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Abstrakt

Diplomová práce se zabývá persvazí a jejími prostředky v současných žurnalistických 

textech – magazínech pro ženy. S využitím přístupů kritické analýzy diskursu analyzuje 

vybrané verbální prostředky, jež v textu slouží ke stimulaci funkce persvazivní. 

Za výzkumný vzorek byly zvoleny úvodníky extrahované z časopisu Žena a život z let 

2010-2013. V první části práce je teoreticky pojednáno o persvazi z hlediska 

psychologie komunikace, sociologických a mediálních studií. Následuje rozbor trhu 

s ženskými časopisy na území České republiky a popis specifik ženských časopisů a 

lifestylových magazínů. V praktické části je analyzován jazyk ženských časopisů na 

příkladu 48 úvodníků vyjmutých z časopisu Žena a život. Práce se soustřeďuje na 

vybrané verbální prostředky persvaze, analyzuje jejich využití a funkci v textu. 

Současně sleduje také obsahovou/tematickou náplň úvodníků a zkoumá, jak je jejich 

prostřednictvím v magazínech konstruován a prezentován ženský svět.  

Abstract

This thesis deals with persuasion and its means in the field of contemporary journalistic 

texts – women's magazines. By employing the approaches of critical analysis of 

discourse, it analyses selected verbal means, used for persuasive writing. Women's 

magazine „Žena a život“ volumes 2010/13 are used as a case study example. The first 

theoretical part of this thesis deals with persuasion in terms of psychological 

communication of sociological and media studies. An analysis follows of women's 

magazines market in the Czech Republic and the specifics of women's and lifestyle 

magazines. In the practical part, by using 48 different samples of „žena a život“ 

magazines editorials, women´s magazines language is analysed. The thesis focuses on 

selected verbal means of persuasion and it analyses their usage and function in the text. 



Simultaneously the thesis focuses on editorials in term of thematic contents and 

examines how women's world is constructed and presented by the medium of editorials.
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2

Úvod

Média jsou nedílnou součástí moderní společnosti a určitým způsobem vstupují do 

života každého jedince - na společnost jako takovou a na jedince v ní mají nesporný vliv, 

jakkoli je tento vliv těžko přímo prokazatelný a měřitelný. Působení médií má různé projevy 

(jakož i účinky) a jedním u nich je i persvaze, která se stala předmětem této práce.

Persvaze slouží v komunikaci k dosažení určitých cílů – k formování vědomí 

recipientů, k jejich získávání, vybízení apod. Působení, přesvědčování a ovlivňování adresátů 

(chápané zde jakožto rovnocenná synonyma k pojmu persvaze) se v různé míře a podobě 

vyskytuje u všech typů komunikace. V rovině veřejné komunikace je to právě mediální 

diskurs, kde persvaze sehrává důležitou roli. Přesvědčování  je distinktivním rysem žánru 

publicistiky, kde je realizováno prostředky jazykovými i mimojazykovými. Persvazivní 

prostředky nabývají v žurnalistických textech různých podob, liší se intenzitou, mírou 

explicitnosti, jakož i svou rolí, účelem a účinností. Prostřednictvím jazyka (vedle dalších 

technik) mohou média působit na své recipienty, směřovat jejich myšlenky, formovat postoje, 

případně i podněcovat k určité reakci.

Z dostupných mediálních produktů jsem za předmět svého zkoumání zvolila ženské 

časopisy a jazyk v nich užívaný. Navzdory současnému trendu, kdy se publikum stále častěji  

přiklání k novým formám médií, jakožto ke zdroji informací i zábavy, se domnívám se, že 

vliv tradičních médií (tisku a televize) je stále zásadní. Na českém mediálním trhu existuje 

několik titulů pro ženy, jejichž čtenost se dlouhodobě udržuje na poměrně vysoké úrovni. Trh 

s ženskými časopisy je v tuzemsku bohatě rozvrstvený, přičemž stále vznikají i tituly nové (ne 

všechny však se však na trhu udrží).

  Komunikační kódy těchto magazínů jsou přizpůsobeny cílové skupině, tedy ženám 

určitého věku, ekonomického postavení, vzdělání atp.  Jedním ze stěžejních cílů všech

mediálních produktů je upoutat pozornost příjemce sdělení, a tedy dosáhnout určité úrovně 

čtenosti/prodejnosti/sledovanosti a kýženého zisku. Vedle této skutečnosti ale média výběrem 

určitých prostředků a způsobů, jimiž témata zpracovávají a zprostředkovávají, příjemce 

úmyslně či nevědomě ovlivňují. Tvůrce mediálního sdělení tak může recipienta podněcovat 

nejen k přímé akci, případně změně chování, ale ovlivňovat postoje, názory či manipulovat s

jeho představami. 

Ženské časopisy nabízejí svým čtenářům, resp. čtenářkám určitý výklad skutečnosti, 

zveřejňovanými radami podněcují k jistému chování, stejně jako nabízejí témata k přemýšlení 

či prostor k ženské sebereflexi. Cílem práce bude zmapovat, jaké jazykové prostředky 
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s dominantní funkcí persvazivní a ovlivňovací se v obsazích ženských časopisů objevují. Na 

základě identifikovaných jazykových persvazivních prostředků se pokusím vysledovat, 

v jakých hlavních směrech texty na čtenářky působí, jaké hodnoty a ideologie podporují.

V práci jsme se v několika ohledech odchýlili od schválených tezí. Výzkumný vzorek 

jsme zúžili pouze na jeden sledovaný titul, čtrnáctideník Žena a život, a počet analyzovaných 

úvodníků snížili na 48 oproti původně plánovaným 108. Důvodem zúžení výzkumného 

vzorku bylo především zjištění, že podrobit kvalitativní analýze 108 textů by bylo značně 

časově náročné. Současně jsme při rešerši výzkumného materiálu dospěli k názoru, že 

všechny tři tituly (měsíčníky Marianne, Harper’s Bazaar a čtrnáctideník Žena a život) nám ke 

studiu nabízejí texty, které jsou si vzájemně velmi podobné a mezi nimiž není znatelnějších 

rozdílů, a že by tedy jejich případná selekce neměla významněji ovlivnit výsledky našeho 

výzkumu.  Další oblast, ve které se tato práce odlišuje od přiložených tezí, spočívá ve 

vymezení verbálních prostředků persvaze. Na základě detailnějšího průzkumu odborné 

literatury jsme se rozhodli verbální prostředky roztřídit po vzoru Aleny Jaklové a Jaroslava 

Bartoška, kteří se ve svých pracích konkrétním projevům persvaze v jazyce věnují.

Práce je rozdělena na část teoretickou, metodologickou a analytickou. V první části se 

věnujeme teoretickému vymezení persvaze a dále specifikům a uplatnění persvaze 

v mediálním diskursu. V teoretické části je dále zmapován tuzemský trh s ženskými časopisy. 

Zde jsou popisována specifika ženských lifestylových titulů oproti tradičním ženským 

časopisům, jako je Vlasta či Tina. V metodologické části představujeme výzkumný vzorek, tj.

časopis Žena a život, a dále zvolenou metodu a výzkumné otázky. Následuje část analytická, 

v níž podrobujeme úvodníky časopisu Žena a život interpretaci a shrnujeme zjištěné poznatky.  
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1. Persvaze

1.1. O persvazi obecně

Český výraz persvaze je odvozen od latinského slova persuasio1. Persvazí se obecně

označuje akt přemlouvání, přesvědčování (Nový akademický slovník cizích slov, 2006, s. 

617). Sloveso přesvědčit, přesvědčovat Slovník spisovné češtiny definuje jako „rozumnými 

důvody, důkazy přivést k názoru, k souhlasu ap.“ (Slovník spisovné češtiny, 2000, s. 329).

Konkrétněji se přesvědčování zpravidla spojuje s „užíváním logicky korektní a věcně 

pravdivé argumentace.“ (Kraus, 2004, s. 14) Argument je pak „spojení výroků, které přenáší 

(inferuje) deklarovanou nebo předpokládanou jistotu východisek usuzování (premis) na 

tvrzení výsledné, obecněji platné – závěr (conclusio)“ a argumentace „soubor operací, které 

vyhledávají výchozí tvrzení jistá, věrohodná nebo obecně přijímaná, relevantní (platná) pro 

odvození (zdůvodnění, ospravedlnění, popř. vyvrácení) určitého závěru, jehož cílem je 

partnera řeči přesvědčit a ovlivnit.“ (Tamt.)

Význam persvaze je v praxi samozřejmě daleko širší než uvedené definice a závisí na 

té které vědní disciplíně a konkrétním autorovi, jak persvazi vnímá a pojímá. Vedle 

přesvědčování a přemlouvání by se persvazí dalo označit také ovlivňování, získávání, 

přemlouvání, balamucení, manipulování (a někdy i prosté tvrzení). U většiny těchto výrazů 

však platí, že se nejedná o slova naprosto významově totožná, ba naopak. V praxi tak 

vyvstává problém, jak persvazi jednoduše, a přitom co nejpřesněji definovat. O tom, že se 

jedná vskutku o poměrně tvrdý „oříšek“, svědčí množství definic, které se v něčem protínají, 

ale v lecčems si také nevyhovují, případně odporují.

Za neutrální synonyma k slovesu přesvědčovat bychom mohli považovat výrazy 

ovlivňovat a získávat, případně i tvrdit (srov. Srpová, 2005; Kraus, 2004). Ostatní jmenovaná 

slova – přemlouvat, balamutit, manipulovat - jsou již sémanticky odstíněna. 

Bartošek (2007) persvazi nadřazuje výraz ovlivňování, který je nejobecnější a 

v odborné literatuře nejméně definovaný. Ostatní příbuzná slova jsou již, jak uvádí Bartošek, 

                                               
1 Latinský výraz persuasio lze přeložit jako přesvědčení, přesvědčování. „Sloveso persuadeo, -ere (...) znamená 
namlouvat, přemlouvat, navádět, svádět nebo pohnout někoho. Slovotvorný kmen slova (suadeo, - ere) nese 
význam slova radit, doporučovat, navrhovat někomu něco.“ (Grác, 1985, In: Gálik, 2012, s. 9). 
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obvykle definována konkrétněji a výrazu ovlivňování jsou významově podřízena (Bartošek, 

2007, s. 61). 

Sloveso ovlivnit, ovlivňovat Slovník spisovné češtiny vysvětluje jako „silně vlivem 

(za)působit“ (Slovník spisovné češtiny, 2000, s. 256). Přesvědčováním se v běžné mluvě, jak 

již bylo výše nastíněno, zpravidla rozumí užívání logicky korektní a věcně pravdivé 

argumentace. K heslu získat, získávat zase Slovník uvádí definice „přivést k nějakému názoru, 

poznání“ nebo „zjednat (si) něčí přízeň, naklonit (si)“ (Slovník spisovné češtiny, 2000, s. 

567). 

Ačkoli k významu dokonavého slovesa přemluvit Slovník spisovné češtiny uvádí jen: 

„mluvením, uvedením důvodů přimět, pohnout“ (Slovník spisovné češtiny, 2000, s. 327),

můžeme říci, že zejména nedokonavé tvary přemlouvat a zpodstatnělé  přemlouvání evokují

přítomnost jistého emocionálního nátlaku, jako je lichocení nebo vyhrožování. Podobně 

negativní konotace mají i výrazy manipulovat a balamutit, které deklarují přítomnost 

klamných argumentů (Kraus, 2004, s. 14). Sloveso balamutit řadí Slovník spisovné češtiny do 

kategorie expresivních výrazů s významem „obelhávat, klamat“ (Slovník spisovné češtiny, 

2000, s. 25). Manipulací se mj. rozumí „zpracovávání vědomí lidí“ (Nový akademický 

slovník cizích slov, 2006, s. 502), přičemž dodejme, že se jedná zpravidla o ovlivňování s 

využitím neetických prostředků.

1.2.Persvaze a rétorika

Klasickou disciplinou, jež se technikami přesvědčování zabývá, je rétorika. Ani v té

však v dobách jejího vzniku nepanovala jasná shoda, jak argumentaci, resp. persvazi pojímat

a prakticky využívat. Platon v této souvislosti vznesl otázku na téma pravdy, a to zdali jde 

v rétorické argumentaci skutečně o „odhalování pravdy, nebo pouze o vítězství ve sporu mezi 

několika soupeřícími stranami za každou cenu“ (Kraus, 2005, s. 16). Dnes můžeme říci, že 

podstatu rétoriky od jejích sofistických počátků po dnešek vymezuje především „(...) snaha 

vidět v každém problému, který se předkládá jako téma řeči, jeho mnohoznačný 

(ambivalentní) charakter a možnosti pluralitních řešení“ a že „(...) rétorická argumentace 

nevychází ze soudů nezvratně pravdivých (...), ale využívá soudy pravděpodobné, o jejichž 

věrohodnosti musí řečník auditorium přesvědčit“ (odtud označení rétoriky jako ars 

persuadendi, umění přesvědčovat). (Kraus, 2005, s. 15-16)
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Prvním filosofem, který vědecky zkoumal persvazi, byl ve 4. století př. n. l. 

Aristoteles (Gálik, 2012, s. 12). Aristoteles analyzoval tři druhy persvaze a persvazivních 

prostředků – ethos, pathos, logos. První, který nazývá ethos, je založen na povaze řečníka - na

jeho důvěryhodnosti (cti, mravnosti) a charisma. Druhý, pathos, je založen na adresátovi, 

resp. na tom, do jakého rozpoložení řečník své posluchače uvede. A konečně třetí, poslední 

druh persvaze, jejž Aristoteles označuje jako logos, spočívá v řeči samotné, tj. ve výběru slov 

a stylu (Srpová, 2005, s. 201-202). V současné teorii persvaze odpovídají těmto 

Aristotelovým konceptům tři druhy výkladů o původu postojů (behavioristický - ethos, 

afektivní - pathos a kognitivní – logos) (Gálik, 2012, s. 21).

Přestože byla rétorika původně považována výhradně za nástroj demokracie, již 

v antickém Řecku, a stejně tak v novodobých dějinách, byla zneužívána také k manipulaci 

(Srpová, 2005, s. 202). Proto také Platon navrhoval, aby se řečník emocím a emočnímu apelu 

vyhýbal, neboť ty odvádějí od pravdy (Srpová, 2005, s. 201-202). Také první ze zmíněných 

druhů persvaze, charisma řečníka, se pro rétoriku stalo problémem, který do jisté míry 

znehodnotil její morální kredit: „(...) řečníkovo charizma, často jím samým nebo jeho poradci 

pečlivě vykalkulované, se může lehce stát produktem slabosti a nejistoty auditoria, touhy po 

silném vůdci, který nabízí okamžitá a snadno pochopitelná řešení, s nimiž se posluchači 

mohou jednoduše identifikovat.“ (Kraus, 2005, s. 15)  Jako příklady za všechny jmenujme 

využívání/zneužívání rétoriky a persvazivních metod pro účely propagandy během první i 

druhé světové války.

1.3. Definice persvaze

V rámci novodobé historie začala být persvaze důkladněji analyzována na počátku 20. 

století, a to v souvislosti s rozvojem psychologie a reklamy (Gálik, 2012, s. 13). V současné 

době je persvaze široce zkoumaným konceptem s množstvím přístupů, teorií a definic. 

Persvazi se věnují vědní obory, jako je psychologie, lingvistika, literární věda, komunikační 

studia či politologie. Praktické využití pak dnes nachází zejména v marketingu a reklamě, 

v médiích a v politické komunikaci.

Podívejme se nyní, jak persvazi definují vybraní autoři. Jako první zmíníme ty, kteří 

nabízejí definice širší a obecnější (pro některé jejich názorové protivníky také „vágnější“), a 

od těch postoupíme k vyhraněnějším přístupům.
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V pojetí první skupiny autorů slouží v podstatě jakýkoli komunikační akt k vytvoření,

posílení nebo změně psychického stavu recipienta2. Levy, Collins, Nail (1998) definují 

persvazi jako změnu postoje, která je důsledkem vystavení komunikaci (Levy, Collins, Nail, 

1998, IN: Gálik, 2012, s. 9). 

Většina dalších autorů, kteří nabízejí již o něco specifičtější výklad, se shoduje v tom, 

že za persvazí vždy stojí vědomý úmysl: Persvaze je „lidská komunikace určená 

k ovlivňování ostatních tím, že změní jejich přesvědčení, hodnoty nebo postoje“ (Simons, 

1976, In: Srpová 2005, s. 200).

Někteří z autorů (Mills, 2000; Bettinghaus, Cody, 1987; Perloff 2000; Gass, Seiter, 

2003) pak kromě postojové změny coby výsledku persvaze akcentují také změnu chování: 

„Vědomý pokus jednotlivce o změnu postojů, přesvědčení anebo chování druhé osoby nebo 

skupiny osob prostřednictvím přenosu informace“ (Bettinghaus, Cody, 1987, In: Gálik, 2012, 

s. 9).

Důležitou složkou některých definic (Perloff, 2008; O’Keefe, 2002; Srpová, 2005; 

Gálik, 2012) bývá prvek svobodné vůle recipienta, s jehož pomocí autoři odlišují persvazi od 

manipulace a nátlaku: Persvaze je „(...) symbolický proces, ve kterém se komunikátor snaží 

přesvědčit recipienta ke změně postoje nebo chování prostřednictvím vysílání zprávy 

v atmosféře svobodné volby.“ (Perloff, 2008, In: Gálik, 2012, s. 9)

Z předpokladu svobodné vůle vyplývá dále skutečnost, že persvazivní komunikace by 

měla být etická a měly by z ní mít prospěch obě strany (jak původce sdělení, tak adresát): 

„Přesvědčování vychází z úcty mluvčího k posluchači, komunikanti spolu jednají jako 

rovnocenní partneři (Harré, 1985, In: Bartošek, 2007, s. 61-62).

Ze jmenovaných teorií je možné vyvodit několik charakteristických rysů persvaze, na 

kterých se více či méně většina autorů shoduje. Pokud z našeho závěrečného shrnutí 

vyloučíme ty zcela obecné definice, podle nichž je de facto jakákoli interpersonální 

komunikace persvazivní, zůstane nám několik stěžejních bodů. Za prvé že persvaze vychází 

z vědomého záměru původce sdělení. Jde zde o úmyslný pokus někoho ovlivnit. Persvaze má 

tedy svůj cíl (autorovi by mělo být zřejmé, o čem chce publikum přesvědčit, čeho chce 

dosáhnout). Druhým podstatným rysem je to, že se persvaze vždy odehrává v rámci lidské 

komunikace, jedná se tak o určitý proces (vždy dochází k přenosu zprávy od zdroje sdělení 

k příjemci/příjemcům). Třetí charakteristika souvisí s výsledkem persvazivního působení. 

Persvaze je komunikační proces, jenž má určitý cíl, přičemž je-li tento proces úspěšný, pak 

                                               
2 V tomto pojetí může být i prostý pozdrav „dobré ráno“ persvazí ve smyslu, že jím původce sdělení někoho 
ovlivní (potěší, vybídne ke konverzaci, navodí dojem splnění společenské konvence atd.). (Gálik, 2012, s. 13) 
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má i svůj výsledek. Výsledkem je jistá forma ovlivnění či změny, která se projeví na 

duševním stavu recipienta/recipientů. Zde může jít o změnu postojů, myšlenek, hodnot, 

přesvědčení, názorů či chování. Jako čtvrtý a zároveň poslední bod můžeme jmenovat 

předpoklad, že persvazivní komunikace ponechává příjemci svobodu rozhodování, neomezuje

jeho svobodnou vůli, a tím se odlišuje od manipulace a nátlaku. Recipient se tedy může 

svobodně a bez přítomnosti nátlaku rozhodnout, zda zdroji persvazivní zprávy vyhoví či 

nikoli (Gálik, 2012, s. 9-11). U manipulace je svoboda volby recipientovi ponechána jen 

zdánlivě. Jak uvádí Srpová (2005), „(...) k manipulaci slouží obdobné prostředky jako 

k persvazi, ale kromě nich je využívána např. lež, záměrně nepravdivé tvrzení, nebo záměrné 

zamlčení některých informací, které jsou pro zdroj a jeho cíl nepříznivé.“ (Srpová, 2005, s. 

