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1. Úvod
V bakalářské práci se zaměřuji na mediální sdělení konkrétního časopisu skrze
genderovou rovinu vnímání. Tuto tématiku jsem si vybrala zejména proto, že mne
zajímá proces přijímání mediálních sdělení z genderové perspektivy a také proto, že
média jako instituce ovlivňují podstatnou část našich každodenních životů.
Ve své práci se budu konkrétně zabývat konstruováním maskulinit v dívčím
časopisu. Další příčinou výběru tohoto tématu bylo to, že jsem jako dospívající dívčí
časopisy sama četla a s odstupem času jsem chtěla zjistit, jaká mediální sdělení právě
tato periodika přinášejí, co se týče jejich pojetí mužskosti.
Práci rozděluji na tři celky, přičemž prvním je teoretické zakotvení práce, další se
zabývá metodologií a třetí celek je věnován analýze.
V teoretické části práce představím východiska, která mi poslouží při zpracování
zvoleného tématu. Mezi ně patří hlavně osvětlení základních pojmů týkajících se
genderové problematiky, dále také úvod do studia médií. V metodologické části se budu
věnovat metodologii výzkumu, představím detailněji výzkumný závěr práce a zvolenou
výzkumnou strategii. V analytické části představím samotnou analýzu a její postupy.
V závěru analytické části zhodnotím výsledky této práce.
Cílem celé práce je zodpovědět na hlavní výzkumnou otázku: Jaké formy
maskulinit časopis reprezentuje a (re)produkuje? Vedlejší výzkumné otázky jsou: Jak
časopis konstruuje femininity? Jaké vztahy mezi maskulinitami a femininitami časopis
zobrazuje? Tyto otázky dle mého názoru pomohou rozkrýt mediální sdělení
produkovaná zkoumaným dívčím časopisem.
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2. Teoretická část
2.1 Genderový řád
2.1.1

Genderová socializace a „doing gender“

V této podkapitole se budu zabývat rozkrytím pojmů genderová socializace a „doing
gender“, protože jsou to pojmy, pomocí kterých bude zakotvena teoretická část mé
práce. Abych mohla vysvětlit pojem genderové socializace, nejprve vysvětlím teorii
sociální konstrukce reality, na kterou bude genderová socializace spolu s konceptem
„doing gender“ navazovat. „Doing gender“ neboli „dělání gender1“ je také úzce spojeno
s genderovou socializací, čili ho vysvětlím na konci podkapitoly.
Ve své práci vycházím z teorie sociální konstrukce reality, kterou popsali autoři
Berger s Luckmannem jako úzce spojenou i s procesem socializace. Autoři mluví
o dvou typech reality, realitě osobní a realitě, která je přijímána společností, jinými
slovy jde o subjektivní a objektivní realitu. Tyto dva typy reality se v životě jedince
střetávají. Člověk se pak skrze socializaci začleňuje do společnosti. Socializace je podle
autorů rozdělena do dvou fází, do fáze primární a sekundární. V primární fázi hrají
velkou roli tzv. významní druzí, kteří ovlivňují prvotní vstup jedince do společnosti.
Většinou se jedná o rodinu nebo jiné blízké osoby, které si jedinec nevolí. Dítě se
s těmito osobami musí nejprve identifikovat, poté si osvojí jejich objektivní realitu.
Jedinec tak přejímá hodnoty, které zastávají jeho primární pečovatelé. Tyto hodnoty pak
pokládá za objektivní. (Berger, Luckmann, 1999, str. 128) V druhé fázi socializace si
jedinec naplno osvojil své role. Socializovaný jedinec tak vstupuje do nové objektivní
reality. Socializace je nikdy nekončícím procesem. (Berger, Luckmann, 1999, str. 128,
dále str. 136) Také Giddens definuje socializaci jako proces, který se odehrává po celý
život jedince. (Giddens, 2005, str. 39)
Mezi dalšího autora a autorku, kteří se pojmu socializace věnují, patří Curran a
Renzetti. Podle nich se jedná o předávání určitých hodnot a norem mezi generacemi,
mezi nimiž se vyskytují mimo jiné hodnoty genderové. Stejně tak jako Giddens a
ostatní zmínění autoři ji vnímají jako celoživotní proces. (Curran, Renzetti, 2003, str.
93)

