlohu deformují a zároveň zjednodušované rysy přehání (Jirák, Burton 

2001, s. 188-189). Nelze jednoznačně tvrdit, že média jsou tvůrcem stereotypů, ale 

důležité je si uvědomit, že se velkou měrou na jejich ustavování, šíření a posilování 

podílejí. 

                                                 
5 Jirák s Köpplovou (2009, s. 189) definují stereotyp jako „sociální klasifikaci určitých skupin a jejich reprezentace 

pomocí zjednodušujících, zobecňujících znaků, jež výslovně (explicitně) nebo nevýslovně (implicitně) představují 

soubor hodnot, soudů a předpokladů týkajících se chování skupin, jejich vlastností, minulosti a vývoje.“ 
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Stereotypy jsou tedy významným nástrojem ideologické konstrukce reality. 

Pomáhají sice orientovat se v přemíře informací, na druhé straně upevňují podřízené 

postavení menšin ve společnosti (Pickering 2001, s. 4). Pickering (2001, s. 47) 

v návaznosti na stereotypy jako nositele mocenských hodnot vymezuje koncept „jiného“ 

(„The Other“). Každý, kdo se odlišuje od všeobecně uznávaných norem a hodnot, je 

označen za jiného, a v tomto důsledku je vnímán druhořadě a negativně. Vymezování 

odlišnosti vytváří hranice a vede ke kolektivnímu procesu odsuzování. 

3.1.2 Mýtus 

Mezi projevy reprezentace reality v médiích patří kromě stereotypů rovněž 

mýty. Jsou jim však určitým způsobem nadřazeny. Mýty jsou (stejně jako stereotypy) 

nositeli norem, hodnot či ideologií. Skrze stereotypizaci můžeme pochopit, jak byl 

mýtus stvořen. 

Mýty v postmoderním světě se široce zabýval Roland Barthes ve svém díle 

Mytologie (2004). Podle něj je mýtus promluva (Barthes 2004, s. 107), určitý způsob 

sdělení, který je historicky podmíněn. Nositelem mýtické výpovědi se může stát téměř 

cokoliv, nemůže jím však zůstat navždy. Barthes (2004, s. 112) tvrdí, že mýty vznikají 

řetězením jednotlivých znaků. Znakem může být cokoliv, co v mezilidské komunikaci 

odkazuje k nějaké skutečnosti či zobecňující představě (Danesi 2002, s. 3). Skrze znaky 

můžeme odkazovat k uchopitelným skutečnostem, ale rovněž k postojům, pocitům nebo 

hodnocením. Významy jsou formovány na základě procesu označování. Znak je tedy 

tvořen tzv. označujícím a označovaným, což jsou prvky prvotního sémiologického 

systému. Barthes (2004, s. 113) ale ve své Mytologii pracuje s druhotným 

sémiologickým systémem, v němž je mýtus považován za metajazyk. Na první rovině 

(tzv. denotaci) vzniká prostřednictvím označujícího a označovaného znak. Na úrovni 

konotace se z předchozího znaku stává označující a mýtus produkuje nové označované 

neboli význam (Reifová 2004, s. 157). Mýty především deformují původní obsahy 

a produkují nové významy. „Funkcí mýtu je vyprazdňovat skutečnost.“ (Barthes 2004, 

s. 116).  
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3.1.3 Ideologie 

V předchozích podkapitolách jsme se několikrát setkali s pojmem ideologie. Ta 

je úzce spjata právě s konstrukcí sociální reality, reprezentací, stereotypy a mýty. Dívčí 

časopisy jsou ve středu zájmu především z hlediska kritiky ideologií, jež jsou v nich 

reprezentovány. Ať už jde o ideologii patriarchální společnosti, kosmetických firem 

nebo konzumerismu. 

Média skrze různé techniky předávají společnosti soudržný soubor představ, 

norem, hodnot, postojů a názorů, na jejichž základě definujeme a rozpoznáváme okolní 

svět. Všechny tyto pojmy zastřešuje pojem ideologie (Reifová 2004, s. 83). T. A. Van 

Dijk vysvětluje pojem ideologie jako „politické nebo společenské systémy idejí, hodnot 

nebo ustanovení dodržovaných skupinami nebo jinými kolektivy. Jejich úkolem je 

organizovat nebo opravňovat akce skupiny.“ (Dijk 1998, s. 137). Média se tedy na 

šíření ideologie a jejím upevňování ve společnosti jako statutu quo podílejí. Vládnoucí 

třídy jsou schopny propagovat své postoje a představy hlavně díky tomu, že ovládají 

prostředky veřejné komunikace, tedy masová média (Jirák, Köpplová 2009, s. 35). 

Média se tak mohou stát účinným nástrojem manipulace. 

4. Konstrukce ženského a mužského světa 

Vzhledem k tomu, že lifestylové časopisy jsou specifickým mediálním 

produktem, který cílí na konkrétní skupinu (v našem případě dospívající dívky), 

nemohu opomenout problematiku genderu a genderových stereotypů, protože 

zjednodušující zobrazování mužských a ženských rolí může mít vliv na vytváření našich 

hodnot, postojů a naši vlastní socializaci, tedy představu o vlastním údělu ve 

společnosti. 

4.1 Gender 

Rodíme se jako muži nebo ženy. To je jedno z nejzákladnějších vymezení 

jedince ve společnosti, které je dáno našimi biologickými dispozicemi a vyplývá 

z anatomických odlišností našeho pohlaví (Renzetti, Curran 2003, s. 22). S pojmem 

pohlaví je často zaměňován pojem gender. Jak píše Oakley (2000, s. 121), na rozdíl od 
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pohlaví, které je dáno biologicky, je gender jakousi sociologickou nadstavbou. Jde 

o vlastnosti a vzorce chování, které jsou ovlivněny psychologicky, sociálně, historicky 

a kulturně. Jedná se o jakási očekávání toho, jak by se měli správná žena a správný muž 

chovat. Rozdíly dané pohlavím jsou v podstatě neměnné, nezávislé na prostoru a čase, 

kdežto společenské role mužů a žen se v čase vyvíjejí a jsou determinovány kulturou. 

„Lidské pohlaví jako biologická danost slouží jako základ, na němž lidé konstruují 

společenskou kategorii zvanou gender (maskulinitu či feminitu).“ (Renzetti, Curran 

2003, s. 21). 

Předpoklady toho, jak by měla vypadat „femininní žena“ a „maskulinní muž“, si 

vytváří každá společnost sama. Rozdíly mezi nimi jsou nahlíženy bipolárně, jsou ve 

vzájemném protikladu. Femininní a maskulinní prvky mohou být naprosto nezávislé na 

biologickém pohlaví a je dost pravděpodobné, že každý jedinec v sobě nese prvky obou 

charakteristik (Oakley 2000, s. 125).6  

Ke konstruování genderu dochází prvotně ve fázi, kdy si uvědomujeme svou 

identitu jako muž nebo žena. Již od narození jsme učeni tomu, co je dívka a co chlapec. 

Děvčátkům náleží růžová barva a panenky, chlapcům naopak barva modrá a jako 

hračky auta. Rozlišování jedinců na základě maskulinity a feminity není vytvářeno 

pouze na základě lidské komunikace, ale rovněž na strukturální úrovni společnosti. 

Normy ženství a mužství jsou zakotveny ve společenských institucích, jako jsou 

hospodářství, politický systém, vzdělávací systém, náboženství nebo rodinné 

uspořádání. Hovoříme pak o pohlavně-genderovém systému společnosti (Renzetti, 

Curran 2003, s. 22). 

Renzetti a Curran (2003) popisují dva sociologické přístupy k problematice 

genderu. Ve strukturálně funkcionalistickém paradigmatu jsou společné hodnoty, 

přesvědčení a očekávání spojené s pohlavím dány na základě biologického odlišení 

muže a ženy. Muž, jenž byl v tradičních společnostech definován jako větší a silnější, je 

automaticky stavěn do role živitele a je mu přisouzena starost o veřejný prostor. Naopak 

                                                 
6 Mnohé výzkumy kmenů v Africe a Jižní Americe prokázaly, že je to pouze společnost a její kultura, která přisuzuje 

mužům a ženám jejich role. Při studiích různých kmenů se prokázalo, že ženy častěji vystupují v tzv. mužských 

rolích (typických pro naši společnost), fungují jako obchodnice, hospodářky a vykonávají tvrdou práci. Naopak muži 

se spíše identifikují s femininními představami, zdobí se, pomlouvají ostatní a zajímají se o umění. Stejné je to i v 

otázce sexuality, ženy jsou mnohem útočnější. „Spojení žen se sexuální útočností znamená, že svatební noc očekává s 

obavami a rozechvěním ne žena, ale muž.“ (Oakley 2010, s. 125). 
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žena, která byla hodnocena především na základě své reprodukční schopnosti, je 

zasazována do domácího prostředí.  

Feministická sociologie naopak gender chápe jako kategorii formovanou 

společností. Oakley (2000, s. 123) uvádí, že je ale nadále nutné brát v potaz biologické 

předpoklady. Nelze však přesně vymezit, zda jsou rozdíly mezi muži a ženami dány 

spíše biologicky nebo zda na ně má větší vliv společnost. 

4.2 Genderové stereotypy 

Vzorce a chování, které jsou jednotlivým pohlavím přisuzovány společností, 

jsou většinou vytvářeny na základě obecných popisů a nikoliv na základě přesné 

charakteristiky jedince. Tyto představy pak předávají zjednodušující popisy, které 

nazýváme genderové stereotypy (Renzetti, Curran 2003, s. 40). Od ženy je očekáváno, 

že bude spíše pasivní, závislá, citově založená, náchylnější k pláči než muž, bude jí 

přisuzována péče o domácnost, vlastní zevnějšek a nepřílišná technická zdatnost. Muž 

by měl být nezávislý, průbojný, schopný ovládat své emoce a pocity, dále ambiciózní, 

soutěživý a technicky zdatný (Renzetti, Curran 2003, s. 40).  

Ačkoliv se jedná o sociální konstrukty a nikoliv charakteristiky, které by byly 

přirozené, jejich opakováním a neustálým stvrzováním (například skrze média) se z nich 

staly obecně platné normy a jsou považovány za přijatelné a dané (Oakley 2000, s. 128). 

Ve společnosti totiž panuje představa, že tyto charakteristiky jsou sdíleny všemi 

příslušníky daného pohlaví (Oakley 2000, s. 128). 

4.3 Přístup médií ke konstrukci genderu 

Jak jsem psala výše, s rozdílností pohlaví se setkáváme i v institucích, jakými 

jsou škola, rodina, práce či úřady. Tato institucionalizace rozdílnosti vede k pohlavně-

genderovému systému společnosti, většinou se hovoří o tzv. patriarchálním7 pohlavně-

genderovém systému. Média tak svými reprezentacemi ženství a mužství mohou tuto 

diferenciaci podporovat. V souvislosti s nimi se ale objevují názory, že ve svých 

reprezentacích pouze odrážejí a předkládají společnosti to, co ona očekává nebo 

                                                 
7 Patriarchát je systém, v němž muži zaujímají vůči ženám nadřazené postavení a v němž jsou vlastnosti a činy 

vnímané jako mužské stavěny výše než ty, které jsou vnímané jako ženské. 
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vyžaduje. „Tento názor je znám jako hypotéza zrcadlení a tvrdí, že obsah médií zrcadlí 

chování a vztahy, hodnoty a normy, které ve společnosti převládají.“ (Renzetti, Curran 

2003, s. 182). Jelikož jsou ale média aktivním činitelem konstrukce reality, zdaleka ji 

jenom pasivně nereflektují, ale formují a vytvářejí. 

Média se tedy dostávají do popředí zájmů feministicky laděných analýz médií. 

Ty se ve svých začátcích především zaměřovaly na stereotypní zobrazování žen, 

zejména na jejich marginalizaci či symbolickou anihilaci8 (Renzetti, Curran 2003, 

s. 13). Poté, co se o médiích začalo uvažovat jako o důležitém nástroji socializace, 

přenesl se zájem feministických výzkumů ke zkoumání konstrukce genderových identit 

v mediovaných textech. Už tolik nejde o nelichotivé či ponižující zobrazování žen, ale 

o to, jak jsou mužské a ženské subjekty umisťovány do celkové struktury a jak tím 

přispívají k definování feminity nebo maskulinity. Objevuje se zde snaha odhalit 

ideologické struktury, jež se na formování mužského a ženského světa v médiích 

podílejí (McQuail 1999). 

Lifestylové časopisy, ať už pro muže nebo ženy, se snaží svým obsahem 

vykreslit ideální pojetí maskulinity a feminity. V posledních desetiletích lze 

vypozorovat změny, které v těchto reprezentacích nastaly. Ženy jako strážkyně 

domácího krbu byly nahrazeny ikonami žen úspěšných, silných a sebevědomých 

(Gauntlett 2002). Nezměnilo se ale nic na tom, že v ženských časopisech je tradičně 

šířen kult ženskosti ve smyslu narcistického pohroužení do sebe sama – tedy především 

jako zájem o fyzický vzhled a srdeční záležitosti (McRobbie 1999 in Gauntlett 2002). 

Změnilo se i pojetí maskulinity, kdy jsou muži vykreslováni jako více citliví se zájmem 

o svůj vlastní vzhled. Gauntlett (2002) se zamýšlí nad tím, že genderové kategorie sice 

nebyly úplně zničeny, ale vzniknuvší alternativní pohledy nabízejí širší prostor pro 

výběr různých identit. 

Otázkou ale zůstává, zda se skutečně proměňuje společnost nebo zda jsou 

reprezentace maskulinity a feminity v médiích pouze manipulativním prostředkem 

různých ideologií. „Redakční týmy i návrhářská a reklamní sdělení stále vykreslují 

ideální dívku či ženu jazykem konzumentské volby, volby kariéry, životního stylu 

a světonázoru.“ (McRobbie 1999 in Gauntlett 2002). I nové pojetí maskulinity může být 

vnímáno jako záměr kosmetických společností zaujmout nové konzumenty. Jak píše 



17 

 

Gauntlett (2002), médiím se nehodí tradiční vymezení maskulinity a feminity, jelikož 

naprosto odmítá jakoukoliv proměnu identit, což je prvek pro tento druh média zásadní. 

Nově se objevující multiplicita ženských či mužských identit je obchodně výhodná. 

Správná žena, která je podle popisu časopisů sebevědomá, cílevědomá 

a sexuálně otevřená (ale zároveň by její největší starostí měla být péče o vlastní vzhled), 

je stále subjektem patriarchální společnosti. Dle Naomi Wolf (2010) pominula doba, 

kdy žena musela dokazovat svoje postavení ve společnosti skrze svoji inteligenci, nyní 

musí o své místo bojovat prostřednictvím svého vzhledu. Tento koncept je ve 

společnosti nazýván mýtem krásy. Mediální reprezentace feminity tak může vést 

k neustálému upevňování její podřízené role, ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, 

že jí jsou nabízeny nové formy identity stírající rozdíly mezi muži a ženami. 

Shrnutí 

V kapitole byly shrnuty teorie, které vymezují, že mediální realita není striktním 

odrazem sociální skutečnosti, ale pouze její možnou interpretací. Zároveň ji však média 

pomáhají konstruovat. Proto je důležité analyzovat mediální obsahy a mediální 

reprezentace. Tato práce se soustředí především na sledování zobrazovaných stereotypů 

a mýtů, které, jak bylo vymezeno výše, jsou nositelé ideologie. Jejich opakováním se 

pak ve společnosti upevňují hodnoty a normy nebo obrazy lidí a skupin, které jsou na 

základě toho považovány za platné a přijatelné.  

V dívčích časopisech je možné setkat se například s mýtem krásy nebo 

stereotypním zobrazováním maskulinity či feminity, které vedou k upevňování moci 

patriarchální a konzumní ideologie ve společnosti. 

5. Životní styl 

Důležitým pojmem této práce je životní styl, který náleží ke každému člověku. 

Životní styl odráží způsob, jakým trávíme volný čas, jaké hodnoty vyznáváme a jak se 

reprezentujeme. „V postmoderní době se životní styl stal nutností. Pojem životní styl se 

obvykle asociuje s povrchním konzumenstvím, tedy s tím, jak je životní styl 

prezentován v barevných časopisech a na billboardech. Ve skutečnosti je to jev navýsost 

                                                                                                                                               
8 Symbolická anihilace je přehlížení či trivializování. 
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komplikovaný.“ (Giddens 1991, s. 163). Ačkoliv by se tento výklad mohl zdát naprosto 

jasný, někteří odborníci se shodují na tom, že uchopit a správně vyložit pojem životní 

styl není jednoduché (Duffková, Urban, Dubský 2008; Kubátová 2010). 

Problematikou životního stylu se zabývá především sociologie, avšak už z citátu 

Giddense je jasné, že přesah do médií je zřejmý a nelze jej opomíjet. Skrze média se 

k nám dostávají představy o tom, jak je vhodné trávit volný čas, jaké výrobky by 

neměly chybět v našich domácnostech nebo jak by měly vypadat naše partnerské 

vztahy. Výkladem a problematikou životního stylu se zabývá řada zahraničních 

i českých sociologů. V naší krajině se mu nejvíce věnuje autorské trio sociologů Jana 

Duffková, Lukáš Urban a Josef Dubský9, dále například Helena Kubátová10. V zahraničí 

to jsou například Zykmund Baumann, Pierre Bourdieu či Gilles Lipovetsky. 

5.1 Sociologické ukotvení životního stylu 

Jelikož se životní styl bezprostředně týká společnosti, je namístě vyložit tento 

pojem nejprve ze sociologického hlediska. Velký sociologický slovník nabízí tuto 

definici: „Životní styl je strukturovaný souhrn životních zvyků, obyčejů, respektive 

akceptovaných norem, nalézajících svůj výraz v interakci, v hmotném, věcném 

prostředí, v prostorovém chování a v celkové stylizaci. Předpokládá se, že nějakým 

způsobem vyjadřuje hodnoty a zájmy jedince, skupiny a společnosti vůbec.“ (Linhart, 

Vodáková, Klener 1996 s. 1457). 

Nejobecnější vymezení pojmu se vztahuje k tomu, „jak lidé žijí, jak bydlí, jak se 

stravují, jak se vzdělávají, chovají se v různých situacích, baví se, pracují, 

spotřebovávají, vzájemně komunikují, rozhodují se, cestují, vyznávají a udržují určité 

hodnoty, starají se o děti, pěstují potraviny, vyrábějí atp.“ (Duffková, Urban, Dubský 

2008 s. 16). Někteří sociologové rovněž ve vymezování životního stylu narážejí na 

problém definice pojmů životní styl, životní sloh a životní způsob. Podle Kubátové 

(2010, s. 85) je životní způsob obecnější pojem než životní styl. Životní způsob je 

„systém významných činností a vztahů, životních projevů a zvyklostí typických 

a charakteristických pro určitý subjekt (jedince, skupinu, případně společnost). 

Obsahuje veškeré životní projevy.“ (Duffková, Urban, Dubský 2008 s. 52). 

                                                 
9 Publikace Sociologie životního stylu. 
10 Publikace Sociologie životního způsobu. 
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Životní styl je naopak konzistentní životní způsob jednotlivce, jehož jednotlivé 

části se vzájemně prolínají, mají společné jádro (respektive jednotný styl). Může být 

chápán jako forma projevu života jednotlivce nebo skupin. Mnohem více než životní 

způsob je spjat s okolními podmínkami, jako jsou práce, společenský život, vzdělávání, 

kultura atp. (Duffková, Urban, Dubský 2008 s. 52). 

Výše bylo vymezeno, co pojem životní styl znamená v rámci sociologie. Jde 

o obecné definice, které ale nabývají konkrétnějších rysů na základě reprezentace 

jednotlivých stylů v médiích. Životní styl úzce souvisí s proměnou společnosti. Jelikož 

se tato práce zabývá časopisy, které jsou považovány za součást masové kultury, je 

důležité definovat pojem životní styl v širším kontextu doby, v níž se momentálně 

nacházíme. 

5.2 Životní styl v postmoderní době 

V předchozí podkapitole byl na základě sociologických definic životní styl 

popsán jako souhrn obyčejů, zvyků a norem, jako styl vyjadřující postoje a hodnoty 

jedince. Vliv na jeho formování má mnoho prostředí – například rodina, škola 

a v neposlední řadě i média. Popsat jej můžeme ekvivalenty jako zdravý, nezdravý, 

aktivní, pasivní, alternativní atd. Ve společnosti se definujeme podle toho, jak trávíme 

svůj volný čas, co jíme, jaké názory zastáváme. Dalo by se tedy namítat, že lidé nějak 

jedli, nějak se chovali a vyznávali určité hodnoty v každé společnosti. Proč je tedy 

potřeba definice skrze optiku postmoderního způsobu života? Odpověď je nasnadě. 

V globalizované konzumní společnosti jsme jako lidé posuzování a hodnoceni na 

základě toho, jaký životní styl vyznáváme. Důležitou roli hrají peníze a materiální 

potěšení. Zásadní rozdíl je tedy ten, že si svoji identitu či životní styl můžeme koupit. 

Pokud máme hovořit o životním stylu v postmoderní době, je třeba vymezit 

termíny postmoderna, postmodernismus a postmoderní doba. Postmoderní doba 

označuje nový způsob života člověka, kdy je překonáváno to, co bylo kdysi platné. 

Ačkoliv jsou pojmy postmoderna a postmodernismus často považovány za ekvivalenty, 

původně byl pojem postmoderna využíván jako označení pro umělecký směr vládnoucí 

od 70. let 20. století (Linhart, Vodáková, Klener 1996, s. 811). Pojem postmodernismus 
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se objevil na konci 20. století v knize francouzského filozofa Jean-François Lyotarda.11 

Jde o evropský myšlenkový směr, jehož hlavními charakteristikami jsou pluralita 

názorů, jejich zrovnoprávnění a zpochybnění optimistického pohledu na historický 

vývoj západní civilizace. Odmítá koncepce moderny, a to především z hlediska 

přijímání jediné pravdy a jediného cíle. 

S nástupem postmoderní doby, kdy došlo k výrazným ekonomickým, 

společenským a kulturním změnám, byl ustanoven pojem životní styl v jeho sociálně-

kulturní definici.12 Došlo k nástupu konzumní společnosti a my jsme se ocitli v době, 

kde důležitou roli hraje zboží, které nově není vyráběno pro nedefinované masy, ani 

kvůli tomu, aby sloužilo k užitku, ale aby jeho vlastnictví definovalo náš společenský 

status. Pojem životní styl tedy mnohem více začal souviset s vytvářením lidské identity 

(Bell, Hollows 2005, s. 2). V tradičních společnostech byla identita (a můžeme tedy říci 

životní styl) dána především společenskými strukturami jako rod, třída apod. 

V postmoderní společnosti si mezi identitami můžeme vybírat. „V podmínkách pozdní 

modernity má každý svůj styl, ba co víc, je nucen k tomu, aby jej měl; nemá volbu, 

protože musí volit. Životní styl je tedy soubor praktik, které individuum realizuje ne 

proto, že jsou užitečné, ale také – a hlavně – proto, že dávají materiální podobu 

výpovědím o vlastní identitě.“ (Giddense 1991, s. 163). Životní styl je tak v éře 

postmodernismu více o našem sebevyjádření a sebeuvědomění (Bell, Hollows 2005, 

s. 42). Featherstone (2007, s. 42) nazývá tuto přeměnu a tento způsob života „estetizací 

každodenního života“. 

Důležitým rysem postmodernismu je tedy proces personalizace. Člověk se 

zaměřuje více na svůj vlastní život; to jej však vrhá do neustálého procesu vylepšování, 

zdokonalování, je neustále sváděn novými možnostmi. Proto se Baumann (2002, s. 99) 

zamýšlí, zda se pro člověka možnost svobodné volby, nové pojetí životního stylu, jež by 

mělo být jeho privilegiem, nestalo spíše prokletím. 

Nejvíce koncept personalizace rozvíjí právě Lipovetsky ve svém díle Éra 

prázdnoty (2008). Svoboda člověka se stala základní lidskou hodnotou. Do popředí se 

dostává osobní realizace, jedinečnost osobnosti a právo být sám sebou. Život 

                                                 
11 Lyotard použil pojem poprvé v díle Řeč postmoderní architektury (1975). 
12 Důraz na životní styl a utváření identit na jeho základě však lze pozorovat již na přelomu 19. a 20. 

století. Thorstein Velblen v roce 1899 definoval svoji teorii zahálčivé třídy, v níž kritizoval tendence 

americké společnosti zaměřovat se na materiální potěšení (Bell, Hollows 2005, s. 10). 
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v postmoderní době se vyznačuje několika charakteristikami: „snahou o kvalitní život, 

nesmírným zaujetím pro osobnost, citlivostí k ekologickým otázkám, odklonem od 

velkých názorových systémů, kultem spoluúčasti a sebevyjádření, módou retro 

i návratem k místním a regionálním hodnotám a k některým tradičním představám 

a praktikám.“ (Lipovetsky 2008, s. 15). Budoucnost přestává mít v tomto pojetí života 

význam. Člověka zajímá to, co se děje právě teď a tady. „Chce si uchovat mládí 

a nikoliv vytvořit nového člověka.“ (Lipovetsky 2008, s. 21). Ačkoliv se postmoderní 

pojetí identity vymezuje vůči jejímu tradičnímu pojetí, Pierre Bourdieu (in Bell, 

Hollows 2005, s. 20) se stále domnívá, že by se v současné společnosti neměly opomíjet 

třídní rozdíly. Ačkoliv každý jedinec má možnost volby vlastního životního stylu, je 

tento životní styl úzce spjat s kapitálem. Někteří jsou si tedy v možnosti volby rovnější 

než ostatní (Bell, Hollows 2005, s. 22). 

Jelikož se neodmyslitelnou součástí moderní doby stala média, je důležité 

uvažovat i o životním stylu, který se skrze ně reprezentuje, a na jehož základě 

hodnotíme sebe a své okolí. Následující podkapitola je proto věnována vztahu médií 

a životního stylu – jaké životní styly média reprezentují a do jaké míry se na jeho 

vytváření podílejí. 

5.3 Mediovaný životní styl 

„Od 80. let se stále častěji tvrdí, že dochází k explozi lifestylových médií v řadě 

forem, jako jsou například časopis a televize.“ (Bell, Hollows 2005, s. 1). Autoři 

zdůrazňují fakt, že lifestylová média přišla do našich životů nenápadně, stala se jejich 

důležitou součástí a my si neuvědomujeme, jaký mohou mít vliv na formování našich 

identit, postojů a životů obecně. Rychlý nárůst lifestylových médií může být rovněž 

chápán jako reakce na zvětšení významu životního stylu ve společnosti. 

Lifestylová média se stala zprostředkovatelem životních stylů. Bell a Hollows 

(2005, s. 4) používají dokonce výraz „mediating lifestyles“, doslova informace o tom, 

jaký životní styl bychom měli vést. Média plní roli jakéhosi průvodce světem, v němž je 

nabízeno ohromující množství rad a technik, které nám ukazují, co máme konzumovat 

a z čeho máme vybírat (Bell, Hollows 2005, s. 4). Nejedná se však pouze o zboží, ale 

rovněž o zkušenosti a služby. Vyznačují se především tím, že se snaží 

z reprezentovaných věcí udělat záležitosti všedních dnů a my je vzhledem k jejich 
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neustálému opakování považujeme za součást našich každodenních životů. „Lifestylová 

média vytváří z obyčejných produktů předměty touhy, přání a dávají jim legitimitu, 

čímž je činí reálnými.“ (Bell, Hollows 2005, s. 179). 

Konzumním způsobem života jako dominantní ideologií v časopisech pro dívky 

se mimo jiné zabývala i Angela McRobbie (1991). Ta sledovala proměnu časopisů na 

přelomu 90. let a nazvala ji tzv. spotřební logikou. Životní styl mladých lidí byl na 

stránkách médií zúžen na zaujetí módou, hudbou a volným časem. Časopisy pro dívky 

tak mohou sloužit jako platforma pro tvorbu nových konzumentek. U dospívajících 

dívek zde hraje důležitou roli přijetí jejich genderové role, která je vytvářena na základě 

spotřeby produktů (McRobbie 1991). Sdělení o životním stylu jsou pak založena 

především na úpravě zevnějšku. Přinášejí celou řadu sdělení o sebereprezentaci, o tom, 

jak by měly dívky ideálně vypadat (Burton, Jirák 2001, s. 281). Inzerenti propagující 

své produkty v obsahu časopisu totiž dobře vědí, že v dospívajících lidech je skryt velký 

spotřební potenciál. Pokud se jim podaří, v našem případě u mladých dívek, vzbudit 

zájem o produkt či konkrétní značku, zůstane jí dívka loajální do budoucnosti 

(Kadlecová 2007, s. 45). 

Je však na místě také uvést, že časopis nepracuje s tématy a hodnotami, které by 

si uměle vytvářel. Jak uvádí Bayer (2009, s. 13) vychází tyto aspekty z praxe mladých 

lidí. Nemůžeme se tak domnívat, že vytvářejí nějakou novou formu reality. „Časopisy 

se snaží – částečně zdánlivě – přispívat ke zvládnutí jejich specifických problémů 

takovým způsobem, aby trvale zaujaly jejich pozornost.“ (Bayer 2009, s. 19). 