203)

Ačkoli jsme si výše nastínili, jak persvaze vypadá a jaké jsou její charakteristiky, 

musíme zde podotknout, že se jedná o do jisté míry výklad schematický. V praxi totiž není 

vždy zcela jednoduché určit, kde persvaze začíná, kde končí a jaká (a zda vůbec) je hranice 

mezi persvazí a manipulací, persvazí a prostou komunikací. Začněme například u tvrzení, jež

je z oblasti persvaze většinou vyřazeno. Jak již bylo výše nastíněno, i prosté sdělení v rámci 

komunikačního aktu v příjemci zpravidla vyvolá nějakou reakci, ovlivní jeho duševní stav, 

ačkoli o to původce sdělení sám vůbec nemusel usilovat a ovlivnění recipienta nebylo jeho 

záměrem. V těchto případech bychom pak také mohli hovořit o persvazi, i když nezáměrné3.

Vedle nezáměrné persvaze by do našeho modelu „ideálních“ znaků persvaze jmenovaných 

výše nezapadala ani tzv. implicitní persvaze. Zatímco u explicitní persvaze je příjemci 

zpravidla zřejmé, o co zdroji v komunikaci jde, implicitní persvaze je navenek nepřiznaná a 

odehrává se v rafinovaných náznacích4. Implicitní persvazi5, pokud z ní má prospěch 

výhradně zdroj sdělení, bychom pravděpodobně mohli označit jako manipulaci6. 

V některých případech, přestože se jedná o nátlakové jednání, z něhož je svobodná 

volba do jisté míry vyloučena nebo v rámci něhož je využito neetických či méně etických 

                                               
3 Jako příklad tzv. nezáměrné persvaze uvádí Srpová (2005, s. 205) projevy Martina Luthera Kinga, které jednak 
pozitivně zapůsobily na bílou většinu v USA, ale zároveň vyvolaly neočekávanou negativní reakci na straně 
černé menšiny seskupené v organizaci Černí panteři, která prudce vystoupila proti politice smíření a začala 
namísto toho propagovat řešení v podobě násilí a násilné sebeobrany. 
4 Explicitní persvazí je například disputace či reklama (pokud je reklamní spot zřetelně oddělen od ostatní 
komunikace), implicitní je například záměrné vynechání některých fakt ze zprávy nebo neoznačený product 
placement v televizním pořadu.
5 Tomu, co označujeme „implicitní persvazí“, v terminologii tradiční logiky do jisté míry odpovídá tzv. 
entyméma vyjadřující „deduktivní úsudek, v kterém není explicitně vyjádřena některá z jeho premis nebo závěr, 
zejména pokládáme-li je za samozřejmé“ (Nový akademický slovník cizích slov, 2006, s. 211).
6 Někteří autoři skutečně jako jeden ze znaků manipulace uvádějí skutečnost, že adresát neví, že je manipulován 
(Srpová, 2005, s. 203).
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prostředků, zkreslených informací, emočního působení a hrozby negativních důsledků (např. 

zákon o zákazu telefonování za volantem, fotografie rakovinou postižených orgánů a varování 

Ministerstva zdravotnictví na krabičkách cigaret nebo tzv. milosrdná lež), bychom o 

manipulaci (v negativním slova smyslu) pravděpodobně nehovořili. Srpová (2005) v této 

souvislosti navrhuje řídit se kritériem, kdo z komunikace pozitivně těží – pokud je to 

výhradně adresát, pak se dle Srpové o manipulaci nejedná (Srpová, 2005, s. 206).

Jak jsme se snažili nastínit, záleží tedy spíše na úhlu pohledu daného badatele, které 

skutečnosti považuje za určující7. 

                                               
7 Srpová (2005) například reklamu vnímá jako manipulaci, neboť se řídí kritériem, kdo je hlavním beneficiantem 
působení, zatímco Gálik (2012), který vychází hlavně z požadavku svobodné volby, ji řadí mezi persvazi. 
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2. OVLIVŇOVÁNÍ A PERSVAZE V MÉDIÍCH

2.1. Sociální komunikace a mediální komunikace

Na úvod kapitoly o persvazi v médiích se zastavme u základního vymezení 

komunikace a mediální (masové) komunikace. Mezilidskou (sociální) komunikaci 

v nejobecnějším slova smyslu je v zásadě možné definovat dvěma způsoby, a to buď jako 

proces sdělování, neboli přenos informace od zdroje k příjemci, a/nebo jako proces sdílení, 

neboli „(...) podílení se na celku komunikace a na povaze či dopadu zprávy (...).“ (Vybíral, 

2005, s. 25). Těmto definicím odpovídají v teoriích masové a mediální komunikace dva 

základní modely - přenosový model komunikace a konstitutivní (kulturální, rituálový) model 

komunikace.

Než jednotlivé modely komunikace stručně představíme, zastavme se u výrazů 

interpersonální, mediální a masová (masmediální) komunikace. Komunikace interpersonální 

se odehrává mezi dvěma, ev. třemi osobami. Jejím specifikem je to, že bývá většinou 

dialogická a interaktivní, mluvčí a posluchač na sebe vzájemně reagují. Mezi hlavní funkce

interpersonální komunikace můžeme zařadit: 1. funkci informativní (účelem je informovat, 

předat zprávu), 2. funkci instruktážní (účelem je navést, zasvětit či naučit), 3. funkci 

persvazivní (účelem je přesvědčit, získat, ovlivnit), 4. funkci vyjednávací/operativní (účelem 

je domluvit se na něčem, vyřešit, dospět k dohodě), 5. zábavní (účelem je pobavit, rozveselit, 

rozptýlit sebe či druhého) (Vybíral, 2005, s. 31-32). 

Jak uvádí Vybíral, komunikačních výměn, které by byly pouze informativní, se v praxi 

vyskytuje nemnoho. Často totiž i tam, kde je promluva nabízena jako pouhé informování, jde 

ve skutečnosti o skryté instruování nebo přesvědčování. V některých případech má 

komunikování i další funkce, a to funkci fatickou či kontaktovou (účelem je upoutání 

pozornosti, navození blízkosti, sebepotvrzení) a funkci sebe-prezentační (účelem je předvést 

se, vyvolat dojem). (Vybíral, 2005, s. 31-32)

Lingvistika, na základě práce Romana Jacobsona (1995), uvádí šest tzv. 

komunikativních funkcích: 1. funkci referenční (poznávací, určuje vztah k tématu), 2. funkci 

emotivní (směřuje k vytvoření emoce, k vyjádření postoje mluvčího k tomu, o čem hovoří), 3. 

funkci konativní (je směřována přímo k adresátovi s cílem jej ovlivnit), 4. funkci fatickou (má 

za cíl zahájit a udržovat komunikaci), 5. funkci metajazykovou (slouží ke komunikaci o
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používaném kódu), 6. funkci poetickou (je zaměřena na sdělení jako takové, tj. jeho provedení 

a styl) (Encyklopedie lingvistiky, 2014).

Protipólem interpersonální komunikace je komunikace veřejná (komunikace 

řečníka/řečníků s veřejností či s velkou skupinou posluchačů) a komunikace celospolečenská, 

resp. masová. Masová (mediální, masmediální) komunikace8 je komunikace zprostředkovaná 

médii, tj. tiskem, rozhlasem, televizí a síťovým vysílání (internetem). Tato forma komunikace 

je určena velkému počtu příjemců, tj. „masám“, a je potenciálně dostupná všem (Jirák, 2003).

Masová komunikace má oproti ostatním typům komunikace několik dalších specifik: 

a) je jednosměrná a velkého rozsahu (v rámci této komunikace je zpráva šířena z jednoho 

centra k mnoha příjemcům, kteří jsou zpravidla anonymní a disperzní); b) je asymetrická (bez 

možnosti výměny role podavatele a příjemce; podavatel disponuje většími možnostmi, mocí i 

autoritou); c) má standardizovaný obsah (vyrobený masovou produkcí) (McQuail, 2002, s. 

59-60); d) původce a příjemce sdělení  nejsou v přímém bezprostředním kontaktu (Vybíral, 

2005, s. 159); e) původce sdělení často není možné jednoznačně identifikovat9 (McQuail, 

2002, s. 72). 

Funkce masové komunikace můžeme vymezit následovně: 1. informování 

(poskytování informací o událostech, aktuálním uspořádání mocenský vztahů a usnadňování 

adaptace na změny); 2. socializace (reprezentace platných společenských vztahů, vysvětlování 

významů událostí, podpora společenských norem a hodnot, vytváření konsenzu); 3. kontinuita 

(podpora převládajících kulturních vzorců a objevování nových směrů ve vývoji kultury); 4. 

zábava (nabídka pobavení a rozptýlení); 5. získávání (agitování pro společensky významné 

cíle) (Jirák, 2009, s. 94).

Vraťme se nyní k nastíněným schématům komunikace. Přenosový model vnímá 

komunikaci jako lineární tok informace od zdroje k adresátovi. V pozadí této představy stojí 

předpoklad, že podstatou komunikace je přijetí a dekódování smyslu sdělení tak, jak jej určil 

zdroj (McQuail, 2002, s. 72). 

Z přenosového modelu vychází dnes již tradiční popis masové komunikace od Harolda 

Laswella (1948). Ten masovou komunikaci popsal jako proces, ve kterém „někdo říká něco 

někomu nějakým kanálem a s nějakým účinkem“ (Jirák, Köpplová, 2009, s. 26-27).

                                               
8 Jirák a Köpplová (2009) chápou mediální komunikací každou sociálně-komunikační aktivitu, na jejíž realizaci 
se podílejí jakákoli tištěná, vysílací a síťová média, zatímco komunikaci „masovou“ vnímají jako její specifický 
podtyp. Masovou komunikaci zprostředkovává vysokonákladový periodicky vycházející tisk a rozhlasové, 
televizní a síťové vysílání určené početným skupinám uživatelů (Jirák, Köpplová, 2009, s. 24).  
9 „Původ sdělení a jeho autorství lze v masové komunikaci jen těžko jednoznačně určit. Je podavatelem 
jednotlivec (autor příspěvku, režisér pořadu), médium jako organizační celek (televizní kanál, redakce listu), 
nebo ten, kdo médium řídí či vlastní a rozhoduje o jeho činnosti?“ (Jirák, Köpplová, 2009, s. 28)
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Laswellovo schéma později další vědci rozšířili o několik důležitých prvků. Jednalo se 

zejména o zohlednění okolností, kontextu a účelu komunikace (Braddock, 1958; Jakobson 

1960). (Jirák, Köpplová, 2009, s. 29)

Jedno z nejkomplexnějších rozpracování Laswellova modelu nabídl George Gerbner 

(1956), jenž masovou komunikace popsal jako proces, v němž „někdo vnímá nějakou událost 

a reaguje na ni v nějaké situaci pomocí nějakých prostředků, aby nabídl materiály v nějaké 

podobě a v nějakém kontextu a s nějakým obsahem a s nějakými důsledky.“ (Jirák, Köpplová, 

2009, s. 29). Přínosem Gerbnerova modelu je to, že si autor uvědomil význam situace, 

výrazových prostředků a toho, že událost a její formulace ve sdělení se od sebe mohou lišit 

(Tamt.). 

Druhý, konstitutivní (rituálový, kulturální), model vychází ze zcela jiného pohledu na 

komunikaci. Tento model je založen na myšlence, že prostřednictvím komunikace se utváří a 

rozvíjí  kultura a nastoluje rovnováha ve společnosti. „(...) Rituálové pojetí se nesoustřeďuje 

na šíření sdělení v prostoru, nýbrž na udržení společnosti v čase; není to akt sdělování 

informací, ale reprezentování sdílených přesvědčení.“ (Carey, 1975, In: McQuail, 2002, s. 73) 

Při komunikování vzniká jak mezi účastníky komunikace, tak mezi účastníky a 

předmětem komunikace dynamický vztah, jenž je zakotven v rámci sdílených hodnot a 

významů. Tyto významy ovlivňují sdělení ještě předtím, než reálně vznikne, jelikož jsou 

implicitně přítomny v myslích komunikantů (Jirák, Köpplová, 2009, s. 33). 

Konstitutivní model, na rozdíl od lineárního schématu, zrovnoprávňuje postavení 

příjemce vůči podavateli a zároveň bere v potaz i množství potenciálních interpretací daného 

sdělení (Jirák, Köpplová, 2009, s. 30). 

Vedle konstitutivního a přenosového modelu se v komunikaci, resp. masové komunikaci 

uplatňuje ještě jeden aspekt, a tím je propagace neboli sebepředvedení se. Někteří mediální 

teoretikové proto hovoří o propagačním modelu komunikace. Jak uvádí McQuail (2002),

v médiích mnohdy nejde ani tak o přenos informace či sdílení kulturních hodnot, jako spíš o 

to předvést se, získat a udržet pozornost adresáta sdělení. Získání pozornosti adresáta je pro 

média výhodné jak z ekonomického hlediska, tak z hlediska vlivu (McQuail, 2002, s. 74), 

neboť opakovaným „předvedením“ dané sdělení získává na síle a snáz se ukotvuje v myslích 

příjemců.
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2.2. Předpoklady a meze persvaze

Po představení charakteristik jednotlivých modelů (mediální) komunikace se nyní 

budeme věnovat persvazi v médiích. Nejprve se zmíníme o tom, jaké vlastnosti zdroje a 

zprávy samotné mohou pozitivně ovlivňovat persvazivní komunikaci, a jaké psychologické 

aspekty na straně adresáta hrají roli při přijímání a dešifrování mediálního sdělení. Výklad 

doplníme některými vybranými teoriemi recepce z produkce sociologie a sociální 

psychologie.

Musíme zde upozornit, že předpoklady pro úspěšné zapůsobení mediálního sdělení

není jednoduché a v podstatě ani možné jasně vytyčit. Znemožňuje nám to společenské 

ukotvení médií, kdy není možné zohlednit všechny faktory, které se na účinnosti sdělení 

podílejí.

Pro úspěšnou komunikaci je v prvé řadě klíčový zdroj, tj. původce sdělení. Původce 

sdělení, resp. jeho vlastnosti a postavení jsou určující pro to, jakým způsobem publikum 

s vyslaným sdělením naloží a jak na něj zareaguje. Za základní atributy, které by zdroj sdělení 

měl mít, aby jeho komunikace byla účinná, jsou v teoriích persvaze považovány autorita, 

kredibilita a sociální atraktivita (Perloff, 2008, In: Gálik, 2012, s. 39). Autorita souvisí 

s legitimizovanou mocí a postavením jedince, skupiny či například instituce ve společnosti10. 

Kredibilita neboli důvěryhodnost vychází jednak z inteligence, ctnosti, odbornosti či 

zkušeností zdroje zprávy, ale také z jeho upřímnosti, laskavosti a starostlivosti (Gálik, 2012, s. 

40). Sociální atraktivita zdroje v sobě snoubí fyzickou přitažlivost11 s aspekty psychologické 

a sociální povahy. Pokud je zdroj sdělení obecně uznávanou autoritou, má punc 

důvěryhodnosti, oplývá jistá dávkou atraktivity, jeho potenciál ovlivňovat postoje či chování 

adresátů se mnohonásobně zvyšuje. 

Zaměříme-li se konkrétně na masová média jakožto zdroj sdělení, můžeme hlavní 

předpoklad účinného působení persvaze vyjádřit jediným výrazem, a tím je společenská

prestiž. Prestiž média vychází s předpokladu pravdivosti sdělovaných skutečností, a současně 

také z důvěryhodnosti postojů, které k nim produktor zaujímá (Hlavsa, 1990). Žádaná je 

kredibilita nejen u mediálních produktů (článků, reportáží, zpravodajství – o tom více 

v kapitole Publicistika vs. zpravodajství), ale také v rámci mediální instituce jako takové a u

jejích členů (od řadových zaměstnanců přes osoby, které jsou hlavními mediálními „tvářemi“

(novináři, reportéři, moderátoři).

                                               
10 O moci autorit viz například psychologický výzkum Stanleyho Milgrama „On Obediance“ z roku 1963.
11 Dle výsledků některých výzkumů „(...) fyzicky atraktivní lidé získávají lepší známky ve škole, mají vyšší 
sebehodnocení, jsou vnímáni jako úspěšnější, inteligentnější a přesvědčivější.“ (Gálik, 2012, s. 42)
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Téma prezentované médiem, které je pro adresáta nedůvěryhodné, může lehce 

zapadnout, pokud se ho nechopí jiné médium (např. jiná televizní stanice), jež adresát uznává 

jako „autoritu“, nebo jej nezmíní adresátovi blízký člověk (Vybíral, 2005, s. 166), tzv.

„významný druhý“12 či „názorový vůdce“13. Tento jev byl odborníky na komunikaci nazván 

jako tzv. „spáčský efekt“ (Hovland, 1949). V důsledku spáčského efektu může příjemce 

nejprve negativně vnímat, neregistrovat či zapomenout sdělení od jednoho typu 

(nekredibilního) zdroje, protože tzv. „usnul“ na sdělení (Giles, 2012, s. 56), a vzápětí - v 

době, kdy se se sdělením znovu setká prostřednictvím jiného média či osoby -, si jej opět 

vybavit a pozitivně přehodnotit. 

K zesílení účinnosti sdělení slouží i tzv. efekt blízkosti (propinquity effect) (Festinger, 

Schachter, Back, 2005, In: Gálik, 2012, s. 56), který „(...) spočívá ve zjištění, že čím častěji se 

lidé vídají a čím více jsou v kontaktu, tím častěji navazují přátelství a partnerství.“ (Gálik, 

2012, s. 56) Interpersonální komunikace se z tohoto hlediska jeví jako efektivnější, proto se ji 

média tak často snaží simulovat (např. přímými pohledy televizních moderátorů do kamery 

anebo oslovováním diváků, kteří jsou přítomni na druhé straně obrazovek).

Důležitou roli sehrává i podobnost autora sdělení s příjemcem. Podle jedné z teorií 

(Burger, 2004) má člověk tendenci mít raději ty jedince, kteří jsou mu nějakým způsobem 

(společenským zařazením, postoji a názory, koníčky, stylem oblékání apod.) podobní (Gálik, 

2012, s. 57). Média se řídí přesně tímto pravidlem, když se například příjemci sdělení 

pokoušejí přiblížit tím, že napodobují styl jeho vyjadřování.

V případě samotné zprávy je patrně nejdůležitějším předpokladem pro dosažení 

kýženého účinku její srozumitelnost. Persvazivní zpráva by měla být transparentní, tj. 

jednoznačná, jednoduchá a pro příjemce snadno pochopitelná (Vybíral, 2005, s. 172). Vedle 

srozumitelnosti je dalším důležitým faktorem i schopnost mediálního produktu zaujmout: 

„Nejhorší, co se může produktorovi masového sdělení stát, je to, že jeho komunikace 

nezaujme nebo se mine účinkem. Projít bez povšimnutí je horší než zaujmout14 negativně.“ 

(Tamt.) 