1

Záměrně v této práci slovo „gender“ neskloňuji, čili mu nepřisuzuji maskulinní či femininní formu.
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Se socializací souvisí také získávání vlastní identity. Velký sociologický slovník
definuje identitu jako: „obecně jednota vnitřního psychického života a jednání, která
bývá též nazývána autentickým bytím…“ (Petrusek, 1996, str. 414) Badinter se věnuje
otázce vytváření identity – například u dítěte je nutné, aby rozpoznalo dualitu identit a
tím mohlo svou vlastní identitu získat. (Badinter, 2005, str. 40)
V souvislosti s konstrukcí sociální reality a socializací je příhodné zmínit
koncept „doing gender“, který rozvíjí např. Candance West a Don H. Zimmermann.
Tito autoři pracují s tezí, že gender je konstrukt, ovlivňovaný kulturně, sociálně i
psychologicky. (West, Zimmerman, 2008, str. 99) Gender je tak něčím, co je rutinně
pořád dokola opakováno a upevňováno a kategorie žena a muž jsou vytvářeny skrze tato
opakování. „Dělání gender zahrnuje soubor sociálně řízených činností v rovině vnímání,
interakcí a mikropolitiky, jež odrážejí konkrétní zájmy beroucí na sebe podobu
maskulinní a femininní „přirozenosti“. (West, Zimmermann, 2008, str. 100) „Dělat
gender“ tak znamená tvořit rozdíly mezi ženami a muži, které však nejsou původně
biologické či přirozené. Jakmile jsou tyto rozdíly jednou ustanoveny, podporují
samotnou podstatu gender. (West, Zimmermann, 2008, str. 109) Zimmermann a West
dále tvrdí, že právě knihy a časopisy shrnují zobrazení vztahů mezi muži a ženami,
která jsou idealizovaná. Mluví o tom, že muž „dělá“ maskulinitu a žena „dělá“
femininitu, když se chovají podle určitých společenských vzorců, např. muž ženě
nabídne rámě a žena se nechá vést. (West, Zimmermann, 2008, str. 107)
Gender je také podle Elizabeth Butler hlavně to, co děláme, než to, čím jsme.
Butler vysvětluje, že gender je opakování aktů, které nás ve skutečnosti dělá muži nebo
ženami. Nejen kategorie gender, ale i pohlaví je tak podle této autorky také sociálně
konstruované. (Butler, 2003, str. 191-193)
Tématu pohlaví jako sociálně konstruovanému konceptu se věnuje také
Šmausová. „Ontický, substanciální rod neexistuje, neexistuje ani substanciální,
homogenní mužská nebo ženská identita.“ (Šmausová, 2002, str. 15) Šmausová tvrdí, že
je potřeba se zbavit myšlenky, že muži vždy hrají mužské role a také že ženy vždy hrají
ženské. „Ve skutečnosti hrají všichni všechny role, v závislosti na rodové konstrukci
sociálního kontextu. (Šmausová, 2002, str. 15) „Rozdíl mezi muži a ženami byl tradičně
chápán jako neměnný, přirozený, bytostný, tj. ontický rozdíl.“ (Degler in Šmausová,
2002, str. 16) Jedná se o tradiční chápání rozdílnosti mezi muži a ženami, o kterém píše
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i Bourdieu. (Degler in Šmausová, 2002, str. 16) Vše se tedy točí kolem přítomnosti či
nepřítomnosti falu. Je důležité si uvědomit, že důraz na biologické odlišnosti je kladen
společensky, nikoli biologicky. Právě socializace k mužské či ženské roli vede
k rozdílům v chování, které jsou pak vnímány rodově. „Naučená komponenta má na
vytváření genderové identity člověka daleko větší podíl než přirozená, genetická
komponenta. „Gender“ (role) je silnější než pohlaví. (Kappel in Šmausová, 2002, str.
16) Stejně tak jako se vytvořila představa o „pohlaví“, vytvořila se sociologická
představa o pojmu „gender“. Podle ní se buďto výchovou k muži nebo výchovou k ženě
stáváme mužem či ženou. „Genderové role sice nejsou vrozené, ale během života se
stávají jakousi druhou přirozeností.“ (Šmausová, 2002, str. 16) „Muži i ženy si ze
zásobníku vlastností, dosud chápaných jako genderových, vybírají podle potřeby a
libosti takové, které se jim líbí, a sestavují si sami individuální kulturně androgynní
identity.“ (Badinter, Dietzen in Šmausová, 2002, str. 23) Důležité je, že to, jakou roli
člověk ve společnosti hraje, je závislé na kontextu společnosti. (Harding in Šmausová,
2002, str. 21) „Bez tohoto mechanismu by komunikace mezi oběma gender nebyla
vůbec možná!“ (Šmausová, 2002, str. 21) Jedinec si v rámci společnosti tak volí jednu
genderovou identitu, kdy neustále musí zdůrazňovat rozdíl od druhé identity, například
oblékáním, líčením apod. Tato identita však není přirozená. (Kappel, Laquer in