Reprezentace životních stylů nejsou dívkám násilně vnucovány. Jsou zabaleny 

do sdělení, že životní styl dospívajícího děvčete je především zábava. Jde o prosluněný 

svět naplněný romantikou a zábavou, který je zasazen do prostředí pláží, bazénů 

a diskoték (Bayer 2009, s. 22). Časopisy pro dívky tedy vytváří normativy feminity, 

které ale kopírují současné uspořádání společnosti a její hodnoty. Vymezují, jak by se 

správná dívka měla vůči společnosti projevovat a čemu by se měla věnovat, aby si 

vysloužila obdiv a uznání. Jde tedy o neustálé přetváření sebe sama. Dívkám jsou 

zprostředkovávány „zaručené návody“ a rady na „nový“, „lepší“, „zdravější“, 

„hubenější“, „bezstarostnější“ či „nezávislejší“ život. Tyto rady v sobě nesou zásadní 

poselství: „Hlavně se sebou něco dělej, cokoliv, ale dělej." (Bayer, 2009, s. 30).  
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6. Časopisy pro dívky 

Lifestylové časopisy jsou zajímavým mediálním produktem pro studium 

a analýzu jejich obsahů, a to především z hlediska vytváření či podporování 

genderových stereotypů na příkladech zobrazování mužské či ženské feminity a jejich 

podporování konzumního způsobu života. Lifestylové časopisy zaujímají v životě 

moderního člověka významné postavení a významné postavení mají i v životech 

dospívajících dívek. 

Dívčí magazíny jsou zajímavé jak pro majitele mediálních korporací, tak pro 

inzerenty. Dospívání je vymezeno desátým až dvacátým rokem života. Během tohoto 

období dochází k zásadním změnám v životech dívek. Setkávají se s první menstruací, 

se změnami svého těla, první zamilovaností i prvními sexuálními zkušenostmi. 

Významným faktorem je rovněž vytváření jejich identity. Dívky (samozřejmě nejenom 

ony) hledají samy sebe a své místo ve společnosti. Časopisy na ně zaměřené pak mohou 

fungovat jako rádci, pomocníci či kamarádky. Předkládají dívkám návody na řešení 

jejich problémů, které by se bály nebo styděly probrat s rodiči. Zároveň nabízejí prostor 

pro množství inzerentů, které se dívkám skrze nabízený životní styl a jeho neomezené 

množství variant snaží nabídnout širokou škálu zboží, skrze něž se stanou 

spokojenějšími nebo sebevědomějšími. 

6.1 Historie magazínů pro dívky 

Časopisy pro děti a mládež, do nichž spadají rovněž tituly BravoGirl! a Super 

Dívka, se řadí mezi tzv. masové časopisy.13 Jejich cílem je především generovat zisk, 

mají podporovat prodeje služeb a produktů. Dle Köpplové (2005, s. 83) právě tyto 

časopisy prošly v posledních letech14 dramatickým a rychlým vývojem. Došlo 

k masovému rozšíření různých titulů, a to nejenom lifestylových, ale i zpravodajských, 

odborných atd. Důležitým zlomem se stalo období, kdy náš časopisecký trh ovládly 

domestikované verze zahraničních titulů. Českým čtenářům byly nabídnuty tituly, které 

se významně lišily od těch, na něž byli čtenáři několik let zvyklí, a to především 

grafickou úpravou, způsobem zpracování či vizualizací obsahů (Köpplová 2005, s. 84). 

                                                 
13 Köpplová rozděluje časopisy na menšinové a masové. Menšinové časopisy se obracejí na vybrané existující 

skupiny čtenářů s nějak vyhraněnými zájmy či postoji. Hlavním posláním masových časopisů je generovat zisk a na 

základě toho utvářet nejrůznější čtenářské skupiny (Köpplová 2005). 
14 Hovoříme zde o období od roku 1990 do současnosti. 
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Prvním časopisem u nás byl čtrnáctideník Holky, Bacha!. Jeho působení však 

nemělo dlouhého trvání. Mnohem důležitějším, populárnějším a na dlouhou dobu 

nejčtenějším se stal magazín Super Dívka. Vstoupil na trh v roce 1991 a představoval 

symbol atraktivní západní kultury. Super Dívka se stala populární i na základě 

otevřenosti k sexu – tedy k tématu, jemuž nebylo v médiích pro mládež věnováno příliš 

prostoru (Filkuková 2007, 6-8)15. V roce 1994 došlo k rozdělení časopisu. Druhou 

alternativou se stal Top magazín pro dívky, který se později přejmenoval na Magazín 

pro Top Dívky, aby se ve finální podobě ustálil na názvu Top Dívky. Časopis BravoGirl! 

vznikl v roce 1996 a po celou dobu působení název nezměnil. Změna nastala 

u magazínu Super Dívka. Ten se v roce 2010 spojil právě s časopisem BravoGirl!.16 

Ačkoliv mají v naší mediální krajině magazíny cílené primárně na dívčí 

dospívající publikum relativně krátkou historii, ve světě je jejich tradice delší. První 

dívčí časopis se objevil v roce 1944 ve Spojených státech. Jmenoval se Seventeen, 

vydobyl si dominantní pozici na trhu a již tedy dlouhá léta patří mezi nejčtenější 

periodikum americké dívčí dospívající mládeže (Filkuková 2006, s. 2). S nárůstem 

procenta náctiletých v 90. letech se zvýšil rovněž počet vydávaných časopisů. Během 

tohoto období se na trhu objevily i tzv. little sisters magazines17, tedy odnože do té doby 

populárnějších a rozšířenějších lifestylových magazínů pro ženy. 

Obsahy časopisů lze během jejich vývoje považovat za téměř totožné. Přinášejí 

informace o tom, jak se mají dívky zkrášlovat a chovat, a to vše kvůli tomu, aby si 

získaly přízeň mužů. Vyznačují se rovněž otevřeným přístupem k sexuálním otázkám, 

přičemž jsou dívkám mnohdy nabízeny i návody na různé sexuální praktiky (Kadlecová 

2007, s. 8). 

Jako reakce na jednolité zobrazování životního stylu začaly vycházet 

alternativní, v zahraničí především feministicky laděné časopisy18. Ty byly zaměřeny 

převážně na seberozvoj dívek. V České republice vznikl například křesťansky 

orientovaný magazín IN!, jehož tematickou agendu rovněž tvořily informace o módě, 

                                                 
15 Ojedinělá byla v tomto případě rubrika „Dopis pro Sally”, kterou v Mladém světě založila psychoterapeutka Jiřina 

Hanušová. 
16 www.bauermedia.cz  
17 CosmoGirl, Elle Girl, Teen Vogue. Na našem území vycházel do roku 2010 magazín Cosmogirl, nyní jej lze nalézt 

pouze v internetové podobě (viz. www.cosmogirl.cz).  
18 V Americe to byl časopis New Moon (Filkuková 2007, s. 4 ) 

http://www.bauermedia.cz/
http://www.cosmogirl.cz/
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populární kultuře a chlapcích, avšak laděné ve stylu náboženské nauky (Filkuková 

2007, s. 9). Zdaleka se ale nestaly tak populárními jako tradiční dívčí časopisy. 

V posledních letech byla produkce časopisů pro mládež zasažena trendem 

digitalizace. Obsah časopisů se postupně začal přesouvat na internetové stránky. Stále 

populárnější jsou rovněž servery, které kopírují obsahovou agendu časopisů, ale jsou 

psány dívkami pro dívky, tzv. webziny19 (Kadlecová 2007, s. 19). Dávají větší prostor 

čtenářkám spolupodílet se na obsahu. Tato analýza pracuje s časopisem BravoGirl!, 

který patřil dlouhou dobu k nejčtenějším periodikům pro mladé dívky na území České 

republiky. Jeho vydávání však skončilo k říjnu roku 2013 a funguje již jenom jeho 

webová verze.20 

Jelikož se čtenářky začaly více přiklánět k internetu a novým médiím, došlo ke 

zrušení několika titulů. V roce 2013 již nevychází magazín Super Dívka ani časopis 

BravoGirl! Na trh se naopak poté, co byl titul na nějakou dobu zrušen, vrátil magazín 

Top Dívky. 

6.2 Jazyk 

Cílem této práce není analýza jazykových prostředků, se kterými se lze při čtení 

dívčích magazínů setkat. Téma je to velice specifické a zaslouží si hlubší rozpracování, 

proto je zde věnován prostor pouze shrnutí nejčastějších jazykových forem. Jazyk jako 

dominantní kód je totiž nositelem ideologie a zaslouží si alespoň minimální pozornost. 

V dívčích magazínech má specifické vyjadřování svůj význam. 

„Jazyk mladých je směsí spisovného, hovorového až nespisovného jazyka 

s velkým zastoupením neologismů, hlavně přejímek z angličtiny, výrazů cizojazyčných, 

zdrobnělých, familiárních, zhrublých, vulgárních, slangových a obecně spisovných. 

Celkově se redaktorky snaží o ležérní a nenucený způsob psaní, který by se měl podobat 

běžné neformální komunikaci mezi dospívajícími lidmi.“ (Havránková 2005, s. 7 

in Kadlecová 2007, s. 43). 

Jedním z významů je tedy, jak už naznačuje Havránková, snaha přizpůsobit se 

mluvě dospívajících dívek. Redaktorky tak mohou mezi sebou a dívkami vytvořit 

                                                 
19 Ten se v roce 2001 přejmenoval na časopis Dívka (Kadlecová 2007, s. 13). 
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silnější pouto. Jejich záměrem rovněž může být snaha si čtenářky udržet. Zároveň však 

redakčním jazykem zpětně mluvu mladých dívek ovlivňují. 

Mezi nejčastěji používané jazykové prostředky pak patří nespisovný jazyk, užití 

spisovné češtiny vykazuje známky hovorovosti a neformálnosti, např. „Chtělo by to 

jinej účes, ale jakej“ (BG! 10/2012, s. 45). Mezi další patří neologismy a anglicismy. 

6.3 Dosavadní výzkumy časopisů pro dívky 

„Masová média jsou významným zdrojem vzorců sociálního očekávání 

a sociální organizace specifických skupin v moderní společnosti. To znamená, že ve 

svém obsahu popisují nebo zobrazují normy, role, statusy a sankce každého druhu 

skupiny známé v současném společenském životě.“ (Ball-Rokeach, DeFleur 1996, 

s. 231). Zaměření dívčích časopisů na skupinu publika, která se nachází v období 

dospívání, se stalo předmětem výzkumů mediálních obsahů a účinků. Pubescence 

a adolescence jsou období vytváření jedincovy identity. Vzhledem k tomu, že jsou 

média důležitou součástí socializace, může si jedinec na základě přijímaných obsahů 

osvojit vzorce chování, které jsou mu předkládány. V tomto období hledání 

a sebepoznávání je totiž lehce manipulovatelný.  

Dívčí časopisy mají moc spoluvytvářet realitu, ve které se mladé dívky pohybují. 

Mohou tedy ovlivňovat styl jejich oblékání, mluvy, chování a další projevy jejich 

osobnosti. Značný vliv mohou mít do jisté míry i na přemýšlení, a to skrze ideologie, jež 

jsou předávány nejenom jazykem jako dominantním kódem, ale i obrazovou složkou 

časopisu (Kadlecová 2007, s. 84). Obsahy časopisů tak v sobě mohou mít zakódovánu 

ideologii majitelů médií, jejichž záměrem je především co nejvyšší prodej inzerce a co 

největší počet čtenářů, nebo ideologii kosmetických a módních firem, jež se snaží 

přilákat nové zákazníky. Nebo také ideologie patriarchální společnosti, která se ženy 

všeobecně snaží zasazovat do podřadných rolí nebo je redukuje na objekty mužské 

touhy a snaží se jim vsugerovat, že jejich výsadní povinností je především péče o vlastní 

vzhled. Všechny tyto debaty o možném vlivu dívčích časopisů jsou zohledněny 

v nepřeberném množství studií. 

                                                                                                                                               
20 http://www.bravoweb.cz/ 
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Ačkoliv se počty studií na témat dívčí časopisy a jejich vliv dají počítat na 

stovky, většina z nich byla provedena v zahraničí. V České republice se jedná o málo 

zmapované téma.  

Rozborem časopisů se zabývají zejména feministické autorky. Někteří čeští 

autoři studií o dívčích časopisech upozorňují na možná zkreslení a předpojatost, které se 

mohou v těchto výzkumech objevovat (Bayer et al. 2002; Kadlecová 2007). 

Feministické autorky se často velice striktně vymezují vůči danému žánru a závěry 

svých studií generalizují ve prospěch vlastní ideologie. Bayer rovněž zdůrazňuje fakt, že 

většina výzkumu je prováděna dospělými, u nichž tento typ mediálního produktu 

vyvolává instinktivně negativní odezvu „založenou na obraných reakcích před světem 

současné mládeže.“ (Bayer 2009, s. 19). 

6.3.1 Tematické rozdělení výzkumů 

Existence časopisů pro dívky nemusí primárně evokovat kriticky zaměřené 

analýzy. Mezi autorky, které časopisům připisují pozitivní náboj, patří A. S. Patee 

a J. Radway. Dle nich magazíny pro dívky vytvářejí specifických prostor, kde se 

z dívky může stát žena, kde může sdílet své pocity a kde není primárně ohrožena 

dominantní mužskou ideologií. Slouží jí jako únik ze všední reality (Kadlecová 2007, 

s. 18). Patee (2004) uvádí, že časopisy vytvářejí svůj obsah na základě průzkumů mezi 

dívkami. Sledují jejich potřeby a trendy, kterými se dívky ve svém životě řídí. Dle ní 

tedy reprezentují struktury a role dívek, jež vycházejí z jejich podstaty a názorů. „Texty 

jsou konstruované tak, aby podporovaly struktury, které časopisy vytvářejí. Dívce to 

pomáhá identifikovat se s ostatními dívkami a uvědomit si, že věci, které se jí dějí, 

nejsou nic neobvyklého, ale děje se to i ostatním.“ (Patee 2004). 

Mnohem více studií a analýz je však zaměřeno na jejich kritiku. Kritizována je 

především přemíra sexuální tématiky, propagace konzumních hodnot, zobrazovaní 

trendu anorektické krásy a reprezentace dominantní patriarchální ideologie, která dívky 

řadí do podřízené role. V této práci jsou použity závěry studií H. Currie, J. McKay, 

A. McRobbie, E. McCracken, K. Peirce, E. D. Evans, M. G. Durham, S. Jackson 

a D. Prusank, Petry Kadlecové, Bayera a spol. a slovenských autorek Daniely 

Morvayové a Jany Plichtové. 
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Mezi výrazné kritičky časopisů pro dívky patří britská autorka Angela 

McRobbie. Zařadila jejich hodnocení do feministického diskursu. První studii vydala 

v roce 1977 a zabývala se v ní sémiotickou analýzou populárního britského magazínu 

Jackie. Její studie se stala východiskem pro další zkoumání obsahů dívčích časopisů. 

McRobbie tvrdí, že se časopisy snaží získat dívky pro dominantní řád společnosti, 

k čemuž si pomáhají zobrazováním zahálky a konzumu, to vše v duchu ženskosti. „Ve 

světě Jackie nacházíme prostředí, kde dominantními emocemi jsou strach, nejistota, 

soutěživost a panika.“ (McRobbie 1991, s. 87). Časopisy se snaží dívku manipulovat do 

představy, že veškeré informace a rady, které získává jejich prostřednictvím, jsou to, 

„co dívka doopravdy chce". Vytváří dojem, že jsou přesvědčivou výpovědí o světě 

dospívajících žen. Podle Jackie by se dívčí dospívání mělo definovat zájmem o chlapce, 

touhou po dokonalé postavě (což by na základě zobrazovaných fotografií měla být 

postava štíhlá) a péčí o vzhled. 

Partnerské vztahy a podřízená role dívek  

Hlavní kritika časopisů podle McRobbie (1991) spočívá v manipulaci dívky do 

podřízené role vůči chlapcům. Časopisy učí dívky považovat chlapce za důležitější, než 

jsou ony samy.  

M. G. Durham (1998) analyzovala americké časopisy pro dospívající dívky YM 

a Seventeen. Zaměřila se na texty a obrázky týkající se přímo sexu nebo obsahující 

sexuální podtext. Došla k závěru, že materiály zobrazují ženu v podřízené pozici, 

především jako objekt mužské touhy (Durham 1998, s. 386). 

Mylná je podle Morvayové a Plichtové představa, že obsah časopisů je 

o dívkách. Časopisy sice přináší rady a triky, jak během týdne zdokonalit postavu, 

kterou mohou oslnit chlapce na koupališti, či jaký make-up zvolit na party, kde se jim 

konečně může podařit získat vysněného muže (McKay 1999), avšak cílem transformace 

v lepší "Já" je partnerský vztah. Tím se do centra dění dostává postava chlapce, nikoliv 

dívky (Moravayová, Plichtová 2004, s. 25). 

Socializaci do podřízené role rovněž podporuje absence jakýchkoliv témat 

věnujících se dívčímu seberozvoji, zaměstnání, škole či koníčkům (Kadlecová 2007; 

Morvayová, Plichtová 2004; McRobbie 1991; Currie 1997). 
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Vzhledem k těmto zjištěním zaujímají partnerské vztahy významné postavení 

v obsahu časopisů. Jsou ale značně idealizovány. Na idealizaci partnerských vztahů 

upozorňuje i Angela McRobbie. Ta prostřednictvím sémiotické analýzy identifikovala 

čtyři hlavní významové kódy časopisu Jackie (1991): 

1. Kód romantiky 

2. Kód osobního života 

3. Kód módy a krásy 

4. Kód populární hudby 

Kódy v časopise neexistují samostatně, v jednotlivých obsazích se spojují 

a deklarují to, co znamená být náctiletou dívkou. Kód romantiky je ale zásadní v tom, že 

představuje idealizovaného muže a rovněž idealizovaný partnerský vztah. „Chlapci 

a muži nejsou sexuálními, ale romantickými objekty a jsou představováni idealizovaně, 

tudíž vzniká dojem, že stojí o romantiku stejně jako dívky.“ (McRobbie 1991, s. 100). 

Diane Prusank, jež se zaměřila na reprezentaci maskulinity v dívčích časopisech, má pro 

takové romantické zobrazování muže název. Jde o tzv. new man, tedy nového muže. Ve 

své studii jej popisuje jako „pana božského“. Nový muž je citlivý, schopný vyjádřit 

a sdělovat své emoce, klade důraz na mezilidské vztahy, je odhalována jeho zranitelnost 

a vztah s dívkou je pro něj stejně důležitý jako pro dívku samu (Prusank 1998). 

Romantický kód rovněž vylučuje existenci jiných než partnerských vztahů. 

Přátelství mezi dívkami je druhořadé a většinou mezi dívkami panuje spíše rivalita. Ani 

chlapcova nová citlivá a romantická představa jej nezastaví od touhy po ostatních 

dívkách. Získání partnera tedy může znamenat neustálý boj s dalšími sokyněmi, které se 

nejčastěji vyskytují v postavách nejlepších kamarádek. Zmíněné schéma je nejčastější 

linií příběhů ve fotorománech (McRobbie 1991). Zisk chlapce jako „bojový úkol“ 

popisuje i Kadlecová (2007, s. 37). 

S tématem partnerských vztahů koreluje téma sexu. Výzkumy se zaměřují na 

zobrazování dívčí sexuality a směřují svoji kritiku k přemíře prezentace sexuálních 

témat. Sue Jackson (2005), která ve své studii podrobila zkoumání časopis Girlfriend 

vycházející v Austrálii a Novém Zélandu, došla k závěru, že magazíny vedou dívky 
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k sexuální aktivitě. Na druhé straně jsou však dívky upozorňovány na možná rizika 

spojená s pohlavními nemocemi či nechtěným těhotenstvím (Jackson 2005, s. 292-294). 

Podrobné návody týkající se sexuálního života kritizuje i McKay (1999). Dle ní 

nejsou vhodné a neodpovídají ani základům sexuální výchovy. Dívky z nich mohou 

nabýt dojmu, že za chození s chlapcem musí zaplatit sexem. McKay svoji studii uzavírá 

tvrzením, že sex zde funguje jako reklamní artikl. Jde o zajímavé téma, jež je schopné 

zaujmout čtenáře. Časopisy dle ní skrze zobrazování falešných norem realitu spíše 

vytvářejí, než aby ji reprezentovaly. 

Prováděny byly rovněž výzkumy zabývající se postojem čtenářek k tématu sexu. 

Podle Brown, Halpern a L’Engle (in Filkuková 2007, s. 25) suplují časopisy roli 

sexuálně zkušených kamarádů. V případě, že jsou pro rodiče sexuální otázky tabu, starší 

kamarádi nemusí být vždy k dispozici a ani učitelé o sexu otevřeně nemluví, uchylují se 

dívky k čerpání informací především z médií. Dívky pak považují časopisy za autority 

a jejich radami se řídí a věří jim. 

Krása, tělo a konzumní hodnoty 

Kromě partnerských vztahů je dalším tématem, jemuž je ve studiích věnována 

velká pozornost, reprezentace fyzického vzhledu. Jelikož je toto téma v časopisech ve 

velké míře spojováno s nákupem kosmetických prostředků či módního oblečení, souvisí 

s tím i otázka reprezentace konzumních hodnot. Evans (1991) se zabývala obsahovou 

analýzou nejpopulárnějších amerických magazínů. Výsledky studie korespondují 

s dalšími studiemi, které tvrdí, že většina obsahu časopisů je věnována zkrášlování. 

Podle Evans (1991, s. 110) to bylo až 35 procent obsahu. Zajímavým faktem je rovněž 

zjištění Peirce (1993), jež se taktéž zaměřila na obsahovou analýzu amerických 

magazínů, avšak v letech 1961, 1972 a 1985. I v těchto letech byly primárním obsahem 

časopisů články o módě a kráse, jejich počet se blížil 60 procentům.  

Podle McRobbie (1991) je „průmysl krásy“ postaven na nejistotě žen ohledně 

srovnávání vlastního vzhledu se standardy krásy. V ideologii časopisu by se dala 

vysledovat jednoduchá rovnice: dívkám je předložen ideál krásy, jemuž by se měly 

přiblížit, aby tak mohly získat svého vysněného chlapce. Což by měl být jediný cíl, 

který by měly sledovat. Zdůrazňování nutnosti činit se sexuálně atraktivnějšími pak 

vede čtenářky k touze po nabízených výrobcích a podporuje v nich konzumní styl života 



31 

 

(Currie 1997). Podle Kadlecové (2007, s. 44) firmy vědí, že je nutno vychovávat dívky 

ke konzumnímu způsobu života již od raného věku, jelikož to budou jednou ony, kdo 

bude rozhodovat o nákupech v domácnosti. Pro výrobce jsou tak zajímavou kupní silou. 

Podpora konzumního životního stylu v časopisech je vytvářena skrze přímou reklamu, 

mnohem častěji však prostřednictvím redakčních textů s více či méně skrytou propagací 

zboží (Kadlecová 2007, s. 86). 

Petra Filkuková (2006) ve své diplomové práci sledovala postoje čtenářek 

k náplni časopisů, a to tzv. silných čtenářek, a dívek, které časopisy vůbec nečtou. Ty 

označila za slabé. Zjistila, že vliv časopisů je u silných čtenářek zřejmý. 

V dotazníkovém šetření silné čtenářky přiznaly, že se častěji malují a přikládají větší 

význam svému vzhledu a značkovému oblečení (Filkuková 2006, s. 44).21 Dívky 

vypadající jako modelky pak mají, dle silných čtenářek, větší šanci u chlapců. Adorace 

krásy se ale projevila rovněž u slabých čtenářek, které ve většině případů na otázku, 

jaké by chtěly být, až budou dospělé, odpověděly, že krásné. Pojem krása má tedy 

významné postavení v životě dospívajících dívek22.  

Abnormální důraz na upravování vzhledu pomáhá ve společnosti upevňovat 

mýtus krásy tak, jak jej definovala Naomi Wolf (Wolf 2000, s. 12) ve svém 

stejnojmenném díle. Mýtus krásy je představa, že existuje jedna univerzální a objektivní 

krása, jež u žen značí plodnost. Podle Wolf je však mýtu využíváno k tomu, aby byla 

žena definována ve své podřízené roli. Ostatní mýty se ženám již podařilo překonat, 

a aby tak nebyl ohrožován patriarchální řád společnosti, začaly být ženy definovány na 

základě svého vzhledu (Wolf 2000, s. 14). Musí si vydobýt své místo na slunci skrze to, 

jak vypadají. Novodobými kulturními cenzory ženského intelektuálního prostoru se 

stávají výrobci kosmetiky a dietní stravy. „Úspěšnou domácí paničku nahradila jako 

arbitr úspěšné ženskosti vyzáblá modelka.“ (Wolf 2000, s. 88). 

Celebrity 

Za zmínku rovněž stojí studie, které se věnují reprezentaci celebrit na stránkách 

dívčích magazínů. „Způsob prezentace hvězd v časopisech je v mediálním světě konce 

20. století a začátkem 21. století typický. Má mozaikový charakter a je emocionálně 

                                                 
21 Jde o takzvané advertorialy. 
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laděný. Vytváří pseudosociální vztah intimity a blízkosti.“ (Vávra 2009, s. 23). Ženské 

hvězdy ve většině případů pak fungují jako zdroj inspirace či vzor a mužské hvězdy 

naopak suplují objekty touhy a obdivu. Jejich svět je však pouhou idealizací (Vávra 

2009, s. 23). Toto tvrzení koresponduje se zjištěním McRobbie (1991), která tvrdí, že 

v britských časopisech v 80. letech byli obyčejní chlapci vytlačováni právě osobnostmi 

populární kultury, čímž měl být dát větší prostor dívčí fantazii a nenaplněné lásce.  

Z obsahové analýzy, kterou provedla Krátká na vzorcích časopisů BravoGirl! 

a Dívka, vyplývá, že mnohem větší prostor byl věnován materiálům o celebritách než 

materiálům o kráse a módě či vztazích mezi chlapci a dívkami (Krátká 2006, s. 34). 

Zobrazování celebrit v časopise BravoGirl! shrnují Morvayová a Plichtová: „Všichni 

vypadají, jako by momentálně vyšli z dílny „Pěkní a bohatí“. Jsou mladí, atraktivní, 

bohatí a slavní. Tyto idoly zosobňují hodnoty jako mládí, krása, luxusní životní styl 

a bohatství, které jsou v západní společnosti vysoce ceněné.“ (Morvayová, Plichtová 

2004, s. 24). Markantnější je tato reprezentace celebrit v časopise Bravo, který se 

převážně zaměřuje na populární kulturu. Vávra (2009, s. 44) rovněž popisuje svět 

celebrit v magazínu Bravo jako svět, kde vládne bohatství, krása a nezávislost. Svět 

osobností, který je stvořen imaginárně, je zde považován za svět, ve kterém je vše 

správně a v pořádku (Vávra 2009, s. 41). Časopisy skrze celebrity reprezentují životní 

styl vysoce zaměřený na komerční kulturu. Jediným platným světem je svět populárních 

osobností. Prostředí „nehvězd“, tedy i samotných čtenářek leží ve vzduchoprázdnu a je 

pouze soukromý (Vávra 2009, s. 41). A ačkoliv celebrity vydělávají mnohem více 

peněz, jejich životní styl se stává modelem spotřeby pro ostatní lidi, kteří však většinou 

na jejich životní standard nejsou schopni dosáhnout (Kolářová, Kolářová 2009, s. 63). 

6.3.2 Shrnutí výzkumů 

Pokud bychom měli shrnout oblasti kritiky dívčích časopisů, šlo by 

o přespřílišné kladení důrazu na krásu a úpravu zevnějšku, se kterým souvisí podpora 

konzumního způsobu života. Feministické autorky se především zaměřují na kritiku 

nerovnoprávného postavení ženy v mužském světě, které časopisy skrze podporu mýtu 

krásy upevňují. Z dívek činí roboty a nesvéprávné osoby, které se bez cizí pomoci 

                                                                                                                                               
22 Dívky si v dotazníku nevybíraly z možností, jaké by v dospělosti chtěly být. Byla jim ponechána volnost, aby 

napsaly charakteristiky, jaké chtějí. Podíl všech dívek, které uvedly přání být krásná, byl 54,1%, z čehož 68,3% 

připadá silným čtenářkám a 36% slabým čtenářkám (Filkuková, 2006). 
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nedokážou orientovat ve světě. Musí se tak skrze materiály v časopisech naučit, jak být 

krásná, jak získat muže a jak se přitom chovat. Na jednu stranu se tváří, že formují 

nezávislou mladou ženu, ale hlubším pohledem zjišťujeme, že vytváří unifikované 

konstrukce dívek, které podporují archetyp slabé, nemohoucí ženy vyžadující ochranu. 

„Dívky se zde učí přetvářce a stylizaci do role sexuální loutky, případně člověka, který 

nic nedokáže, nebude-li se chovat podle velmi femininních, tj. antifeministických 

předpisů.“ (Kadlecová 2007, s. 89). Většina ideálů je jim zprostředkována skrze 

imaginární svět celebrit, kde bohatství, luxus, apel na krásu a užívání si jsou 

považovány za absolutní hodnoty. 