                                               
12 „Významný druhý“ je termín pocházející od amerického filosofa a sociologa Georga Herberta Meada, který 
jím označuje „interakční partnery, které jedinec pokládá za důležité (rodiče, sourozence, vrstevníky, učitele, 
nadřízené partnery) (...).“ (Slovník sociologických pojmů, 2012, s. 119)
13 Tzv. „názorové vůdce“ (opinion leaders) popisují ve své studii The People’s Choice (1948) Paul Lazarsfeld, 
Bernard Berelson a Hazel Gaudetová. Podle jejich teorie tzv. dvoustupňového toku  komunikace ve společnosti 
existují aktivní a informovaní lidé, jejichž názory ostatní respektují a přebírají. Jsou to právě tito „názoroví 
vůdci“, kteří mediované sdělení jako první zachytí a zpracují, aby je posléze v rámci každodenního kontaktu 
předali ostatním (Jirák, Köpplová, 2009, s. 224).
14 Jedním z (negativních) důsledků snahy zaujmout i za cenu poklesu kvality (a kredibility) je postupná 
bulvarizace i tzv. seriozních médií či infotainment (infozábava) neboli uplatňování prvků zábavy v obsazích, 
jejichž primárním cílem není příjemce bavit (například ve zpravodajství).
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Stejně jako v případě zdroje sdělení, o němž jsme se zmínili výše, i zpráva samotná, 

aby mohla mít kýžený efekt, by měla na příjemce působit důvěryhodně. Důvěryhodnost 

mediální zprávy je dána obsahem, strukturou a jazykovou srozumitelností textů (Hlavsa, 

1990). Zpráva podpořená statistikami, grafy či jinak podloženými argumenty je pro příjemce 

důvěryhodnější, a proto má i větší potenciál pro to, aby se stala persvazivní.

Zvýšení účinnosti sdělení se dosahuje také jeho opakováním. Americký psycholog R. 

B. Zajonc (1968) v této souvislosti hovoří o tzv. efektu pouhého vystavení: „Opakovaná 

expozice stimulu před jedincem je dostatečnou podmínkou pro to, aby zesílil jedincův vztah 

k němu.“ (Zajonc, 1968, In: Vybíral, 2005, s. 163)

Jako prostředek k získání pozornosti adresáta a k jeho případnému ovlivnění může 

sloužit i to, pokud je (mediální) produkt prezentován jako něco vzácného a výlučného (Gálik, 

2012, s 61). Média sama často vyzdvihují „exkluzivitu“ svých produktů, když recipientům

avizují, že přinášejí výjimečné zprávy, reportáže či rozhovory, které divák/čtenář jinde 

nezíská. 

Také na straně adresáta figuruje množství předpokladů, které mohou výsledek a 

účinnost komunikačního procesu pozitivně či negativně ovlivnit. Jsou to především kognitivní 

schopnosti jedince15, jeho emoční stav a „naladění“ na příjem zprávy (jeho vnímavost a 

odolnost vůči persvazivnímu sdělení), míra souznění sdělení s postoji adresáta a v neposlední 

řadě také adresátovo okolí.

Podle teorie kódování a dekódování Stuarta Halla (1973) je v každém mediálním 

sdělení implicitně obsažen „návod“ na to, jak by příjemce měl zprávu „číst“ a chápat (tzv. 

preferované čtení)16. K tomuto účelu slouží v textu tzv. orientátory, prvky, jež mají navádět 

k žádoucí interpretaci17. Podle Halla a koncepce aktivního publika18 je příjemce schopen tuto 

„vepsanou ideologii“ odhalit a zaujmout k ní vlastní stanovisko. V závislosti na svých 

schopnostech, sociokulturních a dalších faktorech může příjemce vedle toho, že přistoupí na 

preferovaný význam (tzn. podlehne ideologii, např. pokud odpovídá jeho pohledu na svět 

nebo je tak zdařile sestavena, že se jeví jako přirozená), také s významem „vyjednávat“ (tzn. 

že dominantní kód zprávy reflektuje a dle vlastního uvážení - v závislosti na vlastní situaci -

                                               
15 Rhodes a Wood (1992) například tvrdí, že lidé s nižšími kognitivními schopnostmi jsou více náchylní k tomu 
nechat se přesvědčit (Gálik, 2012, s. 43).
16 Jedná se v podstatě o formu implicitní persvaze.
17 Jde například o specifické výrazové prostředky, v jazyce zejména tzv. modalizátory (Kraus, 2008), nebo 
vybrané úhly záběru kamery apod.
18 Koncepce aktivní publika vychází z představy, že publikum si při „konzumaci“ mediálních produktů počíná 
aktivně, tj. vybírá si, kterému sdělení bude věnovat pozornost, přijatá sdělení aktivně zpracovává (vkládá si do 
nich vlastní významy), je odolné vůči ovlivnění atp. (Biocca, 1988, In: Jirák, Köpplová, 2009, s. 229).
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případně i akceptuje nebo svým způsobem modifikuje), nebo jej zcela odmítnout (Jirák, 

Köpplová, 2009, s. 239-240).

Podle teorie sociálního usuzování na jedince více persvazivně působí ta sdělení, která 

jsou podobnější jeho aktuálním postojům: „(...) lidé nehodnotí argumenty objektivně, ale 

subjektivně na základě svých aktuálních postojů.“ (Gálik, 2012, s. 35)  

Na účinnost komunikace má rovněž vliv okolí adresáta. Výše jsme se již zmínili o 

názorových vůdcích a významných druhých. Dle teorie sociálního schválení mají lidé sklon 

nevybočovat svými názory, postoji a jednáním z řady a vyskytnou-li se v určitých situacích, 

mají tendenci chovat se podle toho, jak se chová jejich okolí (Gálik, 2012, s. 54). 

Elizabeth Noelle-Neumannová (1980) snahu o konzistenci názorů jednotlivce 

s veřejným míněním popisuje ve své teorii, kterou nazvala „spirála mlčení“. Podle ní lidé

navenek prezentují ty postoje a názory, o nichž si myslí, že v jejich okolí/ve společnosti 

převládají (Jirák, Köpplová, 2009, s. 197). 

V podobné souvislosti vědci hovoří o tzv. band-wagon efektu, v rámci něhož jedinec 

podléhá psychologické síle davu (nechá se ovlivnit tím, co dělají ostatní, jejich názory, 

postoji, vkusem apod.): „Je známo, že jednotlivec v davu je ovlivňován ve svých preferencích 

davovou atmosférou, vůdcem (...). V davu se mění emocionalita člověka (...). Podoby 

podlehnutí tomuto efektu mohou být na první pohled nenápadné. Někdo si ani neuvědomí, že 

jde do kina na jistý film jen proto, že o něm všichni mluví, nebo jede do nově otevíraného 

nákupního centra jen kvůli masivní reklamě.“ (Vybíral, 2005, s. 169). 

2.3. Prostředky persvaze v médiích

V následující kapitole se nejprve pokusíme podat přehled možných persvazivních 

metod a posléze se budeme již konkrétně věnovat vymezení jazykových prostředků persvaze

v žurnalistických textech. 

Jak jsme již uvedli, média mají potenciál ovlivňovat své publikum v mnoha směrech. 

Výběr konkrétních prostředků může zapůsobit na adresátův způsob recepce sdělení a na jeho 

bezprostřední reakce, stejně jako jej ovlivňovat dlouhodoběji (formovat jeho postoje a názory, 

ovlivňovat životní styl atp.). Formy působení a ovlivňování (záměrného i nezáměrného) lze 

rozdělit do dvou kategorií. V rámci první kategorie bychom mohli hovořit spíše o technikách

(postupech) ovlivňování, zatímco do druhé skupiny můžeme zařadit již konkrétní nástroje

(prostředky) persvaze. Protože je naše pozornost v této práci směřována k verbálním 
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prostředkům persvaze, tedy v rámci našeho schématu k zástupcům druhé skupiny, chceme se 

jim věnovat v samostatné podkapitole. O obecnější „technikách“ a redakčních postupech, 

které mají rovněž potenciál ovlivňovat vyznění zprávy a její účinek/účinnost, se stručně 

zmíníme v následujících odstavcích. 

Média mají schopnost ovlivňovat recipienty už jen tím, jaké zprávy a sdělení 

prezentují neboli jaké události a témata z množství ostatních vyberou a rozhodnou se je 

zpracovat. Dle teorie o nastolování agendy (agenda-setting) Maxwella E. McCombse a 

Donalda L. Shawa (1972) média prostřednictví selekce témat ovlivňují to, o čem lidé 

přemýšlejí (a částečně i to, jak o tom přemýšlejí) (McCombs, Shaw, 2009). Schopnost 

nastolovat témata mají masové sdělovací prostředky zejména v těch oblasech, s nimiž nemá 

recipient přímou zkušenost. Analogicky k termínu agenda-setting se používá i výraz agenda-

cutting pro opačnou tendenci, tedy účelné vyhýbání se určitým tématům. 

S teorií nastolování témat souvisí i tzv. framing (rámcování), což je označení pro 

specifický způsob, jakým média danou zprávu zpracují, jakou jí „vtisknou“ podobu (jaké 

aspekty vyzdvihnou). Rámcováním se sdělení dostává specifických prvků, které v textu slouží 

jako signály k preferovanému čtení (Jirák, Köpplová, 2009, s. 353).

Jednou z dalších možných technik persvaze je prosté opakování sdělení, o kterém jsme 

hovořili již v předchozí kapitole. „Lidé mají sklon zaznamenat a pamatovat si sdělení, která se 

opakují, a současně věřit tomu, co si pamatují.“ (Burton, Jirák, 2001, s. 270). Opakováním se 

posilují významy, jež se tak stávají „přirozenější“ (Burton, Jirák, 2001, s. 173). Opakování je 

klíčovou technikou zejména u reklamních sdělení.

Dalším způsobem je tzv. infotainment neboli zakomponování prvků zábavy i do 

„seriozních“ obsahů (např. do zpráv), aby byla upoutána pozornost recipienta.

Persvaze a manipulace využívá technik, jimiž je možné působit na city, na základní 

lidské motivy a případě i manipulovat se skutečností (Bartošek, 2007, s. 94). Z technik 

zaměřených na emoční pohnutí adresáta jsou běžná lákadla v podobě odměn (například 

získání tabletu k předplatnému novin) a na druhé straně hrozby „trestu“ (nezachová-li se 

recipient tak, jak je mu doporučováno, čeká ho to či ono, např. nebude „in“, přijde o důležitou 

informaci atp.). 

K ovlivňování slouží i druhy nejrůznějších apelů (apely na sdílené hodnoty, výzvy 

k uspokojení tužeb a potřeb nebo k následování a ztotožnění se s určitou sociální skupinou či 

jedincem). (Burton, Jirák, 2001, s. 270-271)
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2.3.1. Publicistika vs. zpravodajství

Z pohledu lingvistiky je možné persvazi zaznamenat prakticky ve všech funkčních 

stylech (ve stylu prostěsdělovacím, administrativním, ale také uměleckém či například ve

stylu církevní komunikace). Konstituujícím prvkem je však persvaze pro styl rétorický, 

žurnalistický19 a reklamní (Jaklová, 2002).

V rámci žurnalistického funkčního stylu je persvaze doménou zejména žánru 

publicistického, kde bývá uplatňována nejčastěji a kde je také očekávána a schvalována. 

V publicistice je běžné, že kromě informací obsahuje také subjektivní názory, hodnocení a 

postoje. Vedle racionálních prvků se zde uplatňují také prvky emotivní. Publicistika hojně 

využívá literárních jazykových i kompozičních postupů, různých jazykových vrstev (včetně 

těch nespisovných). Cílem publicistiky je zpravidla nejen recipienta informovat, ale také jej 

získat či přesvědčit. (Osvaldová, Halada a kol., 2007, s. 164) 

Texty publicistického stylu mají jednak funkci informativní/zpravovací, ale současně i 

funkci persvazivní (přesvědčovací, působící, získávací, ovlivňovací, formativní) (Minářová, 

2011, s. 174). Publicistický styl lze vnitřně členit na publicistický styl analytický a 

publicistický styl beletristický, který má kromě již zmíněné funkce informativní a ovlivňovací 

také funkci estetickou (Minářová, 2011, s. 177). Bartošek (1997) vedle analytické a 

beletristické publicistiky zmiňuje ještě publicistiku úvahovou, jež je založena na racionální 

argumentaci, dále publicistiku blábolivou, která vychází s touhy pisatele „(...) psát o čemkoli, 

co má naději být zveřejněno“, a publicistiku manipulativní, jež slouží určité ideolgii a „(...) 

pohrdá realitou i publikem (...)“. (Bartošek, 1997, In: Bartošek, 2007, s. 59) 

Naproti tomu zpravodajství je založeno výhradně na faktech a je na něj kladeno 

množství normativní požadavků. Zpravodajství by mělo být co nejvíce „(...) přesné, vyvážené, 

nepředpojaté a poctivé při výběru, zpracování a prezentaci, nestranné, aktuální, včasné, jasné 

a srozumitelné.“ (Osvaldová, Halada a kol., 2007, s. 241) Nevítané jsou naopak subjektivní 

názory novináře (Tamt.). Zpravodajský žánr má tedy primárně funkci informativní/zpravovací 

(částečně i odborně sdělnou) (Minářová, 2011, s. 172).

V mediální praxi je však prakticky nemožné dostát naprosté objektivity. Jakákoli 

zpráva je vždy do jisté míry subjektivním výkladem skutečnosti toho, kdo ji zpracovává. Jak 

uvádějí Burton a Jirák (2001), žádná komunikace nemůže být zcela hodnotově a postojově 

neutrální. Ten, kdo zprávu sestavuje, pochází z konkrétního prostředí a má vlastní postoje, 

                                               
19 Termíny žurnalistika, žurnalistický styl zde užíváme jako souhrnný název pro komunikaci a stylovou podobu 
komunikace, kterou zprostředkovávají masmédia. Žurnalistiku tak chápeme jako termín nadřazený publicistice a 
zpravodajství. 
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které do zprávy nevědomky promítá (Burton, Jirák, 2001, s. 251). Proto i zpravodajské texty 

obsahují prvky s impulsy působení, ovlivňování a persvazivnosti, a to nejen na úrovni 

zvolených jazykových prostředků, ale i v podobě stylizace (formulace) a kompozice textů, ve 

volbě tématu, v pojetí obsahu, v argumentaci, v užité intertextovosti apod. (Minářová, 2011, s. 

163-164).

Objektivita a názorová nestrannost zpravodajství je v dnešní době mezi mediálními 

kritiky i širokou veřejností stále častěji skloňovaným požadavkem. Zejména v důsledku 

zrychlování komunikace, rozšiřování komunikačních platforem a konkurenčnímu boji mezi 

médii se na kvalitu zpravodajství mnohdy přestává důsledně hledět, a tak jsme dnes stále 

častěji svědky jisté degradace či bulvarizace žánru zpravodajství.

2.3.2. Prostředky persvaze v psané žurnalistice

Persvaze se uplatňuje téměř ve všech mediálních žánrech, a to - jak jsme se již 

pokusili nastínit - v různé formě, míře a stupni explicitnosti. Persvaze je v masových médiích 

stimulována dominantně prvky verbálními (stylistickými, rétorickými a textovými), ale 

stimulována může být rovněž prostředky neverbálními. (Jaklová, 2002)

V rámci skupiny persvazivních prostředků neverbálních rozlišuje Jaklová (2002): a)

prostředky akustické, k nimž řadí parajazykové jevy v rozhlasovém a televizním vysílání 

(např. zvuky ilustrující děj), b) prostředky vizuální, které se objevují v televizním vysílání a 

tisku. Prostředky vizuální dále dělí na prvky ideografické (veškerý obrazový materiál – např.

fotografie, ilustrace, tabulky, schémata, grafy atp.) a prvky grafické (typografické ztvárnění 

textu: úprava titulků, nadtitulků, podtitulků, členění textu, typ písma, interpunkční znaménka).

V následující části práce se chceme věnovat výhradně verbálním prostředků persvaze 

v psané žurnalistice. Při tvorbě základního schématu persvazivních jazykových prostředků 

budeme vycházet zejména z rozlišení, které nabídli Alena Jaklová (2002) a Jaroslav Bartošek 

(2007). Níže jmenované prvky persvaze jsou typické zejména pro zpravodajské a 

zpravodajsko-publicistické tištěné tituly (deníky a zpravodajské týdeníky), lze s nimi ale

s jistým omezením operovat i při rozboru reklam a ostatních produktů psané žurnalistiky včet. 

komunikátů extrahovaných z magazínů pro ženy.
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Verbální prostředky persvaze se vyskytují na všech úrovních jazyka (Jaklová, 2002) –

od úrovně hlásek až po oblast syntaktických a hypersyntaktických konstrukcí (Bartošek, 2007, 

s. 81). Verbální prostředky lze rozčlenit následovně20:

1. Na nejnižší úrovni hovoříme o prostředcích fonetických. Jejich účinnost je založena 

na účelném hromadění a záměrném uspořádání hlásek ve slovech. Výsledkem jsou nejrůznější 

zvukomalebné figury, slovní hříčky, rýmy atp.: „Vážné varování ve vážné situaci“, „Čáry 

máry smluvní fáry“. (Jaklová, 2002)

2. Na dalším stupni stojí prostředky morfologické. Jedná se zpravidla o modifikaci 

slov pomocí odvozenin a neologických kompozit („umobilovat se“, „sexturista“, „pidivolby“), 

nebo o posunutí původního významu slov (Tamt.)