Šmausová, 2002, str. 21) „…gender totiž žádné pohlaví nemá, a ani nepotřebuje…“
(Šmausová, 2002, str. 22) Šmausová tvrdí, že je potřeba v sociologii již nekonstruovat
pohlavní, či genderovou identitu, což je podle ní velmi zavádějící. (Šmausová, 2002, str.
25) Mead tvrdí, že se jedinec učí nejen své roli, nýbrž i roli druhé, aby mohl být sám
sebou. (Mead in Šmausová, 2002, str. 21) Právě tím, jak vnímáme a umíme hrát naši
roli co se týče rodů, zaujímáme vždy pohled „druhého gender“. (tamtéž)
Podle Butler, je naše právě chování gender. Podle této autorky si většina lidí
uvědomuje, že pomocí gender se představujeme, například pokud se oblékne žena do
sukně, může říci, že se cítí jako žena. Butler pojímá genderovou identitu jako neustálou
performanci, která je součástí genderové strategie. (Butler, 2003, str. 190-193) FaustoSterling také tvrdí, že se muži a ženy nerodí, ale jsou vytvářeni. (Fausto-Sterling, 1997)
Žena si podle Simone de Beauvoir osvojuje během života způsoby společnosti, podle
kterých se chová. Jedním z těchto způsobů je také genderová nerovnost. (Beauvoir,
1966, str. 151)
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Bourdieu ovšem tvrdí, že svět je pojímán androcentricky, kdy společnost staví
pohlaví do binárních opozic. (Bourdieu, 2000, str. 9) Sociální svět tělo vytváří jako
sexualizovanou skutečnost, tělo je zároveň nositelem principů dělení. Biologický rozdíl
mezi pohlavími se jeví jako přirozený. (Bourdieu, 2000, str. 10)
Tak právě v rámci socializace můžeme vnímat tzv. genderovou socializaci, při
níž dochází k předávání genderových hodnot na vyvíjejícího se jedince. Curran a
Renzetti mluví o třech teoriích, jakými lze vysvětlit učení se gender. Odkazují na
psychoanalytické teorie (zejména S. Freud), teorie sociálního učení a na kognitivně
vývojové kategorie. (Curran, Renzetti, 2003, str. 94-108) V průběhu socializace se tak
jedinci učí určeným genderovým rolím a chovají se podle již existující genderové
struktury. (Harding in Šmausová, 2002, str. 20)
Pierre Bourdieu mluví o tzv. diferencujících operacích, při kterých nastává, že
jsou u ženy či muže zvýrazněny vnější znaky takové, které odpovídají jeho zařazení
podle jeho pohlaví. Tímto se stává, že děti jsou vychovávány tak, aby z nich vyrostly
„správné ženy“ či naopak „nefalšovaní muži“. (Bourdieu, 2000, str. 24)
Žena je podle Bourdieho vždy popisována jako opak muže, muž je pozitivní,
žena negativní apod. mluví Bourdieu o sociální konstrukci těl. Zdá se tak, že dělení
podle pohlaví je přirozené a neměnitelné. Při prvotním pohledu na věc by se jevilo jako
přirozené nahlížet pohlaví na základě biologického determinismu. (Bourdieu, 2000, str.
9-10)
Gender se tak ustavuje jako základní sociální kategorie. V této části vycházím
převážně z Bourdieuho díla Nadvláda mužů. Celá věc tkví v tom, že mužský řád
nepotřebuje ospravedlňovat, sám sebe totiž utvrzuje ve své funkčnosti. (Bourdieu, 2000,
str. 11) Bourdieu rozebírá pohlavní vztah, ten se jeví charakteristicky spojen
s nadvládou právě proto, že uznáváme dělení na aktivní masculinum a pasivní
femininum. (Bourdieu, 2000, str. 21) Jak již bylo řečeno, ženy a muži se tak od útlého
věku odlišují typem sportů, koníčků apod. (Bourdieu, 2000, str. 25) Zajímavé je, že tak
jako u mužů je snaha zbavit se všeho ženského, u žen, jelikož jsou již ve smyslu
negativní, je třeba ještě jednou znegovat její vlastnosti. Vzniká tak snaha o menší zlo.
Bourdieu mluví o jakési potřebě určit hranice ženy, kterých je třeba se držet. Tím jsou
ovlivňovány např. pohyby a držení těla, styl oblékání apod. „Tato výuka ženy je tím
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účinnější, že zůstává v podstatě nevyslovená.“ (Bourdieu, 2000, str. 25-26) Tímto vším
se upevňuje a stále dokola uvádí v chod genderový řád.
Bourdieu připouští, že je již možné i v dnešní době vidět jakési odchylky
v tomto chování žen dle stanovených pravidel, které se však stále ještě řídí mužským
principem – např. reklamy. (Bourdieu, 2000, str. 28) „Androcentrické vidění je tak
neustále legitimováno praktikami, které samo plodí…“ (Bourdieu, 2000, str. 30)
Raewyn Connell tvrdí, že gender sociálně konstruovaný vztah mezi
maskulinitou a femininitou. (Connell, 2002, str. 10) I Simone de Beauvoir zmiňovala
kategorii druhého, přičemž podle ní muž