Minimálním zastoupením obsahu týkajícího se dívčina osobnostního rozvoje 

a  budoucnosti (ať už v partnerských vztazích nebo v oblasti vzdělávání a kariéry) je 

podporován současný způsob života v postmoderní společnosti. Důraz je kladen na 

aktuální život, momentální spotřebu, nutnost získat věci hned teď a nemyslet na 

budoucnost. 
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ODKRÝVÁNÍ REPREZENTACE ŽIVOTNÍHO STYLU 

Tato část práce se věnuje metodologii, která byla pro analýzu reprezentace 

životního stylu v časopisech Super Dívka a BravoGirl! zvolena. Jelikož cílem práce je 

analyzovat, jaký životní styl se skrze obsah vybraných médií dívkám nabízí, byla pro 

její potřeby zvolena metoda smíšené analýzy. V následujících kapitolách se věnuji 

vymezení kvantitativních a kvalitativních metod, popisuji metodiku obsahové 

a sémiotické analýzy a stanovuji výzkumný problém a výzkumné otázky. 

7. Výzkumný problém a výzkumné otázky 

Z teoretické části práce vyplývá, že média se významně podílí na konstrukci 

našeho světa. Skrze reprezentace, které jsou nám předávány, hodnotíme sebe a ostatní. 

Dívčí časopisy, tak jak je popisují jednotlivé výzkumy a analýzy, jejichž závěry byly 

shrnuty v teoretické části (viz. kapitola 6.3), mají vliv na socializaci dospívajících dívek 

a na utváření představ o jejich vlastní identitě. Ta je v dnešní společnosti důležitou 

součástí životního stylu (viz. kapitola 5.2). Cílem práce je tedy analyzovat reprezentaci 

životního stylu v časopisech Super Dívka a BravoGirl!. Analýza rovněž sleduje 

proměnu životního stylu od roku 1997. Pro co nejkomplexnější představu o nabízených 

tématech, hodnotách, způsobech trávení volného času a tvorbě dívčí identity byla pro 

výzkum zvolena metoda smíšené analýzy, která v sobě zahrnuje kvalitativní 

a kvantitativní metodu.23 Na tematickou agendu obou zkoumaných časopisů se 

zaměřuje obsahová analýza. Ta vymezuje nejčastější témata a slouží jako základ pro 

analýzu sémiotickou. Kvalitativní analýza je rozdělena na dvě části. První se zaměřuje 

na titulní strany a jejich sémiotický význam. Ve druhé části sémiotické analýzy jsou pak 

výzkumu podrobeny vybrané redakční příspěvky. V nich sleduji znaky a jejich významy 

vztahující se k životnímu stylu. 

                                                 
23 Burton s Jirákem ve své publikaci připomínají rozlišení mezi pojmy metody analýzy médií a metody výzkumu 

médií, které pochází od Arthura Asa Bergera. Mezi metody analýzy médií řadí sémiotickou analýzu, marxistickou 

analýzu, psychoanalytický kriticismus a sociologickou analýzu. Oproti tomu stojí obsahová analýza, deníčkový 

výzkum, sběrné rozhovory a hloubkové rozhovory. Veškeré metody využívající sběr dat a jejich následné 

kvantifikovatelné zhodnocení se pak řadí k metodám výzkumu médií (Burton, Jirák 2001, s. 31). 
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Výzkumné otázky: 

1) Jaká je reprezentace životního stylu v časopisech Super Dívka 1997 

a BravoGirl! 2012. Proměnila se tato reprezentace v rozmezí 15 let? 

a. Skrze jakou tematickou agendu je životní styl v časopise Super Dívka 

a BravoGirl! reprezentovaný? Podporuje toto tematické zaměření 

stereotypní představy o životě dospívajících dívek? 

b. Jaké stereotypy, mýty a ideologie se v časopisech Super Dívka 

a BravoGirl! vysytují? 

8. Výzkumný vzorek 

Jak již vyplývá z názvu práce, pro její záměry byly vybrány časopisy Super 

Dívka ročník 1997 a BravoGirl! ročník 2012.  Při obsahové analýze tak je zkoumání 

podrobeno celkem 24 čísel. Pro přesnější výsledky sémiotické analýzy je vybrán užší 

výzkumný vzorek. Sémiotická analýza si totiž žádá podrobnější zkoumání a větší 

soustředěnost výzkumníka. Pro první rovinu sémiotické analýzy jsem zvolila jedno 

vydání každého časopisu, a to konkrétně únorové vydání časopisu Super Dívka 2/1997 

a dubnové vydání magazínu BravoGirl! 4/2012. Pro textovou analýzu jsou pak náhodně 

vybrána tři čísla z každého ročníku. Z časopisu Super Dívka jsou to vydání číslo 2/1997, 

4/1997 a 10/1997 a z časopisu BravoGirl čísla 2/2012, 4/2012 a 10/2012. 

8.1 Charakteristika výzkumného vzorku 

Časopisy Super Dívka (1997) a BravoGirl! (2012) byly vybrány proto, že 

v těchto letech patřily mezi nejčtenější magazíny pro dívky cílící na věkovou skupinu 

11 až 19 let. Druhým důvodem pak byla skutečnost, že Super Dívka v roce 1997 patřila 

českému vydavatelství Quatro Plus, spol. s. r. o. Náplň časopisu se tak mohla výrazně 

lišit od konkurenčních magazínů, které měly zahraniční vydavatele. Později však Super 

Dívka změnila název na Dívka a její vlastnictví přejal vydavatelský dům Bauer Media. 

V roce 2010 pak došlo k fúzi a časopis Dívka se spojil s časopisem BravoGirl!. 
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8.1.1 Časopis Super Dívka 

Super Dívka byla pro mé výzkumné účely vybrána proto, že se jedná o první 

dívčí časopis, který začal na našem území vycházet a udržel se na trhu dlouhé roky. 

První vydání Super Dívky se objevilo v roce 1991, v tu dobu ještě časopis spadal pod 

švýcarské vydavatelství Marquard (Kadlecová 2007, s. 13). Následně byl ale prodán 

českému vydavateli. Super Dívka začala vycházet pod vydavatelským domem Quatro 

Plus. Ten jej v roce 2000 prodal vydavatelství Bauer Media. Po celou dobu své 

existence vycházel magazín jako měsíčník a jeho cílovou skupinou byly dívky ve věku 

14 až 19 let (Kadlecová 2007, s. 14). 

Razantním způsobem se časopis proměnil v roce 2000, kdy prošel celkovou 

grafickou úpravou, přibyly rubriky Trapasy a Love Story a naopak zmizel fotoromán. 

Nový vlastník si pro něj připravil modernější vhled (Kadlecová 2007, s. 14). Do té doby 

se v Super Dívce vyskytovala tradiční témata zahrnující tuzemskou agendu, tento styl 

však působil příliš strnule a málo dynamicky (Kadlecová 2007, s. 14). V roce 2003 pak 

proběhla poslední změna, kdy byl časopis rozšířen z 68 stran na 92 (Sochůrková 2008, 

s. 43). 

Spolu s časopisem BravoGirl! patřila Super Dívka mezi nejčtenější periodika 

tohoto druhu v České republice (Kadlecová 2007, s. 15). Její poslední číslo vyšlo 

v srpnu roku 2010, kdy se vydavatelství Bauer Media rozhodlo sloučit oba své 

vydávané časopisy pro dívky (tedy i BravoGirl!) do jednoho magazínu (Bauer Media, 

2010). Záměrem fúze bylo zacílit na věkově širší dívčí publikum. Fúze by se však dala 

přičítat i klesajícímu zájmu o oba časopisy, ten totiž čtenářky věnovaly spíše obsahu na 

internetu. 

V časopise Super Dívka je obsah rozdělen na šest stálých rubrik – Aktuality, 

Móda, Listárna, Zábava, Láska a Psychopraxe a Kosmetika. Součástí každého vydání 

jsou rovněž plakáty a symbolický dárek v podobě bižuterie či kosmetiky. 
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8.1.2 Časopis BravoGirl! 

První vydání časopisu BravoGirl! se datuje do roku 1996. Původně vycházel 

jako měsíčník, postupně se z něj stal čtrnáctideník. Co se týče obsahu, kopíroval běžné 

zaměření dívčího časopisu. Kostru magazínu tak tvořily články o lásce, chlapcích 

a vzhledu (Filkuková 2006, s. 7). 

Po spojení obou dívčích magazínu vydavatelství Bauer Media, tedy časopisu 

Super Dívka a BravoGirl!, vycházela nová podoba BravoGirl! jako čtrnáctideník, 

postupně se ale přeměnila na měsíčník. Časopis však stále patřil mezi dívkami 

k nejoblíbenějším a nejčtenějším.24 Jeho poslední číslo vyšlo v říjnu roku 2013 

(Zázvorka, 2013). 

Časopis BravoGirl! je obsahově rozdělen na šest stálých rubrik – Beauty a Body, 

Móda a Trendy, Stars, Fun a Test a Action a Girls. Součástí čísla je rovněž fotoromán, 

symbolický dárek, plakáty a reportáže věnující se zajímavým tématům (např. anorexie, 

ženská obřízka, dyslexie apod.). V roce 2012 jej četlo 127 tisíc čtenářů.25 

9. Analytické postupy 

Při studiu mediálních produktů můžeme využít dvou přístupů. Na zkoumaný 

vzorek lze nahlížet skrze kvantitativní nebo kvalitativní přístupy. 

„Kvantitativní výzkum se označuje jako tradiční, pozitivistický, experimentální 

nebo empiricky-analytický.“ (Hendl 2012, s. 46). Metodika vychází z pozitivismu, a to 

především z jeho důrazu na fakta a objektivní, distancovaný přístup (Trampota, 

Vojtěchovská 2010, s. 17). Při kvantitativní metodě odpovídáme na otázku Kolik?. Její 

kvality spočívají především ve vysoké míře standardizace (Disman 2011), což znamená, 

že sběr dat probíhá u všech zkoumaných vzorků shodně. „Kvantitativní výzkum je 

založen na měření proměnných nebo jejich kategorií. Jednou z jeho výhod je užívání 

statistických a číselných údajů přinášejících větší přesnost.“ (Dominic, Wimmer 2006 in 

Trampota, Vojtěchovská 2010). 

                                                 
24 Podle dat Unie vydavatelů denního tisku z roku 2012 (www.uvdt.cz). 
25 http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/archive/1030.pdf  

http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/archive/1030.pdf
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Na základě této vlastnosti je pak využití obsahových analýz vhodné ke 

komparativním výzkumům, dobře aplikovaná obsahová analýza je lehce přenositelná 

a replikovatelná. Její nevýhoda spočívá v tom, že se při kvantifikaci zaměřuje pouze na 

určité prvky a později se může ukázat, že nekvantifikovatelné prvky byly významnější 

(Trampota, Vojtěchovská 2010, s. 17). 

Disman (2011, s. 168) hovoří o kvantitativní analýze jako o „brutálním 

a primitivním nástroji k testování hypotéz“. Charakter skutečného světa je přetvořen do 

zjednodušeného schématu proměnných a kategorií. Kvantitativní analýza tak má pouze 

za úkol předat měřitelná data, nástrojem k porozumění je naopak kvalitativní analýza. 

Kvalitativní výzkum se snaží nalézat odpověď na otázku Jak?. Důležitou roli při 

něm hraje, na rozdíl od kvantitativních metod, osoba výzkumníka. Typem kvalitativních 

výzkumů mohou být ohniskové skupiny, zúčastněná pozorování, hloubkové rozhovory 

(Trampota, Vojtěchovská 2010, s. 17). „Výhodou těchto metod je, že výzkumník může 

jít v případě vyskytnutí neočekávaných informací do hloubky, sběr dat je otevřenější 

a není tak zatížen výzkumníkovou znalostí tématu před samotným sběrem dat.“ 

(Trampota, Vojtěchovská 2010, s. 100). Nevýhodou je omezení na menší vzorek, dost 

často se při kvalitativní analýze musí počítat se zkreslujícím prvkem subjektivity 

a problematická může být i reliabilita26 výzkumu. 

9.1 Obsahová analýza 

Obsahová analýza má široké pole uplatnění. Při výzkumech mediálních produktů 

nám pomáhá srovnávat jednotlivé produkty, odhalovat na první pohled nezřejmé 

spojitosti atp. Zaměřuje se především na to, co se dá v mediálním sdělení změřit. 

Většinou se tedy jedná o výskyt nějakého konkrétního jevu. „Obsahová analýza je 

vyvinuta k tomu, aby produkovala objektivní, měřitelnou a verifikovatelnou výpověď 

o zjevném obsahu sdělení. Pracuje tak, že identifikuje a počítá vybrané jednotky 

v nějakém komunikačním systému.“ (Fiske 1990, s. 135-136 in Jirák, Köpplová 2009, 

s. 283). 

                                                 
26 Reliabilita výzkumu spočívá v tom, že zvolené výzkumné nástroje měří konzistentně a spolehlivě. Druhým 

prvkem, který pomáhá zvýšit kvalitu výzkumu, je validita. Ta se týká pravdivosti, zda skutečně zkoumáme to, 

co chceme (Trampota, Vojtěchovská 2010, s. 21). 
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Základním stavebním prvkem celého výzkumného procesu je vypracování 

plánu, který může následně posloužit i jiným výzkumníkům při nezávislém analyzování 

stejného materiálu. „Operační definice musí být velice jasné, jednoznačné a někdy 

i dosti podrobné sdělení.“ (Disman 2011, s. 169). Dobře zpracovaná obsahová analýza 

má pak tu výhodu, že je přenositelná, její výsledky jsou nezávislé na výzkumníkovi 

a mohou být jednoznačně a jasně prezentovány v tabulkách a grafech (Trampota, 

Vojtěchovská 2010, s. 103). Eliminuje se tak možnost zevšeobecňování a vynášení 

generalizujících soudů (Burton, Jirák 2001, s. 33). 

Hlavními výhodami obsahové analýzy při studiu mediálních obsahů je schopnost 

zjistit, jakými tématy se média zabývají, jak velký prostor jim věnují a umožňuje rovněž 

snadné srovnávání různých typů médií (Trampota, Vojtěchovská 2010, s. 99). Zdá se 

být proto vhodnou metodou pro zamýšlený výzkum časopisů pro dívky. Avšak cílem 

obsahové analýzy nemusí být pouze obsah, ale rovněž jeho organizace. S její pomocí 

lze spočítat četnost daného jevu, například výskyt anorektických modelek na předních 

stránkách magazínů (Burton, Jirák 2001, s. 33). 

Jelikož se jedná o vysoce strukturovanou metodu, je při jejím provádění nutno 

dodržet několik zásadních kroků. S vysokou mírou strukturovanosti pak souvisí vysoký 

stupeň ověřitelnosti (Scherer 2004, s. 29-30). Prvním z kroků je definice výzkumného 

problému, tedy stanovení jasného cíle zkoumání (Trampota, Vojtěchovská, 2010, 

s. 104). „Výzkumná otázka musí být dostatečně konkrétní, aby z ní bylo patrné, která 

média budeme zkoumat a čeho si budeme na zkoumaných obsazích všímat.“ (Trampota, 

Vojtěchovská 2010, s. 104). 

Dalšími kroky je následný výběr výzkumného vzorku a volba kódovací 

jednotky. Kódovací jednotka je v obsahové analýze jedním z nejdůležitějších prvků, 

jelikož tvoří základ pozdějšího vyhodnocování. Její zvolení by mělo být zcela přesné, 

aby se dalo opakovat (Scherer 2004, s. 40). 

Skrze proměnné jsou zachycovány znaky kódovacích jednotek. Proměnné tedy 

popisují vlastnosti mediovaného obsahu, které jsou skrze ně převedeny na měřitelné 

velikosti a znaky (Scherer 2004, s. 41). Při určování kategorií proměnných můžeme 

u obsahové analýzy vycházet ze dvou možných postupů, a to z takzvaného emergent 

kódování nebo a priori kódování.  V tomto výzkumu je využito emergent kódování, kdy 
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je nejdříve předběžně prozkoumán vybraný vzorek, a na tomto základě jsou vymezeny 

kategorie. „Kategorizace musí být vždy vystavena tak, aby se kategorie u každé 

proměnné vždy navzájem vylučovaly, a zároveň pokrývaly všechny možnosti.“ 

(Trampota, Vojtěchovská 2010, s. 106). 

Na tomto výzkumu oceňuji především schopnost obsahové analýzy odhalit, do 

jaké míry nabízejí dívčí magazíny různorodá témata – zda se snaží reflektovat bohaté 

spektrum oblasti životního stylu dívek, nebo zda jim nabízejí jen omezený výsek témat 

(Trampota, Vojtěchovská 2010, s. 101). 

Obsahová analýza je sice vhodnou metodou pro zisk tvrdých dat, podílů 

a závislostních korelací zkoumaných kategorií, avšak opomíjí jednu věc. Nepodává 

vysvětlení, proč tomu tak je a co to znamená. Neříká ani nic o reakci publika, jemuž 

byla témata a sdělení v nich ukrytá určena (Burton, Jirák 2001, s. 35). 

Omezení obsahové analýzy spočívá ve vytrhávání mediální produkce 

z historického, kulturního, sociálního a ekonomického kontextu její výroby a užití. 

Proto jsem se rozhodla i pro využití sémiotické analýzy. Ta poslouží k detailnějšímu 

popisu reprezentace životního stylu.  

9.1.1 Konstrukce obsahové analýzy tematické agendy časopisů 

Super Dívka a BravoGirl! 

Jako kódovací jednotka analýzy byl zvolen redakční příspěvek, který je 

definován jako „útvar, graficky ucelená žurnalistická jednotka s nadpisem nebo 

samotný obrazový příspěvek s textem (jako nadpis mohou také platit značky), obrazový 

materiál k textovým příspěvkům se pokládá za součást příslušného textu“ (Scherer 

2004, s. 40). Do obsahové analýzy nebyla zařazena titulní strana, strana s obsahem, 

fotoromány, komiksy a reklamy. 

Pomocí předvýzkumu bylo určeno 10 kategorií, které značí tematické zaměření 

jednotlivých redakčních příspěvků. Tyto kategorie jsou: Sex (příspěvky týkající se 

návodů, tipů k sexuálnímu životu, prvního milování, intimních problémů, autoerotiky, 

antikoncepce/ochrany), Partnerské vztahy, Vizáž (příspěvky o módě, kosmetice, 

líčení, vlasové úpravě a formování postavy), Zdraví (do kategorie byly zařazeny 
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příspěvky týkající se zdravého způsobu života, zdravé stravy a gynekologických 

problémů), Kultura, Celebrity, Zábava (příspěvky o astrologii, numerologii, okultních 

vědách, příspěvky z rubrik Trapasy a Crazy story, články o zvířatech, poezie), 

Problémy (do této kategorie byly zařazeny příspěvky týkající se sociopatologických 

jevů, články o neshodách s rodiči, těhotenství a sociálních problémech), Přátelé 

a Dívka (do této kategorie byly zahrnuty veškeré příspěvky týkající se osobního rozvoje 

dívky a formování jejího sebevědomí). Manuál kódovací knihy je součástí práce (viz. 

příloha č. 1). 

9.2 Sémiotická analýza 

„Sémiotická analýza je metoda, která slouží ke zkoumání obsahů mediálních 

sdělení, a to nejenom z hlediska lingvistického, ale rovněž vizuálního 

a audiovizuálního.“ (Trampota, Vojtěchovská 2010, s. 117). Vychází ze sémiotiky, která 

je definována jako věda o znacích. Za jejího otce je považován francouzských lingvista 

Ferdinand de Saussure. V díle Kurz obecné lingvistiky (1989) jsou vymezeny její 

klíčové koncepty. K těm patří zejména znak. Saussure jako představitel strukturální 

lingvistiky se zejména soustředil na znaky, které vytváří jazyk. Definoval, že „jazyková 

jednotka je něco dvojitého, vzniklého sblížením dvou termínů.“ (Saussure 1996, s. 95). 

Znak je bilaterální a je složen z pojmu a akustického obrazu, tedy z označovaného (le 

signifié) a označujícího (le signifiant). „Akustický obraz není materiální zvuk, něco 

čistě fyzického, ale psychický otisk tohoto zvuku, reprezentace, o které nám poskytují 

svědectví naše smysly.“ (Saussure 1996, s. 96). Mezi označovaným a označujícím 

existují vztahy, které generují význam, tyto vztahy jsou arbitrární, tedy nahodilé 

(Saussure 1996, s. 96). Neplatí, že by byl každý označující spojen jenom s jedním 

označovaným. 

Mezi další významné představitele sémiotiky se řadí americký filozof Charles 

S. Peirce. Ten položil na přelomu 19. a 20. století základy jejímu modernímu pojetí. 

Jeho trvalým přínosem je triadické pojetí znaku, který rozdělil na ikon, index a symbol. 

A to na základě toho, jak se vztahují k objektu, který označují. Ikon souvisí s objektem 

na základě podobnosti (např. fotografie, socha), index je s objektem spojen na základě 

příčinné součinnosti (např. kouř je znakem ohně) a symbol pojí s objektem předem daná 

konvence (Palek 1997, s. 42).  
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Sémiotiku jako vědu, která odhaluje skryté významy, definoval Roland Barthes 

(viz. kapitola 3.1.2) ve svém díle Mytologie (2004). „Při studiu mediálních produktů 

a jejich systémů si sémiotika klade za cíl odhalit, co se skrývá pod znakem X=Y.“ 

(Danesi 2002, s. 3). Znakem může být cokoliv, co odkazuje v mezilidské komunikaci 

k něčemu jinému (Jirák, Köpplová 2009, s. 271). Označování probíhá na třech rovinách. 

V rovině denotace, která odkazuje ke skutečnosti a obecné představě. Dále v rovině 

konotace, jež se vztahuje k postojům a hodnocením. Konotované významy označují 

hodnotový systém, který daná kultura či jedinec užívají. A v neposlední řadě probíhá 

označování na rovině mýtu. To vede k obecně platným soudům (Jirák, Köpplová 2009, 

s. 273).  

Soubory znaků se nazývají kódy. Ty jsou považovány za struktury v lidských 

myslích ovlivňující způsoby, jimiž jednotlivci interpretují znaky a symboly (A. Berger 

2012, s. 33). Svázány jsou konvencemi a tato pravidla se učí lidé v procesu socializace 

(Jirák, Köpplová 2009, s. 73). Jako mediální analytici musíme umět odkrývat zejména 

sekundární kódy, které jsou sice dány konvencemi, ale týkají se vždy určitého produktu 

(Jirák, Köpplová 2009, s. 73). „Každý způsob a každé zachycování či 

re(re)prezentování reality je také založeno na sekundárních kódech majících svá 

pravidla.“ (Jirák, Köpplová 2009, s. 75). Jirák s Köpplovou dále uvádějí, že „mediální 

produkty se stávají „označujícím“, zatímco stereotypy jsou „označovaným“. To 

znamená, že konkrétní mediální sdělení (fotografie, film, zpráva, reklama) může být 

nejen reprezentací svého denotátu (toho, co „je vidět“ na fotografii, či co je „zjevným 

obsahem sdělení“), ale vypovídat ještě o nějakém hodnotícím prvku ve vědomí jedince či ve 

skupinovém (nebo dokonce společenském, např. národním) povědomí.“ (Jirák, Köpplová, 

2009, str. 299). 

Sémiotická analýza tedy patří k rozšířeným metodám výzkumů mediálních 

obsahů. Její jistá výhoda spočívá v tom, že se neváže na závazná pravidla (jako např. 

obsahová analýza). Nahlíží na text s ohledem na historický, kulturní, politický kontext 

či společenské tradice. Důležitou roli při ní hraje role výzkumníka a jeho schopnosti 

argumentace (Trampota, Vojtěchovská 2010, s. 120). V této práci jsem se rozhodla ve 

vybraných textech sledovat denotativní a konotativní rovinu jednotlivých znaků. 

Zvolený způsob analýzy se zdá jako vhodný, jelikož podle Bignella (1997, s. 23) je 

časopis pouhým souborem znaků. Tyto znaky zahrnují například název časopisu, typ 

fontu, barvy, druh papíru nebo obsah článků. Lze je dekódovat individuálně, jako 
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komplex ale tvoří text, který stále nese určitý význam. A sám je znakem (Bignell 1997, 

s. 24). 

9.2.1 Konstrukce sémiotické analýzy časopisů Super Dívka a BravoGirl! 

V rámci sémiotické analýzy časopisu považuji za důležité zasadit do 

významového kontextu reprezentace životního stylu i titulní strany vybraných časopisů. 

Závěry sémiotické analýzy titulní strany mohou pomoci upevnit data z obsahové 

analýzy a ještě přesněji určit, která témata jsou časopisem reprezentována jako ta 

nejdůležitější.  

Primární funkcí titulní strany je zaujmout a prodat obsah, druhotně pak 

informuje, o kterých tématech se v konkrétním čísle píše a na něž by se měl čtenář 

zaměřit. V silné konkurenci jednotlivých periodik je obálka prvním kontaktem se 

čtenářem a má tak pouze krátký okamžik na to, aby upoutala pozornost. Název bývá 

vyveden speciálním fontem, který charakterizuje celý časopis a tím jej odlišuje. Další 

důležitou součástí titulní strany je fotografie a hlavní titulek, tzv. headline. Ten musí 

vzbudit ve čtenáři zvědavost, touhu, jednoduše řečeno, musí v něm evokovat určitou 

emoci. Ta umožní, aby se rozhodl zakoupit právě toto periodikum s obsahem 

konkrétního čísla. Podle Osvaldové (2007, s. 219) je fotografie výkladní skříní časopisu, 

která je určena charakterem a zaměřením časopisu. Hlavní titulek a titulní fotografie 

k sobě neodmyslitelně patří. Obálka magazínu je totiž komplexním komunikátem 

sdružujícím několik znakových systémů (kódů). V tomto případě se jedná o kombinaci 

vizuálního a verbálního kódu. Ty spolu fungují v určité harmonii, jelikož spolupracují 

na výstavbě významu. Zároveň je ale vždy jeden z kódů dominantnější a ostatní jej 

podporují a doplňují.  

Abych mohla provést sémiotickou interpretaci, bylo nutné zvolit si nový 

výzkumný vzorek. Prohlédla jsem si všechna vydání Super Dívky (1-12/1997) 

a BravoGirl! (1-12/2012). Na základě předvýzkumu jsem zjistila, že titulní strany se 

v rámci jednoho ročníku nemění. Používá se identický layout, mění se pouze jednotlivé 

titulní fotografie nebo barva písma. Koncept však zůstává stejný. Pro sémiotickou 

interpretaci pak proto byla náhodně vybrána jedna titulní strana z každého ročníku obou 

časopisů. V rámci časopisu Super Dívka jde o vydání 2/1997 a v rámci časopisu 

BravoGirl! o vydání 4/2012. 
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Stejně jako u sémiotické analýzy titulní strany, i pro sémiotickou analýzu 

odkrývající reprezentaci životního stylu dospívající dívky, byl vybrán nový vzorek. Ten 

vychází z výsledků obsahové analýzy (viz. kapitola 10.). Na základě rozboru se jako 

nejdůležitější v Super Dívce jeví kategorie VIZÁŽ, PARTNERSKÉ VZTAHY 

a CELEBRITY a v BravoGirl! kategorie VIZÁŽ, DÍVKA a PARTNERSKÉ VZTAHY. 

Výše zmíněným kategoriím v časopisech odpovídají jednotlivé rubriky. V Super 

Dívce to jsou rubriky – Móda, Kosmetika, Láska a Psychopraxe a Aktuality. 

V BravoGirl! rubriky – Móda a Trendy, Beauty a Body, Action a Girls a Love a Intim či 

Boy zóna. Jelikož mnou zvolená sémiotická analýza vyžaduje podrobnější zkoumání 

zvolených textů, byla náhodně vybrána tři vydání, v nichž následně sleduji opakující se 

znaky ve vybraných rubrikách. Na základě toho jsem zvolila redakční příspěvky, které 

jsou pro časopis signifikantní a opakují se v každém čísle. Z každé rubriky jsem zvolila 

dva až tři zástupné texty, na nichž sleduji reprezentace životního stylu. 

S vybranými redakčními příspěvky při analýze pracuji jako s texty, které 

vznikají v určitém kontextu. Text se používá jako ustálený koncept (A. Berger 2012, 

s. 151) a může za něj být považováno cokoliv, co nese nějaký význam. Je důležité si 

o něm zapamatovat, že vše, z čeho se skládá, je signifikantní. Nic se v něm neobjevuje 

bezdůvodně (A. Berger 2012, s. 151). V analýze vymezuji nejprve denotativní rovinu 

jednotlivých znaků, což je jejich explicitní význam (Danesi 2002, s. 46). A následně 

konotativní rovinu. Rovněž sleduji stereotypy, vytváření mýtů a možné ideologie. 

Podle Danesiho (2002, s. 23) je při analýze mediálních struktur důležité pokládat 

si základní otázky: 

1. Co konkrétní struktura (text) znamená? 

2. Jak reprezentuje to, co znamená? 

3. Proč znamená to, co znamená? 

Při analyzování textů se tedy snažím všechny otázky zodpovědět, abych tak 

mohla podat komplexní interpretaci reprezentace životního stylu na základě 

nejdůležitějších témat.  
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Móda, kosmetika a … Reprezentace životního stylu 
v časopisech Super Dívka a BravoGirl! 
 