3. Početnou a významnou skupinu zaujímají prostředky lexikální. Protože je většina 

žurnalistických textů založena na neutrální slovní zásobě, autoři často využívají 

k intenzifikaci svých sdělení lexikálních prostředků kontrastních, a to výrazů nespisovných a 

obecněčeských, knižních a zastaralých, řídce se vyskytujících, expresivních a emotivních, 

hanlivých a vulgárních. Vysoce persvazivně v textu působí hodnotící adjektiva a adverbia či 

jiné postojové výrazy a subjektivizující prvky. Ze skupiny lexikálních prostředků se dále 

uplatňují přejímky z cizích jazyků, výrazy přejaté z argotů, žargonů a slangů, nejrůznější 

citátové a módní výrazy, klišé, paronyma21. Persvazivní charakter mohou nabývat 

pojmenování nepřímá a obrazná (tropy) (např. metafory, metonymie22, synekdochy23, 

přirovnání, personifikace24) či pojmově neurčitá a mnohoznačná. (Jaklová, 2002; Bartošek, 

2007, s. 81-94)

4. V poslední kategorii se snoubí předchozí uvedené prvky v celek, ve věty a 

komunikáty (texty, promluvy). Můžeme tedy hovořit o prostředcích syntaktických a 

hypersyntaktických či, jak uvádí Bartošek (2007, s. 81), kompozičních. Jako stimulátory 

persvaze zde působí syntaktické konstrukce s komunikační funkcí direktivní (výzvy), 

interogativní (otázky), komisivní (závazku), permisivní a koncesivní (dovolení a souhlasu), 

s funkcí varování a satisfakce (Jaklová, 2002). Persvaze se zde projevuje nejvýrazněji skrze

                                               
20 Seznam prostředků, které zde uvádíme, není v žádném případě konečný ani bez výjimek platný. Snažili jsme 
se vybrat prostředky nejtypičtější a nejčastěji zmiňované v odborné literatuře. Současně jsme si vědomi, že naše 
rozčlenění je do jisté míry schematické a že prostředky nižších vrstev se přirozeně prolínají také do vrstev 
vyšších.
21 Tj. zvukově podobná, ale významově odlišná slova (Nový akademický slovník cizích slov, 2006).
22 Přenesení významu na základě vnitřní souvislosti (např. číst „Čapka“) (Tamt.).
23 Celek je pojmenován označením části, souhrn označením jednotlivce, neurčitý počet určitým a naopak (Tamt.)
24 Při personifikaci jsou neživým věcem přisuzovány lidské vlastnosti a schopnosti (Jaklová, 2002).
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lexikální a gramatické prostředky pro vyjadřování modality25, nejčastěji prostřednictvím 

slovesných způsobů (modů) (Tamt.). Užívány jsou hojně prvky rétorické – tropy a figury 

(nejčastěji řečnická otázka a řečnická odpověď). Dalšími prostředky mohou být: racionální 

tvrzení podložená argumenty, tvrzení s logickými chybami a falešnými argumenty, 

intertextovost (odkazy na jiné texty, nejčastěji citace), aluze26. (Jaklová, 2002; Bartošek, 

2007, s. 94)

                                               
25 Modalita je souhrn jazykových prostředků, pomocí nichž mluvčí vyjadřuje svůj postoj k obsahu výpovědi 
(Nový akademický slovník cizích slov, 2006). 
26 Aluze je nepřímá, implicitní narážka; nepřesná reprodukce primárního textu; z primárního textu využívá jen 
vybraných složek (Jaklová, 2002). 
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3. Ženské časopisy na českém mediálním trhu

3.1. Časopisy pro ženy vs. časopisy životního stylu

Na českém trhu se v současnosti vyskytují desítky titulů, jež jsou určeny ženám. Tato

média se od sebe odlišují nejen cenou, ale také nákladem, periodicitou či obsahem cílícím na 

nejrůznější subkategorie žen (zralé ženy, maminky, zaměstnané ženy, sportovně založené 

aktivní ženy atp.). U nás vydávané ženské magazíny lze rozdělit do dvou hlavních kategorií, 

které Unie vydavatelů27 označuje jako „časopisy pro ženy“ a „časopisy životního stylu pro 

ženy“. Toto rozčlenění více méně kopírují i hlavní vydavatelské domy, které se na vydávání 

ženských magazínů specializují. U obou skupin je možné vymezit několik hlavních rozdílů 

jak v jejich formě, tak v obsahu. Obsahu se chceme věnovat v samostatné podkapitole, proto 

se nyní zaměříme na popis vnější podoby časopisů, dále na stručný přehled vývoje trhu 

s ženskými magazíny a soupis aktuálně vycházejících titulů včetně informací o jejich čtenosti.

Asi nejvýraznějším rozlišujícím prvkem je prodejní cena. Zatímco časopisy pro ženy

bývají obvykle levnější, jejich cena se pohybuje v rozmezí 11 – 30 Kč, časopisy životního 

stylu, někdy také označované přejímkou lifestylové, lze pořídit zpravidla až od sta korun výše.

Dalším rozdílem je periodicita, kdy zástupci první skupiny vycházejí nejčastěji týdně, 

a lifestylové magazíny měsíčně. 

Periodicitě a ceně potom odpovídá i vnější podoba časopisů, ať už se jedná o počty

stran, kvalitu otištěných fotografií či o druh papíru, na němž je časopis vytištěn. Časopisy pro 

ženy mají méně stránek (30–50 stran), méně propracovanou grafiku a jsou tištěny na 

ekonomičtějším papíře. Lifestylové časopisy oplývají lesklými obálkami, celostránkovými

autorskými fotografiemi, které jsou vytištěny na křídovém papíře, a stovkami stran.

Pravděpodobně díky jejich atraktivnímu vnějšímu obalu a ceně se lifestylovým časopisům 

začalo přezdívat „exkluzivní“28. Podle Martina Shenara, někdejšího generálního ředitele 

vydavatelství Hachette Filipacchi 200029, jsou však časopisy exkluzivní hlavně tím, jaké 

čtenáře se snaží oslovit, a to ženy s vyššími příjmy a větší ochotou utrácet (Krupka, 2007b).

„Exkluzivní časopisy vzbuzují dojem nadstandardu rovněž zbožím a životním stylem, o nichž 

referují a které jsou inzerovány. Vzbuzují zdání časopisů pro » vyšší třídu « (...).“ (Kadlecová, 

                                               
27 Unie vydavatelů  je profesním sdružením vydavatelů periodického tisku, který vychází na území České 
republiky (Unie vydavatelů, 2013a) . 
28 V anglickém názvosloví jsou tyto časopisy označovány jako „glossy magazines“, „glossies“.
29 Vydavatelství Hachette Filipachi 2000, které produkovalo např. časopisy Elle či Marianne, zaniklo v roce 
2011, kdy jej odkoupila společnost Burda.
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2006, s. 11) Tyto magazíny čtou mladší věkové kategorie (zpravidla přibližně mezi 25–45 

lety), ženy z velkých měst, které spadají do střední a vyšší příjmové skupiny. „(...) Většina 

čtenářek má vybudované poměrně vysoké stabilní postavení ve společnosti (....)“, jsou to

ženy, které „(...) mají zájem budovat kariéru, a vyznačují se aktivní přístupem k životu.“ 

(Krupka, 2007b)

Časopisy pro ženy jsou naopak díky své nižší ceně méně výlučné, a proto dostupné a 

určené masovějšímu publiku s nižším socioekonomickým statusem. Čtou je častěji obyvatelky

menších měst a venkova, kterým lifestylové tituly nemusí vyhovovat nejen z hlediska 

pořizovací ceny, ale také co do svého obsahu, jenž bývá často provokující (Osvaldová, 2004, 

s. 75).

Zmíněné rozlišení a jakási „výlučnost“ časopisů životního stylu byla nejvíce patrná 

v druhé polovině 90. let, kdy mutace světových magazínů začaly působit na českém trhu, dle 

našeho názoru není hranice mezi oběma čtenářskými skupinami nyní již tak znatelná a 

zacílení samotných časopisů tak konkrétní. Spektrum čtenářů „exkluzivních“ časopisů se 

během let rozšířilo, stejně jako se zvětšil trh, na němž se objevily další, cenově dostupnější i 

tematicky přístupnější tituly pro širší okruh čtenářek30.

Specifikem většiny časopisů životního stylu, který je nutno zmínit, je skutečnost, že se 

zpravidla jedná o mutace zahraničních titulů, tzv. licencované časopisy, jejichž podoba musí 

odpovídat globální šabloně a obsah bývá více či méně převzatý.

3.2. Vydavatelé a tituly

K původně českým ženským časopisům s historií, která sahá až před rok 1989, se řadí 

periodika Vlasta a Praktická žena. Týdeník Vlasta začal vycházet v roce 1947 a Praktická 

žena jako měsíčník o 3 roky později, v roce 1950.

Za svou existenci si Vlasta prošla několika změnami, a to jak ve sféře vlastníků, tak 

z hlediska obsahového a grafického. Z porevolučního období se zastavme u počátku 90. let, 

konkrétně roku 1992, kdy se vlastníkem vydavatelství, jež produkovalo Vlastu (a Praktickou 

ženu), společnosti Mona, stala nizozemská společnost VNU (Štěrbová, 2015, s. 13). V témže 

roce Vlasta dostala celobarevnou podobu a menší formát (Boehmová, 1999, s. 20). V roce 

                                               
30 Například titul Žena a život, jenž zvnějšku i obsahem působí dojmem lifestylového měsíčníku, ale jedná se o 
čtrnáctideník, jehož cena je 32 Kč, nebo časopis Ona DNES, který vychází jako pondělní příloha deníku Mladá 
fronta DNES, a jenž v sobě kombinuje prvky módního časopisu a tradičního českého ženského časopisu 
s příběhy, křížovkami a recepty.  
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2002 se Mona stala součástí finské mediální skupiny Sanoma (Štěrbová, 2015, s. 13). 

V posledních letech došlo k výraznější změně naposled počátkem roku 2013, kdy si Vlasta, 

v jejíž anotaci se již dříve objevil přívlastek Nová, měla projít grafickou a vizuální 

modernizací i čtenářským „omladěním“31 (Aust, 2013). Na konci téhož roku pak Sanomu i 

s jejími tituly skoupilo vydavatelství Astrosat (Mediaguru, 2013).

Nové periodikum pro ženy, které by konkurovalo Vlastě a Praktické ženě, přišlo na trh 

až v roce 1991, a to časopis Tina. Ta přišla s novými tématy a rubrikami – příběhy ze života, 

horoskopy, poradnami. 

Zprvu nevelký český trh s ženskými časopisy zažil „boom“ zhruba od poloviny 90. let.

V roce 1994 v tuzemsku začal vycházet licencovaný magazín, původem francouzský módní 

časopis Elle, a přinesl s sebou několik novinek. Pozornost čtenářek si vysloužil hlavně díky

„luxusnímu“ přebalu, grafice, a pak také přikládanými malými dárky, které se staly součástí 

některých čísel (Boehmová, 1999, s. 20-21).

Časopis Elle vydávala nejprve společnost Komunikace 2000, té však v roce 2006 na 

titul vypršela licenční smlouva, a tak jej převzala společnost Hachette Filipacchi 2000 (HP 

2000; z kategorie ženských časopisů kromě Elle tato společnost vydávala od roku 2000 také

měsíčník Marianne). V roce 199532 vzniká vydavatelství Stratosféra, jež začíná vydávat další

licencované magazíny: na přelomu let 1996/1997 americký měsíčník Harper’s Bazaar, v roce 

1997 rovněž americký Cosmopolitan33 (Krupka, 2007b). Vydavatelskou skupinu HP 2000 

v roce 2011 odkoupila Burda, zatímco Stratosféra se roku 2013 plně sloučila s Bauer Media.

Tím se dostáváme k aktuálnímu stavu na trhu s ženskými časopisy, u kterého se zastavíme 

v následující části.

V současnosti dominují tuzemskému trhu s ženskými časopisy dva vydavatelské 

domy, a to Burda Praha a Bauer Media. Burda Praha je vydavatelství, jež v Čechách funguje 

od roku 1991 a je součástí mezinárodního koncernu Burda International, které spadá pod 

holding německé společnosti Hubert Burda Media. Burda International aktuálně působí na 18 

trzích zemí převážně ze střední a východní Evropy. Burda Praha v Česku vydává přes 40 

periodických časopisů zaměřených výhradně na oblast hobby (křížovky, dekorace, bydlení, 

                                               
31 Cílové skupina se měla snížit na 40 – 49 let (Aust, 2013)
32 Jako poznámku pod čarou zmiňujeme pro rok 1995 ještě vznik českého měsíčníku Xantypa, jehož zakladateli 
byli předseda představenstva Kovohutí Příbram, Milan Sládek, a tehdejší šéfredaktorka, Magdalena Dietlová. 
Xantypu až do současnosti vydávají Kovohutě Příbram. Ačkoli, dle svého názvu, by mohl časopis budit dojem, 
že se jedná o ženský titul, není to tak zcela pravda. Měsíčník sám sebe tituluje jako „kulturně-společenský“ a 
„nebulvární“, přičemž svým obsahem, který postrádá tradiční rubriky objevující se v typicky ženských 
časopisech, jako je móda, zdraví, krása, vztahy atp., cílí i na mužské čtenáře. 
33 Cosmopolitan vycházel v Čechách již od r. 1994, avšak v rámci společnosti Gennex, která později zkrachovala 
a titul převzala právě Stratosféra.
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počítače), ženy a muže (lifestylové tituly a tituly pro ženy/muže). Z ženských magazínů jsou 

to konkrétně tituly Elle, InStyle, Joy, Marianne, Marie Claire, Svět ženy, Katka, Můj příběh a 

Svět ženy Zdraví. 

Bauer Media patří německému mediálnímu domu Bauer Media Group, jenž 

prostřednictvím svých dceřiných firem funguje po celém světě. Bauer Media Group vlastní 

vydavatelství nejen v evropských zemích, jako je Německo, Velká Británie, Francie, 

Rakousko, Španělsko, Polsko aj., ale také v USA, Austrálii, Mexiku nebo Číně (Bauer Media, 

2013). 

Do českého prostředí vstoupilo Bauer Media Group v roce 1991 pod původní názvem 

Europress, který byl v roce 2006 změněn na Bauer Media, v.o.s. (Klímová, 2013, s. 17-18). 

Bauer Media se v tuzemsku řadí k největšímu časopiseckému vydavatelství, které je zaměřeno 

na společenské a bulvární tituly (např. Pestrý svět, Rytmus života), zájmové a programové 

časopisy a v neposlední řadě na časopisy pro ženy a mužský a ženský lifestyle. Ve skupině 

magazínů zaměřených primárně na ženy figuruje v současné době cca 9 titulů, jako jsou 

Chvilka pro Tebe, Tina, Žena a život, Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, Claudia, Dolce Vita, 

Čas na lásku, Napsáno životem. 

Vedle Burdy Praha a Bauer Media v Čechách vydávají ženské časopisy ještě 

společnosti Astrosatmedia, Mladá fronta, Czech News Center (dřívější Ringier Axel Springer 

CZ). Astrosatmedia patří tituly jako Vlasta, Praktická žena a Překvapení, které v roce 2013 

získala odkupem vydavatelství Sanoma Media Praha, nebo lifestylový Glanc. Mladá fronta 

vydává lifestylové měsíčníky Maminka, Betynka, Moje psychologie Dieta a přílohový 

týdeník Ona Dnes. Czech News Center je vydavatelem ženského časopisu Blesk pro ženy a 

magazínu OK!, dále pak přílohového týdeníku Aha! pro ženy. Jako přílohový týdeník k Právu 

vychází i časopis Styl pro ženy vydavatelství Borgis. 

Kromě výše zmíněných vydávají v Česku ženské časopisy ještě menší vydavatelství a 

vydavatelé, k roku 2015 to byli Ondřej Holinka (vydává měsíčníky L’amour a Baby 

L’amour), Watch Star Media (vydává čtvrtletník Dáma a měsíčník Fashion Club), RF Hobby, 

s.r.o. (vydává měsíčníky Paní domu, Doteky štěstí a týdeník Můj čas na kafíčko), Affinity 

Media (vydává měsíčník Miminko), BOREMI invest, a.s. (vydává dvouměsíčník Puls) 34.

Některá periodika je obtížnější jednoznačně kategorizovat a označit jako ženské tituly, 

nicméně pokud bychom se řídili tím, které pohlaví ve statistikách čtenosti převažuje, a

současně se zaměřili i na obsah, který prezentuje spíše ženská témata, pak bychom je s jistou 

                                               
34 Údaje byly převzaty z internetového portálu Periodik.cz (dostupné z: 
http://www.periodik.cz/predplatne/casopis.php?akce=galerie&akcegal=zanr2&zanr=1)
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dávkou zobecnění do této skupiny řadit mohli. Jedná se zejména o časopisy, které samy sebe 

definují jako společenské magazíny, „(...) přestože čtenářská obec je v nadpoloviční většině 

složena právě z recipientek a také inzerce akcentuje čtenářky (...).“ (Osvaldová, 2004, s. 73) 

Do této skupiny časopisů patří bulvární Pestrý svět a Rytmus života vydavatelství Bauer 

Media či Story vlastněné společností Astrosatmedia. Dále příběhové časopisy, jako je 

například titul Štěstí a nesnáze vydavatelství Bauer Media.  Spadá sem ale také tradiční český

„rodinný“ Týdeník Květy (Astrosatmedia) a český kulturně-společenský měsíčník Xantypa

(Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.).

3.3. Čtenost

Ženské časopisy si na české mediální scéně udržují dlouhodobě poměrně stabilní 

postavení. Souhrnná data z výsledků výzkumů čtenosti a prodejnosti tiskovin v tuzemsku 

pravidelně zveřejňuje Unie vydavatelů v rámci svého programu Media Projekt35. Časopisy 

určené ženám se v Media Projektu objevují ve dvou odlišných kategoriích, a to jednak jako 

„časopisy pro ženy“ a jednak jako „časopisy životního stylu pro ženy“. Obě tyto kategorie 

jsou přitom posuzovány zvlášť. V první, co do počtu odhadovaných čtenářů dominantnější 

kategorii (časopisy pro ženy) jsou hodnoceny tituly jako Blesk pro ženy, Chvilka pro tebe, 

Vlasta, Katka, Překvapení, Praktická žena atd. Dle výsledků Media Projektu mají sice 

zástupci této kategorie vyšší čtenost než tituly z kategorie druhé, na druhou stranu je však 

v delším časovém horizontu možno pozorovat trend vedoucí k trvalému mírnému poklesu 

čtenářů. V této skupině je dlouhodobě nejčtenějším titul Blesk pro ženy, jehož odhadovaná 

čtenost se v letech 2010 – 2013 pohybovala v rozmezí 675 000 čtenářů až 543 000 čtenářů. 

Dle statistik Media Projektu čtenost mezi lety 2011-2013 mírně klesala, přičemž v roce 2013 

klesla oproti předchozímu roku o 12,1 %36 (Ročenka Unie vydavatelů, 2014a). Ve druhé 

skupině časopisů, v kategorii lifestyle, jsou zařazeny například Žena a život, Marianne, Elle, 

Cosmopolitan, Moje psychologie, Harper’s Bazaar, InStyle ad. Nejčtenější je zde

                                               
35 Vedle dalších činností je úlohou Unie vydavatelů monitoring čtenosti denního tisku a časopisů (sledovány jsou 
tituly subjektů, které mají s Unií vydavatelů uzavřenou smlouvu). Výzkum odhadované čtenosti je od roku 1994 
pravidelně realizován každé čtvrtletí v rámci tzv. Media Projektu. Do výzkumu Media Projekt je zahrnut 
náhodně vybraný vzorek 25 000 čtenářů ve věku 12 – 79 let. Čtenáři jsou prostřednictvím tzv. „face to face“ 
rozhovoru a metody CAPI (dotazování s využitím notebooku) dotazováni, zda daný titul někdy četli (Unie 
vydavatelů, 2013b).  
36 V roce 2012 činil pokles oproti předcházejícímu roku 14 %, v roce 2010 byl oproti roku 2009 zaznamenán 
nárůst ve čtenosti o 6,5 %, v roce 2010 čtenost opět klesla o 0,3 % (Ročenka Unie vydavatelů 2011, 2012, 2013, 
2014).
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čtrnáctideník Žena a život, jenž měl mít v roce 2013 435 000 potenciálních čtenářů. 

Odhadovaná čtenost tohoto titulu v období let 2010–2012 klesala pouze nepatrně (o cca 1 

procento), avšak v roce 2013 došlo k poměrně výraznému nárůstu čtenářů o téměř 22 % 

(Ročenka Unie vydavatelů, 2014b). Jak uvádí nejnovější statistiky Unie vydavatelů (2014), 

jsou to právě lifestylové časopisy pro ženy, které meziročně vykazují nejmenší pokles 

v odhadované čtenosti37.

3.4. Obsahová náplň

Nyní se podíváme na obsahy ženských časopisů konkrétněji. Pro přehlednost se 

budeme držet našeho hlavního rozdělení ženských časopisů z úvodu této kapitoly, tj. 

„časopisy pro ženy“ a „časopisy životního stylu pro ženy“, a vymezíme si hlavní rozdíly i 

styčné body. Výklad začneme u druhého jmenovaného mediatypu, který je pro naši práci 

stěžejní.

Dominantním prvkem, který ovlivňuje časopisy životního stylu jak po formální, tak 

obsahové stránce, je reklama. Minimálně čtvrtinu obsahu zde tvoří inzerce, která se tak stává 

hlavním finančním zdrojem těchto periodik, a přibližně polovinu celkové plochy zaujímají 

fotografie (Kadlecová, 2006, s. 11). Reklamy tematicky i graficky souzní s celkovým 

konceptem časopisu, bývají nejčastěji celostránkové s fotografiemi, které si v ničem nezadají 

s uměleckými díly. Inzerováno v nich bývá luxusní zboží (značkový oděv a doplňky, šperky,

kosmetika, ale také auta či elektronika), jež je pro většinu čtenářek sice patrně finančně 

nedostupné, nicméně může sloužit jako inspirace a podporovat recipientky v konzumním 

způsobu života.