zastává pozici subjektu, kdežto žena je

přiřazena pozice druhého. Podle Beauvoir se vždy setkáváme s dualitou. (Beauvoir,
1967, str. 10-11) Z tohoto vztahu vyplývá, že gender pojímá vztahy maskulinit a
femininit, které jsou komplementární, avšak rovina maskulinity je položena kultně výše,
než rovina femininity. Toto je právě genderovým řádem. (Bourdieu, 2000; Badinter,
2005)
S mým výzkumem dále může souviset soupis vlastností, které jsou podle Curran
a Renzetti připisovány dívkám a chlapcům, konkrétněji tedy z bělošských rodin
středního stavu a s dvěma heterosexuálními rodiči. U chlapců je to nezávislost,
schopnost řešit problémy, asertivita a zvídavost, u dívek naopak závislost, pasivita a
domáckost. Autoři první skupinu vlastností řadí k těm, které jsou ve společnosti
vyzdvihávány a tu druhou naopak k těm, které mají menší hodnotu. Dívky a chlapci
však tuto skutečnost přijímají a podporují její přijetí ve vzájemném kolektivním jednání.
(Curran, Renzetti, 2003, str. 121-122)
Již s příchodem nového jedince na svět mají rodiče odlišná očekávání, podle
toho, zda se narodí dívka či chlapec. Od začátku totiž podle Curran a Renzetti vnímáme
jedince podle toho, jaké pohlaví „vlastní“. S tím jsou spojeny stereotypní barvy
přisuzované chlapcům a dívkám, které mají snad vyjadřovat, zda se jedná o budoucí
ženu či muže. (Curran, Renzetti, 2003, str. 108, dále str. 93)
Curran a Renzetti podporují myšlenku, že dívky či chlapci jsou pak za své
správné genderové chování odměňování, či naopak trestáni, pokud ho nedodržují.
Nejedná se však pouze o přenos z rodiče na dítě, ale také v kolektivu vrstevníků či
pomocí médií, jak bude ukázáno dále. (Curran, Renzetti, 2003, str. 93, dále str. 122)
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Badinter dále mluví o rozdělování dětí na dívky a chlapce kolem věku 10-15 let,
kdy se jedná o „homosociální“ vztahy. Chlapci se druží s chlapci, tak jako dívky
s dívkami. (Badinter, 2005, str. 65) Badinter dále zmiňuje důležitost společnosti
vrstevníků, která je podle ní ještě výraznější u chlapců, kteří se shlukují v partách a
věnují se kolektivním hrám. (Badinter, 2005, str. 91)
Dospívání je tak důležitou částí v celkovém vývoji jedince. Právě v této době se
chlapci a dívky nechávají ovlivňovat kolektivem vrstevníků a utužují tak své sociální a
genderové role. (Curran, Renzetti, 2003, str. 140) Chlapci jsou výrazně formováni
sportem, existuje zažitá představa o tom, že když chlapec sportuje, je správným mužem,
zatímco obtloustlý nesportovec je outsiderem. Pro chlapce je sport zdrojem jejich
docenění. U dívek pak sportovní kondice nepřevažuje, naopak se tedy většina učí, že
sport je mužskou výsadou, čili by pak dívky při provozování sportů byly málo feminní.
To, co mohou dívky pěstovat, je jejich vzhled a tělesná přitažlivost, které jsou podle
autorů Curran a Renzetti jejich zdrojem prestiže. (Curran, Renzetti, 2003, str. 140)
„Všechny ženy jsou od útlého mládí vychovávány ve víře, že jejich ideální
povaha je protipólem mužské; nemají mít vlastní vůli a řídit se sebekontrolou, ale mají
se poddajně odevzdat pod nadvládu jiných.“ (Mill in Oates-Indruchová, 1998, str. 34)
V průběhu dospívání se dívka profiluje a dotváří svou osobnost. Dívky si osvojují a
fixují nové sociální role. (Zeman, Jandíková, 2011, str. 377) Od dívek se očekává, že se
budou chovat sexuálně pasivně a že se svou sexualitou budou nakládat v rámci mezí,
čili musí působit znale, ale ne příliš vyzývavě. To chlapcům jsou naopak připisovány
role aktivní, ti musí být iniciátoři sexuálních vztahů s dívkami. (Curran, Renzetti, 2003,
str. 140) „Kvalita vztahu k chlapcům je pro dívku hlavním kriteriem úspěšného
začlenění do sociální mikrosítě.“ (Zeman, Jandíková, 2011, str. 377)
2.1.2