Poslední část práce je věnována intepretaci výsledků jednotlivých analýz. První 

část vymezuje tematickou agendu zkoumaných časopisů. Výsledky obsahové analýzy 

pak slouží jako východisko pro podrobnější sémiotickou analýzu. Ta je složena ze dvou 

částí. Sémiotické intepretaci je podroben nejenom obsah vybraných čísel časopisů, ale 

rovněž jedna titulní strana z každého ročníku. Všechny postupy slouží k tomu, aby 

práce podala co nejkomplexnější představu o reprezentaci životního stylu v časopisech 

Super Dívka a BravoGirl! a jeho možné proměně v období patnácti let. 

10. Tematická agenda časopisů 

Obsahové analýze bylo podrobeno celkem 726 redakčních příspěvků. 

10.1 Super Dívka 

Na základě analýzy 383 redakčních příspěvků vyšlo najevo, že časopis Super 

Dívka se ve svých článcích nejvíce zabývá tématy, která jsem zařadila do kategorie 

vizáž (31 % všech příspěvků). Dalšími frekventovanými tématy jsou celebrity (17 % 

příspěvků) a partnerské vztahy (16 %). Číselné a procentuální vyjádření zobrazují grafy, 

které jsou součástí práce (viz. příloha č. 2 a příloha č. 3). Magazín reprezentuje dívkám 

svět, v němž jsou problémy každodenního života odsunuty do pozadí. Nenalezneme 

v nich témata o škole, práci ani dívčině budoucnosti.  

Nejvíce redakčních příspěvků je zaměřeno na témata související s dívčím 

vzhledem. Z 383 příspěvků jich 119 obsahuje informace o nejnovějších trendech 

v oblékání, tipy a triky na líčení a další úpravy zevnějšku, např. volbu vhodného účesu 

či laku na nehty. Móda, kosmetika, líčení nebo úprava vlasů je dívkám nabízena 

v rozsáhlých dvou a více stránkových materiálech, kde text tvoří minimální část. Toto 

zjištění potvrzuje, že obsah časopisů nutí dívky k neustálé kontrole vlastního vzhledu 

(Wolf 2000; McRobbie 1991; Kadlecová 2007). Ten je skrze redakční příspěvky stavěn 

na prvního místo a v dívčině životě by tak měl hrát významnou roli. Skrze tento důraz je 

pak ve společnosti upevňován mýtus krásy, který ženy determinuje k péči o vzhled 

kvůli tomu, aby získala postavení ve společnosti (viz. Wolf a mýtus krásy v kap. 6.3). 
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V časopise se téměř nevyskytují příspěvky týkající se drastických diet či jiného 

omezování životního stylu kvůli formování postavy. Do kategorie zdraví byly zařazeny 

zejména příspěvky, které se týkaly zdravého životního stylu. Ty tvoří 7 % zkoumaného 

materiálu. Nepotvrdilo se tak, že by časopisy nabádaly dívky k anorektickému stylu 

života, alespoň nikoliv skrze přímo mířené rady.  

Celebritám je věnováno 63 analyzovaných redakčních příspěvků. Články se však 

netýkají jejich tvorby, ale především jejich osobního života. Málokdy se dozvíme, 

v jakém filmu herec hraje, jaké má zpěvák nové album, jasně totiž dominují detaily ze 

soukromého života. Skrze tyto informace se časopis snaží budovat bližší vztah mezi 

čtenářkou a snovým světem populárních osobností. Ten je reprezentací ideálního světa, 

v němž hlavní roli hraje atraktivita, sláva, úspěch a bohatství (viz. Morvayová, 

Plichtová v kapitole 6.3). Skrze ně se zhmotňuje tzv. americký sen, který vytváří mýtus 

o neexistenci sociálních tříd ve společnosti, jelikož hodnoty reprezentované celebritami 

jsou dostupné všem bez výjimky. 

Časopis Super Dívka se svými rozsáhlými tématy o dívce a jejím vztahu k osobě 

druhého pohlaví nevymyká zažité představě (McRobbie 1991).  Tato témata tvoří 16 % 

příspěvků. Partnerský vztah je dominantní hodnotou. Pokud dívka ještě žádný nemá, 

časopis jí nabídne dostatečné množství zaručených rad, dle kterých by již dlouho 

nemusela zůstat sama. Jednu rovinu tak tvoří příspěvky týkající se svádění a flirtování. 

Druhou rovinou jsou příběhy od těch tzv. „šťastnějších“ dívek, jež si svého partnera už 

našly a nyní se chtějí podělit o své zážitky. Rovněž dvoustránkové povídky v sobě 

obsahují zápletku, která končí nalezením osudového chlapce a spokojeného vztahu. 

Vztahy s rodiči nebo kamarádkami nejsou zmiňovány. Tvoří pouze 1 % zkoumaných 

příspěvků. Zřejmý je zde tedy romantický kód (viz. McRobbie a analýza časopisu 

Seventeen v kapitole 6.3) skrze nějž jsou partnerské vztahy prezentovány. Pouhých 6 % 

příspěvků, tedy 22 z 383, je věnováno tématu sex. Do této kategorie byly kódovány 

příspěvky týkající se zkušeností čtenářek s prvním sexem, související intimní problémy 

a rovněž články přinášející rady k uspokojení druhého pohlaví. Ale i zde je patrná 

dominance romantického kódu, jelikož milování je spojováno zejména s pravou láskou. 
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 Tematická agenda týkající se vztahů a sexu je vysoce stereotypní, jelikož obsahuje 

pouze heterosexuální vztahy. Pro dospívající dívku tak ve světě reprezentovaném 

časopisem Super Dívka jiné vztahy neexistují. A jediný správný a přijatelný je ten 

heterosexuální.  

Časopisy mají ve velké míře plnit zábavnou funkci (Kadlecová 2007, s. 15). Ta 

je v časopise Super Dívka zastoupena ve 14 % redakčních příspěvcích. Nevede však 

dívky k aktivnímu trávení volného času, ale redukuje jejich životní styl na vyplňování 

testů, kvízů a čtení zábavných historek. Rovněž i velice nízký důraz na kulturní témata 

(pouze 1 % redakčních příspěvků) reprezentuje stereotypní představu o životě 

dospívající dívky. Kultura je zde zastoupena pouze skrze celebrity a jejich osobní život. 

Jako prostředek k získávání vědomostí a rozšiřování znalostí však neslouží.  

10.2 BravoGirl! 

Výstupy analýzy 343 příspěvků v časopise BravoGirl! ukázaly, že 39 % 

příspěvků je věnováno tématům, které jsem zařadila do kategorie vizáž. Na druhém 

místě jsou články věnující se partnerským vztahům (17 % všech příspěvků). Dalšími 

výraznými kategoriemi jsou potom dívka (11 % analyzovaných příspěvků) a zábava (10 

% příspěvků). Číselné i procentuální vyjádření znázorňují grafy, které jsou součástí 

práce (viz. příloha č. 4 a příloha č. 5). 

Životní styl reprezentovaný časopisem BravoGirl! nabízí skrze tematickou 

agendu opět vysoce stereotypní představu o životě dospívající dívky. Centrem jejího 

světa je vlastní vzhled, chlapci a zábava. Vzhled je nejdůležitější součástí BravoGirl!. 

Z 343 analyzovaných příspěvků je mu věnovaných 137. Nabízí se nejnovější módní 

trendy, styly líčení a péče o pokožku a jiné části těla. Časopisem je tak u dospívajících 

dívek posilován mýtus krásy (Wolf 2000, s. 14). Materiály věnující se oblékání či líčení 

jsou vyobrazeny většinou na 4 až 6 stranách. Kromě výrazných fotografií nabízí 

zejména jednotlivé produkty, z nichž si dívky mohou vybírat. Skrze důraz na vzhled, 

jako na základní charakteristiku dívky, je z ní budován konzument (McRobbie 1991) 

K jednotlivým fotografiím produktů, je přiřazen text obsahující cenu a značku výrobku. 

Dívka tak dostává kompletní informaci o tom, kde a za jakou cenu si může pořídit 

reprezentovaný vzhled. Skrze redakční příspěvky věnující se vizáži je potom dívkám 
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reprezentovaný konzumní styl života, v němž hraje důležitou roli jejich vzhled, jehož 

nová podoba se dá jednoduše koupit. 

Cílové publikum BravoGirl! spadá do věkové kategorie 11 až 19 let. Toto 

období je nazýváno pubescencí, která sebou přináší mnohé změny. Souvisí především 

s hormonální proměnou a dívky si poprvé začínají uvědomovat svoji sexualitu 

a pozorují na sobě zvýšený zájem o druhé pohlaví. Proto se v časopisech pro dospívající 

dívky často vyskytují témata zabývající se partnerskými vztahy a intimním životem. 

V BravoGirl! jsou články o chlapcích, flirtovacích technikách a první lásce, hned po 

příspěvcích o vizáži, nejčastější. Tvoří 17 % analyzovaných redakčních příspěvků. Pro 

účely obsahové analýzy byly kódovány do kategorie partnerské vztahy. Sexuální 

tematice se věnuje pouhých 16 redakčních příspěvků, tedy 4 % z celkového počtu. Lze 

tedy usuzovat, že dívkám je reprezentován životní styl, který se spíše zaměřuje na 

zábavu spojenou s poznáváním druhého pohlaví. Sexuální tematika je odsunuta do 

pozadí. Nelze tak souhlasit např. s McKay (1999) či Jackson (2005), které ve svých 

studiích uvádějí, že časopisy jednoznačně navádějí dospívající dívky k sexuálnímu 

a tedy rovnou i promiskuitnímu životnímu stylu. Pozitivním zjištěním je sedmiprocentní 

výskyt témat vztahujících se i k jiným než partnerským vztahům. V BravoGirl! hraje 

důležitou roli i dívčí kamarádství. To tvoří 7 % redakčních příspěvků. Opomíjeny ale 

zůstávají další např. lesbické vztahy. Což opět svědčí o vysoce heterosexualizovaném 

životním stylu. 

Další významnou kategorií je dívka. Do ní byly kódovány příspěvky týkající se 

osobnostního rozvoje čtenářek. Tvoří jedenáctiprocentní podíl všech analyzovaných 

příspěvků. Tento trend může značit jistou emancipaci časopisu, jenž se snaží vyrovnat 

stereotypní zájem o vzhled, hlubší tematikou duševního seberozvoje. Zároveň však 

může výskyt této tematiky souviset s pojmem body image, který hlásá dualitu těla 

a mysli (Koudelka et al. 2012, s. 15). Body image je považován za jeden z hlavních 

interpretativních konceptů západní společnosti a je využíván k podporování spotřebního 

chování (Koudelka et al. 2012, 20).  

Tyto tři kategorie tvoří jádro celé BravoGirl!, ostatní už pouze dokreslují jeho 

zábavnou formu (kategorie zábava 10 %). Zajímavým zjištěním je, že článkům 

o celebritách je věnováno minimum prostoru, pouhé 3 % všech analyzovaných 

redakčních příspěvků.   
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10.3 Srovnání tematické agendy časopisů Super Dívka a 

BravoGirl! 

Na základě srovnání tematické agendy lze říci, že se obsah analyzovaných 

časopisů během patnácti let výrazně nezměnil.27 Změnila se například grafická úprava, 

styl jazyka, který se připodobňuje současným dospívajícím dívkám, ale témata zůstávají 

v podstatě stejná. 

Oba časopisy mají největší zastoupení v poměru článků týkajících se vizáže. 

Primární roli hraje móda. Shodují se rovněž v méně časté frekvenci článků věnujícím se 

sexu a sexuálním praktikám28, přátelům29 a kultuře30. Nikterak výrazná změna 

neproběhla ani v kategorii problémy.31 Byly do ní zařazovány příspěvky týkající se 

sociopatologických jevů, těhotenství, nemocí jako deprese, poruchy příjmu potravy aj. 

Časopisy tedy jak v roce 1997, tak v roce 2012 považují za důležité šíření osvěty. 

Nejvýraznější změnu jsem zaznamenala v kategorii celebrity. V Super Dívce jde 

o třetí nejčastější téma. Tvoří 17 % všech analyzovaných redakčních příspěvků. 

V BravoGirl! jde naopak o jedno z nejméně frekventovaných témat, tvoří pouhé 3 % 

redakčních příspěvků. V časopise Super Dívka byly celebritám věnovány dvě rubriky 

a zároveň se často objevovaly velké materiály přinášející profily a rozhovory. Tyto 

příspěvky byly v naší analýze zařazovány do kategorie celebrity, jelikož se jich přímo 

týkaly. V časopise BravoGirl! neubylo populárních osobností, pouze se změnila jejich 

role. Pokud by se analýza zaměřila na fotografie, mohlo by dojít k naprosto opačným 

výsledkům. V roce 2012 a v časopise BravoGirl! známé osobnosti fungují jako arbitři 

vkusu, předpokládá se znalost jejich životních rolí, a proto není potřeba o jejich 

osobním životě nadměrně informovat. V časopise Super Dívka však spíše fungují jako 

nedostupné idoly, jejichž příběhy symbolizují pohádkový život. 

                                                 
27 Číselné srovnání nabízí graf v příloze č. 6. 
28 Super Dívka 6 %; BravoGirl! 4 %. 
29 Super Dívka 1 %; BravoGirl! 7 %. 
30 Super Dívka 1 %; BravoGirl! 2 %. 
31 Super Dívka 7 %; BravoGirl! 3 %. 
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 Další výraznou změnu lze nalézt v kategorii dívka. Do té byly řazeny příspěvky 

týkající se návodů na vyšší sebevědomí, pozitivní přístup k životu, dalo by se říci 

články, které navádějí k péči o duši. Ty v časopise Super Dívka nebyly vůbec 

zaznamenány, naopak v magazínu BravoGirl! tvoří 11 % všech analyzovaných 

příspěvků. 

Na základě výsledků obsahové analýzy tematické agendy časopisů Super Dívka 

a BravoGirl! zjišťujeme, že oba časopisy předávají dívkám stereotypizovaný pohled na 

jejich životní styl. V něm hraje nejdůležitější roli vzhled a péče o něj. A následně zájem 

o chlapce. Neobjevují se složitá témata a jde především o pobavení se. Obsahová 

analýza nám však není schopna odpovědět na otázku, co tato témata v kontextu celého 

časopis znamenají a jaký mají význam. Její výsledky proto slouží jako odrazový můstek 

pro následnou sémiotickou analýzu. 
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11. Sémiotická analýza životního stylu 

Jak je již naznačeno v kapitole 8.2.1, sémiotická analýza je rozdělena na dvě 

části. První se věnuje sémiotické intepretaci vybraných titulních stran a následně je 

provedena interpretace vybraných redakčních příspěvků. Komparaci titulů, a tedy 

porovnání reprezentovaných životních stylů, nabízí závěr práce.  

11.1 Super Dívka 

11.1.1 Titulní strana jako brána do světa dívek  

Pro sémiotickou analýzu titulní strany časopisu Super Dívka je vybráno únorové 

číslo (Dívka32 2/1997). Při prvním pohledu na titulní stranu nás upoutá barva pozadí, 

název časopisu a fotografie dívky a chlapce. Je tedy zřejmé, že dominantním kódem je 

zde ten vizuální. Jazykový kód jej opět doplňuje. Kromě názvu magazínu Dívka, se na 

titulní straně objevují ještě další titulky: „TOP models“ (Dívka 2/1997), „Jak na 

AKNÉ?“ (Dívka 2/1997), „Saint Valentine´s Day“ (Dívka 2/1997), „Můj kluk pije!“ 

(Dívka 2/1997), „Barevné paruky“ (Dívka 2/1997), „Poslední šance vyhrát zájezd do 

Beverly Hills“ (Dívka 2/1997), „10 triků k flirtování“ (Dívka 2/1997). Celková 

kompozice časopisu, v níž se střídají syté barvy jako zelená, žlutá, růžová a modrá, 

konotuje extravaganci, odvážnost a neotřelost. Zajímavé je, že časopis Super Dívka 

nepřizpůsobuje vzhled pozadí ani oblečení lidí na titulních fotografiích ročnímu období. 

Na titulních stranách se objevují dívky v oblečení, které zdůrazňuje jejich křivky 

a zbytečně je nezahaluje, což už může být prvním signálem, že důležitou životní rolí 

čtenářky je být neustále přitažlivá pro své okolí. 

                                                 
32 Pro lepší přehlednost textu je při citacích uváděn zkrácený název časopisu Super Dívka. 
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Obr. č. 1: Titulní strana časopisu Super Dívka 2/2012 

 

Název časopisu je umístěn do levého horního rohu. Zaujme tak pozornost zřejmě 

jako první i vzhledem ke svému barevnému provedení. Písmo je vyplněno žlutou 

barvou symbolizující živost, energii a štěstí (Vysekalová et al. 2012, s. 168). Žlutá barva 

je zde doplněna barvou červenou, která kopíruje jednotlivá písmena názvu a vytváří 3D 

dojem. Červená barva symbolizuje vášeň, lásku, sexualitu a smyslnost (Danesi 2002, č. 

41). Spojením těchto dvou barev se tak z názvu časopisu stává znak označující „TU“ 

dívku, která je dle něj přijatelným obrazem feminity. Je plná energie, nespoutaná, znalá 

své smyslnosti a sexuality.  

Zajímavým prvkem titulní strany je fotografie chlapce a dívky. Ačkoliv se běžně 

na titulních stranách časopisů pro dívky objevují pouze ony, v několika vydáních 

magazínu Super Dívka je na titulní straně zvěčněna právě dívka s chlapcem. V popředí 

stojí mladík, což konotuje jeho dominantní postavení. Stojí vzpřímeně, dívá se upřeně 

do objektivu a hlavu naklání k dívce. Jeho postoj symbolizuje rozhodnost a dominanci 

(Pease 2011, s. 290). Zároveň však nakloněná hlava znázorňuje náklonnost k oné dívce 

(Pease 2011, s. 215), lehký úsměv symbolizuje spokojenost a zamilovanost. Dívka je 

umístěna za chlapce a z jejího těla vidíme pouze hlavu a ruku, kterou ho objímá. Toto 
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gesto značí pouto mezi dvěma osobami. Dívka si tak na chlapce klade nárok a dává 

okolí najevo, že jí patří (Pease 2011, s. 293). Hlavu si opírá o jeho rameno. Nakloněná 

hlava symbolizuje zaujatost, široký dívčin úsměv odhalující zuby zase radost a štěstí 

(Pease 2011, s. 80). Zamilovanost dvojice umocňuje řetízek, který má na krku chlapec. 

Řetízek je dárek časopisu pro čtenářky. Jde o srdce, symbol lásky, které je možné 

rozdělit na dvě části. Nosit jej tak mohou oba ze zamilované dvojice. Na každé půlce je 

nápis „I love you“33. Řetízek je zde tedy symbolem lásky, oddanosti a pouta mezi 

partnery. Motiv lásky je ještě umocněn barvou růžového pozadí. Tato barva je 

symbolem lásky a konotuje romantiku. Jednotlivé znaky jsou tak použity 

v romantickém kódu. 

Jednotlivé titulky nejsou s fotografií nijak spjaty. Odkazují k různým tématům 

uvnitř časopisu a netvoří tak jednotnou linii. Nelze ani říci, že by jeden z titulků byl 

dominantnější a určoval tak významnost konkrétnímu tématu. Týkají se ale 

partnerských vztahů: „Můj kluk pije“ (Dívka 2/1997), „10 tipů k flirtování“ (Dívka 

2/1997), „St. Valentine´s Day“ (Dívka 2/1997), vzhledu – „Jak na akné“ (Dívka 

2/1997), „Barevné paruky“ (Dívka 2/1997), známých osobností – „Top Models“ (Dívka 

2/1997) a zábavy – „Poslední šance vyhrát zájezd do Beverly Hills“ (Dívka 2/1997). Jde 

o znaky reprezentovaného životního stylu dívky, mezi jehož hlavní náplň patří tyto 

oblasti. Celková kompozice však vyznívá neuspořádaně, neotřele a různorodě. Což 

může být dalším znakem normativního požadavku na dívku a její vlastnosti. Na základě 

fotografie se lze domnívat, že významnou roli ve světě dívky hraje právě partnerský 

vztah. 

                                                 
33 Výraz „I love you“ znamená v českém překladu „Miluji, Tě!“. 
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11.1.2 Sémiotická analýza redakčních příspěvků 

VIZÁŽ  

 „Power of shine“ (Dívka 4/1997, s. 8-9) 

 

Obr. č. 2: Power of shine (Dívka 4/1997) 

 

Hlavními znaky, které nesou význam, jsou fotografie dívky, její řeč těla 

a oblečení. Význam těchto znaků je rozšířen textem, který definuje, co se jednotlivé 

znaky snaží čtenářce sdělit. Znaky označují dívčinu feminitu, tedy požadavky na její 

ideální vzhled a identitu. 

Při prvním pohledu na dvojstranu vidíme osm fotografií jedné a té samé dívky, 

která má na sobě pokaždé jiný typ oděvu. Dívka je vysoké, štíhlé postavy, má delší 

hnědé vlasy. Oči má nalíčeny decentně, výrazným prvkem na její tváři jsou zejména 

rudé rty. Text je uveden titulkem „Power of shine“ (Dívka 4/1997, s. 8). Což, přeloženo 

do češtiny, znamená „Síla lesku“. Pozadí fotoeditorialu tvoří neutrální barvy, aby 
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vynikla barevnost jednotlivých kousků oblečení. V tomto případě vidíme zejména 

sukně, krátká trika do pasu odhalující dívčino tělo, šortky a boty na podpatku. 

Fotografie dívky, která je najatou modelkou, reprezentují tradiční představu 

dívčího vzhledu typického a přijatelného v kontextu časopisu. Vidíme celou její siluetu, 

pro dívčin vzhled je tak důležité celostní pojetí její postavy. Důraz je kladen na její 

dlouhé, štíhlé nohy odhalené na pěti z osmi fotografií. Další odhalenou částí těla je 

dívčino břicho. Důležité jsou rovněž pózy, do kterých je dívka stylizována. Je zřejmé, 

že byla vyfotografována tak, aby co nejvíce vynikala její štíhlá postava a aby působila 

svůdně. Fotografie, kde má dívka založeny ruce v bok, představuje asertivitu 

a nezávislost (Pease 2011, s. 260). Póza je často používána v případě, že na sebe chtějí 

ženy nebo muži upozornit a často se používá právě v modelingu, kdy se fotografové 

snaží zdůraznit štíhlost. Dívka se na všech snímcích usmívá, a jelikož úsměv 

symbolizuje radost a spokojenost (Pease 2011, s. 70), lze se domnívat, že i ona je 

šťastná a spokojená. Sama se sebou, ale zejména s oděvy, které má na sobě a nějakým 

způsobem jí dodávají sebevědomí.   

Oblečení zde funguje jako nástroj pro zdůraznění dívčích křivek: „ke kabátku 

patří úzké kalhoty, které přirozeně zvýrazňují dlouhé štíhlé nohy.“ (Dívka 4/1997, s. 9), 

„tričko hezky přilne na tělo.“ (Dívka 4/1997, s. 9), „v kraťounké modré vlněné sukničce 

zaručeně okouzlíš nejenom svého přítele.“ (Dívka 4/1997, s. 9). Samo o sobě je 

symbolem dívčího těla, jelikož jsou mu přisuzovány personifikované vlastnosti: „sexy 

bílá igelitová bunda.“ (Dívka 4/97, s. 9), „slušivý propínací kabátek.“ (Dívka 4/1997, 

s. 9), „odvážná průhledná igelitová vestička.“ (Dívka 2/1997, s. 2). Červená barva 

symbolizuje vášeň, smyslnost a sexualitu (Danesi 2002, s. 41). Pokud ji tak dívka zařadí 

do svého šatníku, bude vyzařovat přesně tyto vlastnosti. 

Reprezentace životního stylu v analyzovaném fotoeditorialu je zaměřena na 

dívku a přijetí její sexuality. Je zde zasazena do role sexuálního objektu. Pouze v této 

stylizaci si může připadat okouzlující a sebevědomá, což naznačují pózy modelky. Tělo 

a oblečení jsou zdůrazněny, slouží jako její zbraň pro zaujetí okolí. Podporován je tedy 

mýtus krásy (viz. Naomi Wolf v kapitole 6.3.). Nákupem nabízených módních kousků 

se může zařadit do skupiny dívek, které si jsou vědomy své sexuality. Není tedy malou 

holčičkou, ale vyzrálou ženou, což v kontextu časopisu cíleného na dospívající ve věku 

15 až 19 let vyznívá paradoxně. Období pubescence je sice chápáno jako doba 
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dospívání, ale v dívce převládá ještě výrazně její dětská stránka, kterou se tato stylizace 

do sexy divy snaží potlačit. Uvědomění si vlastní sexuality a toho, že skrze své tělo 

může dívka upoutat muže, zvyšuje její šance při hledání ideálního partnera.  

„The Magic Night“ (Dívka 4/1997, s. 70-71) 

 

Obr. č. 3: The Magic Night (Dívka 4/1997) 

 

Analyzovaný text je svojí konotací podobný tomu předchozímu, avšak důležitý 

je zde nový znak, a tím je postava chlapce. Mezi interpretované znaky znovu řadím 

modelku a její oblečení, doplňující text a kompozici textu. Zvolený redakční příspěvek 

se vztahuje k radám na oblečení, jež se hodí na večírek. Uveden je titulkem „The magic 

night“ (Dívka 4/97, s. 70), v překladu tedy „Kouzelná (magická) noc“, který v sobě 

konotuje něco nadpozemského, budí dojem očekávání a splnění tajných přání. 

Kompozice analyzovaného materiálu reprezentuje životní styl jako zábavu, jejíž náplní 

je seznamování se s druhým pohlavím: „Jak skvěle strávit volný večer? Nejlepší je jít se 

odvázat. A když pořádný odvaz, tak s perfektní partou, v perfektním klubu 

a v perfektním ohozu. Jeden ze způsobů, jak prožít skvělou a kouzelnou noc.“ (Dívka 

4/1997, s. 71). Volba vhodného oděvu je tak spojována s nezapomenutelným zážitkem, 
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který prožití noci v klubu slibuje. Zdůrazněna je jeho funkce jako prostředku 

k okouzlování a zaujetí okolí. 

Kompozice textu není konzistentní. Ačkoliv je stylizován do uzavřeného 

prostředí, zřejmě do klubu, ke kterému odkazuje titulek. Vidíme chlapce a dívku, jejichž 

jednotlivé fotografie jsou odděleny červenými čárami. Naznačují tak oddělení ženského 

a mužského světa, v němž je dívka kořist a muž lovec. Tuto konotaci zdůrazňují 

zejména jednotlivé stylizace obou modelů. K jednotlivým oddílům je pak přidán 

popisek oblečení a u dívky navíc to, co zvoleným oděvem dává najevo sama o sobě. 

Popisky jsou zasazeny do červených kruhů a text je napsán černě. Obě tyto barvy 

poutají pozornost. Ve společné kombinaci tedy zaujmou. Zároveň je červená symbolem 

vášně, sexuality a smyslnosti (Vysekalová et al. 2012, s. 168). 

Chlapec je oblečen ležérně, v mikině a džínách. K jeho oděvu nejsou 

připojovány žádné citově zabarvené výrazy, jde o prostý popis toho, v čem je oděn: 

„žlutou mikinu s nápisem na zádech zdobí manšestrové sedlo…“ (Dívka 4/1997, s. 70), 

„černá mikina má efektní barevné pruhy.“ (Dívka 4/1997, s. 71). Postava chlapce zde 

není použita kvůli tomu, aby ilustrovala aktuality z módního světa, ale funguje zde jako 

znak dívčiny touhy a zájmu. Muž je lovec a tuto stylizaci vykreslují i zvolené pózy. Na 

jedné fotografii stojí zády a dívá se do dáli. V jeho zorném úhlu je postava dívky. Na 

fotografii uprostřed sedí s rozkročenýma nohama, má jemně nakloněnou hlavu dopředu, 

přivřené oči a odhodlaný výraz. Symbolizuje zvíře, které je ve střehu a je připraveno ke 

skoku a následnému ukořistění. Třetí snímek jej vykresluje v příznivější podobě. 

Chlapec se opírá o stolek a oči má zvednuty zasněně nahoru. Něco, co není na fotografii 

přítomné, si vyžaduje jeho pozornost. 

Druhou důležitou postavou je sama dívka. Oblečena je na všech snímcích do 

přiléhavých kalhot a blůz, které odhalují její tělo. Důležité jsou pózy postavy a výraz 

obličeje. Má přivřené oči, zvednuté obočí, rty mírně pootevřené nebo semknuté a spíše 

našpulené. Její obličej konotuje smyslnost, touhu a přístupnost. Snímek, na němž leží 

dívka na gauči, je plný očekávání. Má mírně zvednutou hlavu a celá kompozice 

naznačuje, že na někoho čeká. Na dalších snímcích dívka stojí a ruce má zvednuty 

nahoru nebo položeny podél těla, čímž zdůrazňuje jeho siluetu. Překřížené nohy ji dělají 

štíhlejší a často se tato póza využívá právě v modelingu. Oblečení je znakem její 

sexuality. Jeho správná kombinace umožní dívce vyjádřit přístupnost, sebevědomí, 
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sexualitu a zdůrazní křivky ženského těla: „jsem dravá a odvážná – to i beze slov o tobě 

řekne super sexy průsvitná halena, pod kterou to chce nějaký hezký kousek spodního 

prádla“ (Dívka 4/1997, s. 70), „krátký sametový top hezky zvýrazní tvé křivky. Jsi 

prostě kočka k pohledání.“ (Dívka 4/1997, s. 70), „toužíš být středem pozornosti 

a okouzlit každého, kdo se ti připlete do cesty? Tak to chce něco pořádně divokého. 