Stěžejními tématy lifestylových titulů je móda, ženská krása, vztahy a sex, zdraví a 

životní styl a dění ve společnosti. Vedle prezentace aktuální módních trendů a produktů 

kosmetického průmyslu, která může mít buď podobu otevřené reklamy, nebo je čtenářkám 

předkládána formou tipů a rad od konkrétních osob (redaktorek, módních stylistů, známých 

osobností atp.),  se zde objevují články věnující se péči o zdraví, tělo a mysl, články věnující 

se oblasti vztahů a sexuálního života či trávení volného času (hobby, cestování, design). 

Pevné místo zde mají kulturní a společenské rubriky, rozhovory, medailony osob, reportáže, 

                                               
37 Vedle ženských lifestylových časopisů se na žebříčku čtenosti v roce 2014 stabilně držely už jen zpravodajské 
týdeníky (měly nejnižší meziroční pokles ve čtenosti) a programové tituly, jež dokonce ve čtenosti zaznamenaly 
mírný nárůst.
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recenze na knihy, filmy, divadla a hudební nahrávky, původní povídky a fejetony (Osvaldová, 

2004, s. 74). 

Souhrnně vzato se lifestylové tituly snaží být zprostředkovateli aktuálních trendů, 

nevyhýbají se kontroverznějším tématům a občas i nabourávají některé ustálené představy a 

hodnoty. Stále však u nich platí, že se drží  okruhu typicky ženských témat, jakkoli je někdy 

pojímají více či méně novátorsky.

Jak uvádí ve své práci Tereza Boehmová, tyto magazíny „podporují ženskou 

emancipaci a nezávislost, ale také toleranci (například k homosexuálům a lesbickým ženám). 

Jejich  myšlenky v oblasti emancipace si však navzájem často odporují. «Postoj časopisů není 

vyjasněný, jde jen po určitých projevech – např. svobodu vidí v sexuálním osvobození, soužití 

bez svatby, práci podnikatelky nebo manažerky. Zařazují emancipační články, ale zároveň 

propagují to, co jim vadí, nebo co ženy udržuje v pozici, která se jim nelíbí – honba za 

vzhledem, kosmetika, reklamy, akcentace určitých filmů, literatury, která je průměrná. Dalo 

by se říci, že vycházejí z „mužského pohledu na svět“, i když v jednotlivých projevech proti 

němu píší.»38“ (Boehmová, 1999, s. 23)  

Časopisy pro ženy jsou oproti prvně zmiňované skupině koncipovány tradičněji, více 

akcentují tradiční ženské role a jejich postavení ve společnosti. Zakotvené představy se svými 

články zpravidla nepokouší nabourávat, ani recipientky podněcovat k hlubším úvahám. Cílem 

těchto periodik je čtenářku pobavit a nabídnout jí nenáročné obsahy, popřípadě poučit, jak 

nejlépe zaopatřit svou domácnost, manžela a děti. V 90. letech o těchto časopisech autorky 

psaly takto: „Nadále v nich přežívá ideální prototyp ženy »hospodyňky«, který přinášely 

časopisy pro ženy již dříve. Nyní jsou však periodika tematicky obohacena o větší počet rad 

»pro krásu«, protože modelová žena těchto časopisů dbá mimo domácnost také o svůj 

zevnějšek.“ (Boehmová, 1999, s. 22) „Tyto časopisy představují konzervativní proud stavící 

na pěti P39 a údělu ženy, matky, babičky, která má udržovat rodinné zázemí a teplo krbu.“40

(Boehmová, 1999, s. 22) Dovolujeme si říci, že citovaná tvrzení již dle našeho názoru nejsou 

zcela aktuální, neboť i několik tradičních ženských časopisů si v posledních letech prošlo 

významnějšími proměnami, jež měly za cíl tituly zmodernizovat a přiblížit i mladším 

kategoriím čtenářek (viz poslední odstavec této podkapitoly).

                                               
38 Barbora Osvaldová – Současný český tisk pro ženy, přednáška na konferenci Žena a média, 1997, In: 
Osvaldová, 1999, s. 23)
39 Týdeník Vlasta přišel na trh se sloganem o svých pěti P - potěší, pohladí, povzbudí, pomůže i poradí.
40 Barbora Osvaldová – Současný český tisk pro ženy, přednáška na konferenci Žena a média, 1997, In: 
Boehmová, 1999, s. 22.
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Ve skupině časopisů pro ženy figuruje více původem českých titulů, než u 

lifestylových časopisů, které jsou až na výjimky prakticky všechny nepůvodní. I když dnes 

také většina časopisů pro ženy vychází ve vydavatelstvích, jež jsou vlastněna mateřskými 

společnostmi ze zahraničí,  a ty také formují jejich podoby, stále se snaží držet českých reálií 

a více odpovídají naturelu české čtenářky než české mutace zahraničních lifestylových 

magazínů: „(...) Lze říci, že ženské časopisy častěji než jiné realizují setkání se svými 

čtenářkami a že jejich vzhled i obsah výrazněji ovlivňují přímé požadavky českých žen.“ 

(Krupka, 2007a) Vedle módy a péče o vzhled jsou ve velké míře čtenářkám předkládána 

témata z oblasti partnerství a rodiny, péče o domácnost a zdraví. Čtenářky jsou pravidelně 

zásobeny recepty dle aktuálního ročního období, nechybí ani portréty a rozhovory 

s populárními osobnostmi, dojemné příběhy, psychologické, právní a domácí poradny, články 

o zahradničení nebo křížovky a horoskopy: „Všechny reflektují lidské osudy ve formě 

kladných příběhů (...).“ (Osvaldová, 2004, s. 74)

Pro oba typy časopisů, lifestylové i ty tradiční ženské, platí, že aktuální události, 

politické dění a závažnější společenská témata jsou zde až na výjimky ignorována. Zčásti to 

bude jednoduše proto, že se do nastavené koncepce ženského časopisu nehodí. Náměty článků

se zde periodicky opakují dle ročního období (např. „jarní detox“, „hubnutí do plavek“, „čtení 

na léto“, „podzimní šatník“, „silvestrovská party“), a aktuální dění se těmto pravidelnostem 

vymyká, a proto nebývá do obsahu zařazováno (Kadlecová, 2010, s. 51). 

Dalším důvodem může být nastavení žánru ženského časopisu jako takového, který už 

apriori počítá s tím, že tato periodika jsou čtena „s mnohem menší koncentrací a podstatně 

větší netečností než jiné populární žánry (Hermes, 1995, In: Kadlecová, 2010, s. 51). 

Nizozemská kulturoložka Joke Hermesová (1997)  na základě absolvovaných výzkumných 

rozhovorů se čtenářkami ženských časopisů uvádí, že ženy čtením těchto časopisů vyplňují 

svůj volný čas, který mají mezi dvěma jiným „důležitějšími“ činnostmi. Pokud povinnosti 

„zavolají“, je snadné takové časopisy odložit („easily put down“), neboť jejich čtení 

nevyžaduje vyšší koncentraci a lze jej v podstatě kdykoli přerušit (a posléze na něj zase rychle 

navázat) (Hermes, 1997, s. 32). 

Vzhledem k tomu, že u většiny lifestylových časopisů (a u části „klasických“ časopisů 

pro ženy) se jedná o zahraniční mutace, které musí odpovídat zahraničním vzorům, může být 

absence aktuálních, zejména tuzemských témat částečně odvislá také od této skutečnosti, kdy 

nastavenou šablonou snáz procházejí nadčasová univerzální témata. V tomto ohledu se však

jistě nejedná o jednoznačnou překážku, neboť obsah a témata se aktuálnímu regionu, kde daná 
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mutace vychází, přizpůsobují a pouze část obsahu těchto časopisů bývá převzata, zbytek je

autorským dílem domácí redakce. 

Jak naznačuje Kadlecová (2010, s. 51-52), záleží také na konkrétních osobách, které

redakci tvoří, a na jejich zaměření, angažovanosti a ochotě „protlačit“ do obsahu také 

„serioznější“ témata. Pokud se nějaké závažnější téma do obsahu dostane, jedná se nejčastěji 

o rozhovory či portréty významných žen (političek, vědkyň apod.) (Osvaldová, 2004, s. 75), 

přičemž, jak uvádí Kadlecová (2010, s. 37), primárním účelem těchto článků není 

popularizace politiky, redaktorky vybírají jen ty faktory, jež jsou pro čtenářky lehce 

stravitelné (např. profil Julie Tymošenkové v Elle referoval nejen o její politické kariéře, ale 

rovněž o účesu a způsobu oblékání).

Otevřeme-li stránky konkrétních titulů, zjistíme, že i v rámci nich se vyskytují drobné 

rozdíly, jak v zaměření na konkrétní typ žen, tak v obsahu. Měsíčník Cosmopolitan a Harper’s 

Bazaar čtou více mladší ročníky žen. Cosmopolitan má ve svém podtitulu uvedeno „časopis 

pro mladou moderní ženu“, Harper’s Bazaar v reklamní anotaci uvádí, že „je určen ženám, 

které už nemyslí jen na sex“. Harper’s Bazaar se věnuje hlavně módě a tématům souvisejícím 

s ženskou krásou. Oproti tomu Cosmopolitan řeší ve velké míře partnerské vztahy a 

nejrůznější sexuální témata: „(...) na jeho obálce se pravidelně vyskytují termíny ze 

sexuologie a slang pornoprůmyslu.“ (Kadlecová, 2006, s. 12)

Cosmopolitan, který v USA dlouhodobě vítězí v žebříčcích čtenosti (na rozdíl od 

Evropy, kde je to spíše Elle), v tuzemsku ve svých začátcích prošel i obdobím, v němž nabízel 

poněkud pestřejší paletu témat, než je tomu dnes, kdy představuje především „(...) masové 

čtení o sexu pro mladé dívky (...).“ (Krupka, 2007b) V roce 1997, kdy časopis převzalo 

vydavatelství Stratosféra, se v Cosmopolitanu vedle obvyklých témat začaly objevovat i 

články problematizující postavení žen ve společnosti a tradiční pojetí ženy (Boehmová, 1999,

s. 23). Vycházely zde texty feministických autorek, v nichž se řešilo pojetí žen ve společnosti

či násilí a zneužívání. Objevovala se i témata prezentující alternativní životní styly, témata 

náboženská a ekologická. Toto období mělo dle Svatavy Antošové, básnířky a někdejší 

redaktorky Cosmopolitanu, skončit spolu s odchodem šéfredaktorky Anastázie Kudrnové-

Harrisové v roce 2001 (Kadlecová, 2010, s. 51) Když se dnes podíváme na několik titulních 

stran z posledních měsíců, zjistíme, že si Cosmopolitan svou někdejší tematickou pestrost

neuchoval a navrátil se k tématům, jež jsou vlastní velké většině ostatních ženských 

časopisů41.

                                               
41 Pro příklad uvádíme názvy některých článků, které byly otištěny na titulkách z posledních měsíců: „SEX! 
SEX! SEX!“ (5/2015), „Probuďte se krásná“ (3/2015), „Funguje líbací chemie?“ (2/2015), „Božská královna 
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U časopisů, jako je Elle a Marianne, můžeme říci, že se snaží oslovovat zralé (a také 

movitější) ženy. Časopis Elle láká čtenářky především na módu a vytříbený vkus. Nabízí se 

zde luxusní zboží a pěstuje kultivovanost vzezření, jakási „čistá“ krása, a francouzský šarm. 

Elle byl od svého počátku koncipován pro ženy s vyšším socioekonomickým statusem (viz 

Gough-Yates, 2003), dle výzkumů jej čtou ženy ve věku mezi 25 a 34 lety z větších měst a 

s vyšším příjmem (Krupka, 2007b). Součástí obsahu bývají přílohy se vzorky kosmetických 

produktů vyhlášených značek. 

Měsíčník Marianne v podtitulu hlásá, že „život začíná ve třiceti“ a že nabízí „dospělé 

čtení pro dospělé ženy“, které „už vědí, co je pro ně důležité, a hledají harmonii mezi kariérou 

a rodinou“. Magazín cílí na ženy vyšších příjmových skupin a vyššího vzdělání, kterým se 

snaží nabídnout, dle vlastní anotace na stránkách určených inzerentům, inteligentní texty o 

inspirujících osobnostech, zajímavostech ze světa a života, a dále módní a kosmetické 

rubriky. Kadlecová uvádí, že časopis Marianne akceptuje a podporuje feministické tendence 

svých čtenářek, stejně jako je otevřený k dalším společenským jevům, jako je homosexualita, 

možnost mít milence či alternativní medicína (Kadlecová, 2006, s. 36).

Z kategorie časopisů pro ženy se na závěr jen krátce zastavme u týdeníku Vlasta, který 

v posledních letech prošel poměrně výraznou proměnou. Vlasta byla až donedávna věrna 

konceptu tradičních ženských časopisů kladoucích důraz na rodinu, s generačními tématy, 

tématy zaměřenými na péči o domácnost, recepty, příběhy apod. (viz Osvaldová, 2004, s. 74). 

Týdeník četly nejvíce ženy starší padesáti let. Po přelomu tisíciletí docházelo k postupnému 

„omlazování“ publika a modernizaci obsahu na Novou Vlastu. Jak uvedla v roce 2007 Mirka 

Lánská, v dané době působící ve vydavatelství Mona Praha: „Nová Vlasta je stejně jako její 

cílová skupina aktivnější, hodně dbá o svůj zevnějšek a současně je sebevědomější, zmizel 

někdejší tradicionalismus.“ Cílovou skupinou měly být ženy mezi 35–55 lety střední sociální 

a ekonomické vrstvy s ukončeným středoškolským vzděláním (Krupka, 2007a) . Také v roce 

2013 zpravodajské servery informovaly o proměně Vlasty. Vlasta v té době spadala pod 

vydavatelství Sanoma Media, jež ohlásilo, že týdeník nejenže mění formát a zvyšuje počet 

stran, ale nově cílí na kategorii žen ve věku 40–49 let. V současnosti se články, které Vlasta 

produkuje, již nevěnují jen péči o domácnost a rodinnému životu, ale také ženám a jejich 

zaměstnání, cestování, volnému času42.

                                                                                                                                                  
Vánoc“ (12/2014), „Žhavé letní tělo“ (7/2014), „Nová láska“ (4/2014). Feministicky laděné či jiné tématicky 
závažnější články titulní strany neavizovaly.
42 Namátkou jmenujme články jako „Bojíte se vyrazit do světa sama? Možná vám pomůžou naše rady“ 
(17/2015), „Jaké je podnikat s nejbližšími?“ (16/2015), „Jóga doma: nejlepší tělocvična je obývák a trenéra 
najedete na webu (11/2015).
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3.5. Jazyk 

Jak bylo popsáno v předchozích kapitolách, komunikace zprostředkovaná médii je 

specifickým druhem mezilidské komunikace, která v sobě nese rysy komunikace 

interpersonální, tj. komunikace tváří v tvář, ale současně je její podoba podmíněna 

možnostem a omezením vyplývajícím z charakteru média masového. Podoba jazyka toho 

kterého média je v základu ovlivněna tím, že má mediální komunikace masový charakter (je 

určena mnoha příjemcům) a že informace je v rámci ní šířena převážně jednosměrně. 

Současně jazyk formuje i to, jaká je vůbec intence dané mediální komunikace a vztah média 

k publiku. Cílem komunikace vycházející od médií může být recipienty informovat, pobavit, 

přesvědčit atd. Sice zpravidla nepřímo, ale za to nejmarkantněji se do charakteru mediální 

komunikace jako takové (a v rámci ní také do konkrétní podoby jazyka) promítá její cíl 

ekonomický, tzn. snaha mít prostřednictvím publika finanční prospěch. Média operují 

současně na dvou trzích – trhu s informacemi (prodávají publiku svoje produkty) a trhu 

s reklamou (část prostoru ve své produkci prodávají inzerentům) (Jirák, Köpplová, 2009, s. 

145).

Časopisy pro ženy, jak jejich název napovídá, jsou určeny výhradně publiku z řad žen. 

Tvůrci (přesněji „tvůrkyně“, jelikož složení redakcí ženských časopisů bývá obvykle převážně 

ženské) obsahu těchto časopisů cílí na konkrétního adresáta, tj. ženu určitého věku, 

společenského a ekonomického postavení, vzdělání a s určitými zálibami.

Uvedené skutečnosti by se v rámci lingvistiky daly zařadit k tzv. objektivním 

stylotvorným faktorů, jež ovlivňují výslednou podobu textu, a tedy i jazyk, kterým ke svým 

čtenářkám „promlouvají“ tvůrci ženských magazínů.

Přidržíme-li se dále pojmů a rozlišení, které nabízí lingvistika, můžeme s jistou 

dávkou zjednodušení říci, že se ženské časopisy řadí k zástupcům funkčního stylu 

žurnalistického a v jeho rámci pak ke stylu psané publicistiky a stylu publicisticko-

beletristickému. Vedle toho je jazyk ženských časopisů formován také stylem reklamním a 

bulvárním. Texty plní funkci informativní, persvazivní, případně také vzdělávací a estetickou. 

Jak však upozorňuje Hoffmannová, v případě těchto periodik se jedná o svébytný fenomén, 

který se tradičnímu lingvistickému rozlišení do značné míry vymyká (Hoffmannová, 2005, s. 

79). To potvrzuje i Joke Hermesová, jež ženské časopisy analyzovala a která tato periodika 

řadí do tzv. „blurred genre“ (nejasného žánru) (Hermes, 1995, s. 6).
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Ze skupiny žurnalistických žánrů se v ženských časopisech objevuje editorial/úvodník, 

rozhovor, informativní a analytický článek, rozšířená zpráva, reportáž, fejetony a epistolární 

formy (dopisy od čtenářek redakci) (Osvaldová, 2004, s. 74). 

Ze subjektivních (stylotvorných) faktorů pak jazyk ženských časopisů v prvé řadě 

ovlivňuje sama skutečnost, že autory většiny, ne-li všech příspěvků, jsou výhradně ženy. 

V odvětví lingvistiky, které zkoumá jazykovou variabilitu, je vyslovována domněnka, že ženy 

a muži neužívají jazyk stejně a že se tento rozdíl v průběhu historického vývoje promítl i do 

samé struktury jazyka. Čmejrková v této souvislosti zmiňuje Pavla Eisnera (1946), podle 

kterého se do českého jazyka vtiskl patriarchální způsob uvažování o světě: „V evropských 

jazycích je odedávna nastolena nadvláda muže nad ženou.“ (Čmejrková, 1997a, s. 146) Tato 

skutečnost se do jazykové praxe promítla tím způsobem, že zatímco mužským rodem lze 

označovat jak přímo osoby mužského pohlaví, tak lidské bytosti vůbec, femininum slouží 

výhradně a jen pro označení bytostí rodu ženského (Čmejrková, 1997a, s. 147).

Čmejrková dále uvádí, že ženská zkušenost je primárně situována do soukromého 

světa, a proto ženy více hovoří o sobě, vlastních zkušenostech a o tématech od nich odvislých

(Čmejrková, 1997a, s. 150). Dle Jennifer Coatesové (1986), britské lingvistky, která vliv 

genderu na jazykovou praxi rovněž zkoumala, a dle Hoffmannové „(...) ženy mluví hlavně o 

lidech (ne tolik o věcech, faktech, událostech), a to se značnou dávkou triviality.“ 

(Hoffmannová, 2005, s. 84) Ženy častěji užívají zájmena my a vy, já a ty, já a ona, já a on.