Symbolické násilí a somatizace

Stejně tak vztahy nadvlády se zdají jako přirozené. S tímto souvisí tzv.
symbolické násilí, které není (nutně či pouze) fyzické, ale na úrovni vědomí. Bourdieu
vysvětluje koncept symbolického násilí. Jedná se o to, že nadvláda se zdá přirozená a
uplatňuje se skrze schémata vnímání. (Bourdieu, 2000, str. 36) Společně s tím, jak jsme
si osvojili sociální struktury, nabýváme určitých vzorců chování a jednání, které
odpovídají představám mužské nadvlády. Opět tím, že ženy přijímají tyto sociální
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struktury, je samy potvrzují, a muži jsou si jisti svým přirozeně daným údělem - a
mohou svým chováním potvrdit vztah nadřazenosti. Protože ti, kdo onu symbolickou
moc snášejí, ji sami spoluutvářejí. Souvisí s tím také společenské postavení ženy, které
je dáno partnerem. Zvláštní je, že vztah mužské nadvlády je jakoby spontánní avšak
zároveň skrytě vynucený. Protože tedy symbolické násilí funguje na nevědomé úrovni,
nelze se ho zbavit pouze vůlí – k odstranění by proto byla potřeba radikální změna
sociálních podmínek. (Bourdieu, 2000, str. 34, 42) Bourdieu dále mluví o ekonomii
symbolických statků, ve které se symbolické násilí udržuje. Žena jako podřízená je
produktem symbolického kapitálu, který určuje společenské postavení mužů. Žena tak
funguje jako produkt (nástroj) ve vztahu reprodukce, protože dále reprodukuje
symbolický kapitál mužů. To vše se odehrává pomocí sňatků žen s muži. Protože je
však žena zároveň jediným možným nashromážděním tohoto symbolického kapitálu, je
třeba ji zároveň chránit. (Bourdieu, 2000, str. 43)
Právě to, jak se muži a ženy napříč historií definují, na ně klade také nároky,
které by měli ideálně splňovat. V projevech mužů a žen jsou nesmírně důležité jejich
tělesné dispozice. Stejně jako ženy jsou neustále pod tlakem, aby vypadaly jako ženy a
splňovaly tak ideály ženství – tudíž byly křehké, poddajné, „fyzicky ženské“ apod. Od
mužů se očekává, že budou také splňovat vhodné mužské tělesné rysy. Muž by měl být
vyšší než žena, protože by to v opačném případě snižovalo jeho důstojnost apod. Ženy
však vzhledem k požadavkům společnosti trpí tímto mnohem více než muži, protože
mají dospět k jakémusi ideálnímu modelu krásy. Sebehodnocení záleží také na
společenském postavení, přičemž v různých vrstvách jsou kladeny různé nároky
(například v maloburžoazii je žena sledována mnohem ostřeji než v jiných vrstvách.)
(Bourdieu, 2000, str. 53)
To, že udržujeme strukturu nadvlády, spočívá v propojenosti a celkové
komplexnosti všech částí společnosti. Základem struktury této nadvlády jsou historicky
ustálené normy chování, které společnost neustále reprodukuje. Jak bylo řečeno dříve,
tato schémata se postupem času neustále upevňují a potvrzují. Mužství a ženství je tedy
jakýsi komplex struktur, který je vepsán do našich těl (nejedná se o pouhé určení rolí na
základě biologických podkladů). „Kolektivní očekávání“ u žen, ať kladná nebo záporná
se otiskují do těl jako trvalé dispozice. To v ženách upevňuje sklon dělat to, co se od
nich neočekává, i když se jim to výslovně neodpírá. (Bourdieu, 2000, str. 55)
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2.1.3