Nohy ti „obtáhnou“ kalhoty z hadí kůže.“ (Dívka 4/1997, s. 71), „nech svůdně 

rozepnutých pár knoflíků.“ (Dívka 4/1997, s. 71), „stačí jeden rafinovaný prvek, jakým 

je vykrojený spodek s řetízkem.“ (Dívka 4/1997, s. 71). 

Dívka jako osoba je redukována na tělo, jež je objektem mužské touhy. 

Normativem feminity je pak vypadat dostupně a sexuálně přitažlivě. Na odiv jsou 

dávány jednotlivé části těla, které přitahují mužské pohledy – prsa, zadek, břicho. Tyto 

části už od pradávna patří k významným součástem ženy, nejenom proto, že ji od 

mužského pohlaví odlišují, ale zejména proto, že symbolizují plodnost a jsou znakem 

kvalitního ženství (Koudelka et al. 2012, s. 5). V tomto kontextu ale není na dívku 

nahlíženo jako na dobrou rodičku na základě jejích fyzických znaků, ale tělo je chápáno 

jako nástroj k ukojení mužské touhy. Životní styl je pak reprezentovaný jako proces 

přijímání vysoce femininní identity, kde je nejvíce oceňována dívčina sexualita. Pokud 

bude schopna dát svému okolí najevo, že si uvědomuje vlastní ženství a dá jej na odiv, 

přinese jí to kýžený úspěch a spokojenější život. 
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„Oči jako magnet“ (Dívka 10/1997, s. 10-11)  

 

Obr. č. 4: Oči jako magnet (Dívka 10/1997) 

 

Nalíčený obličej je v kontextu časopisu Super Dívka znakem sexuální 

atraktivnosti dívky. Nepodtrhuje její romantickou stránku, ale označuje její sexualitu. 

Analyzovaný text přináší rady na líčení a péči o obličej. Jednotlivými znaky jsou pak 

fotografie modelek a text, který snímky doprovází. Ten nabízí tři typy líčení. Na první 

polovině dvojstrany vidíme dívku s blonďatými vlasy a tento návod je uveden titulkem 

„Bad Girl“34 (Dívka 10/1997, s. 10), dalším typem je dívka s tmavými vlasy a návod je 

uveden titulkem „Magic Eyes“35 (Dívka 10/1997, s. 11) a trojici doplňuje opět blonďatá 

dívka, na níž se nabízí návod s názvem „Wild Vision“36 (Dívka 10/97, s. 11). Důraz je 

kladen zejména na transformaci očí, které jsou důležitou součástí dívčího obličeje. Oči 

všeobecně poutají pozornost, jelikož dokáží vyjadřovat emoce. V tomto případě však 

nejde o emoce, ale o vyjádření sexuální přitažlivosti. 

                                                 
34 Anglický výraz bad girl znamená v češtině zlobivá holka. 
35 Anglický výraz magic eyes znamená v češtině magické oči. 
36 Anglický výraz wild vision znamená v češtině divoká vize. 
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Zajímavé je sledovat, že produkty, kterými se má dívka nalíčit, nejsou nijak 

zdůrazňovány. Pro každou dívku a typ líčení existuje univerzální návod, podle něhož je 

třeba využít pouze rtěnku, tužku na oči, make-up, linky nebo stíny, tvářenku atd. Nejsou 

nabízeny konkrétní značky, dívkám není dáno na výběr z mnoha produktů. V první řadě 

tedy nejde o produkty samotné, ale zejména o finální výsledek, kterým je nalíčená tvář, 

jež podtrhuje její sexualitu.  

Barevná kompozice je zde příznačně spojena s typy, které líčení vytváří. Pro 

sekci „Bad Girl“ je zvolena červená barva, která symbolizuje vášeň, smyslnost 

a sexualitu (Danesi 2002, s. 41). Podtrhuje tak dojem „zlé holky“: „Ne každého kluka 

přitahuje typ sladké princezny. Jednoduše to riskni a zkus to jednou jako zlá holka“ 

(Dívka 10/1997, s. 11). Pro rady vztahující se k „Magic Eyes“ (Dívka 10/1997, s. 11) 

byla zvolena modrá barva. Ta je symbolem tajemnosti, mysterióznosti (Danesi 2002, s. 

41). Takto zvýrazněné oči pak budou přitahovat pozornost a vytvářet dojem neotřelosti 

a rozhodně zaujmou okolí, což je záměr, který se celkovým konceptem líčení sleduje: 

„Když zvolíš černou nebo tmavě šedou barvu, budou tvé oči opravdu magické 

a neodolatelné“ (Dívka 10/97, s. 11). Zelená barva, symbolizující klid a energii, byla 

zvolena pro sekci „Wild vision“: „Můžeš mít krásné oči, ale proč je nepodtrhnout? Zvol 

barvu stínů v tónech tvého oblečení“ (Dívka 10/1997, s. 11).  

Text nabízí zejména rady na zdůraznění a transformaci očí. Důležitým prvkem 

jsou ale rovněž nalíčené rty. Ty musí být především výrazné: „rty nalič hnědou rtěnkou“ 

(Dívka 10/1997, s. 10), „rty přejeď konturovací tužkou“ (Dívka 10/1997, s. 11), „rty 

obkresli konturkou a namaluj hnědou rtěnkou“ (Dívka 10/1997, s. 11). Rty, stejně jako 

oči, jsou považovány za důležitou součást ženského obličeje. Připomínají ženský 

pohlavní orgán a v mužích vzbuzují touhu. Jejich zvýrazněním se tak touha může 

znásobovat. Za naprostý standard je považována hladká pleť, dlouhé řasy a upravené 

obočí.  

„Zdá se ti, že pořád nemůžeš natrefit na toho správného kluka? A že když se 

objeví, tak si tě pořádně nevšimne? Chce to jen jedno – něčím zaujmout. Tak ho zkus 

uhranout třeba očima“ (Dívka 10/1997, s. 11). Perex je v tomto případě znakem 

genderového stereotypu, který řadí dívku do podřadné role vůči druhému pohlaví. Jejím 

hlavním úkolem je zalíbení se a na základě toho očekává ocenění své osoby. Vytvářen 

je tedy mýtus krásy (viz. kapitola 6.3). Zkrášlování by tedy mělo být náplní volného 
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času dívky, měla by jej brát naprosto automaticky, jelikož to po ní společnost, zejména 

její mužská část, vyžaduje. Dívka nalíčeným obličejem nedává svému okolí najevo 

postoj ke světu, nereprezentuje vlastní rozpoložení, ale snaží se zaujmout. Nedělá to 

sama pro sebe, ale pro pohledy ostatních lidí, aby se jí podařilo v tomto světě obstát. 

A zejména, aby konečně našla naplnění v partnerském vztahu, který je v kontextu 

analyzovaného časopisu velice důležitý. Výrazné líčení je v časopise znakem originality 

a odvážnosti. Diametrálně tak odlišuje „správné dívky“ od obyčejných čtenářek, které 

se s časopisem například poprvé setkaly. V rubrice Kosmetika se z nevinných děvčátek, 

které se ocitly v období dospívání a sžívají se se svojí sexualitou, stávají sexy divy. 

Nepreferuje se jemná, romantická, téměř dětská duše, ale naopak sebevědomá žena, 

která ví, že je předmětem zájmu druhého pohlaví a k jeho okouzlení potřebuje mít pod 

kontrolou svůj vzhled. Důležité je, aby vypadala starší, sebevědomější a zejména 

sexuálně atraktivní. Tím dává najevo, že už není nezkušenou dívkou, ale ví, jak 

zapůsobit. Jednoduše se z ní stává sexuální objekt, protože reprezentovaný vzhled 

konotuje svůdnost a provokativnost. 
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 „Chce to změnu“ (Dívka 4/1997, s. 40-41)  

 

Obr. č. 5: Chce to změnu (Dívka 4/1997) 

 

V časopise Super Dívka je v každém čísle věnována dvoustrana úpravě vlasů. 

Nabízejí se tipy na paruky a účesy pro různé příležitosti. Důležitými znaky 

v analyzovaném textu jsou samotné vlasy a jejich úprava. Skrze ně se završuje 

kompletní přeměna čtenářky v nové „Já“, které časopis reprezentuje. Zajímavým 

faktorem rovněž je, že většina modelek, na kterých byla změna účesu ilustrována, má 

krátké vlasy. Dívky s krátkými vlasy se objevují jako modely rovněž v rubrice Móda. 

Můžeme se tedy domnívat, že v 90. letech byly do ideálního vzhledu počítány i krátké 

vlasy. Všimnout si rovněž lze dvou dominantních barev, které vévodí celé kompozici 

textu. Opět se setkáváme s červenou a žlutou barvou. Jak již bylo uvedeno v analýze 

titulní strany, v těchto barvách je vyveden název časopisu (viz. Titulní strana jako brána 

do světa dívek kapitola 11.1.1). Symbolizuje charakteristiku správné dívky, která je 

časopisem formována. Tato dívka je vášnivá, odvážná a vědomá si své sexuality, což 

symbolizuje červená barva. Žlutá barva, která je symbolem energie a živosti, doplňuje 

celkový dojem o konotaci radosti a spokojenosti. V červenožluté kombinaci je rovněž 

titulek „Chce to změnu“ uvozující celý text (Dívka 4/1997, s. 40). Změna je v tomto 
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případě dost radikální, jelikož znakem dívky reprezentované časopisem je zejména 

originalita, snaha šokovat a vyčlenit se z davu všech ostatních. Znakem originality 

a odlišnosti jsou barvy: „Z ofinky vytáhni tři pramínky a pak je nastříkej barevným 

lakem.“ (Dívka 4/1997, s. 40), zajímavé doplňky: „Druhou stranu pěšinky sepni nad 

uchem barevnými sponečkami.“ (Dívka 4/1997, s. 40), neotřelá řešení: „Na tmavých 

vlasech hezky vyniknou nastříkané barvy podle vystřižené šablony.“ (Dívka 4/1997, 

s. 41).  

Produkty, díky nimž může dívka své vlasy upravit, nejsou nijak zdůrazňovány. 

Jsou začleněny do textu: „Doprostřed hlavy si nandej čelenku.“ (Dívka 4/1997, s. 40), 

„Účes ještě přelakuj, aby dobře držel“ (Dívka 4/1997, s. 40). Počítá se tedy s tím, že 

dívka vlastní jednotlivé doplňky i lak na vlasy nebo si je snadno pořídí. O produkty jde 

tedy až na druhém místě, prvotním záměrem textu je ve čtenářce vzbudit pocit, že 

doposud byla šedou myší bez originálního nápadu, a to je možná také důvod, proč si jí 

zatím nevšiml vysněný partner, nebo zůstávala bez povšimnutí okolí. Důraz je kladen na 

vzhled a na skutečnost, že by se svým vzhledem měla něco dělat. 
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„20 minut pro krásné tělo“ (Dívka 2/1997, s. 54-55) 

 

Obr. č. 6: 20 minut pro krásné tělo (Dívka 2/1997) 

 

Kromě nalíčeného obličeje a vhodného oblečení, je v časopise Super Dívka 

kladen důraz na štíhlou postavu. Tento apel není zřejmý jenom v sekci o oblékání, kdy 

je oblečení předváděno přímo na modelkách a ty jsou stylizovány do pozic 

zdůrazňujících dokonalé křivky. V šesti z dvanácti čísel se objevil seriál, jenž nabízel 

účinné posilovací triky pro krásnou postavu. Ve zbylých číslech se vyskytují redakční 

příspěvky věnující se zdravé stravě. V každém čísle se redaktorky zaměřují na jednu 

část těla – hýždě, boky, břicho, paže, stehna. Text vybraný k analýze přináší rady na 

posilování a zeštíhlování všech výše zmíněných partií těla. K ilustraci byla využita opět 

jedna zástupná dívka, pocházející z agentury Czechoslovak models (Dívka 2/1997, 

s. 54), jak je uvedeno v textu. Jako vzory tedy dívkám slouží modelky, jejichž profesí je 

vypadat přitažlivě a krásně dle reprezentovaných norem. Dívka je stylizovaná do pozic 

ilustrujících posilovací cviky. Štíhlost, která je z medicínského hlediska definována 

nízkým procentem tuku, je zde znakem dokonalého a krásného těla. Jak ostatně 

naznačuje i titulek analyzovaného textu: „20 minut pro krásné tělo“ (Dívka 2/1997, 

s. 55). Krásné tělo ve spojení s fotografiemi cvičící modelky reprezentuje obraz 
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přijatelného vzhledu dívky. Pokud tedy chce být krásná, měla by se starat i o svoji 

postavu. Cvičení je tak znakem aktivního životního stylu. Zároveň je reprezentace 

životného stylu spojována s potěšením, jelikož „cvičící“ modelka má na tváři úsměv, 

který konotuje dobrou náladu. Pokud se tedy dívka bude řídit nabízenými radami, může 

se stát spokojenější. Formování postavy však nemá sloužit k zdravějšímu tělu, ale 

zejména k tomu, aby si čtenářka mohla dovolit nosit působivé oblečení, které podtrhne 

křivky těla: „Jaro tu bude cobydup a s ním krátké sukně, svetříky apod. Když si po dobu 

dvou týdnů každý den 20 minut zacvičíš, budeš vypadat skvěle v jakémkoliv odvážném 

hadříku“ (Dívka 4/1997, s. 54), „Budeš moci nosit odvážnější a těsnější šaty, aniž by ses 

v nich cítila nesvá. (Dívka 4/1997, s. 55). Cvičení je rovněž spojováno s energií, kterou 

díky němu lze získat. Nikoliv ale energii na rozmanité úkoly, učení, přístup k životu, ale 

zejména na zábavu: „Budeš mít víc energie a budeš tak moct víc ponocovat a častěji 

chodit do klubů. Nebudeš už tak unavená a vyčerpaná.“ (Dívka 4/1997, s. 55). 

Na první místo je tak opět stavěn vzhled, zejména jeho dokonalé křivky. Každá 

rada jakoby byla zásekem dláta do sochaného ideálu. Skrze módu, kosmetiku a cvičení 

je budován narcistní vztah k vlastnímu tělu, který ale postrádá jakékoliv emoce. K tělu 

se přistupuje pouze jako ke schránce, jejíž dokonalost zajistí potěšení okolí a přitáhne 

pozornost druhého pohlaví. To, co je uvnitř, zdá se, nikoho příliš nezajímá. 

„Hedvábná krása“ (Dívka 4/1997, s. 28)  

 

Obr. č. 7: Hedvábná krása (Dívka 4/1997) 
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K doplnění reprezentace životního stylu skrze vizáž jsem do analýzy zařadila 

tzv. advertorial. Nikoliv z toho důvodu, abych upozornila na výskyt reklamy v časopise, 

ale jelikož je na něm trefně ilustrován normativ feminity. Text je reklamou na výrobky 

společnosti Braun, která se zabývá výrobou depilačních a epilačních strojků.37 

Produkuje tedy segment určený ženám k péči o jejich pokožku a vzhled. V textu vidíme 

fotografii ženy, která je oblečena v noční košili, sedí na taburetce a holí si nohy. 

Přístroj, který drží v ruce, se podobá těm, které pocházejí od značky Braun a jejichž 

fotografie jsou rovněž součástí redakčního příspěvku. Materiál pak následně obsahuje 

rady, jak se nejlépe zbavit nežádoucího ochlupení – holení, depilační krémy, voskování, 

vytrhávání, elektrolýza či epilátory (Dívka 4/1997, s. 28). Právě k těmto úkonům lze 

zakoupit inzerované produkty od značky Braun. Text nese název „Hedvábná krása“ 

(Dívka 4/97, s. 28). Hedvábí je látka, která je na dotyk jemná. Krása zde zastupuje 

pokožku. Spojení tak konotuje pocit jemné, hladké, tedy téměř dětské pokožky, kterou 

by dívka měla vlastnit. Tato podoba pokožky se považuje za společensky přijatelnou. 

Jemná pleť zbavená ochlupení je mezi ženami považována za normu. Zbavování se 

tělesného ochlupení jako norma feminity se formovala ve Spojených státech mezi lety 

1915-1945 (Basow 1991, s. 83). Mezi masu se tento trend rozšířil zejména díky 

reklamám v lifestylových časopisech pro ženy jako např. Haarper´s Bazaar a v knihách 

o kráse. Reklamy měla na starosti zejména firma Gillete, jež v roce 1915 vyrobila první 

holicí strojek pro ženy. Dámské ochlupení pak bylo považováno za nadbytečné 

a nechutné. Ke zbavování se ochlupení byly ženy donuceny společenským tlakem 

a zvyšujícím se objemem reklam a výrobků pro tuto specifickou oblast. Ženy se na 

základě této normy začaly odlišovat od mužů a jejich oholená těla se stala znakem 

atraktivity a mladistvosti. Ženská těla se začala rámcovat jako přijatelná, pokud byla 

zbavena své přirozenosti (Basow 1991, s. 89). Časopis Super Dívka tedy v tomto 

případě nevytváří nový požadavek na normu ženského těla, pouze na základě inzerce 

velkého výrobce tento trend podporuje. A to zejména díky tomu, že jej spojuje s krásou 

a lepším sebevědomím: „Nežádoucí množství dotěrných chloupků může způsobovat i 

ztrátu sebevědomí.“ (Dívka 4/1997, s. 28), „Cítit se dobře v každé roční době – mít 

krásně hladké, heboučké tělo chceš nejen v létě, ale celý rok. Pěkná pleť bez chloupků 

prostě patří k věci.“ (Dívka 4/97, s. 28). 

                                                 
37 www.braun.cz 
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VZTAHY 

V časopise Super Dívka bylo čtenářce a jejímu vztahu k osobě opačného pohlaví 

věnováno velké množství prostoru. Jednou rovinou reprezentace vztahu je jeho 

heterosexuální rovina. Ani v jednom čísle se neobjevuje tematika tzv. jiné lásky38 

(dívky k dívce). V ideálním světě, nebo spíše v životním stylu reprezentovaném 

časopisem Super Dívka, jiný vztah nežli ten mezi dívkou a chlapcem neexistuje. 

Zdůrazňován není ani přátelský vztah mezi dvěma dívkami. Vyskytuje se jako pozadí 

pro zápletky ve fotorománech či povídkách, ale většinou končí rozepří, jelikož druhá 

dívka je automaticky sokyní v lásce a je třeba proti ní bojovat (McRobbie 1991). 

Redakční příspěvky týkající se dívky a jejího vztahu k druhému pohlaví jsou dvojího 

typu. Jedny se týkají triků a rad na jeho získání neboli flirtovací techniky, druhé se 

zaměřují na podrobné instruktáže vztahující se k pohlavnímu styku. Jde o akt samotný, 

či neškodnější praktiky ve formě pettingu, orálního sexu apod.  

Důležitost dívky a jejího vztahu je ještě znásobena tzv. seznamkou. Ta tvoří 

součást každého měsíčního vydání a je jí věnováno hodně prostoru. Tím se partnerský 

vztah stává důležitým znakem životního stylu dospívající dívky, jelikož je kladen důraz 

na jeho nutnost a čtenářky by se tak měly ze všech sil snažit si nějaký vztah tzv. 

„opatřit“. 

                                                 
38 Dívky k dívce (McRobbie 1991) 
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„10 triků k flirtování“ (Dívka 2/1997, s. 22-23) 

 

Obr. č. 8: 10 triků k flirtování (Dívka 2/1997) 

 

Hlavními znaky textu jsou fotografie dívky a chlapce a barevná kompozice. Té 

vévodí růžová barva, která je symbolem lásky a konotuje tak romantickou představu 

o partnerském vztahu. Tuto představu posilují rovněž fotografie, na nichž je zachycena 

dívka a chlapec v intimních a něžných pózách (polibek, dívka upravuje chlapci vlasy). 

Samotná náplň analyzovaného textu, který je uveden titulkem – „10 triků k flirtování“ 

(Dívka 02/1997, s. 22-23) se vztahuje k radám na seznamování. Díky nim může 

nezkušená čtenářka celým tímto procesem vítězoslavně projít. Cílem textu je naučit 

dívku, jak si získat chlapce. V kontextu časopisu Super Dívka je seznamování čistě 

dívčí věc. Setkáváme se určitou emancipací, kdy dívka přebírá dominantnější roli 

a snaží se osvojit techniky, které ji v tomto ohledu mohou pomoci. Tím ale její 

dominance a nadřazenost končí, jelikož jednotlivé rady ji opět uvádějí do stereotypního 

prostředí, ve kterém má muž funkci hodnotitele a někoho, komu je třeba být po vůli. 

Tyto texty jsou pak nositelé patriarchální ideologie, v níž dominantní postavení ve 

společnosti zastávají muži. Seznamování se s druhým pohlavím pak u dívky konotuje 

stres, možné selhání a ztrapnění se, pokud nebude provedeno správně a dle mužových 
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priorit – „jakmile se začneš litovat, že ty máš pořád smůlu a že jsi ta největší chudinka, 

můžeš si být skoro jistá, že o správného kluka nezavadíš.“ (Dívka 2/1997, s. 22), 

„nastuduj minipříručku Dívky o flirtování a seznamování už pro tebe nebude nic 

nemožného.“ (Dívka 2/1997, s. 22), „i když se některému chlapci líbíš, seznámení 

ztroskotá na tom, že trémou nejsi schopná ze sebe vysoukat ani to, jak se jmenuješ.“ 

(Dívka 2/1997, s. 22). Dívka může chlapce tzv. “sbalit“ pokud na něj uplatní ženské 

zbraně jako úsměv: „vykouzli krásný úsměv, to bude stoprocentně nejlepší.“ (Dívka 

2/1997, s. 22), „úsměvem nic nezkazíš. Usměj se jak v reklamě na zubní pastu a během 

deseti minut se za tebou otočí chlapci z té partičky.“ (Dívka 2/1997, s. 22), oči: „co 

nejrychleji navaž oční kontakt, ať ti nevychladne.“ (Dívka 2/1997, s. 22) či křivky: 

„překřiž ladně ruce a nohy, tohle gesto funguje na kluky jako hotový magnet.“ (Dívka 

2/1997, s. 23). Další z možností, jak upoutat pozornost a vzbudit zájem, je naprosté 

pohroužení se do chlapcových zájmů a potřeb. Dívka by si měla zapamatovat všechny 

jeho záliby: „zapiš si o něm všechno, co víš, před schůzkou si to přečti a jsi dokonale 

připravená na setkání. Chlapci, po kterém jedeš, udělá určitě dobře, když si budeš 

pamatovat, za které družstvo hraje.“ (Dívka 2/1997, s. 23). S chlapcovými potřebami 

pak souvisí další rada, a tou jsou lichotky, kterými by ho dívka měla častovat: „řekni 

mu, že je nejlepší.“ (Dívka, 2/1997, s. 23), „nejlepší je, když začneš obdivovat jeho 

tělo.“ (Dívka 2/1997, s. 23). 

Texty týkající se flirtování tak konotují romantickou představu o lásce 

a zdůrazňují nutnost být součástí partnerského vztahu. Po přeměně v sexy divu skrze 

rady o módě a líčení je dívka připravena ucházet se o chlapce. Tento proces se jeví 

navýsost problematický, jelikož jejím úkolem je zvládnout různé techniky, kterými si ho 

může tzv. omotat kolem prstu. Využít k tomu může své tělo, na němž zdůrazní 

přednosti. A zároveň se může pokusit okouzlit svého osudového chlapce vědomostmi 

o jeho zálibách a osobě. 
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„Něžné doteky“ (Dívka 10/1997, s. 40-41)  

 

Obr. č. 9: Něžné doteky (Dívka 10/1997) 

 

Druhou rovinu redakčních příspěvků vztahujících se k opačnému pohlaví jsou 

samotné návody či popisování pohlavního styku. Od nevinného mazlení, přes různé 

praktiky zahrnující např. orální sex, až po samotný akt. Již kompozice zvoleného 

analyzovaného textu naznačuje, že se k aktu nepřistupuje živočišně a popisované 

praktiky nekopírují scény z pornofilmů, ale nabízené materiály konotují romantiku 

a něhu. Důležitými znaky jsou romantické zobrazení dívky a chlapce na fotografiích, 

zvolená barva pozadí a titulku, spojení „něžné doteky“ a perex, který vykresluje 

milování jako vyvrcholení pravé lásky: „Milování je krásným vyvrcholením tvého 

vztahu. Je to fajn, když se miluješ s někým, o kom stoprocentně víš, že tě má rád.“ 

(Dívka 10/1997, s. 41). 

Fotografie dvojice konotují zamilovanost a důvěrný vztah mezi párem. 

Dominantní je fotografie v pravé části textu, která je stylizovaná do ochranitelského 

gesta. Oba z dvojice mají skloněné hlavy, dívka se dotýká chlapcova těla, což značí, že 

svému okolí dává najevo nárok na jeho osobu (Pease 2011, s. 293). Zbylé fotografie 

dotvářejí celkovou intimní konotaci textu. Při sexuálním styku jsou tak důležité city 

a vzájemná souhra dvojice. 
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Stejně jako v případě seznamování je opět dívce nabízena příručka, kterak 

postupovat v důležitém životním okamžiku. Časopis otevírá a přibližuje čtenářkám svět, 

který byl pro ně do té doby velkou neznámou, a o němž se prozatím nemusely dozvědět 

od svých rodičů, ve škole či od vrstevníků. Může mít tak výchovný charakter a uvést 

dívku do všech náležitostí, které sebou zahájení aktivního sexuálního života nese (Patee 

2004; Radway 2005). A to s výrazně podrobným návodem: „uchop jeho penis do ruky 

a masíruj jemně, ale důrazně.“ (Dívka 10/1997, s. 40), „namoč si ruce, pak uchop do 

jedné ruky jeho varlata a do druhé tělo jeho penisu.“ (Dívka 10/1997, s. 40), 

„nejpohodlnější je milovat se v misionářské pozici, ale i zde můžeš experimentovat –

 zvedni nohy a polož mu je na ramena.“ (Dívka 10/1997, s. 41). Negativní stránka textu 

je obsažena v robotickém chování, jež je dívce reprezentováno i v naprosto běžné věci, 

kterou sex je. Může ve čtenářkách vyvolat pocit, že pokud se nebudou chovat 

a postupovat podle zmíněných rad, mohou selhat a v očích muže se tak shodí. Očekává 

se od nich, že budou nejenom dobře vypadat, ale v ložnici se z nich stanou sexuální 

bohyně. 

V jednotlivých radách je ale rovněž zřejmý kód romantiky (McRobbie 1991), 

v němž jsou vytvářeny: „S intimními doteky plnými něhy můžeš báječně prožívat se 

svým chlapcem lásku. Zkus to a vychutnej mazlivé dobrodružství.“ (Dívka 10/1997, 

s. 40). Zejména však stereotypně zasazují dívky do role utěšitelky. Návody jsou psány 

tak, aby dívka nepřinášela potěšení sobě, ale hlavně svému partnerovi: „jestli chceš 

zjistit, co tvému milenci dělá dobře, není nic lepšího než pomalá, pohodlná masáž.“ 

(Dívka 10/1997, s. 40), „ve stádiu milostné předehry není důležité, kde se ho dotýkáš, 

ale jak se ho dotýkáš.“ (Dívka 10/1997, s. 40), „dráždi ho – když pohne hlavou nebo 

rukama, svůdně se svíjej.“ (Dívka 10/1997, s. 40). 

Otevřenost v otázce sexuálního života je tak dalším normativem feminity, 

dívčiny identity, a tedy životního stylu, který časopis reprezentuje. Zároveň však 

časopis reprezentuje sex jako mechanický akt, jemuž předchází dlouhé přípravy: „před 

onou nocí nejez nic těžkého, ani nejez česnek.“ (Dívka 10/1997, s. 40), „důležitá je 

čistota, čistě povleč postel, na sebe a na ložní prádlo nastříkej vanilkový extrakt, zapal 

svíčky.“ (Dívka 10/1997, s. 41). Vytrácí se z něj jakákoliv živočišnost a spontánnost. 

Spíše konotuje scény z romantických filmů či dívčích románů. A v neposlední řadě je 

zde zřejmá dominance mužské postavy, která je považována za tu zkušenější. Potvrzuje 
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se tedy reprezentace patriarchální ideologie. Dívka je ta, která svoji roli musí zvládnout 

na jedničku, aby v očích chlapce obstála, musí ovládat techniku a vystupovat jako 

sexuální bohyně, která dovede svůj protějšek uspokojit. 