Současně mají výraznější slovník v oblasti emocionálního hodnocení, užívají více slov 

z okruhu pocitů a motivací. Ženy často používají adjektiva typu hrozný, strašný, zoufalý, 

fantastický či zvolání proboha. Mužská zkušenost naproti tomu vychází hlavně ze sféry 

veřejné, občanské a politické a je ovládána principem konkurence, citové neutrality, 

autonomie, distance a autority. Muži mívají k předmětu hovoru větší odstup, častěji tíhnou 

k slovům označujícím destruktivní činnosti, ke klení a nadávkám. (Čmejrková, 1997a, s. 150)

Jazyk a styl textů nepochybně ovlivňují také samy redaktorky, které příspěvky tvoří. 

Na druhou stranu je však třeba říci, že většina textové náplně ženských magazínů je prosta 

výraznější individualizujících jazykových a stylových prvků. Časopisy si jsou samy svým 

nastavením v tomto ohledu jistým omezení, a to především co do záběru témat. 

Jak na základě analýzy měsíčníku Marianne podotýká Kadlecová: „(...) Autorky textů 

(...) užívají jazyk velice podobným způsobem. (...) Individuální styly redaktorek se záměrně 

slévají v jediný styl, ve styl časopisu, jemuž se autorky dokonale podřídily. (...) Podobnost 

textů zasahuje nejen do (...) roviny ortografické, ale přes lexikální prostředky a syntax až 

k obsahům (...).“ (Kadlecová, 2006, s. 41) V každé redakci, jak tvrdí Kadlecová, existuje 
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psaný či nepsaný úzus, jemuž se redaktorky dokáží lehce přizpůsobit a který pak podle 

potřeby mění, pokud současně přispívají do více periodik. U licencovaných magazínů navíc 

existují přímo manuály „nařizující“ redaktorkám, jak mají psát. V některých případech měly 

redaktorky dokonce dostávat instrukce nejen k tomu, jaká slova a kde mají používat, ale také 

kde a kolikrát mají za větou užít tří teček, vykřičníků apod. (Kadlecová, 2006, s. 41-42)

Přesuňme se nyní od subjektivních a objektivních faktorů přímo k samotnému jazyku 

a jazykovým prvkům.

Specifickým rysem jazyka užívaného v ženských časopisech je jeho sugestivnost a 

subjektivizace. V časopisech pro ženy převládá ich forma, subjektivní přístup a ženské tvary 

sloves namísto neutrálních (Osvaldová, 2004, s. 74). Komunikáty mají vedle prostých tvrzení 

funkci kontaktovou a apelativní. Formule mají simulovat dialog (Hoffmannová 2005, s. 82) a 

rozvíjet intersubjektivitu – vytvářet iluzi společné zkušenosti autorky a čtenářky, simulovat 

intimní vztah založený na porozumění (Čmejrková, 1997a, s. 152-153). 

Stejně jako v reklamním diskurzu, nabízí i ženské časopisy čtenářkám „členství 

v imaginárních komunitách“ (Čmejrková, 1997a, s. 139) vymezených genderově, společensky 

i sociálně. „Redakce si vytvářejí vlastní, interní jazyk s ustálenými klišé, frázemi, 

zdrobnělinami, které se pak objevují při zpětné vazby v dopisech a ohlasech recipientek.“ 

(Osvaldová, 2004, s. 74)

Výroky obrácené k recipientkám mají tvar komunikačních aktů: tvrzení, pokynu, 

příkazu, otázky, přípustky, podmínky (Čmejrková, 1997b, s. 138). Autoři se na čtenářky 

přímo obracejí, oslovují a vyzývají je, radí jim, a v některých případech jim dokonce 

nekompromisně přikazují. 

Masová média si konstruují imaginární čtenáře, jemuž adresují svá sdělení. Vyvažují 

tím to, že se ve skutečnosti obracejí k mase anonymních příjemců. Tento postup Fairclough 

(1989) označuje jako syntetickou personalizaci, kdy média vytvářejí dojem, že každého 

jedince v mase berou jako individuum. (Čmejrková, 1997a, s. 152)

Lifestylové časopisy nabízí „(...) vyjadřování sofistikované, intelektualizované, 

obrazné (...)“ (Hoffmannová, 2005, s. 80), stejně jako reklama v módní a produktových 

rubrikách hojně používají superlativy a komparativy, typická je nadprodukce imperativů

(Srpová, 2007, s. 147). 

Do jazyka vedle anglicismů pronikají také galicismy, germanismy, obecná čeština a 

expresiva (Osvaldová, 2004, s. 74). Hoffmannová hovoří v této souvislosti o 

„emblematických slovech“ (např. trendy, sexy, styl, top, in aj.), v nichž je implicitně přítomna 

persvaze (Hoffmannová, 2005, s. 85).
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4. Metodologie a výzkumný vzorek

4.1. Výzkumný vzorek

Za výzkumný vzorek jsme zvolili čtrnáctideník Žena a život. Zaměřili jsme se na 

vydání z let 2010-2013, a to na jedno vybrané číslo z každého měsíce. Analýze jsme podrobili 

úvodníky/editorialy, které jsou standardní součástí každého vydání časopisu. V celkovém 

úhrnu jsme tedy zkoumali 48 úvodníků.

Časopis Žena a život je jedním z ženských lifestylových titulů, které v České republice 

vydává společnost Bauer Media. Magazín je určen ženám ve věku 25 – 45 let, ústřední náplň 

plní, standardně jako u ostatních titulů, články o módě, kosmetice, dekoru, vztazích, zdraví či 

vaření. Jako specifikaci magazín ve své anotaci uvádí, že údajně jako jeden z mála 

lifestylových titulů dokáže světové trendy kombinovat s českou realitou.  

Na český trh vstoupil tento čtrnáctideník již v roce 1994. Za dobu své existence si 

prošel několika změnami. Původní koncepce časopisu byl odvozena od časopisu Tina 

(Krupka, 2007), který na českém trhu působil již od roku 1991. Žena a život ve svých 

počátcích měla podobu klasického ženského časopisu levnější cenové kategorie a její čtenost 

zaostávala za tituly jako Blesk pro ženy43 či Chvilka pro tebe. V roce 2007 však prodělala 

zásadní přeměnu a zařadila se po bok titulů lifestylových. V tomto roce časopis získal novou 

grafickou úpravu, kvalitnější papír a více stran. Toto zatraktivnění přineslo magazínu i příliv 

nových čtenářek. Titul totiž zaplnil mezeru na trhu spočívající v cenové propasti, jež panuje 

mezi klasickým ženskými časopisy a časopisy „exkluzivními“. Přestože se Žena a život díky 

své transformaci zařadila nově k titulům exkluzivním, její cena zůstala nízká a zachovala se i 

čtrnáctidenní periodicita vycházení (ostatní lifestylové tituly vycházejí pouze jedenkrát do 

měsíce). V současné době (přelom roku 2014/2015) je časopis nejčtenějším ženským 

lifestylovým titulem s odhadovaným počtem 375 tisíc čtenářů (Unie vydavatelů, 2015).

                                               
43 V roce 2011 se čtenost časopisu Žena a život pohybovala kolem 300 tis. čtenářů a čtenost titulu Blesk pro ženy 
dosahovala až 700 tis.
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4.2. Metodologie a výzkumný problém

Cílem práce je popis a analýza jazyka užívaného v ženských časopisech s přihlédnutím 

k prvkům jazykové persvaze a její funkci v daném textu. Na základě vybraných jazykových 

persvazivních prostředků se pokusíme vysledovat, v jakých hlavních směrech texty na 

čtenářky působí, jaké dominantní ideologie44 podporují.

Pojem persvaze zde chápeme, stejně jako ve svém příspěvku Alena Jaklová, značně 

široce, tedy jako „označení funkce přesvědčovací, získávací, ovlivňovací, vybízecí a 

uvědomovací“ (Jaklová, 2002).

Jako výchozí přístup ke studiu výše uvedeného materiálu jsme zvolili kvalitativní 

techniku zkoumání, a to s ohledem na to, že naším cílem nebylo data kvantifikovat, ale přinést 

detailnější vhled do zvolené problematiky – prozkoumat, jakým způsobem se vybrané 

persvazivní prostředky v textu uplatňují a jakou zde mají funkci. Kvalitativní metoda 

zkoumání nám zároveň ponechala větší míru volnosti v přístupu ke zkoumanému materiálu.

Vzhledem k tomu, že jsme se zaměřili na jazykové prostředky, zvolený materiál

chceme podrobit lingvistické analýze. Na základě rešerše odborné literatury (viz kapitolu 

Prostředky persvaze v psané žurnalistice) jsem stanovili kategorie verbálních prostředků, jež 

mohou být v textech nositeli persvaze. Zástupce těchto verbálních prostředků persvaze jsme 

posléze hledali ve zkoumaných vzorcích. Na základě pilotního průzkumu materiálových 

excerpt jsme se rozhodli zaměřit naši pozornost pouze na vybrané lingvistické prvky.

K tomu, abychom mohli předložit úplný soupis verbálních persvazivních prostředků, 

jež se vyskytly ve zkoumaném vzorku, bychom museli kvalitativní přístup zkombinovat 

s metodami kvantitativními, v našem případě nejlépe s metodu obsahové analýzy. Sledovat 

proporcionální zastoupení lingvistických prostředků persvaze se nám však zdálo neefektivní,

a to jednak z důvodu mnohovrstevnatosti persvaze samé (persvaze může v textech nabývat 

rozmanitých podob a na příjemce lze působit v mnoha rovinách), jednak vzhledem 

k neexistenci přesně vymezené a obecně přijímané typologie persvazivních nosičů (ne u všech 

prostředků je možné s určitostí říci, zda persvazivní funkci v daném komunikátu plní či 

nikoli). Současně ani v odborných kruzích nepanuje shoda v tom, jaké podmínky musí být 

splněny, aby se komunikace stala persvazivní. „Přímý efekt mediální komunikace nelze totiž 

hodnotit jakožto sumarizující vliv všech faktorů, které jsou v této komunikaci přítomny a 

které ji ovlivňují. Důvodem je neexistence vhodné techniky, která by umožňovala stanovit, 

které z faktorů vyvolávají konkrétní zjistitelné účinky, a dále i nemožnost určit a sledovat 

                                               
44 Pojem ideologie chápeme jako neutrální označení pro soustavu postojů či přesvědčení.
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způsob a dobu působení jednotlivých faktorů na individuální osobnosti recipientů.“ (Jaklová, 

2002)

Rozhodli jsme se proto, že se zaměříme pouze na některé vybrané lingvistické prvky, 

a to ty, které se nám budou pro daný typ komunikátu (úvodník časopisu Žena a život) zdát 

jistým způsobem specifické (často se vyskytující) a budou současně plnit některou z výše 

zmíněných funkcí (přesvědčovací, získávací, ovlivňovací, vybízecí a uvědomovací). Jelikož

se v úvodnicích mísí diskurs žurnalistický s diskursem reklamním (Fairclough, 1992, In: 

Heberle, 1998), předpokládáme, že persvaze bude realizována oběma směry. 

Výzkumnou otázku, na kterou se pokusíme naším výzkumem odpovědět, můžeme 

formulovat následovně: 

O čem, případně k čemu ženské časopisy ženy přesvědčují a jakým způsobem?

Doplňující otázky jsou následující: 

Jaká jsou témata článků? Jakými konkrétními persvazivními jazykovými prostředky

časopisy na čtenářky působí? Podporují či naopak narušují autoři svými články obecně 

rozšířené stereotypy, které jsou se ženami obvykle spojovány?

Vzhledem k tomu, že nechceme persvazivní prostředky jenom popisovat, ale také 

interpretovat, budeme se držet metodologických principů, které nabízí kritická analýza 

diskursu. Diskurs zde chápeme v širším pojetí, tj. nejen jako sdělení (text), ale současně jako 

jazykovou promluvu, již ovlivňují a účastní se jí další komunikační složky: autor sdělení, 

adresát sdělení a situační kontext (Hoffmannová, 1997, s. 8). Diskursem tedy rozumíme 

konkrétní komunikační produkt v určitém sociálním kontextu. Kritická analýza diskursu nám 

umožní zaujmout k textu širší multidisciplinární přístup, tzn. zkoumat text nejen skrze jeho 

nejnižší jednotky (lexikální a gramatické prvky), ale rovněž jako formu „sociální praxe“ (Van 

Dijk, 1997, IN: Röhrich, 2008, s. 40). Současně jsme si vědomi omezení, které nám volba této 

metodiky přináší. To vyplývá ze samotné povahy interpretace, která připouští více možností 

výkladu zkoumaných jevů (Hrbáček, 2005). Interpretace je do jisté míry vždy individuálním 

výkladem dané skutečnosti; ten, kdo interpretuje, si do zkoumaného materiálu přenáší vlastní 

předpoklady, domněnky, hodnoty atd. Výklad je tedy formován subjektivními schopnostmi a 

vlastnostmi toho kterého výzkumníka. V naší práci reflektujeme skutečnost, že naše výklady a 
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závěry mohou jsou do značené míry subjektivní a že přenositelnost a zobecnitelnost našich 

výsledků pro další výzkumy může být přinejmenším komplikovaná.   
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5. Analýza úvodníků časopisu Žena a život

5.1. Editorial/úvodník v časopise Žena a život

Úvodník se řadí k tradičním žurnalistickým útvarům, jenž se v tuzemsku začal 

objevovat v 19. století spolu s obrozeneckými snahami, uvolňováním cenzury a pozdějším 

vznikem prvních politických stran (Osvaldová, Halada a kol., 2007, s. 223). Býval otištěn na 

první straně novin a prezentoval rozhodující stanovisko redakce nebo orgánu, jemuž tisk 

patřil. Prostřednictvím úvodníku se redakce vyjadřovala k aktuálním společenským a 

politickým událostem, které současně hodnotila. (Minářová, 2011, s. 248) Úvodník byl 

denodenním nástrojem politického boje v meziválečném období a prostředkem propagandy 

komunistické moci (Osvaldová, Halada a kol., 2007, s. 223). 

V dnešních denících se klasický úvodník již téměř nevyskytuje. Stanoviska redakce 

jako celku nebývají vždy zjevně prezentována a za sdělením místo ní stojí konkrétní autoři 

(Minářová, 2011, s. 248). Jak uvádí Osvaldová, v časopisech úlohu klasického úvodníku

přebral částečně tzv. editorial. Editorial je v ich formě psanou promluvou šéfredaktora či 

editora ke čtenářům, v němž se mísí prvky klasického úvodníku s dalšími útvary, jako je 

komentář či otevřený dopis (Osvaldová, Halada a kol., 2007, s. 223). Naplň dnešních

úvodníků/editorialů45 tak zpravidla tvoří jakousi „směs“ rozšiřujících, doplňujících a 

hodnotících komentářů k aktuálnímu dění (to se týká zejména zpravodajských a 

zpravodajsko-společenských týdeníků) s odkazy k obsahu a ke konkrétním článkům daného 

čísla magazínu. Pro úvodník/editorial je příznačné, že má výraznou pesvazivní funkci, která 

spočívá nejen v argumentaci a v závěrech, ale také v užití působivých výrazových prostředků 

(Minářová, 2011, s. 248).

V současné časopisecké tvorbě pro ženy se úvodník/editorial taktéž vyskytuje. Pokud 

je nám známo, tak de facto každý titul dnes editorialem (či útvarem, jenž jej v mnoha směrech 

připomíná46) otevírá obsah svého aktuálního čísla. Lingvistka Viviane M. Heberleová (1998)

editorialy v ženských magazínech popisuje následovně: 

                                               
45 V současné publicistice se označení editorial a úvodník mísí a jsou vnímána spíše jako synonymní. V naší 
práci těchto výrazů rovněž užíváme synomymně.
46 U převzatých lifestylových formátů převažuje mezinárodní označení editorial, některé tituly mají pro tento 
útvar název vlastní –  v časopise Žena a život se text s úvodní promluvou šéfredaktorky/redaktorky nazývá „Na 
rozjezd“ u titulu Marianne jednoduše „Ahoj“. 
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1. Jako specifický útvar, který se nalézá na úvodních stranách a je zaměřený na jedno 

či více témat.

2. Editorial souzní s dominantním narativem daného časopisu a je úzce propojen 

s titulní stranou i dalším obsahem.

3. Texty úvodníků odrážejí ideologii daného vydavatelství.

4. Texty nesou persvazivní funkci - mají čtenářky přimět k tomu, aby si časopis 

přečetly a přilákat jejich pozornost k tématům, jež jsou v daném čísle problematizována.

5. Současně nesou rysy reklamního diskurzu, když čtenářky odkazují, na jakých 

stranách mohou nalézt odpovědi a návody jak vyřešit své emocionální a osobní problémy.

6. Texty obvykle píší ženy a adresují je všem ostatním ženám, respektive bílým 

heterosexuálním ženám ze střední třídy.

7. Redaktorky hovoří ke čtenářkám přímo a způsobem, jako by komunikovaly se 

svými přáteli či známými.  

8. Editorialy mají jasného autora – na konci je uvedeno jméno redaktorky a/nebo její 

podpis, součástí obvykle bývá i fotografie. (Heberle, 1998)

Uvedenému vymezení v podstatě odpovídají i úvodníky, jež jsme zkoumali v naší 

práci. V časopise Žena a život se úvodník nalézá na první stránce pod označením „Na 

rozjezd“. Rozsah textu bývá v každém čísle podobný a pohybuje se zpravidla kolem 200-300 

slov. Autorkou úvodníků je šéfredaktorka, pouze v několika případech byla pod textem 

podepsána zástupkyně šéfredaktorky. Úvodník je tedy vždy autorizován, pod textem je

šéfredaktorka vlastnoručně podepsána svým křestním jménem (resp. je zde otištěna kopie 

podpisu) a současně je pod tímto podpisem vytištěno i její celé jméno s uvedením redaktorské

pozice. Nedílnou součástí každého úvodníku je také redaktorčin fotografický portrét – na 

fotografii, jež se čas od času obměňuje, je redaktorka zachycena nejčastěji od pasu či od 

ramen nahoru, vždy s úsměvem, pečlivě upravena a módně oblečena. Typografická úprava 

textu je střídmá, písmo i jeho velikost jsou standardní, pouze první písmeno textu vyčnívá nad 

ostatními, a v rámci textu jsou občas některá slova vyvedena velkými písmeny (pro 

zdůraznění sdělovaného). Část textu z úvodníku (1 – 2 věty; obvykle jde o hlavní myšlenku, 

vtipnou pointu či nějaké absurdní nebo překvapivé tvrzení ) je vyjma hlavního sloupku 

otištěna ještě v červeném provedení a ve větším písmu pod autorčiným portrétem.

V úvodníku časopisu Žena a život se mísí několik žurnalistických útvarů. Texty nesou 

prvky fejetonu, částečně i sloupku, otevřeného dopisu, komentáře, a samozřejmě 

úvodníku/editorialu jako takového. Současně se v nich prolíná několik slohových postupů –
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informačního, vyprávěcího a úvahového. Text je vysoce subjektivní, emotivně zabarvený a 

vybízející k reakci. Redaktorka k adresátkám promlouvá za svou vlastní osobu v ich formě 

(občas užije také první osoby množného čísla, my, kdy současně sděluje stanovisko celé 

redakce) a pojednává o určité životní realitě. 