Maskulinity

Maskulinita by se dala přeložit jako mužskost, femininita naopak jako ženskost.
Mohlo by se zdát, že termíny jako maskulinita či femininita, by bylo vhodné používat
v jednotném čísle. Nejde však určit pouze jedna maskulinita či jedna femininita. Za
pomoci několika autorů a autorek vysvětlím proč. Například podle Elisabeth Badinter je
nutné odstranit myšlenku jednotné maskulinity. (Badinter, 2005, str. 34) Existují totiž
různé modely mužství, které se mění v průběhu času, historického a společenského
kontextu. (Badinter, 2005, str. 35)
Například Badinter ve své knize XY: o mužské identitě dává prostor konceptu
čtyř imperativů maskulinity, které zveřejnili dva američtí univerzitní učitelé David a
Brannon. Jsou to:


Nic zženštilého (no sissy stuff)



Velké zvíře (the big wheel)



Pevný dub (the sturdy oak)



K čertu se všemi (give´em hell)

(David, Brannon in Badinter, 2005, 127-128)
Podle Badinter tento ideál mužství přijala většina společností, a přetvořila si ho
ve vlastní modely. (Badinter, 2005, str. 128-130)
Typologii maskulinit se dále věnuje Michael Kimmel, ten tvrdí, že různé druhy
maskulinit jsou sobě ve společnosti rovnocenné, avšak jeden typ výrazně vystupuje na
povrch. Myslí tím maskulinitu hegemonickou, která je definována jako jakýsi standard,
podle kterého jsou ostatní druhy maskulinit hodnoceny. Hegemonická maskulinita je
úzce spojena s mocí. (Kimmel, 2005, str. 4)
Raewyn Connel také zastává názor, že typů maskulinit je několikero a různě se
prolínají. (Connel, 1995, str. 76) Právě Connel definuje onu hegemonickou maskulinitu.
Jako prolnutí kulturního ideálu a instituonální moci, jedná se o dominantní formu
maskulinity. Connell tvrdí, že však do hegemonické maskulinity nepatří všichni muži
obecně, ale jen určitá část, která je vládnoucí jak nad ženami, tak nad ostatními muži.
Maskulinity jsou vždy vymezovány vztahem k femininitám. (Connell, 2005, str. 76-80)
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2.2 Média a proces reprezentace
Média jsou podstatnou součástí našich životů, jejich sdělení jsou vždy interpretací.
Pokud člověk média studuje, zvyšuje tak povědomí o různých interpretacích hodnot,
dějů či vztahů, které média produkují. Studium médií zvyšuje mediální gramotnost.
Mediální gramotnost je „…kvalita pohledu, s nímž je jedinec schopen přistupovat
k médiím…“ (Burton, Jirák, 2001, str. 15)
Média jsou často spojována s mocí, podle autorů Burtona a Jiráka mohou
ovlivňovat to, co se člověk o světě dovídá, dokážou také ovlivňovat jednání. (Burton,
Jirák, 2001, str. 15) Gross tvrdí, že média tak ovlivňují náš životní postoj. (Gross in
Curran, Renzetti, 2003, str. 183)
Curran a Renzetti mluví o nekritickém přijímání mediálních sdělení, které se
projevuje např. právě proto, že lidé vnímají média jako zábavu, něco co vyplňuje jejich
volný čas. Mimo to, jsou pro ně hlavním zdrojem informací. (Curran, Renzetti, 2003,
str. 183)
Není však pravdou, že by byla mediální sdělení přijímána pouze nekriticky, co
se týče přijímání mediálních sdělení, vycházím v této práci zejména z teorie Stuarta
Halla. Hall patří mezi hlavní představitele tzv. kulturálních studií, která vznikla
v prostředí birminghamské školy. Kulturální studia se zabývají především analýzou
médií v kapitalistické konzumní společnosti. (McRobbie, 2006, str. 19-27)
2.2.1