CELEBRITY 

 

Obr. č. 10: Rozhovor s kapelou No Mercy (Dívka 4/1997) 

 

Informace o celebritách, jak ukázala obsahová analýza (viz. podkapitola 9.2.1), 

tvoří důležitou část časopisu. Super Dívka nepřináší téměř žádné informace o filmových 

či hudebních novinkách, většina redakčních příspěvků obsahuje střípky z osobního 

života populárních osobností (povedené/nepovedené vztahy, trápení spojené se slávou 

atd.): „Cindy39 má starosti“ (Dívka 2/1997, s. 2), „Lee Baxter – moje sestra neslyší“ 

(Dívka 2/1997, s. 2), „Alicia40 na scestí“ (Dívka 2/1997, s. 2). V každém čísle se rovněž 

vyskytují jeden až dva rozhovory s populárními osobnostmi (kapely Tic-Tac-Toe 

4/1997, Kelly Family 10/1997, Mc Eric a Barbara 2/1997, No Mercy 4/1997, Mark 

Owen  10/1997 apod.). Mezi herci a herečkami se objevují např. George Clooney, Brad 

Pitt, Bruce Willis, Sharon Stone, Melanie Griffit. Známé osobnosti nereprezentují 

životní vzory pro dívky, skrze oblékání či styly líčení, jelikož se od nich věkově 

                                                 
39 Modelka Cindy Crafford. 
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vzdalují. Reprezentují však životní styl, který je spojen s idealizovaným světem 

showbyznysu. Celebrity jsou nositelé hodnot jako bohatství, úspěch či luxus. 

Symbolizují svět, ve kterém se tzv. dějí zázraky a úspěch je dostupný pro všechny bez 

výjimky. Ke hvězdám je přistupováno jako k hrdinům, protože ačkoliv pocházeli 

z nuzných poměrů, nakonec dokázali vlastní pílí a úsilím získat bohatství a slávu. K této 

představě slouží zejména medailonky slavných osobností či rozhovory. Jednotlivé 

redakční příspěvky, věnující se známým osobnostem, představují až zbožnou úctu ke 

statusu celebrity. Úspěch a sláva sebou totiž nesou závist od těch, kterým se v životě 

příliš nedaří. Značná je tedy jejich idolizace: „Úspěch a sláva sebou nesou zlobu 

a nenávist. O tom všem by mohli kluci z No Mercy vyprávět.“ (Dívka 4/97, s. 66-67), 

„Proč nám lidé nepřejí úspěch a nepřestanou si už o nás konečně vymýšlet všechny ty 

lži?“ (Dívka 4/97, s. 66-67). 

Časopis Super Dívka reprezentuje čtenářkám skrze celebrity ideální svět, v němž 

hraje důležitou roli pevná vůle, hodiny práce, které však přinášejí potěšení v podobě 

bohatství, úspěchu a slávy. Dívkám je však tento svět příliš vzdálený na to, aby se s ním 

mohly ztotožňovat. Spíše je z jejich běžného života zavádí do prostředí snění 

a romantických představ, než aby jim reprezentoval životní styly, které si mohou vzít za 

své a budovat na jejich základě vlastní identitu. 

11.1.3 Interpretace výsledků sémiotické analýzy časopisu 

Super Dívka 

Časopis Super Dívka patřil v roce 1997 českému vydavatelství Quatro Plus. 

Vyznačoval se tak především obsahem, který vycházel z českého prostředí. Tento fakt 

měl zřejmě vliv i na jeho podobu a zpracování témat. Obsahová analýza stanovila 

nejčastější témata. Ta se týkala vizáže, celebrit a partnerských vztahů. Sémiotická 

analýza pak ukázala, že spíše než lifestylový časopis připomíná magazín Super Dívka 

obrázkové vydání dívčích románů, v němž se značí ideologie feminity, genderu 

a patriarchální společnosti.  

Dívčí romány mají vždy jednu hrdinku, která stojí proti všem a jež ve finále 

potká svoji osudovou lásku. Cesta k tomuto šťastnému konci mnohdy vede přes různá 

                                                                                                                                               
40 Herečka Alicia Silverstone. 
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úskalí a nástrahy. V kontextu časopisu Super Dívka za ně lze považovat vzhled 

čtenářky. Ke čtenářce je přistupováno jako k nepopsanému listu papíru, který teprve až 

po přečtení časopisu nabyde svých jasných obrysů. Náplní životního stylu dívky má být 

vytváření a přijetí feminity, která je vysoce sexualizovaná. V tomto případě nehrají 

důležitou roli intelektuální vlastnosti či vybrané způsoby, ale zejména vlastní tělo 

sloužící jako prostředek k ukojení touhy, jež představuje zisk chlapce. Skrze dobře 

padnoucí oblečení zdůrazňuje dívka své štíhlé tělo (Currie 1999). Štíhlost je tedy 

normativem krásy, který je v časopise Super Dívka reprezentován skrze modelky. Ty 

slouží jako vzor, který může dívka následovat (Massoni 2004). Oblečení a kosmetika se 

následně nabízí jako nástroj pro zdůraznění dívčí sexuality. Slouží zejména k tomu, aby 

se ze čtenářky, která je ještě nevinnou dívkou, stala sexy diva. Preferují se vlastnosti 

jako odvážnost, originalita a neotřelost. Cílem je zejména odlišit se od zástupů „šedých 

myší“, symbolizovaných všemi ostatními dívkami. Skrze nabízenou feminitu přijímá 

dívka roli sexuálního objektu a s touto volbou je smířena na základě uspokojení 

vlastních potřeb. Ideologie feminity je vytvářena mýtem krásy, kdy jsou čtenářky 

přesvědčovány o tom, že uznání od okolí si vyslouží pouze tehdy, budou-li vypadat více 

žensky a tyto své přednosti dají na odiv (Wolf 2000). 

Značně idealizovaný obraz dívčího světa je reprezentován i skrze celebrity. 

Známé osobnosti nevystupují jako idoly, které by dívka mohla napodobovat v oblékání 

či kosmetice. Spíše reprezentují dokonalý svět, ve kterém se tzv. sny stávají skutečností. 

Reprezentují život, v němž jsou hodnoty jako úspěch, bohatství a sláva dostupné všem 

(McRobbie 1991).  Důraz se klade zejména na jejich životní příběhy mající stejný 

charakter jako celé vyznění časopisu. Z obyčejných lidí, kteří pocházeli většinou 

z nuzných poměrů, se staly osobnosti hodné obdivu. Za jejich slávou a úspěchem stojí 

píle a vytrvalost, lze je tedy považovat za metaforu životního stylu čtenářky. Pokud 

bude soustavně pečovat o své tělo a vzhled, což by mělo být hlavní náplní jejího času, 

může dosáhnout podobných hodnot. V jejím případě jde ale zejména o úspěch 

u chlapců, nikoli o světovou slávu.   

V dívčích románech hraje nejdůležitější roli láska. Mezi náctiletými dívkami 

jsou oblíbené i díky tomu, že jsou v nich velice obrazně vykreslovány sexuální scény. 

Stejný scénář lze pozorovat i v časopise Super Dívka. Pokud se čtenářce podaří překonat 

veškeré nástrahy (v podobě nedokonalého vzhledu), za odměnu se jí dostane 
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vytouženého chlapce. V tomto případě se ze sexy divy stává něžné stvoření hledající 

pravou lásku, která vrcholí romantickým milováním (Carpenter 1998; Durham 1998; 

Evans 1999; McCracken 1993; McRobbie 1991). Čtenářkám se nabízí reprezentace 

životního stylu, který podléhá ideologii patriarchální společnosti, ve které dívka hraje 

podřízenou roli. Ačkoliv Super Dívka vykresluje partnerské vztahy skrze romantický 

kód (viz. kapitola 6.3) a spojuje je se štěstím dívky, hlavní roli v nich nehraje ona, ale 

zejména chlapec (Morvayová, Plichtová 2004). Komplexní představa o vztahu je 

opředena romantikou, která souvisí se seznamováním a první zamilovaností, 

v sexuálních praktikách by se ale dívka opět měla projevit jako zralá žena. Skrze 

nabízené příručky se jí dostává podrobných návodů k tomu, jak chlapce uspokojit 

a udržet si jeho přízeň. Ideologie feminity zde tedy úzce souvisí s ideologií patriarchální 

společnosti.  

Životní styl reprezentovaný v časopise Super Dívka je neustálým bojem s vlastní 

nedokonalostí. Dospívající dívka se musí vyrovnat s reprezentací feminity, která ji velí 

co nejrychleji dospět a začít se chovat jako zralá žena. Podporuje v ní strach 

z neúspěchu a nenaplněného života, protože v případě, že na tuto roli nepřistoupí, 

nenajde své štěstí, jež je v časopise symbolizováno osudovou láskou.  
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11.2 BravoGirl! 

11.2.1 Titulní strana jako brána do světa dívek 

Číslo BravoGirl! (BG!41 4/2012) z nějž pochází vybraná titulní strana, vyšlo 22. 

3. 2012. Obsah časopisu je koncipován vždy na nadcházející měsíc. Na základě této 

skutečnosti, v případě zasazování titulní strany do širšího kontextu, nadále pracuji 

s označením „dubnové vydání“. Dubnové vydání je považováno za jarní, jelikož duben 

se řadí mezi jarní měsíce. Jaro konotuje příchod nové energie a života, protože se 

zejména vztahuje k přírodě, která se po zimě probouzí. S tím souvisí i láska, o níž se 

říká, že na jaře „nejvíc kvete“.  

 

Obr. č. 11: Titulní strana časopisu BravoGirl! 4/2012 

 

                                                 
41 V sémiotické analýze používám místo celého názvu časopisu BravoGirl! jeho zkratku, a to pro lepší 

přehlednost textu. 
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Na titulní stránce vidíme slečnu, která má blonďaté vlasy stažené do ohonu, což 

zdůrazňuje její výrazný obličej. Dívka má modré oči, upravené obočí a široký úsměv 

odhalující rovné bílé zuby. Oblečena je do jemných pastelových barev. Vidíme pouze 

trup a obličej dívky. Pozice symbolizuje bustu, což je sochařské ztvárnění hrudníku 

a hlavy. Ta dává vyniknout individualitě ztvárňovaného jedince. Dívka má na sobě 

zřejmě modrou košili, která je doplněna velkou šálou ve stejné blankytně modré. Barva 

očí a oblečení konotuje romantický vzhled dívky. Úsměv je indexem štěstí, 

spokojenosti, radosti či bezpečí (Pease 2011, s. 80). V jejích očích si můžeme 

povšimnout jakéhosi záblesku. Ten konotuje tzv. „jiskru v oku“, která se používá jako 

metafora pro zdraví, svobodu a elán, tedy příznaky spojované s mladými lidmi.  

Důležitým znakem je i barevná kombinace. Titulní straně dominuje růžová 

barva. Obsahuje ji nejenom název časopisu, ale je také součástí ostatních titulků, jimž 

tvoří barevný podkres. Dokresluje tím romantický vzhled dívky a celkovou jemnost 

jarního vydání. Růžová barva je symbolem klidu, ale zejména lásky (Vysekalová et al. 

2012, s. 170).  

Fotografie dívky není jediným dominantním prvkem celé titulní strany. Obálka 

obsahuje dva dominantní textové znaky. Jedním z nich je název časopisu. Ačkoliv se 

časopis jmenuje BravoGirl! tučným fontem je vyvedeno pouze spojení „GIRL!“. 

„Bravo“ je prázdné, splývající s pozadím stránky a zvýrazněny jsou pouze obrysy 

písmen.42 Tím na významnosti nabývá pojem „GIRL!“ (anglicky dívka). Název 

časopisu je umístěn do levého rohu stránky těsně nad hlavu dívky a naznačuje tím mezi 

nimi spojitost. Název zastřešuje představu o ideální dívce, již lze vidět na titulní straně, 

a jejím světě reprezentovaném časopisem. Řečeno s nadsázkou, přesně k tomuto ideálu 

by měla dívka směřovat. Vykřičník v názvu titulu jenom zdůrazňuje, koho se bude 

obsah časopisu týkat, a zároveň podtrhuje význam reprezentované dívky a jejího světa.  

Druhým důležitým jazykovým prvkem je hlavní titulek, který je dvoustupňový. 

Aby nepřekrýval tělo dívky na fotografii, je umístěn ve spodní části stránky, avšak od 

jejího obrazu není úplně odpoután. Barva písma, jíž je titulek vyobrazen, a název 

časopisu se shodují. Je jim tedy přičítána stejná důležitost.  

                                                 
42 Název časopisu zní oficiálně BravoGirl!, jelikož je dívčí verzí populárního německého časopisu Bravo, které se 

orientuje na teenagery a přináší zejména novinky ze světa celebrit a hudebního průmyslu (viz. www.bauermedia.cz). 

http://www.bauermedia.cz/
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„VIP43 tipy na super figury“ (BG! 4/2012) upozorňuje na důležité téma časopisu, 

které čtenářky v časopise naleznou. Slovo „figura“ je synonymem postavy. Konotuje 

však představu plastových figurín, na něž se v obchodech věsí oblečení. Ty jsou ikonem 

lidských těl, mají dokonalé křivky, jsou štíhlé a padne jim jakékoli oblečení. Spojení 

„VIP“ je znakem slavných osobností. Důležitost jiného světa, tedy světa celebrit, je 

umocněna grafickým znázorněním hvězd obklopujícími titulek. V kontextu titulní 

strany jsou využity jako metafora pro slavné osobnosti, které jsou v časopise familiárně 

nazývány „stars“44. Význam titulku tedy tkví v konstrukci celebrit jako autoritativních 

hlasů a vzorů, od nichž lze čerpat inspiraci. Důležitost sdělení podtrhuje fotografie 

zpěvačky Pink!45. Ta je nejenom příznačným spojením s růžovým zbarvením celé titulní 

strany, ale zároveň svým vzhledem zastupuje dokonalý svět celebrit. Hlavní část titulku 

je doplněna jeho druhým stupněm: „Dieta, která zaručeně funguje? OutFITová! 

Celebritám pomáhají k sexy looku stylisté. Tobě k tomu pomůžeme my z BG!. Kašli na 

hubnutí a buď štíhlejší díky změně šatníku.“ (BG! 4/2012). Název časopisu a hlavní 

titulek jsou doplněny dalšími titulky lákajícími na zajímavý obsah: „Totálně 

zamilovaná. Šílíš po něm a on tě ani nezná? Existuje 8 super tipů, jak ho dostaneš“ (BG! 

4/2012), „One Direction: 5 kluků, kterým leží dívčí svět u nohou“ (BG! 4/2012), 

„Beauty speciál: Recepty na krásu, hvězdné účesy, IN make-up“ (BG! 4/2012). Spojují 

v sobě tři oblasti zájmů dospívající dívky, jež názorně vykreslují reprezentovaný životní 

styl. Pro tyto oblasti se používá zkratka BBB neboli beauty, body and boys46  

(Kadlecová 2007, s. 141). Dívka je tak časopisem stereotypně reprezentována jako 

nenáročná bytost s narcistní povahou. Kromě výše zmíněných třech B je hlavní oblastí 

zájmu i svět známých osobností. Celebrity reprezentují svět naplněný dokonalostí, 

bohatstvím a mocí. Dívkám je tedy jako ideální představa o životě nabídnut imaginární 

svět populárních osobností, který je ukázkovým příkladem sociálního konstruktu (viz. 

konstrukce sociální reality kapitola 1.), jenž byl vytvořen mediálním světem kvůli jeho 

vyšším výdělkům. Za oceňované hodnoty jsou v něm považovány již výše zmíněné 

bohatství, popularita, dokonalý vzhled. Časopis tak v dívkách nepěstuje zdravé 

sebevědomí, které by bylo postaveno na znalostech a vědomostech, ale zasazuje je do 

                                                 
43 VIP je zkratka pro „very important person“, pochází z angličtiny a v překladu znamená „velmi důležitá osoba“. 

Lidem, kteří jsou takto označováni se všeobecně dostává lepších služeb a péče. Poprvé byla  

zkratka používána v letech 1940-1945 v  Royal Air Force (RAF), tedy britském královském letectvu. 
44 Star je anglický výraz pro hvězdu. Stars je potom množné číslo, znamenající hvězdy. 
45 Pink je v angličtině růžový. Zpěvačka toto pojmenování používá jako pseudonym. Její vlastní jméno je Alicia 

Moore. 
46 V českém překladu: krása, tělo a kluci. 
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světa povrchnosti a pomíjivosti (McRobbie 1991). Dyer (2006 in Vávra 2009, s. 23) 

popisuje obraz hvězd v časopisech jako verzi amerického snu, který je založen na 

motivech spotřeby, úspěchu a průměrnosti. Od čtenářek se očekává, že celebrity, které 

slouží jako vzory, dobře znají. I díky tomu, že se pro ně používá familiární pojem 

„stars“. A ani u jedné celebrity na titulní straně není uvedeno její povolání47. Na základě 

těchto znaků si lze všimnout reprezentace vysoce medializovaného životního stylu 

dívek. Autoři časopisu odkazují k jiným médiím a předpokládají, že se v nich dívky 

orientují.  

Jednotlivé znaky, které jsou popsány výše, by mohly dobře fungovat 

i samostatně, jelikož všechny nesou určité sdělení. Znaky ale vytvářejí význam 

společně, jelikož titulní strana, stejně jako celý časopis, je komplexním komunikátem. 

Dominantní fotografie dívky reprezentuje „TU“ dívku. K této představě přispívá 

i výrazný název časopisu „GIRL!“. Titulní strana časopisu je ikonickou reprezentací 

lepšího „Já“, kterému by se měly čtenářky přiblížit. Podstatnou část titulní strany zabírá 

dívčin obličej, což značí skutečnost, že fyzická krása a zejména perfektně tvarovaný 

i nalíčený obličej je alfou a omegou ideální dívky. Časopis vytváří normativ dívčí 

feminity, kterým je v tomto případě bezchybný vzhled. Modelka má reprezentovat 

obyčejnou dívku z ulice, jejíž život je naplněn romantikou, kterou konotují znaky 

v podobě barevné kompozice (titulků, pozadí a oblečení) a symbolickým andělským 

vzhledem. Tvůrci časopisu tak skrze titulní stranu vytváří stereotypní představu o dívce 

a její křehké a citlivé povaze. 

                                                 
47 Například One Direction jsou britsko-irská chlapecká hudební skupina. Založena byla v roce 2010. Tvoří ji Niall 

Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles a Louis Tomlison. V tomto seskupení se skupina účastnila soutěže 

v hledání talentů The X-factor, kde se umístila na třetím místě. Od té doby se stali chlapci ikonami a idoly 

dospívajících dívek (viz. http://www.hudebniskupiny.cz/one-direction) Jejich popularita se dá přičítat úspěchu např. 

Back Street Boys v 90. letech minulého století (viz. http://www.hudebniskupiny.cz/backstreet-boys), na lokální 

úrovni např. kapele Lunetic (viz. http://www.hudebniskupiny.cz/lunetic). 

http://www.hudebniskupiny.cz/one-direction
http://www.hudebniskupiny.cz/lunetic
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11.2.2 Sémiotická analýza redakčních příspěvků 

VIZÁŽ 

„Dieta, která funguje? Outfitová“ (BG! 4/2012, s. 6-11) 

 

Obr. č. 12: Dieta, která funguje? Outfitová! (BG! 4/2012) 

 

Pro sémiotickou analýzu byl vybrán tzv. fotoeditorial. Ten se vyznačuje tím, že 

významný prostor je věnován fotografiím a text je zastoupen minimálně. Redakčnímu 

příspěvku bylo věnováno celkem šest stran. Každá dvojstrana obsahuje fotografie dívek 

dvojího druhu48. Jedna fotografie znázorňuje stav „před“ a druhá „po“ změně vizáže. Až 

na dvě výjimky převládají dívky se světlou pletí a jejich vlasy jsou blonďaté nebo 

hnědé. Vidíme celé jejich siluety. Kdo reprezentované dívky jsou, zjistíme až po 

přečtení perexu - „I na stars by se tu a tam našel nějaký ten nedostatek. Nemysli si!“ 

(BG!  2/12, s. 6). Pojem stars je znakem označujícím populární osobnosti. Ženy na 

                                                 
48 Součástí přílohy je i další část fotoeditorialu. 
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fotografiích jsou tedy celebritami. Jde o osobnosti zejména z hudebního a filmového 

průmyslu, jako např. Vanessa Hudgens49, Demi Lovato50 nebo Jennifer Stone51 (BG! 

4/2012, s. 6-11). Všechny jsou věkově blízké čtenářkám, ale co je mnohem důležitější, 

za jejich popularitou stojí přední světová kabelová televize Disney Channel52, která 

z nich vytvořila dokonalé modely a symboly životního stylu dospívající mládeže 

západní kultury. Označují úspěch, bohatství, dokonalost a život v luxusu. Celebrity jsou 

pak znakem vysoce medializovaného životního stylu, jelikož jejich znalost se u dívek 

předpokládá. V textech totiž nejsou uváděny jejich přesné profese – „Jéé, kdo by 

nechtěl postavičku jako Demi.“ (BG! 4/2012, s. 8), „Stačily podpatky a Miley je zase 

o něco vyšší.“ (BG! 4/2012, s. 7). Jejich povolání je tak redukováno na pouhé „bytí“ 

celebritou. BravoGirl! posiluje mýtus celebrit představující bezchybný a dokonalý svět, 

v němž se pohybují jenom krásní a úspěšní lidé. Zároveň reprezentuje životní styl 

vystavěný na netradičním povolání, zejména z oblasti showbyznysu, které sebou přináší 

zábavný a bezstarostný život.  

Dalšími důležitými znaky jsou jednotlivé části oděvů. Kalhoty, trika, obuv 

a doplňky doprovázejí informace uvádějící značku oblečení a cenu, za kterou je lze 

pořídit. Oblečení v kontextu příspěvku symbolizuje zázračný produkt, díky němuž je 

možné shodit několik kilogramů váhy. Tento jev podporují právě fotografie celebrit, 

které jsou nejdříve zachyceny ve špatném oblečení a následně v tom správném, které 

jim pomohlo ubrat několik kilogramů. Oblečení je tedy znakem spokojenosti a radosti, 

jelikož je lékem na vymezený problém. Zároveň reprezentuje lepší a sebevědomější 

život, protože právě na výběru správného oblečení závisí to, jestli se čtenářka bude ve 

svém těle cítit lépe. K významu oblečení jako nástroje k hubnutí slouží i slovní hříčka 

v titulku – „Dieta, která funguje? Outfitová!“ (BG! 4/2012, s. 7). Outfit je anglický 

výraz pro výstroj, výzbroj, ale i pro šaty. V módním světě se používá jako označení pro 

kompletní oblečení zahrnující všechny prvky šatníku (kalhoty, trika, doplňky, obuv 

apod.), které se hodí pro určitou příležitost. V titulku je použita slovní hříčka. Důležitou 

roli hraje slovo „FIT“, které konotuje štíhlost a dobrou tělesnou kondici. Původní 

                                                 
49 Herečka a zpěvačka Vanessa Hudgens se proslavila ve filmovém muzikálu High School Musical opět z produkce 

Disney Channel Original Movies (viz. http://www.csfd.cz/tvurce/34573-vanessa-anne-hudgens/). 
50 Herečka a rovněž zpěvačka Demi Lovato se proslavila rolí ve filmu Camp Rock opět z produkce Diseny Channel 

Original Movies (viz. http://www.csfd.cz/tvurce/48741-demi-lovato/).  
51 Opět hvězda filmového průmyslu v režii Disney Channel Original Movies. Proslavila se rolí ve filmu Kouzelníci 

z Waverly. 
52 Disney Channel, který vlastní společnost The Walt Disney Company, se ve svých začátcích specializovala zejména 

na tvorbu pro děti, v minulých letech se ale zaměřila na tvorbu pro teenagery (viz. www.disneychannel.com). 

http://www.csfd.cz/tvurce/34573-vanessa-anne-hudgens/
http://www.csfd.cz/tvurce/48741-demi-lovato/
http://www.disneychannel.com/
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význam oděvu, zakrytí pohlavních orgánů, je deformován a skrze něj je vytvářen mýtus 

o jeho zázračných účincích. 

Části těla jako hýždě, břicho, paže, stehna, nohy, trup či prsa (BG! 4/2012, s. 6–

11) jsou v textu znaky nedokonalosti. Autorka k nim přiřazuje příslušná adjektiva jako 

tlustý, malý, velký, krátký či placatý (BG! 4/2012, s. 6-11). Tato spojení jsou napsána 

červenou barvou, která konotuje silné emoce. Je symbolem vášně a lásky, ale zejména 

poutá pozornost a je spojována s možným nebezpečím (Danesi, 2002, s. 41). Červenou 

barvu písma doplňuje černý rámeček, do nějž je zasazeno. Černá je symbolem smrti, zla 

a zármutku (Danesi, 2002, s. 41). V kombinaci s červenou barvou konotuje strach 

a úzkost. Součásti těla s přiřazenými adjektivy jsou uvedeny titulkem „Problém“ (BG! 

4/2012, s. 6-11) nebo „Problémová zóna“ (BG! 4/2012, s. 6-11). Přirozené části dívčího 

těla, která v období pubescence prochází výraznou změnou, jsou deformovány ze svého 

původního významu a jsou znakem problému, něčeho co je potřeba řešit. Časopis tak 

vytváří mýtus dívčího problému. Dívky nemohou na své tělo nahlížet s úctou, protože je 

jejich problémem. Musí tedy neustále procházet jistou mírou sebekontroly a snažit se 

přiblížit reprezentovaným ideálům. Ty vytvářejí normativy feminity, tedy dokonalého 

vzhledu a identity:  „Potřebuješ, aby tvoje stehna byla opticky užší?“ (BG! 4/2012, s. 9), 

„Už teď se děsíš, že všichni uvidí tvé baculaté paže?“ (BG! 4/2012, s. 10), „Boty na 

podpatku. Díky nim získá každá holka sexy žirafí nohy.“ (BG! 4/2012, s. 7), „Pokud 

chceš vypadat vyšší, pořiď si padnoucí kalhoty do pasu.“ (BG! 4/2012, s. 8). Symbolem 

dokonalé krásy jako by byly figuríny v obchodech, které mají úzké štíhlé tělo a vysokou 

postavu. 
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„Jarní bestovky maximálně do litru“ (BG! 4/2012, s. 14-19) 

 

Obr. č. 13: Jarní bestovky maximálně do litru (BG! 4/2012) 

 

Druhým analyzovaným textem z oblasti módy je znovu fotoeditorial53. 

Důležitými znaky jsou dívky zachycené na fotografiích, oblečení, titulek a kompozice 

textu. Znaky dohromady konotují zábavu, potěšení, ale i romantiku, kterou označují 

použité barvy oblečení, titulku a vzhled dívek. 

Kompozice textu je stylizovaná do volného času. Ilustrace znázorňují prostředí 

kavárny, města, jež je symbolizováno náměstím a kašnou, či zahraničí, jelikož jsou 

znázorněny oblouky, které lze nalézt např. v Berlíně či Paříži. Tato kompozice konotuje 

ležérnost, pohodlnost a bezstarostnost. Umocňuje ji navíc i stylizace jarního dne, který 

je symbolizován grafickými prvky květů. Do této kompozice jsou zasazeny modelky, 

předvádějící jednotlivé oděvy. Oblečení nevidíme pouze na modelkách, ale rovněž je 

volně rozmístěno po stránce. Nabízí se tedy větší množství variant, které dívka může 

zvolit. Fotografie jsou doplněny textem s návodným charakterem. Ten dodává 

jednotlivým kouskům oblečení jejich legitimitu, která určuje, proč by si dívky měly 

                                                 
53 Další část fotoeditorialu je součástí přílohy. 
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právě tento oděv pořídit: „jestli ses celou zimu urputně bránila pastelovým trendům, na 

jaře a v létě jim neunikneš.“ (BG! 4/2012, s. 15), „na jaře frčí mikiny s různým 

potiskem a ve veselých barvách, proto bys je stoprocentně měla zařadit do svého 

šatníku.“ (BG! 4/2012, s. 14). Zároveň je uvedena cena i značka oblečení. Dívka tak ví, 

kde si oblečení, které ji učiní spokojenou, šťastnou a moderní, pořídit. Imaginární 

prostředí zahraničí spojeného s vhodným oblečením pro tyto příležitosti vytváří znovu 

mýtus vztahující se k oděvu. V předchozím testu bylo oblečení nástrojem k nápravě 

nedostatků, v tomto případě je spojováno s navozením dobré nálady, spokojenosti 

a potěšení – pocity, které mohou konotovat samotné cestování. Dívky tak nemusí nutně 

cestovat do zahraničí, chodit na procházky, sedět v kavárnách, aby byly spokojené 

a měly dobrou náladu, ale postačí jim pořídit si vhodné oblečení, aby si tyto pocity 

navodily. Znakem štěstí a radosti je zde úsměv dívek, který tyto vlastnosti symbolizuje 

(Pease 2011, s. 80). Oblečení rovněž symbolizuje nejlepší kamarádku dívky. Tímto 

znakem je pojem „bestovka“ použitý v titulku – „Jarní bestovky do litru“ (BG! 4/2012,) 

s. 15). Pojem je adaptací anglického výrazu „best of“ alias „nejlepší z“. Konotuje tedy 

představu něčeho ojedinělého. Výraz bestovka se ale rovněž mezi náctiletými dívkami 

používá pro označení nejlepší kamarádky. Oblečení v tomto případě slouží jako 

metafora pro dobrého společníka, jakým je dobrá kamarádka. S oděvy je zábava, 

navozují pocit radosti, spokojenosti a štěstí, stejně jako reálná osoba. Na základě toho se 

vytváří velice těsný vztah mezi dívkou a produktem. Dochází tedy k personifikaci zboží.  