Text bývá zahájen vyprávěním osobního příběhu. Autorka v něm často popisuje své 

zkušenosti či zážitky svých blízkých (přátel, rodiny, kolegů atp.); reflektuje témata, s nimiž se 

v poslední době setkala, komentuje je, hodnotí a uvádí svá stanoviska. Z textu je tedy zřejmý 

její osobní postoj ke sdělované realitě. Od konkrétního příběhu se autorka posléze dostává 

k obecnějším soudům, závěrům a doporučením, které směřuje k recipientkám. Dle Kadlecové 

se autorky úvodníků stylizují do role neomylné, či kdysi se mýlící, a dnes již poučené 

„mentorky“ (Kadlecová, 2006, s. 75).

Textem se prolíná obvykle jedno hlavní téma, v některých případech je témat více 

(text pak místy působí nekonzistentně). Specifikem úvodníků je jejich intertextualita, 

v případě časopisu Žena a život zde máme na mysli hlavně propojenost úvodníků s ostatními 

redakčními texty. Téma úvodníku zpravidla souzní s obsahovou náplní konkrétního čísla (jsou 

však i výjimky, kdy je pojednávané téma z ostatního redakčního obsahu vyňato a budí spíše

dojem, že si jej autorka vybrala dle vlastního uvážení). V textu se obvykle objevují odkazy na 

strany a rubriky, v nichž je možné si k tématu načrtnutému v úvodníku přečíst více informací.

Na rozdíl od ostatního redakčního materiálu se v úvodnicích většinou nevyskytuje 

reklama a její náplní nebývá propagace obchodních komodit47 (zaznamenali jsme pouze jeden 

případ, kdy úvodník plnil funkci reklamy, a to když autorka textu čtenářkám předkládala 

seznam „svých“ tipů na vánoční dárky s uvedením konkrétních značek a cen).

5.2. Specifika jazyka

Autorky se v úvodnících převážně drží normy spisovného jazyka, přičemž pokud mají 

v případě konkrétního výrazu možnost volit mezi jeho dvěma variantami, volí prostředky 

hovorovější a stylově nižší (např. „co si sama prožiju“ namísto „prožiji“).

Nespisovné koncovky jsou užity výhradně tam, kde autorky citují přímou řeč či 

napodobují specifika něčí řeči, například dětí.:

Gormiti jsou hustý, to tričko je hnusný, maso tlustý. (Žena a život, 9/2011)

                                               
47 Vyjma propagace časopisu jako takového.
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Na můj překvapený výraz dodala: „Dneska je na Facebooku a na seznamce ,každej�“. (Žena 

a život, 20/2009)

„Víš, jak jsem ti říkala, že přemýšlivej? No tak to ve skutečnosti znamenalo, že je nudnej a nic 

neříká.“ Zakončila kamarádka litanii na svého bývalého. (22/2013)

V textech se objevují výrazy hovorové (např. čurat, třebas, zírat), obecně české (např. 

brácha, kámoška). Časté jsou výrazy expresivní a emotivní (např. úchyl, vyžírkové, 

nemakačenkové, hnusná, odfláknout, brrr). Místy jsou uvedeny také vulgarismy (např. blbý, 

nepo... se z toho). Neologismy se objevují minimálně (psychozáchranka).

Autorky často používají přejímky z cizích jazyků, zejména z angličtiny (např. 

přebookovat, sorry, happyend, chatování, ok, party, sexy, singl, fajn) či jiné módní výrazy, 

fráze a slovní spojení (kvitovat s povděkem, je to o tom, baví mě  - ve smyslu nikoli 

poskytovat zábavu, ale chovat k něčemu/někomu sympatie/líbit se, např:.

Baví mě advokátka, která začala psát esoterické knihy. (Žena a život, 25/2013)

V textech se vyskytují nejrůznější sousloví (šlápnout vedle, sekat latinu, žít na psí 

knížku, projít peklem, o fous ), frází (kvitovat s povděkem).

Poměrně hojný je výskyt metaforických vyjádření, např.:

Touha po dokonalosti je tou nejrychlejší jízdenkou do blázince. (Žena a život, 13/2013)

Už nikdy nezapomeňte nasadit masku nejdřív samy sobě a pak až těm, kdo potřebují pomoct.

(Žena a život, 11/2010)

Ukazuje se, že někdy prostě kráčíme po cestě, která nikam nevede (...). (Žena a život, 

23/2012)

(...) Dokud si sami na tu žhavou plotýnku nesáhneme. (Žena a život, 25/2013)

I v té nejhorší chvíli uvidíme světýlko na konci tunelu. (Žena a život, 26/2012)

Od pánů tvorstva je lépe raději nečekat nic. (Žena a život, 14/2011)



43

5.3. Vybrané verbální prostředky persvaze 

5.3.1. Postojové výrazy a propagace obsahu

Editorial v časopise Žena a život je prvním souvislým textem, se kterým se čtenářka 

po otevření periodika setká. Účelem tohoto komunikátu je příjemce především „naladit“ na 

četbu následujícího redakčního obsahu; přimět jej, aby si časopis zakoupil a přečetl. Persvaze 

na této úrovni je v některých případech zcela explicitní a snadno dešifrovatelná, jindy je méně 

zjevná. 

Propagace časopisu jako takového se děje zejména prostřednictvím postojových 

výrazů, v našem vzorku se v této souvislosti vyskytovala hodnotící adjektiva a adverbia. Jak 

uvádí Junková, postojové výrazy obsahují hodnotící stanovisko k dané skutečnosti (pozitivní 

nebo negativní) a slouží k ovlivňování a přesvědčování adresátů (Junková, 2010, s. 99-100).

Užitím výrazů jako „ženský“, „jemný“ autorka úvodníku podtrhuje vlastnosti, jež jsou 

s ženami spojovány, snaží se ve čtenářkách vzbudit sounáležitost, emoce a touhu si 

propagovaný článek přečíst. Redaktorka čtenářky „vábí“ na to, co ji samotnou z redakčního 

obsahu zaujalo, svá doporučení často uvádí formulemi „musím přiznat“, „opravdu“, které 

evokují upřímnost doporučení.

Svatby podle Lindy najdete na str. 40 a já musím přiznat, že jsem ještě nikdy nečetla tak 

upřímnou, milou a inspirativní zpověď, jako je tahle. (Žena a život, 7/2013)  

Na str. 36 najdete článek Ludmily Hamplové, která skvěle popsala, proč touha pro 

dokonalosti je tou nejrychlejší jízdenkou do blázince. (Žena a život, 13/2013)

Ptali jsme se odborníků, psychologů a koučů, jak to mají oni u nich doma. Je to moc zajímavé

čtení, ze kterého, myslím, vyplývá, že recept na štěstí a spokojený vztah není jen jeden. (Žena a 

život, 23/2011)

Třeba rozhovor s Janou Kirschner. Je ženský, silný a jemný zároveň (...). (Žena a život 

15/2010)

(...) Doporučuju použít rady, které jsme sepsaly v článku s názvem Čím starší, tím krásnější. 

Opravdu fungují, nejsou nedostupné a pomůžou vám, abyste vypadaly čím dál, tím líp. (Žena 

a život, 10/2012)
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Doporučení k četbě konkrétních článků jsou v některých případech méně násilná.

Autorka se například zamýšlí nad nějakou situací, pojednává o určitém tématu, a jakoby

mimovolně téma asociuje s článkem uvnitř časopisu:

Každý den si pro sebe najděte chvilku a přemýšlejte o tom, co si přejete, a to si taky splňte 

(Martina Coufalová o tom napsal krásný článek s výmluvným názvem: Děkuju ti, zlatá rybko, 

své přání si splním sama... str. 58). (Žena a život, 9/2010)

V poslední době opravdu nesnáším horoskopy, protože mi připadají strašně nespravedlivé, i 

když rozhovor s Antonínem Baudyšem na straně 116 mě docela uklidnil. (Žena a život, 

5/2011)

Mě virtuální komunikace nebaví. Jsem v tomhle ohledu zablokovaná. Zajetá ve svých 

stereotypech... (...) Ano, bloky v nás ubíjejí kreativitu, brzdí nás. Ostatně přečíst si o tom 

můžete i v článku kolegyně Alice Rossi na str. 80. (Žena a život, 20/2009)

5.3.2. Prostředky kontaktové

Úvodníkům dominuje zejména funkce fatická, která spočívá v navázání a udržení 

kontaktu s adresátem. Autorky využívají kontaktových prostředků z oblasti rétoriky, čímž se 

snaží vyrovnat deficit, který masová komunikace má, totiž jednostrannost. Kontaktové 

jazykové prostředky navozují dojem komunikace interpersonální. Autorky úvodníků tím, že 

recipientkám pokládají otázky a oslovují je, simulují dialog. Prostřednictvím oslovení Vy/ty

(nutno říci, že autorky svým čtenářkám vykají, ale často je také oslovují souhrnným vy, a tedy 

dotazy a oslovení směřují ke všem potenciálním čtenářkám) „(...) dochází k prohlubování 

vzájemnosti, integrity, někdy respektu a jindy zase až intimnosti vztahu vysílatele a adresáta 

(...).“ (Čmejrková, 2007, s. 173) Skrze oslovení se příjemce se sdělením snáze identifikuje a 

to pak na něj může intenzivněji působit (Čmejrková, 2007, s. 174-175).

Poslední noc v roce trávím už tradičně s hrstkou nejlepších kamarádů. Předloni nás napadlo, 

že každý u stolu řekne, co se mu v odcházejícím roce povedlo a co si přeje, aby se podařilo 
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v roce novém. Nejdřív jsme se styděli (...), ale (...) začali jsme bilancovat. A víte co? Bylo to 

tak krásné, že tenhle rituál od té doby držíme. (Žena a život, 26/2010)

Nikdo, kdo žije v našich krajinách, si vlastně nemá nač stěžovat. (...) Přesto máme dny, kdy 

nenávidíme celý svět, připadáme si tlusté a ošklivé a zdá se nám, že nás nemá nikdo rád. Co 

děláte v takových momentech? Zalezete do postele a čekáte, až to přejde? (...) Moje babička 

říkávala, že nejlepší je TO zaspat. (Žena a život, 5/2011)

Jak si svoji svatbu malujete vy? A pokud už proběhla – jak moc nebo málo se blížila vašim 

představám? Udělala byste něco jinak, nebo jste už tenkrát měla odvahu zařídit vše podle 

sebe? (Žena a život, 7/2013)

Oslovili jsme slavné české spisovatelky a spisovatele, aby pro vás napsali letní povídky. 

Závidím vám, když si představuju, jak ležíte na koupališti, u moře nebo na balkoně, popíjíte 

ledovou citronádu (nebo snad mojito?) a v příloze Letní čtení si vybíráte, se kterou povídkou 

začnete... Teď jste se asi zrovna byla vykoupat a jste příjemně osvěžena, že? (Žena a život, 

15/2010) 

Milé dámy, děkujeme za každý rok. (Žena a život, 10/2012)

Budu ráda, když nám napíšete své zkušenosti. Věříte na předpovědi? Splnily se vám? (Žena a 

život, 18/2013)

Holky moje, musíte do toho jít prostě naplno! (Žena a život, 19/2012)

5.3.3. „Inkluzivní my“

Další způsob, jak navázat kontakt a pouto se čtenářkou je její zahrnutí do „inkluzivního 

my“ (Čmejrková, 2007, s. 173), tedy do jakéhosi pomyslného společenství, jež zahrnuje 

producenta sdělení a všechny příjemce. Při užití inkluzivního my se ti, kdo vysílají sdělení, 

prezentují jako součást cílové skupiny, „která je buď ohrožena, nebo naopak po něčem touží, 

a přisvojují si právo mluvit jejich jménem (...).“ (Meyers, 1994, In: Čmejrková, 2007, s. 173) 

V případě úvodníků v časopise Žena a život je toto pomyslné společenství tvořeno 

všemi ženami, resp. těmi, které daný magazín buď čtou/chtějí číst, anebo se podílejí na jeho 
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tvorbě (šéfredaktorka a další členky redakce). Účast je ale všem ženám-čtenářkám nabízena 

jen zdánlivě, ve skutečnosti je omezena cílovou skupinou daného periodika a obecně 

zaměřením většiny ženských magazínů na recipientky bílé barvy pleti, střední ekonomické 

třídy a heterosexuální orientace (Heberle, 1998).

Takové vtažení do výlučné skupiny se děje mj. prostřednictvím prezentace osobních 

příběhů, jakýchsi mini dramat (Heberle, 1998), a to jak pocházejících od samotných 

redaktorek a jejich blízkých, ale především od osob z druhé strany, tj. běžných žen a čtenářek. 

Obdivuju ženy, které se rozhodly pozvat do svého života změnu – například ty, které vystupují 

v našem článku okamžik změny (str. 48). Baví mě advokátka, která začala psát esoterické 

knihy, a recepční, co navrhuje křišťálové anděly. My vám v Ženě a život tyhle příběhy rádi 

přinášíme, protože jsou pro nás všechny inspirací a naději. (Žena a život, 25/2013)

Nikdy nepřestanu obdivovat ženy a muže, kteří věci posouvají kupředu, místo aby naprázdno 

tlachali. (...) Ve vydání ŽaŽ, které právě držíte v ruce, je podobných příběhů hned několik. 

Režisérka Kathryn Bigelow při letošním udílení Oscarů předvedla, že ženská může natočit 

dobrý válečný film a ještě navíc ukázat záda namachrovaným kolegům. (Žena a život, 7/2010)

Ne, tenhle článek je jiný, ukazuje, co ta hnusná nemoc, které se všichni bojíme, může změnit 

na vašem život: všech pět hrdinek našeho příběhu totiž uznává, že rakovina prsu dala jejich 

životu nový směr a naučila je, aby se radovaly a staraly o sebe. (Žena a život, 12/2011)

O tom, jak jsou dnes vztahy komplikované, píše i Denisa Prošková (...). Píše o ženách, které si 

vybraly nevhodného partnera (...). Samy sebe přesvědčovaly, že tohle je přece to pravé (...). 

Investovaly do svých partnerů hodně lásky a často i peněz, takže odejít se zdálo nemožné. Ty, 

které to ale nakonec dokázaly a přiznaly si, že jejich vztah za to nestojí, jsou dnes šťastné.

(Žena a život, 16/2011)

Zahrnutí do společného „my“ s sebou nutné přináší jistou dávku generalizace. 

V základu „ideologie“, s níž autorky úvodníků v časopise Žena a život operují, stojí 

myšlenka, že všechny čtenářky a ženy jsou si de facto podobné, mají stejné problémy, touhy, 

obavy i potřeby. 
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Takový přístup stojí v jádru argumentů, jimiž se v rétorické komunikaci snaží řečník 

zavděčit lidu (argumentum ad populum). U takového druhu argumentů se řečník zpravidla 

odvolává na zaběhlé stereotypy a užívá zjednodušených myšlenkových postupů 

odpovídajících myšlení davu. Typická je přitom sebeprezentace autora sdělení jako někoho, 

kdo je roven svým posluchačům, má stejné starosti a zájmy. Současně se řečník může 

dovolávat společných rysů dané skupiny, kladně je prezentovat a vzbuzovat tak ve skupině 

pocit hrdosti. (Szymanek, 2003, s. 64-65)

Autorky úvodníků v časopise Žena a život tak často využívají lexikálních prostředků 

jako „my“, „my všechny“, „my ženy“, „každá z nás“.

Zájmeno „my“ má v komunikátech důležitou funkci, neboť oslabuje antagonismus, 

který by mezi původcem sdělení a adresátem mohl vzniknout (Fowler, Kress, 1979, In: 

Heberle, 1998).  

Proč si my ženy pořád necháváme od někoho radit, jak má náš život vypadat? A proč si 

připadáme jako úchylové, když to ve skrytu duše cítíme jinak než naše okolí? (Žena a život, 

3/2011)

My ženy nejsme v napodobování zvuku motoru příliš dobré (...). (Žena a život, 16/2013)

Někdy se zbytečně podceňujeme, bojíme se říct si o to, co bychom opravdu chtěly – a to 

nemluvím jen o práci, často se takhle chováme i doma před partnerem. (Žena a život, 

19/2013)

Nikdo, kdo žije v našich krajinách, si vlastně nemá nač stěžovat. (...) Přesto máme dny, kdy 

nenávidíme celý svět, připadáme si tlusté a ošklivé a zdá se nám, že nás nemá nikdo rád.

(Žena a život, 5/2011)

Málokterá z nás má prostě odvahu udělat věci po svém (...). (Žena a život, 7/2013)

Ne, tenhle článek je jiný, ukazuje, co ta hnusná nemoc, které se všichni bojíme, může změnit 

na vašem život: všech pět hrdinek našeho příběhu totiž uznává, že rakovina prsu dala jejich 

životu nový směr a naučila je, aby se radovaly a staraly o sebe. (Žena a život, 12/2011)
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Ten rozhovor mě nadchl jednak tím, že Katarína velmi otevřeně sděluje své pocity, a pak taky 

proto, že popisuje přesně to, co znám na vlastní kůži. To období, kterými si mnohé z nás

prošly, když se ocitly bez partnera. (Žena a život, 5/2012)

Nejdřív si ale pojďme říct, jak si toho skvělého chlapa s velkým CH představujeme: Je 

pracovitý (...). Večery netráví v hospodě (...). Povídá si s námi (...). Máme-li společné 

potomky, pak si s nimi často hraje (...). (...) Sám nabízí pomoc (...). Vaří (...). Má smysl pro 

humor (...). (Žena a život, 22/2013)

Lingvistika Viviane Heberleová (1998) upozorňuje na skrytý potenciál lexiko-

gramatických prostředků typu „my všechny“, „každá žena“, „většina z nás“. Užitím těchto a 

jim podobných formulí dochází k nebezpečné generalizaci, kdy jsou ženy představovány jako

součást homogenní sociální skupiny, jež má stejně vlastnosti. Texty tak na čtenářky vytvářejí 

implicitní (někdy také explicitní) nátlak, když jim nepřímo sdělují, jaké by měly být. Pokud 

ženy předkládané hodnoty nevyznávají, prostřednictvím médií je jim naznačeno, že by o nich 

měly alespoň přemýšlet (Heberle, 2000, s. 120).

5.3.4. Agenda Setting a prezentovaná témata

Magazíny pro ženy, včetně časopisu Žena a život, v sobě nesou skrytý potenciál 

ovlivnit to, o čem ženy přemýšlejí, jak o tom přemýšlejí a co považují za důležité (jak jsme se 

zmínili v teoretické části v souvislosti s koncepty agenda setting a framing). Děje se tak už jen 

tím, jaká témata problematizují a jaké články a informace zveřejňují. 

Dle Fergusonové mají magazíny, které jsou určeny ženám, normativní funkci. 

Čtenářkám říkají, kým mají být a co by měly vědět. Činí tak implicitně prostřednictvím toho, 

jaké materiály vybírají (Ferguson, In: Amico, 1998, s. 608). Fergusonová editorky ženských 

magazínů nazývá „velekněžkami“ (high priestesses), které ženám konstruují jistý obraz světa. 