Kódování a dekódování

Stuart Hall přichází s konceptem kódování a dekódování jako dvou základních
momentů v procesu reprezentace, tj. vytváření kulturně sdílených významů. Původně
byl tento koncept spojen s analýzou televizního prostředí, dá se však aplikovat i na jiná
média. V mém případě poslouží jako nástroj pro analýzu časopisu. Nejprve je však
potřeba upřesnit pojmy, se kterými Stuart Hall pracuje.
Hall rozlišuje dva systémy reprezentace, první souvisí s utvářením našich
pojmových map, druhým je vztah mezi pojmovou mapou a systémem znaků v jazyce.
(Hall, 1997, str. 19) Znaky a obrazy musí být interpretovány. „Význam je konstruován
systémem reprezentace.“ (Hall, 1997, str. 21) To, čím je význam fixován, se podle Halla
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nazývá kódem. V rámci různých jazyků i kultur existují různé systémy kódů. Děti
v určité kultuře si tak od narození kódy této kultury fixují. Význam je tedy fixován
kulturně, sociálně a lingvisticky. Hall tak přichází k závěru, že tedy nemůže být fixován
definitivně. (Hall, 1997, str. 23) „Společenské a lingvistické konvence se během času
mění.“ (Hall, 1997, tamtéž). Hall mluví o třech přístupech souvisejících s teorií
reprezentace – jsou to přístupy reflektivní, intencionální a konstruktivistický. V prvním
přístupu jazyk funguje jako zrcadlo. V druhém – intencionálním přístupu, příjemce
sdělení definuje to, co objekt/obsah znamená. Konstruktivistický přístup se staví
k reprezentaci tak, že ani věci samotné ani příjemci sdělení se nepodílejí na fixaci
významu. (Hall, 1997, str. 24-25) Hall k reprezentaci přistupuje právě způsobem
konstruktivistickým. „Význam je konstruován prostřednictvím přiřazování významu –
tj. významotvorné činnosti.“ (Hall, 1997, str. 28) Hall navazuje na švýcarského
lingvistu Saussura, který se také věnoval sémiotice. Saussure označované a označující.
Hall vychází z toho, že pokud význam není definitivně fixován a různě se historicky
přetváří, je potřeba pro zachycení význam ho nejprve aktivně interpretovat. „Proto
v jazyce existuje nevyhnutelná nepřesnost.“ (Hall, 1997, str. 32) Hall tak tvrdí, že
například čtenář si nikdy nepřevezme stejný význam, jako mu přiložil spisovatel, stejně
tak si vezme jiný význam oproti ostatním čtenářům. (Hall, 1997, str. 33) „Interpretace
se tedy stává klíčovým aspektem procesu, který význam dává a bere.“ (Hall, 1997,
tamtéž) Z toho vychází Hallova teorie kódování a dekódování. Každé sdělení je určitým
způsobem zakódováno (např. spisovatelem, režisérem) a příjemce toto sdělení
dekóduje. Konstruktivistický přístup byl právě důležitý k rozvoji sémiotické metody, se
kterou Hall pracuje. (Hall, 1997, str. 35)
2.2.2

Sémiotická analýza

Sémiotická analýza vychází ze sémiotiky (nauka o znacích) a podle Trampoty a
Vojtěchovské je typem analýzy, která je vhodná pro výzkum obsahu mediálních sdělení.
(Trampota, Vojtěchovská, 2010, str.117) Pro analýzu obrazového materiálu v této práci
jsem použila právě sémiotickou analýzu obrazu, jejímž významným zastupitelem je
Roland Barthes. V této metodě zkoumáme několik vrstev obrazu, Barthes popisuje tento
mechanismus dvoustupňovým označováním. První je vrstva denotativní, druhá vrstva
konotativní. Takto označujeme kódy denotativní a kódy konotativní. Denotace označuje
základním význam znaku. V případě analýzy fotografie je znakem celý obraz. Denotací
je to, co znak pojmenovává.