Znakem dokonalé ženskosti jsou dvě dívky, zřejmě modelky. Vidíme celé jejich 

siluety. Jsou stylizovány do přirozených póz, znázorňují pohyb po prostoru, nejsou 

strnulé. Modelka vyplazující jazyk konotuje ležérnost, zábavu a hravost. Na dalších 

snímcích se dívky drží za ruce nebo se objímají, což symbolizuje silné pouto a nárok na 

druhou osobu (Pease 2011, s. 293). Lze si tedy všimnout, že nejenom partnerský vztah, 

ale i vztah přátelský je v životním stylu dívky důležitý. Nejsou sokyně, ale naopak 

spřízněné duše užívající si zábavu svého života společně. Zároveň fotografie dívek 

podporují význam znaku „bestovka“, který jsem vysvětlovala výše. Reprezentované 

dívky jsou štíhlé bělošky, blondýny nebo brunety s dlouhými vlasy. Dvojice nikdy není 

tvořena dívkami se stejnou barvou vlasů, čímž je symbolizovaná určitá různorodost, 

která je ale dosti stereotypní, jelikož se v materiálech neobjevují například dívky 

s tmavou pletí či zrzavými vlasy. Vyfotografované dívky mají napodobovat běžnou 

náctiletou dívku. Jde tedy o komunikační záměr časopisu, který se snaží více přiblížit 
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čtenářkám skrze jejich přirozené prostředí, s nímž se mohou na rozdíl od světa celebrit 

lépe ztotožnit. Oblečení označuje nejenom zábavu, radost a potěšení, ale rovněž 

stereotypní povahu dívky. Pastelové barvy a květiny konotují jemnost, něžnost 

a křehkost, tedy ideální vlastnosti dívky. Ta se má nejen dobře bavit, být šťastná 

a spokojená na základě pořízeného oblečení, ale rovněž musí svému okolí dávat najevo, 

že je romantická duše. Tak je totiž v patriarchální společnosti na dívky nahlíženo.  

Spojení „bude ti to zaručeně slušet“ (BG! 4/2012, s. 17), „pastelovými barvami 

se udržíš v kurzu“ (BG! 4/2012, s. 15) jsou znaky, které vytvářejí mýtus, jejž můžeme 

nazvat mýtem sebekontroly. Dívka se musí mít neustále na pozoru, kontrolovat se 

a vybírat oblečení na základě toho, aby se líbila ostatním. Ačkoliv zde není vyjádřeno, 

jakému okolí by se měla líbit, jedním z hlavních témat celého časopisu je postava 

chlapce. Můžeme tedy usuzovat, že se jedná právě o jeho pohled a názor. Tento mýtus 

vzniká na základě ideologie patriarchální společnosti, která muže řadí do nadřízených 

rolí pozorovatelů a hodnotitelů ženského pohlaví. Jsou arbitrem toho, zda dívčin vzhled 

odpovídá ustáleným společenským představám. 

Jednotlivé oblečení, které lze sehnat do „litra“54, venkovní prostředí, ležérní styl 

kompozice – tyto znaky v sobě nesou význam reprezentovaného životního stylu. Ten je 

v tomto případě vykreslen jako nenáročný, průměrný a lehce dostupný, v němž hraje 

důležitou roli přátelství dvou dívek a jejich sebekontrola kvůli okolí. 

                                                 
54 Litr je slangový výraz pro peněžní obnos v hodnotě 1000 korun českých. 
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„Jaký make-up ti sekne?“ (BG! 10/2012, s. 8-11) 

 

Obr. č. 14: Jaký make-up ti sekne? 

 

Analyzovaným textem je v tomto případě test55, díky němuž může dívka zjistit, 

jaký je typ. Druhou částí jsou potom kosmetické rady a doporučení, které se hodí 

k jednotlivým typům. Hlavními znaky jsou fotografie dívky a jednotlivé definice typů, 

které se vztahují k její osobnosti. Použitý test konotuje zábavu a potěšení, jelikož 

důležitá problematika, jako např. sebeuvědomění, je reprezentováno jednoduchou 

formou testu. Rovněž si lze všimnout romantické konotace, kterou označují vybrané 

kosmetické produkty a styly líčení.  

První dvoustranu tvoří samotný test uvedený titulkem „Jaký make-up ti sekne?“ 

(BG! 10/2012, s. 8). Následuje šestnáct otázek typu: „Kolik času trávíš ráno 

v koupelně?“ (BG! 10/12, s. 8), „Jakou chuťovou kombinaci by sis vybrala pro fresh-

juice?“ (BG! 10/2012, s. 8), „Líčíš se protože…?“ (BG! 10/2012, s. 8). Tyto otázky 

konotují jednoduchost, která se vztahuje k odhalování podstaty vlastní osobnosti 

a niterných pocitů. To se na základě výše zmíněných otázek jeví jako primitivní, kvůli 

                                                 
55 Test je součástí přílohy práce. 
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použití jednoduchých otázek. Ačkoliv tato problematika je zejména doménou 

psychologie a psychoterapie.  

Téměř polovinu strany zabírá obličej dívky a z fotografie je zřejmé, že se 

tematika bude týkat líčení a péče o pleť. Výrazným prvkem obličeje je úsměv, dívka má 

plné rty a odhaluje rovné bílé zuby. Můžeme si všimnout, že úsměv je velice častým 

prvkem spojovaným s módou nebo kosmetikou. Dívka je symbolem ideálu krásy, který 

je akceptován v západní společnosti, má blonďaté vlasy a modré oči. Její obličej je 

znakem ideálního vzhledu náctileté čtenářky. Celý koncept fotografie konotuje nejenom 

radost a štěstí, ale zejména jemnost a křehkost. Téměř andělský vzhled symbolizují 

blonďaté vlasy a modré oči.  

Druhá část textu se věnuje jednotlivým typům vzešlým z „psychologického“ 

testu. Dívky se mohou definovat jako ležérní, elegantní, přirozené nebo trendy (BG! 

10/2012, s. 10-11). Text přináší typizované rady a doporučené produkty, skrze něž lze 

otestovaného vzhledu dosáhnout. V nabídce produktů vidíme řasenky, tvářenky, 

kajalové tužky na oči, oční stíny, rtěnky, lesky, make-upy, pudry, tužky na obočí. 

Nabídka tedy zahrnuje kompletní segment k úpravě vzhledu. Do této chvíle čtenářka 

neměla zřejmě vůbec tušení, že by se měla určitým způsobem typizovat a přizpůsobit 

líčení své povaze a vlastnostem. Přirozený vzhled neobsahující stopy líčidel je 

potlačován a jako přirozenost je chápáno nanášení make-upu, což je jedním ze znaků 

normativní feminity. Znakem dívky by měly být výrazné rty a oči, upravené obočí, 

hladká pleť bez známek akné – „decentně zvýrazni obočí.“ (BG! 10/2012, s. 10), 

„řasenkou prodluž řasy.“ (BG! 10/2012, s. 11), „pleť musí vypadat svěže.“ (BG! 

10/2012, s. 11), „rtěnkou můžeš své rty zvětšit.“ (BG! 10/2012, s. 10). Takto upravený 

vzhled konotuje představu porcelánové panenky. Potřeba přetvářet svůj vzhled je 

časopisem reprezentována jako neodlučitelná součást životního stylu dospívající dívky. 

Magazín tak vytváří mýtus přirozenosti, v němž je za naturální považováno to, co je 

upravené a společností takto přijímané. Vzhled dívky, tak jak se narodila, není 

akceptovatelný. Přirozeného vzhledu může dosáhnout pouze trpělivou kontrolou 

vzhledu a použitím správných výrobků: „použij řasenku pro přirozený vzhled očí.“ 

(BG! 10/2012, s. 10), „použij rtěnku ve světle růžové barvě pro přirozený vzhled rtů.“ 

(BG! 10/2012, s. 11). Zároveň je kladen důraz na sebekontrolu vůči okolí – „všichni se 

za tebou otáčejí, protože ty za to stojíš.“ (BG! 10/12, s. 10), „obdiv nebo kradmé 
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pohledy prostě miluješ.“ (BG! 10/2012, s. 10), „být v centru pozornosti, to je přesně to, 

co máš ráda.“ (BG! 10/2012, s. 11). Těmito znaky je posilován i mýtus krásy, tak jak jej 

definovala Naomi Wolf (viz. kapitola 6.3). Dívka si své místo ve společnosti musí 

vydobýt skrze svůj vzhled, nikoliv skrze inteligenci.  

Posledním mýtem je mýtus individualismu. Dívky na základě testu a rad mohou 

dát okolí najevo, že znají svoji podstatu, vědí, jak se o ni starat a přijímají tak za svůj 

vzhled plnou zodpovědnost. Říkají svým vzhledem, že právě ony jsou tou originální 

osobností. Všechny rady se ale opírají o stejné základy stojící na zvýrazňování 

jednotlivých částí obličeje dívky, tak aby zapadla do přijatelného vzhledu. Jelikož tuto 

proměnu musí podstoupit všechny čtenářky, aby si jich jejich okolí všimlo, uznávalo je 

a obdivovalo, je tento pocit individualismu falešný.  

„Strašák jménem posilovna“ (BG! 10/2012, s. 22) 

 

Obr. č. 15: Strašák jménem posilovna (BG! 10/2012) 

 

Kromě sebekontroly na základě líčení a vhodně zvoleného oblečení se klade 

důraz i na postavu. Jak se již ukázalo v analýze textu „Dieta, která funguje? Outfitová! 

(BG! 4/2012, s. 6-11), měla by do normativů feminity a dívčina životního stylu patřit 

snaha o štíhlý vzhled. Analyzovaný text se vztahuje k tělesné transformaci skrze 



89 

 

cvičení. Kompozice textu konotuje opět zábavu a potěšení. Téma je reprezentováno tak, 

aby pro náctiletou dívku byly nabízené rady co nejpřijatelnější.  

Text se skládá z úvodní fotografie umístěné v horní části stránky. Na ní je dívka, 

která leží na gauči a cvičí sedy lehy. Přes fotografii je umístěn titulek „Strašák jménem 

posilovna“ (BG! 10/2012, s. 22). Dívka na fotografii je stylizovaná do pózy, která 

vyznívá ironicky. Leží na gauči a pokouší se cvičit. Dělá tedy něco pro své tělo, ale tato 

činnost je nenáročná. Slovo „strašák“ konotuje negativní pocity, jelikož se používá jako 

označení pro nevzhlednou postavu, která se umisťuje do pole, aby odpuzovala ptáky. 

Fyzická námaha je tedy na obtíž, ale je nutná pro přiblížení se požadovanému vzhledu, 

který přináší pocity uznání, spokojenosti a sebevědomí, proto je třeba se této oblasti 

věnovat.  

Aby však pro dívku i tato činnost byla zábavná, je celá problematika podávána 

zajímavou a nenáročnou formou. Čtenářky mohou svoji postavu formovat při nákupech, 

domácích pracích či ve škole: „luxování je skvělé posilování.“ (BG! 10/2012, s. 22), 

„při utírání prachu se skvěle protáhneš.“ (BG! 10/2012, s. 22), „u televize mysli 

na správné držení těla, zatažené břicho a uvolněná ramena.“ (BG! 10/2012, s. 22), 

„ve škole zkus sedy na židli.“ (BG! 10/2012, s. 22), „když už musíš vysedávat hodiny 

v lavici, posiluj u toho aspoň zadek.“ (BG! 10/2012, s. 22), „při nákupech a při tlačení 

vozíku krásně posílíš břicho.“ (BG! 10/2012, s. 22), „nákup si rozděl do obou rukou, 

krásně si tak vytvaruješ paže.“ (BG! 10/2012, s. 22). Život čtenářky, a s ním spojený 

životní styl, je redukován na velice stereotypní prostředí. Časopis zasazuje dívku pouze 

do prostředí domova, školy a nákupů. Reprezentovaný styl je tedy nenáročný, pasivní 

a nesměřuje k žádným vyšším cílům. Dlouhou chvíli si dívka může zkrátit transformací 

své osobnosti do ideálního „Já“. Zároveň by ale tato činnost neměla být nijak stresující 

a omezující její život, proto je podávána nenáročnou formou.  

 



90 

 

PARTNERSKÉ VZTAHY 

Do rubriky vztahy byla v kvantitativní analýze kódována všechna témata, 

týkající se druhého pohlaví. Tedy rady a tipy na seznamování, poznávání a okrajově i na 

intimní život. Ty jsem sice v obsahové analýze kódovala pod kategorii sex, jak se ale 

ukázalo, obsahovala tato kategorie pouze málo příspěvků. Do sémiotické analýzy jsem 

tak zařadila i redakční příspěvek týkající se rad, jak chlapce potěšit sexuálně. 

 „Objev jeho erotogenní zóny“ (BG! 2/2012, s. 42) 

 

Obr. č. 16: Objev jeho erotogenní zóny (BG! 2/2012) 

 

Text přináší dívce návod k tomu, jak může uspokojit svého chlapce šikovnými 

doteky. Seznamuje ji s výrazem erotogenní zóny a názorně je předvádí na chlapcově 

těle. Prvním dominantním znakem, kterého si v textu všimneme, je barevná kompozice. 

Opět byly zvoleny pastelové barvy v růžové a fialové podobě. Ty konotují lásku, 

romantiku a něhu, se kterou k tématu přistupuje. Perex textu – „Na klučičím těle se 

najde spousta míst, kterých se stačí jen šikovně dotknout, a tvůj miláček z toho bude 

okamžitě v pasti! Víš, které to jsou?“ (BG! 2/2012, s. 42) – je zase znakem toho, že 

dívka se musí naučit chlapce ovládat, musí s ním umět manipulovat a dostat jej pod 

kontrolu. V tomto případě jí k tomu může posloužit sexuální vášeň: „pokud svoje 

něžnosti nasměruješ k penisu, určitě se každému klukovi postaráš o husí kůži.“ (BG! 
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2/2012, s. 42), „něžnými doteky na předloktí se mu zaručeně postaráš o mravenčení.“ 

(BG! 2/2012, s. 42), „přejíždět miláčkovi nehty nejenom po páteři, ale i po zadečku 

a zalapá po dechu.“ (BG! 2/2012, s. 42), „vsaď se, že bude mít pocit, jakoby mu tělem 

procházelo elektrické napětí.“ (BG! 2/2012, s. 42). Kombinace těchto znaků pak vytváří 

představu o dívce, která je sice hodně dívčí, něžná a jemná, ale zároveň si umí poradit 

v každé situaci a jedinou její zbraní vůči druhému pohlaví je to, že se ho může naučit 

ovládat: „Za tyhle dotyky tě budou kluci milovat!“ (BG! 2/2012, s. 42). 

Neméně důležitým znakem je rovněž fotografie chlapce. Ta je ikonickým 

zobrazením ideální představy o protějšku. Má atletickou a vyrýsovanou postavu, silnou 

čelist, která je znakem mužnosti (Koudelka et al. 2012, s. 7) a blonďaté vlasy. 

Symbolizuje postavu antického boha.  Stejně jako se časopis snaží idealizovat představu 

o dospívající dívce a určuje normativy její feminity, činí tak i u druhého pohlaví. „Bude 

z toho okamžitě v pasti.“ (BG! 2/2012, s. 42), „bude držet jako pejsek – uvidíš.“ (BG! 

2/2012, s. 42), „jeho touhu tak určitě zkrotíš na maximum.“ (BG! 2/2012, s. 42). Tyto 

znaky konotují představu o chlapci jako zvířeti, které je potřeba zkrotit a vychovat si ho. 

Aby se tak ale stalo, je k tomu zapotřebí soustavná péče a pochopení jeho návyků 

a osobnosti. Dívka tak skrze analyzovaný text dostává návod k tomu, jak pečovat 

o svého domácího mazlíčka, aby byl co nejspokojenější.  

Co se týče samotných rad, v kontextu časopisu se k sexuální tematice přistupuje 

opatrně. Většina intimností se týká milostné předehry, mazlení, ale neobjevují se 

návody k samotnému pohlavnímu styku. U dívek je tedy vyžadována určitá 

zdrženlivost: „Nemusíte spolu přece nutně spát, abyste se mohli jeden druhého dotýkat, 

vzájemně se mazlit a vzrušovat! I vaše ruce a jazyk se dokáží postarat o úžasné 

rozkoše!“ (BG! 2/2012, s. 42). Tato představa odpovídá celkové romantické konotaci 

textu. Dívce se ale dostává dalšího normativu její osobnosti. Musí totiž nejenom dobře 

vypadat, chovat se způsobně a kontrolovat své emoce, ale rovněž musí ovládat techniky, 

které potěší muže. Tento jev opět vede k genderové stereotypizaci. Dívčina role ve 

společnosti je časopisem zjednodušována, vede k jejímu podřadnému postavení vůči 

druhému pohlaví, kterému má sloužit zejména pro potěšení a uspokojení potřeb. 
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„První rande“ (BG! 2/12, s. 34-35) 

 

Obr. č. 17: První rande (BG! 2/2012) 

 

Analyzovaný redakční příspěvek v sobě obsahuje několik znaků, které samy 

o sobě nesou význam, ale zároveň vytvářejí společně představu o partnerském vztahu 

a normativech dívky. Dominantním znakem je nejenom barevná kompozice, barva 

písma, ale i jeho font. Zejména u perexu, který je ozdobný, s kudrlinkami a konotuje 

romantiku. Připomíná psaní perem, jeho použití tedy evokuje milostný dopis. Jako 

hlavní barva je zvolena fialová. Ta je kombinací vášnivé červené a chladné a neutrální 

modré. Vyznačuje se tak určitou nevyhraněností a hodí se pro obě pohlaví. Zároveň 

symbolizuje mystiku a přitahuje pozornost (Vysekalová et al. 2012, s. 168). V kontextu 

analyzovaného textu ale zároveň konotuje lásku, jemnost a určité očekávání, které je 

spojováno s prvním randem. Titulek textu – „První rande“ (BG! 2/2012, s. 34-35) je 

vyveden v černé barvě, ta tady v tomto konkrétním případě ale nemá negativní 

konotace. Má pouze přilákat pozornost a zdůraznit důležitost tématu, o kterém se píše. 

Romantickou představu dokresluje fotografie dívky a chlapce. Ti sedí blízko sebe, mají 

propletené ruce, což značí jejich důvěrnost a usmívají se. Tato kompozice konotuje 

pocit štěstí, radosti, který může z lásky a prvního rande vycházet.  
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„Den D se blíží… Vše už je domluvené, v diáři to máš pečlivě napsané a tvoje 

nervozita pomalu ale jistě stoupá… Ok, nechceme tě stresovat, ale narovinu? Žádné 

rande není důležitější, než to první! Zkazit dojem dokáží i úplné maličkosti! (BG! 

2/2012, s. 34)“, „nechceš to pokazit a chceš, aby nezůstalo jenom u jednoho setkání? 

Inspiruj se našimi radami.“ (BG! 2/2012, s. 34). Na jednotlivých textech by na první 

pohled nemuselo být nic zvláštního. Dívka se poprvé v období puberty sžívá se svoji 

sexualitou, druhé pohlaví ji přitahuje a nervozita z neznámých věcí je tedy na místě. 

Důležitější však je, co je dle časopisu považováno za chyby a nedostatky. V tomto 

případě je to opět dívčin vzhled. Ten je tím místem, na kterém může dívka ztroskotat. 

V rámci „randících“ tipů se časopis zaměřuje pouze na výběr místa: „my ti pro vaše 

první setkání doporučujeme spíš klídek a pohodový pokec, při kterém se líp poznáte.“ 

(BG! 2/2012, s. 34), „ideálním místem je kavárnička, kde si skvěle pokecáte.“ (BG! 

2/2012, s. 34). Další a mnohem podrobnější rady se týkají dívčího vzhledu. Skrze 

oblečení má dívka zdůraznit svoji romantickou povahu, protože to po ní chlapci 

vyžadují: „Všichni kluci jsou ve skrytu duše hrozní romantici, anebo pořádně něžnou 

povahu očekávají u své dívky. Proto určitě nic nezkazíš, když si pro svůj velký den 

zvolíš šaty.“ (BG! 2/2012, s. 35) či svoje křivky: „Kluci si vždycky všimnout tvého 

zadečku a boků! Obojí skvěle zvýrazníš přiléhavými rourami.“ (BG! 2/2012, s. 35). 

Zároveň musí podtrhnout „přirozenou“ krásu make-upem: „Namalovaná, nebo 

nenamalovaná? Odpověď asi tušíš… Jít úplně bez make-upu pokud jsi na něj zvyklá, je 

pitomost.“ (BG! 2/2012, s. 35), „kluci nesnášejí lesk na rty a výrazné barvy rtěnek, těm 

se vyhni.“ (BG! 2/2012, s. 35). Bez povšimnutí nesmí zůstat ani vlasy: „vyrob si účes 

pro svůj dobrý pocit, dej tím najevo, jaká jsi.“ (BG! 2/2012, s. 35). Všechny znaky jsou 

stereotypní představou o ženském pohlaví a podporují mýtus krásy. Není důležité, jaké 

má dívka vlastnosti, koníčky, inteligenci, důležité je, aby veškerou energii věnovala 

péči o vzhled. Oblečení a make-up jsou zde znakem úspěchu, štěstí a připravenosti. 

Dívka přijímá svoji roli ve společnosti skrze falešný pocit emancipace, kdy přípravu na 

takto důležitý den bere vážně a má svobodnou volbu v tom, vybrat si místo rande 

a vhodné oblečení, kterým zapůsobí. Zároveň se ale tímto jednáním staví do podřízené 

role vůči druhému pohlaví, pro něž se snaží přizpůsobit. 
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DÍVKA 

Do kategorie DÍVKA byly během obsahové analýzy zařazeny témata, která se 

bezprostředně týkala jejího seberozvoje. Kódovány tak byly texty vztahující se k rozvoji 

znalostí, vědomostí a dovedností. Během obsahové analýzy se ale ukázalo, že oblast 

vzdělávání, profesní rozvoj, získávání jiných např. manuálních dovedností atd. zůstává 

opomenuta. Většina textů se týkala rozvoje a transformace dívčí osobnosti ve smyslu 

emoční kontroly, napravení zlozvyků, budování sebevědomí a odhodlání. Pro 

sémiotickou analýzu jsem tak vybrala dva zástupné texty, které tuto tematiku obsahují 

a na jejichž základě může být popsán reprezentovaný životní styl či spíše 

reprezentovaná identita vztahující se ke konstrukci normativní feminity.  

 „Dostaň ze sebe jen to NEJ!“ (BG! 10/2012, s. 24-25) 

 

Obr. č. 18: Dostaň ze sebe jen to NEJ! (BG! 10/2012) 

 

Analyzovaný text obsahuje několik důležitých znaků – dominantní fotografii 

dívky, barevnou kompozici a jednotlivé rady. Ve výšce očí vidíme fotografii dívky 

zachycené ve výskoku. Řeč jejího těla vypovídá o tom, že je spokojená a šťastná. 

Zdvižené ruce jsou symbolem vítězství (Pease 2011, s. 110). Oblečena je do zimního 

oděvu, na hlavě má čepici, kolem krku omotanou šálu a oděv doplňuje šedý svetr. Její 
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obličej je jemný, lemovaný blonďatými dlouhými vlasy, a pozornost na sebe poutají 

velké hnědé oči. Fotografie je uvedena popiskem: „K tomu, abys ostatní okouzlila svým 

skvělým vyzařováním, nepotřebuješ ideální míry ani dokonalý vzhled.“ (BG! 10/12, s. 

24). Dívka je tedy v tomto kontextu znakem nedokonalé dívky, ačkoliv je upravena 

a odpovídá normám, jež jsem již vymezila v předchozím textu (viz. „Make-up, který Ti 

sekne“). Dívka ale vyzařuje sebevědomí a spokojenost, i navzdory tomu, že není 

upravená. Což je značně ambivalentní s předchozími analyzovanými texty, které spojují 

sebevědomí a spokojenost zejména s dokonalým vzhledem. 

Barevné kompozici vévodí zelená barva. Ta je použita na písmu titulku –

„Dostaň ze sebe jen to nej“ (BG! 10/12, s. 24), i na popiscích jednotlivých rad – „black 

is beautiful“ (BG! 10/2012, s. 25), „zdůrazni to, co se ti na sobě líbí“ (BG! 10/2012, 

s. 25), „snaž se vypadat štíhlejší“ (BG! 10/2012, s. 25), „krásná vůně“ (BG! 10/2012, 

s. 24), „smile, please“ (BG! 10/2012, s. 24) a další. Zelená barva je symbolem naděje, 

energie, života a existence (Danesi 2002, s. 41). V kontextu článku tak konotuje nadějné 

vyhlídky na nový, lepší a sebevědomější život. Text doplňují nezbytné fotografie 

oblečení a doplňků. Růžové šaty symbolizují romantickou stránku dívčí povahy. Jejich 

význam je doplněn popiskem: „Hezké šaty okamžitě zdůrazní tvoji ženskost.“ (BG! 

10/2012, s. 25). Opět je kladen důraz na oblečení, díky němuž je dívka schopna vyjádřit 

své pocity a postoj k životu. Dalším oděvem je čepice s popiskem: „Když si s tvými 

neupravenými vlasy neví rady ani kadeřník, vždycky můžeš použít čepici. Prostě tu 

tvoji hřívu schová.“ (BG! 10/2012, s. 24). Součást oděvu je zde nástrojem k potlačení 

nedokonalosti, jež vyplývá z neupraveného vzhledu. Pokud se někde objeví oblečení, 

nemůže chybět ani kosmetika. Ta jde zde zastoupena lakem na nehty: „Lak na nehty 

nejenom, že dobře vypadá. Ale zároveň budou tvoje prstíky vypadat štíhlejší a celkově 

hezčí.“ (BG! 10/2012, s. 24). Oděv a kosmetika jsou tak znakem dokonalosti, 

sebevědomí, úspěchu a atraktivity. Pokud si je dívka pořídí, zařadí se mezi skupinu 

dívek, které tzv. vědí jak se sebou naložit.  

Kromě kontroly zevnějšku by měla dívka umět ovládat své emoce 

a vystupování. Ačkoliv je po ní požadováno, aby se chovala jedinečně: „Znáš to, 

narodila ses jako originál, nezemři jako kopie.“ (BG! 10/2012, s. 25), dostává se jí do 

rukou manuál na ovládání svého vlastního „Já“, který je ale rovněž k dispozici dalším 

čtenářkám. Rubrika věnující se seberozvoji tak podporuje mýtus individualismu. 
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Naopak kvůli tomu, že je po dívce vyžadováno, aby měla pod kontrolou své emoce, 

které jsou stereotypně považovány za femininní (viz. genderové stereotypy podkapitola 

4.2) – hysterické chování, komandování, emocionální výlevy (BG! 10/2012, s. 24), by 

se měla chovat dle předloženého návodu. Tím se z ní stává část stáda či loutka, kterou 

ostatní mohou jednodušeji manipulovat. Časopis zmíněnými radami reprodukuje 

identické kopie, které fungují na základě přání ostatních. 

Analyzovaný text tak nebuduje v dívce sebevědomí vycházející z jejích 

individuálních vlastností, ale snaží se ji přetvořit do osobnosti, která maximálně 

vyhovuje akceptovatelným a časopisem reprezentovaným normám. Ty stojí na dvou 

požadavcích: 

1) Péče o vzhled: „Řasenka: I malé množství dokáže zázraky. Tvým očím dodá 

svůdný pohled.“ (BG! 10/12, s. 24), „Dobrý parfém ti zvedne sebevědomí a budeš se 

díky němu cítit atraktivnější.“ (BG! 10/2012, s. 24), „Snaž se vypadat štíhlejší. 

Dosáhneš toho pomocí dlouhých náušnic a řetízků.“ (BG! 10/2012, s. 25). 

2) Sebekontrola: „Zasměj se sama sobě. Nejenom, že je to roztomilé, ale 

zároveň tvoje okolí pozná, že jsi fakt v pohodě!“ (BG! 10/2012, s. 24), „Jsi holka, tak se 

podle toho chovej.“ (BG!, 10/12), „Klidní a vyrovnaní lidé září na dálku.“ (BG! 

10/2012, s. 24). 

Jak je naznačeno v kapitole o životním stylu (viz. podkapitola 5.2), v současné 

postmoderní společnosti je životní styl ekvivalentem pojmu identita. Skrze něj se 

definujeme, říkáme o sobě, jací jsme a nejenom to, jak žijeme či k jaké 

socioekonomické třídě patříme. Vyjadřujeme znaky a charakteristiky své osobnosti, 

nebo se alespoň domníváme, že tak činíme. Jednotlivé rady jsou tedy znaky označující 

vhodnou charakteristiku dospívající dívky. Tu, která dbá o svůj vzhled, protože ji to 

dělá sebevědomější a šťastnější. Tu, která dbá o své dobré vychování, jelikož vhodnou 

vizitkou dívky je, když se chová umírněně, potlačuje hysterické projevy svého chování 

a na své okolí se usmívá. Dívka, která toto má pod kontrolou je pak šťastnější, 

úspěšnější a oblíbenější, což oceňuje zejména její okolí. Ve své roli je tedy smířena 

s tím, že ji okolí hodnotí. 
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„Konec zlozvykům! Díl 6: Komandování“ (BG! 2/2012, s. 16) 

 

Obr. č. 19: Konec zlozvykům! Díl 6: Komandování (BG! 2/2012) 

 

Vybraný analyzovaný text je součástí seriálu o zlozvycích. Nese název „Konec 

zlozvykům! Díl 6: Komandování“ (BG! 2/2012, s. 16). Jednotlivé znaky, které text 

tvoří, označují vhodnou povahu dospívající dívky. Mezi důležité znaky patří barevná 

kompozice textu, perex redakčního příspěvku a samotná textová část přinášející rady 

k tomu, jak by měla dívka vystupovat. Pro barevnou kompozici byla zvolena červená 

barva symbolizující nebezpečí, vášeň a přitahující pozornost (Danesi 2002, s. 41). 