Stejně jako ve zpravodajských médiích redaktoři, také redaktorky a editorky ženských 

magazínů zde fungují jako gatekeepeři („strážkyně bran“) - rozhodují o tom, kdy a které 

informace z vnějšího světa (jaké noviny ze společnosti) projdou skrze brány jejich časopisů a 

budou vypuštěny ke čtenářkám (Ferguson, 1983, In: Davies, 2009, s. 6)
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Na základě rešerše výzkumného vzorku můžeme říci, že redaktorky časopisu Žena a 

život se v úvodnících nejčastěji věnovaly tématům odvislým od soukromého života. Ženy 

byly reprezentovány jako ty, jejichž posláním je především udržovat uspokojivé mezilidské 

vztahy. Témata z života veřejného, například ohledně postavení žen ve společnosti, se 

v námětech, ve zkoumaných vzorcích, nevyskytla vůbec. Témata byla převážně „ženská“, tzn. 

měla povětšinou hlavní spojitost s ženským pohlavím. Témata celospolečenská a genderově 

ne tolik vyhraněná (např. „jak udělat důležité rozhodnutí“, „jak se vyrovnat s neúspěchem“,

„jak dosáhnout osobního štěstí“) se v úvodnících vyskytovala rovněž méně. V editorialech tak 

dominovaly především náměty psychologické (řešící vztah ženy k sobě samé) a vztahové

(ženy a/vs. muži). Příznačné bylo vyhýbání se emocionálně náročným tématům, jež by mohly 

potenciální čtenářky rozladit či rozesmutnit. Jedinou výjimkou bylo téma rakoviny prsu, 

kterému šéfredaktorky pravidelně každý rok (při příležitosti i dnes silně medializovaného 

Pochodu proti rakovině prsu, jehož se tradičně účastní množství mediálně známých osobností) 

věnovaly ve svých úvodnících několik řádek. Snaha odpoutat se od závažnějších témat byla 

však zjevná i zde. Redaktorky se stále držely konceptu, se kterým na trh přišel již časopis 

Vlasta, a to že články mají čtenářky hlavně potěšit. Dokladem toho jsou věty:

Je to článek o rakovině prsu a o tom, jak nad ní lze vyhrát. Není to článek, který vás má 

vyděsit a který radši přeskočíte, protože si řeknete, že o nemocech si číst nepotřebujete, neb 

máte svých starostí dost. (Žena a život, 12/2011)

Chtěla bych, abyste si to užila a aby vám tohle a každé číslo Ženy a život udělalo dobře. To je

totiž podle mě to nejdůležitější, co se vám při čtení časopisu může stát. Zapomeňte na všechny 

chmurné myšlenky a nahraďte je jinými, lepšími. (Žena a život, 9/2010)

5.3.5. Řečnické otázky

Náměty k zamyšlení dávají redaktorky čtenářkám často v podobě řečnických otázek. 

Řečnická otázka má formu věty tázací, ale autoři publicistických textů ji užívají k tomu, aby 

zdůraznili naléhavost svých tvrzení. Komunikační funkce řečnické otázky je tedy neotázková

(Jaklová, 2002). „Tvrzení, které mluvčí řečnickou otázkou vyjadřuje, je shodné s odpovědí, 

kterou tato otázka implikuje.“ (Mrázková, 2005, s. 137) Implikovanou odpověď lze z řečnické 
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otázky zpravidla jednoduše odvodit, a to na základě inverze kladu a záporu v dané otázce a 

odpovědi na ni (Tamt.). 

Řečnická otázka má sloužit jako námitka, odmítnutí něčího tvrzení nebo výtka 

(Jaklová, 2002). Prostřednictvím řečnické otázky autor vyjadřuje zaujetí pro to, co je 

sdělováno. Řečnické otázky mohou v komunikaci sloužit ke zvýšení emotivnosti, expresivity 

a přesvědčivosti výpovědi (Mrázková, 2005, s. 137).

Pořád si všichni stěžujeme na partnery, rozcházíme se, a pak se divíme, že to zase nefunguje.

Ale – zamysleli jsme se někdy nad tím, kolik času svému partnerskému vztahu věnujeme?

(Žena a život, 24/2013)

Vím, že sexuologové často tvrdí, že je potřeba si plánovat KDY a sdělovat si JAK se vám to 

líbí, a NĚKDY to NĚKOMU asi pomůže. Ale přijít domů a vychrlit, že něco špatně, protože 

UŽ to není, co bývalo, takže to znamená, že je v tom NĚKDO jiný? (...) CO TO ŘEŠÍ? (Žena 

a život 22/2010)

Někde jsem četla, že když máme problémy v partnerských vztazích, máme si představit, jak se 

asi druhému žije s námi. Nebo jinak řečeno, jestli bychom chtěly a dokázaly žít sami se sebou. 

Představujete si to?! A pořád ještě máte tak vysoké nároky? (Žena a život, 22/2013)

Prostřednictvím řečnických otázek autorky úvodníků jednak zvyšují zmíněnou 

expresivitu a naléhavost svých tvrzení, jednak jimi čtenářkám předkládají určitá témata a 

dávají jakési „návody“, jak na danou problematiku nahlížet.

5.3.6. Slovesný způsob - modalita

Persvazi v jazyce autorek úvodníků je možné vnímat také skrze gramatický prostředek 

zvaný modalita. Modalitou vyjadřuje mluvčí své stanovisko k vyjadřované skutečnosti 

(modalita výpovědi) nebo svůj citový vztah ke sdělovanému (emocionalita výpovědi). 

Prostřednictvím modality může mluvčí modifikovat svou výpověď dle toho: a) jak si je jist 

s platností jejího obsahu (modalita jistotní); b) jaký má zájem na realizaci děje (modalita 

voluntativní); c) jak obsah výpovědi hodnotí (modalita evaluativní). (Čechová a kol., 2000, s. 

255-256)
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Ve zkoumaných textech se vyskytovaly všechny typy modalit – jistotní, voluntativní i

evaluativní. Modalita jistotní:

Není pochyb o tom, že je [muže] vedle sebe chceme mít. (Žena a život, 13/2010)

Žádoucí děj (modalitu voluntativní) vyjadřovaly autorky jak v rovině nutnosti 

(prostřednictvím modálního slovesa muset), tak i žádoucnosti (s pomocí slovesa mít), a to

například větami:

Zhubnout chce každý, vy si ale musíte vymyslet své OSOBNÍ přání. (...) Hlavní přání, které 

si chci splnit, je: dát najevo lásku lidem, na kterých mi záleží. Nepředstírat pořád, že se rádi 

máme... Možná to zní složitě, ale já tomu rozumím. A vy zas musíte rozumět svému přání.

(Žena a život, 26/2010)

Co je v životě důležité? Žiju tak, jak opravdu chci? Netrápím se zbytečnostmi, na které za pár 

měsíců stejně zapomenu? Říkám dost často svým nejbližším, jak je mám ráda? Každá z nás by 

si takové otázky měla čas od času položit. (Žena a život, 26/2012)

Subjektivní hodnotící stanovisko ke sdělovaném (modalita evaluativní) vyjadřovaly 

autorky následovně:

Kdysi mi přišel e-mail se seznamem toho, co by každá žena měla mít a měla vědět, než 

dosáhne třicítky. (...) Dovolte mi ten e-mail připomenout. Jsou v něm totiž rady, které stojí za 

to si zopakovat – bez ohledu na věk. (Žena a život 12/2012) 

Alice Rossi pro vás v tomto čísle napsala článek o tom, proč je dobré udělat takovou revizi 

vašeho vztahu. (Žena a život, 6/2015)

5.3.7. Slovesný způsob - imperativy

Posledním prostředkem persvaze, u kterého se chceme zastavit, je vyjádření modality 

pomocí slovesného způsobu (modu), a to konkrétně imperativu (způsobu rozkazovacího).

Imperativem mluvčí vyjadřuje rozkaz, přání či zákaz (Čechová a kol., 2000, s. 163). 
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Imperativní slovesné tvary jsou ve zkoumaných textech tím nejnápadnějším a zcela 

transparentním prostředkem persvaze, který je v případě ženských magazínů realizován 

prostřednictvím druhé osoby plurálu (Hoffmannová, 2005, s. 81):

Budete-li na svém štěstí trochu pracovat, nemůžete neuspět. Určitě budete šťastnější. Co 

chcete víc? Pusťte se do toho! (Žena a život, 5/2011)

Promluvte si [s partnerem] o vztahu. O lásce. O sexu. Upřímně! (Žena a život, 6/2012)

Vždycky se ptejte sama sebe, jak to vlastně chcete, a pak to také udělejte. (...) Tak do toho!

(Žena a život, 7/2013)

Řekněte svému muži, že ho máte ráda, a uvidíte, jak hezky se budete mít! (Žena a život, 

13/2010)

Přestaňte se kritizovat a nic už si nevyčítejte. (Žena a život, 9/2010)

Takže honem, honem. Usedněte do křesla, zavřete oči a představujte si svůj život v příštím 

roce; co byste mohla zkusit nového? Napište si v hlavě scénář a v něm pro sebe vytvořte roli, 

kterou budete chtít hrát každý den. (Žena a život, 1/2013)

Přeju vám láskyplný únor a opravdu neposlouchejte, co si kdo myslí. (Žena a život, 3/2011)

5.4. Shrnutí

Editorialy v časopise Žena a život fungují jako primární texty, které mají čtenářku 

přimět k četbě celého časopisu, současně jsou nositeli jistého obrazu světa. Svébytnými 

jazykovými prostředky, vedle prostředků mimojazykových, je působeno na pozornost, emoce 

recipientek, stejně jako je jistým způsobem směřován jejich pohled na sebe sama, eventuelně 

okolní svět. 

Z persvazivních jazykových prostředků jsme sledovaly hodnotící výrazy, verbální 

prostředky kontaktové, rétorické otázky, modalitu. Na základě jejich rešerše můžeme říci, že  

v editorialech dochází k simulaci interpersonální kontaktu. Pomyslnými mluvčími časopisu 
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jsou šéfredaktorky a redaktorky, které úvodníky píši. Jazyk úvodníků navozuje dojem 

důvěrného rozhovoru dvou přítelkyň. Editorky se stylizují do role rádkyň a současně sami 

sebe prezentují jak příslušnice stejného pomyslného společenství, společenství žen. 

V časopise jsou ženy generalizovány a prezentovány jako homogenní skupina, jejíž 

příslušnice propojují stejné zájmy, trápení či problémy. Šéfredaktorka pak působí jako

prostředník, jež tyto společné hodnoty tlumočí a verbalizuje – pojmenovává a hodnotí. 

V časopise Žena a život je na čtenářky působeno v několika rovinách současně. 

Všechny texty, včetně úvodníků, mají za cíl si čtenářku získat, zaujmout. K přesvědčování a 

ovlivňování tedy dochází již od úrovně produktu jako takového, jehož prostřednictvím může 

dojít k ovlivnění čtenářčiny pozornosti a jejího spotřební chování - médium se u recipientky 

snaží vzbudit potřebu si daný mediální produkt (konkrétní vydání časopisu) pořídit. V tomto 

ohledu tedy úvodníky působí jako specifická forma reklamního komunikátu.

V souvislosti s propagací časopisu jako takového jsme si všímali, jak je persvaze 

realizována prostřednictvím lexika, a současně nás zajímal persvazivní potenciál celých 

výpovědí. Persvazi na úrovni jazyka jsme zaznamenali zejména v podobě hodnotících 

adjektiv a adverbií. Zde se jednalo o persvazi explicitně vyjadřovanou. Autorky sdělení 

(úvodníků) zjevně propagovaly obsahovou náplň magazínů, vyjadřovaly k nim vlastní 

stanoviska. Výrazy jako „skvělý článek“, „upřímná zpověď“, „moc zajímavé čtení“ čtenářky 

přímo směřovaly k tomu, aby si doporučované texty přečetly.

Autorky v textech za pomoci modality a imperativů  vyjadřovaly své postoje ke 

sdělované skutečnosti a apelovaly na čtenářky, vyzývaly je či jim přímo diktovaly, co mají 

dělat. 

Komplexnější, ale už na první pohled méně zjevnou persvazivní funkci plní úvodníky 

tím, co čtenářkám předkládají. Tématický rozptyl ve sledovaných úvodnících byl minimální. 

Většině článků dominovala tematika vztahová: jak získat muže svých snů, jak si muže udržet, 

jak se vyrovnat s rozchodem atp. Problematičtější či provokativnější témata řešena nebyla. 

Témata se držela ve sféře soukromí žen, postavení žen ve sféře veřejné v žádném z úvodníků 

řešeno nebylo.

Za specifický můžeme označit obraz žen, který úvodníky implicitně konstruovaly. 

Časopis Žena a život cílí na ženy zhruba mezi 25–45 let věku. Snaží se oslovit ženy, které již 

mají nějaké životní zkušenosti, jsou buď vdané a mají děti, nebo se k této životní fázi blíží. 

Jak můžeme odvodit ze zkoumaných textů, imaginární čtenářkou, jakýmsi předobrazem

potenciální čtenářky je žena, která je plně oddaná dětem (pokud je již má), a zároveň ne již 

tak závislá na svém muži (v páru nemusí nutné žít). Jedná se o ženu moderního „střihu“, 
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ekonomicky činnou, a tedy finančně více méně nezávislou na svém muži. Tato žena, 

zaměstnaná kolotočem denních povinností, myslí převážně na své okolí, a ne již tak na sebe,

současně se vykazuje i nižším sebevědomím. V úvodnících jsme pozorovali mnoho apelu a 

výzev, jejichž demonstrovaným účelem bylo dodat ženám sebevědomí, kuráž a podpořit je v 

sebelásce. Téměř v každém úvodníku jsme zaznamenali výzvy typu: 

„Pusťte se do toho!“ (Žena a život, 5/2011)

„Udělejte to pro dobrou věc a hlavně pro sebe!“ (Žena a život, 12/2011)

„Nejdůležitější je, abyste všechno udělala podle sebe. (...) Ptejte se jenom sebe sama, jestli to 

chcete. A pokud odpověď zní „ano“, tak do toho. (Žena a život, 15/2010)

„Pochopila jsem, že na prvním místě musím být já. Musím odpočívat, užívat si, být na sebe 

hodná. A když mi pak zbývá energie, s nadšením pomůžu každému, kdo bude potřebovat. (...) 

Zkuste to také!“ (Žena a život, 8/2012)

„Mějte se dobře a mějte se ráda! Teď hned!“ (Žena a život, 9/2010)

Je otázkou, zda ženy nabudou vyššího sebevědomí a budou si více vážit samy sebe, 

pokud jejich myšlenky zůstanou uzavřeny v kruhu témat, které jim předkládají magazíny pro 

ženy. Autorky úvodníků však recipientkám pravděpodobně nabízejí to, co chtějí slyšet, resp. 

číst, jak můžeme soudit dle statistik čtenosti ženských titulů. Předkládají jim ideální svět, v 

němž je vše možné, kde vše mohou s vlastní vůlí dokázat. Protiargumenty a námitky přitom

nepředkládají.

Ženské magazíny svým čtenářkám nabízí kombinaci zábavy a rad. Poskytují jakýsi

„návod na přežití“ (Winship 1987, In: Heberle, 1998), manuál, jak se potýkat s každodenními 

ženskými problémy. Jak upozorňuje Heberleová, řešení obtížných situací, které tyto časopisy 

nabízejí, je však odvislé od individuální snahy a nasazení jednotlivkyň, časopisy nemají 

ambice upozorňovat či měnit postavení žen ve společnosti (Heberle, 1998).
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Závěr

Ženský magazín je komplexní komunikát, kde se kód verbální mísí s kódem vizuálním 

a fotografickým. Jako celek na čtenářky určitým způsobem působí a má potenciál ovlivnit 

jejich chování, vnímání, reflexi sebe sama a svého postavení ve společnosti.

Ovlivnění recipientek může být důsledkem jak záměrného chování médií (záměrné 

persvaze), tak nedomyšleným či nechtěným efektem vyplynuvším z povahy mediální 

komunikace jako takové. Obě formy persvaze, záměrné i nezáměrné, se staly předmětem naší 

práce. 

V práci jsme sledovali specifika jazyka ženských magazínů. Na příkladu úvodníků 

časopisu Žena a život můžeme konstatovat, že persvaze je zde uplatňována v několika 

rovinách. Prostřednictvím jazyka úvodníků je čtenářka především přesvědčována k tomu, aby 

si časopis zakoupila a přečetla. Persvaze je v tomto případě explicitně vyjadřovaná 

prostřednictvím hodnotících výrazů a odkazů na konkrétní články. 

Další rovinou, na které je na čtenářky působeno, je oblast emoční, taktéž podporující 

prodejnost mediálního produktu, ale navíc současně propagující i to, co je úvodníky 

sdělováno, tedy konkrétní hodnoty a konstrukce světa. Pisatelky úvodníků si s adresátkami 

budují důvěrný vztah založený na simulaci vtahu reálného. Samy sebe přitom prezentují jako 

rovnocenného partnera, kterému čtenářka může důvěřovat, neboť má stejné problémy i touhy.

Jiný způsob, jak autorky podtrhují a zdůrazňují to, co je sdělováno, jsou řečnické 

otázky. Prostřednictvím odpovědí implikovaných i explicitně formulovaných, za užití 

imperativů a různých stupňů modalit autorky čtenářkám sdělují, někdy diktují, jak by se měly 

chovat v jistých situacích a jak se stavět k problémů, které přináší život.

Zkoumané médium čtenářkám také předkládá vykonstruovaný výsek ženské světa. 

Ženy jsou v rámci něj stavěny výhradně do privátní sféry. To si však dle prezentace časopisů 

v ničem neodporuje s tím, co chce a může žena ve svém životě dosáhnout. Časopis jim nabízí 

fantazijní svět, ve kterém každá může dosáhnout osobního štěstí a spokojeného života.

Je třeba zdůraznit, že verbální prostředky persvaze, na něž jsme v této práci upnuli 

naši pozornost, jsou pouze jedním prvkem z celého komplexů nástrojů, jež mohou stimulovat 

persvazi. Ženský magazín jako takový je komplexní komunikát, kde se kódy verbální mísí 

s kódem vizuálním a fotografickým. V případných dalších výzkumech by proto bylo možné 

zaměřit si také na tyto složky komunikace, zejména fotografie a jejich soulad či nesoulad 

s tím, co je sdělováno prostřednictvím jazyka. Persvazi by bylo možné zkoumat nejen na 

příkladu úvodníků, ale také skrze další redakční obsahy, jež již nejsou tolik ovlivněny 
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subjektivitou pisatele, ale mají více standardizovanou podobu. V souvislosti s námi 

zkoumanou persvazí vyvstává otázka, jaký je praktický dopad ženských magazínů, co ženám 

čtení těchto časopisů přináší a co si z něj odnáší. Výzkumu tohoto problém by si však vyžádal 

již jinou techniku bádání, a to například konverzační analýzu.  
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SUMMARY

The subject of this thesis is to analyse the language of women's magazines. 

Particularly, the usage and function of verbal means, with the potential to stimulate persuasion 

function of  journalistic texts.  Czech lifestyle magazine „Žena a život“ editorials were 

selected as a case study example. This thesis investigates selected means of verbal persuasion 

– postural expressions, formulas used to approach the reader and maintain the reader's 

motivation and engagement, verbal modes, verbal imperatives and rhetorical questions.

Selected language elements were the subject of analysis and interpretation. Our target 

was to determine the aim of persuasion contained in the texts. Also the focus of our interest 

was the thematic distribution of topics in the context of agenda setting concept and the theory 

of the social construction of reality.

A variety of different stylistic genres and content techniques blend together in the 

editorials. The primary function of editorials is to formulate the opinions of magazine editors 

and make the magazine attractive for its readers. On the basis of our research we can 

conclude, that the aim of persuasion on the primary level is to cause a desire among women to 

buy and read the magazine. On other levels the persuasion is not so evident. For example the 

editorials are used to simulate dialogical communication in the form of a seemingly trustful 

and equivalent relationship between editors and readers. Editors serve as advisers and senior 

„colleagues“ who on the basis of submitted themes and own evaluations, construct the world 

on different levels of urgency (from recommendation to utterance) and thus appeal to the 

reader's mind, behaviour and life values.
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