V kontextu analyzovaného textu pak zdůrazňuje význam popsaných rad, je znakem 

důležitosti a nezpochybnitelnosti daného tématu.  

„Všem radíš, jak mají dělat to i tamhleto, protože jsi přesvědčená, že všechno víš 

nejlíp? OMG! Jestli takhle uvažuješ, moc populární teda v žádném kolektivu 

nebudeš…Radši brzdi!“ (BG! 2/2012, s. 16). Perex článku vymezuje dívku v její 

stereotypní roli, kdy je její tělo ovládáno emocemi, které by se měla naučit mít pod 

kontrolou. Životní styl je tak tímto znakem reprezentován jako proces sebekontroly 

a cesta ke správnému chování, který se po dívce vyžaduje, aby byla respektována 

okolím. Znakem nepřizpůsobivé dívky je fotografie, která k textu náleží. 

Reprezentovaná dívka se zmítá v návalu emocí. Její pootevřená ústa, zavřené oči 

a mírně zakloněná hlava symbolizují výkřik a silné naštvání. Ruce dívky jsou otočené 
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dlaněmi vzhůru a její prsty se svírají. Tento výjev je považován za gesto agrese. Dívka 

je symbolicky oblečena do červené barvy, která stejně jako v případě celkového vyznění 

textu, symbolizuje nebezpečí a vášeň. Fotografie dívky konotuje rozzuřeného býka, 

kterého je potřeba zkrotit. Význam fotografie doplňuje text: „Žádný kluk nechce holku, 

která by ho v jednom kuse sekýrovala! Máš k miláčkovi milion připomínek? Zvláštní 

představa o lásce ne…?“ (BG! 2/2012, s. 16). Můžeme si tedy všimnout mýtu dívčího 

problému. Přirozená součást každého člověka, v tomto případě emoce, jsou znakem 

problematičnosti, nevhodnosti. Tímto mýtem je podporován genderový stereotyp 

o dívkách, které bývají považovány za emočně labilnější a náchylnější k excesům (viz. 

genderové stereotypy kapitola 4.2). V kontextu analyzovaného textu jsou však emoce 

zejména znakem dívčího problému, který je potřeba vyřešit, aby bylo dosaženo 

požadované feminity. Dívce je však nutnost sebekontroly reprezentována jako znak její 

silné povahy a emancipovanosti, její dospělosti. Dokáže totiž uznat, že má problém a je 

ho schopna kontrolovat: „Uznej svoji chybu a dej si předsevzetí, že se v tomto směru 

změníš.“ (BG! 2/2012, s. 16), „Zkus napravit svoje chyby.“ (BG! 2/2012, s. 16), 

„Uvědom si, že máš problém, buď k sobě upřímná!“(BG! 2/2012, s. 16). 

11.2.3 Interpretace výsledků analýzy časopisu BravoGirl! 

Výsledky obsahové analýzy sloužily k vymezení nejčastějších témat, která se 

v časopise BravoGirl! objevují. Reprezentace životního stylu skrze redakční příspěvky 

se soustředí zejména na témata věnující se péči o vlastní vzhled, chlapcům, zábavě 

a seberozvoji dívky. Na základě toho by se dalo usuzovat, že ačkoliv časopis vykresluje 

dívčí životní styl vysoce stereotypně (zájem o vzhled a druhé pohlaví), snaží se 

nabídnout prvky emancipace skrze příspěvky o budování silnější osobnosti. Sémiotická 

analýza však ukázala, že všechna témata oplývají stejným významem a prolínají se 

v nich identické ideologie. Pocit emancipace je tak falešný a má pouze vést k silnějšímu 

lpění na produktech a vlastní body image.  

Při interpretaci výsledků sémiotické analýzy si pomohu metaforou panenky 

Barbie. Časopis nabízí dívkám zhmotnělý příběh hračky, která je symbolem spotřební 

společnosti. Tento příběh začíná již na titulní straně, která pracuje se stereotypní 

představou dívky jako heterosexuální bělošky užívající si nákupů, módy, populární 

kultury a hledající rady v těchto oblastech (Bignell 1997, s. 67). Normativní představu 
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o feminitě představují znaky v podobě názvu časopisu, titulní fotografie a hlavního 

titulku, který upozorňuje na nejdůležitější témata časopisu. Název časopisu a fotografie 

spolu reprezentují ideální představu dívky a hlavní titulek slibuje, že skrze nabízené 

rady se ze čtenářky stane šťastnější a pro své okolí atraktivnější dívkou (Bignell 1997, 

s. 67). Krása je zde obchodním artiklem, který se dá koupit a skrze nějž může dívka 

dosáhnout potřebných hodnot. Mýtus krásy tak reprezentuje ideologii feminity. Zároveň 

vymezení jednotlivých témat reprezentuje ideologii genderu, jelikož činí vzhled, zájem 

o populární kulturu a druhé pohlaví základními charakteristikami dívek.  

Dívčí feminita je reprezentována skrze péči o vzhled a duševní seberozvoj. 

Články týkající se těchto témat slouží zejména k neustálé dívčině sebekontrole. Aby se 

z ní stala dokonalá Barbie, je potřeba podstoupit jednotlivé procedury, které jí časopis 

nabízí. Stejně jako dívka může vylepšovat svoji oblíbenou hračku nákupem nových 

šatů, bot a doplňků, může stejným způsobem zacházet sama se sebou. Tento životní styl 

je pro ni zábavou a vyjádřením sebe sama. Skrze péči o vzhled a o vlastní duši si buduje 

body image, pomocí které dává svému okolí najevo kým opravdu je a jak se 

momentálně cítí. Životní styl se tedy snaží tvářit jako vysoce individualizovaný (Currie 

1999; McCracken 1993; McRobbie 1991). Dívka nemá na výběr pouze z jednoho 

produktu a jednoho stylu, jenž by byl dostupný pro všechny, ale nabízí se jí nepřeberné 

množství identit, které lze měnit podle momentálního rozpoložení. Důležitá je možnost 

volby považovaná za nejdůležitější prvek svobody. Skrze nabízený životní styl se dívka 

může ve společnosti vymezit jako sebevědomá, nezávislá a racionální. Stává se 

zodpovědnou za svou vlastní identitu a přebírá plnou zodpovědnost za tento projekt 

(Koudelka et al. 2005, s. 11). Jednotlivé úkony vyplývají z její svobodné volby 

a z jejího vlastního potěšení (McRobbie 1991, s. 175).  Tohoto trendu jsou si však 

vědomy kosmetické a oděvní firmy a zejména zábavní průmysl, který vytváří produkty 

a celebrity, v podstatě na objednávku. Jednotlivé značky inzerující v časopise si skrze 

tuto ideologii feminity budují ze čtenářek budoucí konzumentky (McCracken 1993). 

Nabízejí jim produkty, jež reprezentují jako maximálně vhodné pro definování svého já. 

Dívka tak dostává skrze časopis nákupní seznam, který pevně vede její kroky ke 

konkrétním oděvním domům a kosmetickým značkám (McCracken 1998; McRobbie 

1991). Vyznávat životní styl jako správná dívka je tedy značkou samo o sobě.  
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Panenka Barbie rovněž potřebuje ve svém okolí kamarádky a Kena, dobře 

vypadajícího partnera. V roli kamarádek, a zároveň jako zdroj inspirace, se objevují 

v časopise BravoGirl! celebrity. Skrze ně se reprezentuje vysoce medializovaný styl 

života, jelikož se předpokládá, že dívky s nimi už mají zkušenost skrze jiná média. 

Celebrity jsou věkově blízké dívkám a reprezentují ideální svět, v němž hrají důležitou 

roli hodnoty jako úspěch, sláva a bohatství. V centru zájmu nestojí to, jaké jsou 

osobnosti a zda svoji profesi hereček či zpěvaček vykonávají dobře, v kontextu časopisu 

vykonávají profesi celebrity, jejíž hlavním úkolem je vypadat podle diktátu společnosti. 

Jsou ztělesněním sociálního konstruktu krásy a zároveň ony samy jsou konstruktem 

společnosti, který si vytvořily mediální společnosti k podpoře vlastních produktů. 

Přistupuje se k nim jako k idolům spotřeby, nikoliv jako k idolům produkce (Boorstin 

1992). Životní styly dívek jsou kontrolovány mediálním, oděvním a kosmetickým 

průmyslem (Danesi 2002, s. 2). Prostřednictvím časopisu přijímají dívky mýty, hodnoty 

a vzorce chování západní společnosti, a to skrze idealizaci slavných osobností, kolem 

nichž se vytváří mýtus nedotknutelnosti. 

Každý šťastný příběh panenky Barbie končí nákupem jejího mužského protějšku 

Kena a jako takový ho reprezentuje i časopis BravoGirl!. Ačkoliv se časopis snaží 

reprezentovat dívčí svět a životní styl jako vysoce emancipovaný, tedy takový kdy má 

dívka svůj vlastní osud v rukou a záleží pouze na jejím rozhodnutí, skrze partnerské 

vztahy je tento mýtus narušován. V nich je opět dívka stavěna do podřízené role vůči 

druhému pohlaví nejenom tím, že musí vypadat „krásně“, aby vytouženého chlapce tzv. 

ulovila, ale zároveň musí svoji osobnost transformovat do podoby pro chlapce 

přijatelné. Má se stát jeho okrasným doplňkem s vybranými způsoby, měla by být 

příjemná, laskavá a sladká (Kilbourne 1999, s. 139). Druhému pohlaví tak slouží pro 

potěšení a jejím úkolem je, aby se naučila techniky, které k této roli vedou (Durham 

1998; McRobbie 1991; Wolf 2010). Na základě toho se můžeme domnívat, že 

v současné společnosti stále převládá model patriarchálního uspořádání, kdy žena, 

potažmo dívka, musí o svoje místo neustále bojovat a dokazovat okolí, že je dostatečně 

způsobilá vést plnohodnotný život jako muž. V kontextu časopisu BravoGirl! však 

nikoliv svojí inteligencí, ale svojí feminitou. 
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11.3 Komparace reprezentace životních stylů v časopisech 

Super Dívka a BravoGirl!  

Jak obsahová, tak sémiotická analýza vedla k interpretaci životního stylu skrze 

témata jako vizáž, partnerské vztahy, celebrity a seberozvoj dívky. V obou časopisech 

se tedy jak v roce 1997, tak v roce 2012 objevují stejná či podobná témata. Časopis 

BravoGirl! je specifičtější v tom, že nabízí rubriky věnované přímo dívkám a jejich 

duševnímu rozvoji. Obě periodika tak nabízí vysoce stereotypizovaný pohled na dívčí 

svět, který je redukován pouze na péči o vzhled, populární kulturu a chlapce. Tato 

témata jsou časopisem rámcována jako femininní a náleží tak k životu každé dospívající 

dívky. Dívky se skrze časopisy pohybují v prostředí, kde důležitou roli hraje zejména 

zábava a vlastní či chlapcovo potěšení. Typická prostředí, v nichž probíhá dívčina 

socializace a ve kterých pravděpodobně tráví nejvíce času jako rodina či škola, oba 

časopisy opomíjejí. Pokud se o nich zmiňují, tak pouze s negativními konotacemi. Škola 

a učebnice jsou zde nahrazeny příručkami o módě a kosmetice. Vzhled je tedy jediná 

oblast vzdělávání, která by měla čtenářku zajímat. V tomto ohledu se musí snažit být 

tou nejlepší studentkou, jelikož dokonalý vzhled, stejně jako dobrá známka, přinášejí 

pocit štěstí a vedou k úspěšnému životu.  

Změnila se zejména reprezentace dívky a její identity. V časopise Super Dívka je 

tato identita spojována se sexualitou, s přijetím role sexuálně zralé ženy, jež si je svého 

statusu vědoma. Očekává pohledy mužů a svoji sexualitu považuje za možnost 

vyjádření sebe sama. Časopis velí dívkám dospět a naučit se prodávat své tělo a křivky. 

V časopise BravoGirl! je dívčina identita spojována zejména s nákupem potřebných 

produktů (móda, kosmetika atd.), které vyjadřují její osobnost. Její duše má ale zůstat 

více dívčí, jemná a téměř dětská. S tou se ve svém věku možná dokáže lépe ztotožnit. 

Dospělost a zralost je definována skrze spotřební chování. Produkty symbolizují 

identity, z nichž si dívka může vybírat podle svého rozpoložení. To, že dokáže přijmout 

tuto zodpovědnost, z ní činí svobodného člověka. Časopis tak reprezentuje dívkám 

životní styl ovládaný oděvním, kosmetických a zábavním průmyslem, který na tento 

společenský diskurz reaguje vyráběním produktů na míru a vychovává si z náctiletých 

dívek loajální zákazníky a fanoušky. Skrze tento přístup je posilována ideologie 

genderu, v níž jsou dívkám nabízeny produkty a služby, které jsou definovány jako 

femininní.  
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Obsahová analýza přinesla zajímavé zjištění v oblasti reprezentace známých 

osobností. V Super Dívce byla tato tematika třetí nejčastější, naopak v BravoGirl! se 

příspěvky o celebritách a jejich životě vyskytovaly v menší míře (viz. přílohy). Na 

základě sémiotické interpretace jsem však zjistila, že známé osobnosti hrají mnohem 

důležitější roli v časopise BravoGirl!. Symbolizují totiž vysoce medializovaný životní 

styl dívek. Předpokládá se, že skrze ostatní média o nich mají čtenářky povědomí 

a považují je za součást svého života. V časopisech jsou pak využívány zejména jako 

zdroje inspirace pro oblékání a kosmetiku. Dívka se tak svým idolům může přiblížit na 

základě toho, že bude vypadat stejně, bude nosit podobnou značku oblečení či si 

kupovat stejnou značku kosmetiky. V Super Dívce naopak celebrity fungují jako 

nedotknutelné idoly, skrze něž je udržován romantický kód časopisu. Důraz se klade na 

jejich životní příběh, mnohdy cestu z nuzných poměrů k úspěchu a slávě. Ať už v roce 

1997, nebo v roce 2012, nezměnily se hodnoty, které se skrze populární osobnosti 

reprezentují. Těmi jsou zejména úspěch, sláva, bohatství - luxusní životní styl spojený 

se zábavou. V obou případech není důležité, za co se celebrity samy považují a co je 

jejich skutečnou profesí (herec/herečka, zpěvák/zpěvačka, komik atp.), jejich životní 

náplní a prací je být slavnými a dokonalými.  

Na závěr je důležité zhodnotit, zdali se proměnila reprezentace životního stylu 

skrze partnerské vztahy. Jediný významný rozdíl se nabízí v otázce sexu. V časopise 

Super Dívka se mnohem častěji vyskytují podrobné návody na samotný akt, které 

podporují roli dívky jako sexuálně zralé ženy. Mýtus krásy, jenž je podmínkou získání 

chlapce jak v časopise Super Dívka, tak v časopise BravoGirl!, vede k reprezentaci 

ideologie patriarchální společnosti. Dominantní roli zastávají osoby mužského pohlaví, 

kterým se musí dívka neustále přizpůsobovat skrze svoji sebekontrolu (tedy snahu 

o dosažení reprezentovaného ideálu krásy).  
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12. Přínosy a limity analýzy 

Lifestylové časopisy jsou považovány za fenomén masové kultury. Reprezentují 

ideologie, jež se v naší kultuře a společnosti vyskytují, zároveň však tyto ideologie 

skrze reprezentované mýty a stereotypy (gender, krása, individualismus apod.) 

upevňují. V zahraničí je jim věnována celá řada studií, v českém prostředí se jimi 

zabývá stále relativně málo vědeckých pracovníků a většina prací pochází od studentů 

sociologie, psychologie či mediálních studií. Limity zahraničních studií a analýz pak 

spočívají zejména v tom, že jsou prováděny převážně feministickými autorkami, které 

v nich sledují závěry poplatné jejich diskurzu. Výzkumníky jsou rovněž často dospělé 

osoby, pro něž je svět nabízející se skrze stránky časopisů až moc velkou neznámou.  

Přínos práce tedy vidím především v tom, že byla provedena osobou 

výzkumníka, který není natolik vzdálený od světa dospívajících dívek a sám je 

pravidelným čtenářem lifestylových časopisů. Je pro něj tedy jednodušší ztotožnit se 

s nabízeným obsahem a reprezentovaným životním stylem. A navzdory tomu závěry 

práce potvrzují stereotypy, mýty a ideologie popisované feministickými autorkami. 

Zajímavou shledávám skutečnost, že ačkoliv se náplň časopisů během patnácti let 

neproměnila, změnila se zejména role celebrit, skrze něž se mnohem více reprezentuje 

přijatelný způsob dívčího životního stylu. Zároveň jsou dívky mnohem více svazovány 

s nabízeným zbožím, které už nezdůrazňuje pouze jejich tělo a nezakrývá nedostatky, 

ale vyjadřuje jejich náladu nebo názor.  

Závěry práce tak mohou sloužit pro další analýzy a studie, které by se věnovaly 

ideologii konzumní společnosti a jejímu vlivu na dospívající dívky skrze média.  

Stejně jako mohu svůj osobní přístup k tématu práce považovat za přínos, může 

být i limitem výzkumu. Při sémiotické analýze hraje důležitou roli právě osoba 

výzkumníka. Interpretace dat v rámci této metody je velice subjektivní a zpětně ji nelze 

zcela ověřit a zhodnotit. Limitací může být i samotný cíl analýzy, kdy jsem se snažila 

postihnout komplexní představu o životním stylu reprezentovaném ve vybraných 

časopisech. Vzhledem k tomu, že byly vybrány pouze určité okruhy témat (vynechány 

byly jednotlivé rubriky, reklamy a fotografie), nepřináší studie závěry vycházející 
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z interpretace celého časopisu. Závěry analýzy se tak dají vyložit a dále používat pouze 

ve vztahu k nejdůležitějším tématům, jimiž jsou vzhled, partnerské vztahy a známé 

osobnosti.  

V navazujících výzkumech o dívčích časopisech bych se zaměřila na publikum 

a jeho postoj k nabízeným tématům a časopisům vůbec. Zajímalo by mě, zda i dnešní 

dospívající dívky patří mezi pravidelné čtenářky tohoto mediálního produktu (ačkoli 

v současnosti vychází pouze magazín Top Dívky), nebo se jejich zájem přesunul spíše 

do online světa. Zároveň by bylo zajímavé sledovat, jak moc jsou ovlivněny 

reprezentovaným konzumním způsobem života a jak moc svoji osobnost spojují 

s nabízenými produkty. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce byla analýza reprezentace životního stylu v magazínech 

pro dívky, konkrétně v časopise Super Dívka 1997 a v časopise BravoGirl! 2012. 

Životní styl je součástí každého z nás a v období dospívání je zejména spojován 

s vytvářením vlastní identity. Kromě přirozeného prostředí se na vytváření životního 

stylu velkou měrou podílejí média. Časopisy jako nositelé dominantní ideologie jsou 

pak účinným nástrojem manipulace. Tato periodika vycházejí zejména  z patriarchální 

ideologie společnosti a mýtu krásy a dále tyto koncepty předávají. 

Práce je rozdělena do tří částí. V úvodu teoretické části jsem se věnovala 

vymezení pojmů souvisejících se vztahem médií a reality. Média se totiž neodmyslitelně 

na jejím konstruování podílejí a většinu představ, které máme sami o sobě či ostatních, 

získáváme skrze ně. Dále jsem definovala pojem životní styl z jeho sociologického, ale 

zejména mediálního hlediska. Lifestylová média se totiž v současné době stala 

zprostředkovatelem životních stylů. A my si mnohdy ani neuvědomujeme, jaký mohou 

mít vliv na vytváření našich identit a postojů. Teoretickou část uzavírám krátkým 

představením historie a obsahu časopisů pro dívky. Pozornost byla věnována zejména 

reflexi analýz dívčích časopisů, jejichž výstupy následně sloužily jako východiska pro 

vlastní analýzu.  

V metodologické části jsem představila možné přístupy k analýze médií 

a zároveň metodu práce. Pro její potřeby jsem zvolila smíšenou metodu, která 

kombinuje kvantitativní a kvalitativní přístupy. Obsahová analýza pomohla vymezit 

tematickou agendu zkoumaných časopisů. Pro sémiotickou analýzu jsem pak vybrala 

zástupné redakční příspěvky ze tří nejčastějších kategorií, na nichž jsem sledovala 

reprezentaci životního stylu v jednotlivých magazínech. Skrze použité metody jsem 

zodpovídala výzkumné otázky: Jaká je reprezentace životního stylu v časopisech Super 

Dívka 1997 a BravoGirl! 2012? Proměnila se tato reprezentace v rozmezí 15 let?  

Výsledky kvantitativní i kvalitativní analýzy ukázaly, že časopisy reprezentují 

životní styl, který je v prvé řadě genderově stereotypizovaný. Životní náplní dívky by se 

měla stát péče o vzhled, chlapci a showbyznys. Tato témata jsou pak spojována se 

zábavou a plnohodnotnějším životem, který se skrze ně dívkám nabízí. Dívčí feminita je 

založena na její neustálé sebekontrole a snaze přiblížit se téměř nedosažitelnému 
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fyzickému ideálu. V časopise BravoGirl! je důraz kladen zejména na spotřebu. Skrze 

ideologii feminity, která je svobodnou volbou dívky, je vytvářen pevný vztah 

k nabízeným produktům. Oproti tomu v časopise Super Dívka znamená přijetí feminity 

smíření se s rolí sexuálního objektu. Důležitý je i vliv patriarchální ideologie. Ať už 

v roce 1997, nebo 2012, dívka by měla usilovat o to, aby se stala ozdobou svého 

partnera a zároveň mu byla dobrou milenkou. Výrazná změna nastala v proměně idolů, 

skrze něž je dívce nabízen ideální životní styl. V časopise Super Dívka tuto roli 

zastávaly zejména profesionální modelky, v BravoGirl! ji převzaly známé osobnosti. 

 Závěry analýzy tak ukázaly, že reprezentace životního stylu v časopisech pro 

dívky je stejná téměř po celém světě. Zřejmé tedy je, že se v těchto magazínech 

přebírají ideály a hodnoty západní společnosti. Z tohoto hlediska se lehce vymykal 

časopis Super Dívka, jelikož jej v roce 1997 vlastnilo české vydavatelství a možná to 

byl důvod, proč v něm nebyl tolik znatelný důraz na konzumní styl života. Další 

výzkumy dívčích časopisů by se tak mohly zaměřit na analýzu některého ze 

zahraničních časopisů v roce 1997 a porovnat jej s reprezentací životního stylu 

v časopise Super Dívka. 
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 Summary 

Te aim of this diploma thesis was to analyze the representation of lifestyle in the 

girls’ magazines, specifically in the magazine Super Dívka 1997 and BravoGirl! 2012.  

The lifestyle is inseparable part of all of our lives and this applies especially in the 

period of maturing, which is connected with the creation of one’s own identity. Apart 

from the natural environment, the creation of lifestyle is attributed also to the media. 

Magazines as a bearers of dominant ideology are therefore effective tool of 

manipulation. They are coming mainly from the patriarchal ideology of society and the 

myth of beauty and these concepts are later passed on.  

The work is divided into three parts. I dedicated the introduction to the 

theoretical part to the definition of notions connected to media and reality.  Media are 

inherently involved in its creation. A vast majority of ideas about ourselves or about the 

others are gained through them. I have also defined the concept of lifestyle from its 

sociological and mainly from its media viewpoint. Lifestyle media have presently 

become the mediators of lifestyles. We often do not realize what impact they might 

possibly have on the creation of our identities and attitudes. The theoretical part is 

finished with the short presentation of the history and the subject matter of magazines 

for girls.  The attention was paid especially to the reflection of analysis of girls’ 

magazines, which outputs later served as a starting point for my own analysis.  

In the methodological part, I introduced various possible approaches to media 

analysis and the method of work. For my particular needs, I have chosen a mixed 

method, which combines quantitative and qualitative approaches. The content analysis 

helped to define a thematic agenda of researched magazines. For the semiotic analysis, 

I have selected alternative editorial contributions for the three most common categories, 

where I observed the representation of lifestyle in particular magazines. Through the 

methods used, I answered the researched questions: What is the representation of 

lifestyle in the magazines Super Dívka 1997 and BravoGirl! 2012? Has this 

representation transformed within 15 years?  

The results of quantitative and qualitative analysis have shown that the 

magazines representing lifestyle, which is firstly gender stereotypical. The life of a girl 

should be fulfilled only with care about her own looks, boys and celebrities. These 



108 

 

topics are then associated with entertainment and well-rounded life, which is offered to 

girls. Girl femininity is based on constant self-control and attempts to get closer to 

almost unachievable physical ideal. In the magazine BravoGirl!, the great emphasis is 

put on consumption. Through the ideology of femininity, which is a girl’s free choice , 

the tight relationship to products is created. In the magazine SuperDívka, the acceptance 

of femininity means reconciliation with the role of sexual object. Patriarchal ideology is 

also important.  

Let it be 1997 or 2012, a girl should strive for being a decoration for her partner 

and being a good lover at the same time. The significant change has happened in the 

transformation of idols and through them the ideal lifestyle is offered. In SuperDívka 

this role was occupied by professional models and in BravoGirl!, it was taken over by 

famous celebrities. The results of analysis have shown that the representation of 

lifestyle in the magazine for girls is almost the same all around the world. It is obvious 

then that in these magazines, the ideals and values of western society are adopted. From 

this point of view, SuperDívka was slightly deviated from it, because in 1997 it was 

owned by the Czech publishing house and this could be the reason why the emphasis on 

consuming way of life was not that noticeable.  
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Přílohy 

Příloha č. 1: Manuál kódovací knihy (tabulka) 

 

Manuál kódovací knihy 

 
Kódovací jednotka: redakční příspěvek 

Proměnná: téma 

 

Číslo kategorie Název kategorie 

1 Vizáž 

2 Partnerské vztahy 

3 Sex 

4 Kultura 

5 Zábava 

6 Zdraví 

7 Celebrity 

8 Problémy 

9 Přátelé 

10 Dívka 

 

Pozn.: Pozn.: V případě, že bylo možné redakční příspěvek zařadit do více kategorií, 

rozhodovalo jeho primární určení, tedy rubrika, ve které je umístěn. Např.: 

Fotoeditorialy, ve kterých vystupují jako vzory známé osobnosti, jsou řazeny do 

kategorie vizáž. Pokud se však redakční příspěvek týká primárně osobního života slavné 

osobnosti, je kódován do kategorie celebrity. 

  

1 Vizáž – všechny příspěvky týkající se oblékání, líčení, formování postavy a péče o 

vzhled 

 

2 Partnerské vztahy – všechny redakční příspěvky, v nichž se objevuje postava chlapce 

jako objektu zájmu (flirtovací techniky, seznamování, nakupování dárků, poznávání 

chlapcovy osobnosti) 
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3 Sex – redakční příspěvky obsahující sexuální tematiku (pohlavní styk, orální sex, 

mazlení, autoerotika, intimní problémy, antikoncepce) 

 

4 Kultura – redakční příspěvky obsahující informace o knihách, filmech a hudbě 

 

5 Zábava – křížovky, horoskopy, testy, redakční příspěvky o okultních vědách, čtení  

z písma, příspěvky z rubriky Trapasy a Crazy story, Horor story, články o zvířatech 

 

6 Zdraví – všechny redakční příspěvky týkající se zdravého životního stylu (strava či 

pohyb) 

 

7 Celebrity – rozhovory se známými osobnostmi, medailonky o známých osobnostech, 

redakční příspěvky o osobním životě známých osobností 

 

8 Problémy - do této kategorie byly zařazeny příspěvky týkající se sociopatologických 

jevů, články o neshodách s rodiči, těhotenství a sociálních problémech 

 

9 Přátelé – redakční příspěvky týkající se trávení volného času s přáteli 

 

10 Dívka – redakční příspěvky týkající se osobního rozvoje dívky a formování jejího 

sebevědomí 
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Příloha č. 2: Super Dívka – tematická agenda ročníku 1997, číselné vyjádření 

(graf) 

Příloha č. 3: Super Dívka – tematická agenda ročníku 1997, procentuální 

vyjádření (graf) 
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Příloha č. 4: BravoGirl! – tematická agenda ročníku 2012, číselné vyjádření (graf) 

 

Příloha č. 5: BravoGirl! – tematická agenda ročníku 2012, procentuální vyjádření 

 (graf) 
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Příloha č. 6: Srovnání tematické agendy časopisu Dívka 1997 a BravoGirl! 2012 

(graf) 
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Příloha č. 7: Fotoeditorial – Dieta, která funguje? Outfitová! (obrázek) 

 

 

Příloha č. 8: Fotoeditorial – Dieta, která funguje? Outfitová! (obrázek) 
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Příloha č. 9 – Fotoeditorila – Jarní bestovky maximálně do litru (obrázek) 

 

 

Příloha č. 10: Fotoeditorial – Jarní bestovky maximálně do litru! (obrázek) 
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Příloha č. 11: Test – Jaký make-up ti sekne? (obrázek) 

 

 

 

 