Konotaci nacházíme v druhém stupni označování,
16

nacházíme další charakteristiky objektu. Konotace je spojena s kulturním kódem.
Konotace funguje pragmaticky i syntagmaticky. To znamená, že se jedná o
mechanismus vědomý i nevědomý. Konotace je tak způsobem jakým je například
objekt na fotografii vyfocen. Také do druhé roviny označování patří mýtus, který je
odvislý od diskursivního uvažování. Mýtus produkuje dominantní sociální skupina. „Při
aplikaci sémiotické analýzy není nezbytné zcela dodržovat závazná pravidla jako např.
kódování v kvantitativní obsahové analýze. (Trampota, Vojtěchovská, 2010, str. 118120) Trampota a Vojtěchovská tvrdí, že při užití sémiotické analýzy jsou důležité
zkušenosti výzkumníka, protože rozhodují o tom, jak bude výsledek analýzy vypadat.
(Trampota, Vojtěchovská, 2010, str. 120)
Principy obrazové analýzy představují také autoři Burton a Jirák. Právě tato
obrazová analýza podle autorů vychází ze sémiotického pojetí analýzy. Při rozboru
obrazu je podle těchto autorů důležité rozlišovat tři prvky. Za prvé se jedná o
perspektivu příjemce sdělení, dále konečná podoba obrazu a prostředky k ní využité, za
třetí je to samotný obsah obrazu. Všechny tyto tři prvky se spojují do celkového
významu obrazu. Vizualizace článku je důležitým prvkem sdělení celého článku –
pomáhá odkrývat další významy. (Burton, Jirák, 2001, str. 36-7)
2.3 Média a gender
Média výrazně ovlivňují genderovou socializaci. Důležitá je zejména role jazyka a
systémů reprezentace jako nástrojů genderové reprodukce. (Curran, Renzetti, 2003, str.
173) Například Renzetii a Curran tvrdí, že „jazyk je prostředek socializace.“ (Curran,
Renzetti, 2003, str. 174) Autor a autorka pracují s tzv. hypotézou zrcadlení, podle které
to, co se objevuje ve společnosti média zrcadlí. Jde o hodnoty, normy, vztahy. Nejde
však jen o pasivní kopírování kultury ze strany médií, ale také o její aktivní vytváření.
(Curran, Renzetti, 2003, str. 182) Bourdieu tvrdí, že sféra konzumní kultury hraje roli
v reprodukci sociálních nerovností. (Bourdieu in McRobbie, 2006, str. 25)
Ženské časopisy se věnují kultu krásy, radí ženám jak být co nejpřitažlivější nebo
jak si získat a udržet muže. (Curran, Renzetti, 2003, str. 187) Časopisy pro ženy tak
vytvářejí vlastní genderové ideály. (Curran, Renzetti, 2003, str. 192) Dívka či žena je
vykreslována jako ideální ve smyslu konzumní doby, ve které žijeme. Ženy, pokud
chtějí dosáhnout tohoto ideálního obrazu, tak musí postupovat podle jakési instruktáže –
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činit se určitým způsobem jak na pracovišti tak doma, upravovat se podle rad časopisů a
to vše za jediným účelem – získat a udržet si muže. (McRobbie in Curran, Renzetti,
2003, str. 188) Opět je potřeba připomenout, že čtenářky nejsou jen pasivními
příjemkyněmi kulturních textů. My všichni jsme aktivní čtenářky a čtenáři a podílíme se
na ustavování definitivních významů textů, které čteme. Souvisí to opět s již výše
zmiňovaným konceptem S. Halla.
2.3.1

Dívčí časopisy

Curran a Renzetti odlišují časopisy od denního tisku. Je to zejména tím, že
časopisy se většinou soustřeďují na určitou skupinu obyvatelstva. V rámci ženských
časopisů je také třeba rozlišovat jejich podskupiny, jiné přesvědčení o ženách bude mít
jistě čtenářka feministického časopisu na rozdíl od ženy, která si kupuje časopis
Cosmopolitan. (Curran, Renzetti, 2003, str. 187)
Dívčí časopisy patří do specifické skupiny časopisů pro náctileté, která se vyznačuje
určitými charakteristikami. Výzkumu časopisů věnovala například Kateřina Kadlecová,
která se zaměřovala především na jazykovou stránku. Jednou z dalších významných
autorek je Angela McRobbie, o její práci budu pojednávat v následující podkapitole.
Kadlecová pojímá dívčí časopisy jako subkategorii ženských časopisů, kde si všímá
například toho, že v ženských časopisech je větší podíl reklamy. (Kadlecová, 2007, str.
14-15) Podle Kadlecové je dále důležité, jak časopis se čtenářkou mluví – objevuje se
skoro výhradně druhá osoba singuláru „ty“ (zatímco u ženských časopisů druhá os.
plurálu, „vy“) (Kadlecová, 2007, str. 19) S tím souvisí i jazyková specifičnost dívčího
časopisu. Podle Kadlecové jazyk navozuje v dívčích časopisech důvěrnou atmosféru,
působí tak pro dívky autentičtěji. (Kadlecová, 2007, str. 45) Podle McRobbie má každý
časopis svůj vlastní styl, tím utváří a vštěpuje čtenářům určité hodnoty. (McRobbie,
1991, str. 82)
Nadřazenost mužů nad ženami, která byla zmíněna v souvislosti s dílem P.
Bourdieua podle Kadlecové může souviset právě s jazykovou a výrazovou specifičností,
která se v časopisech vyskytuje. Charakteristický jazyk dívčích časopisů může být
určující v projevech genderových stereotypů. Jsou napodobovány situace, které
nastávají v běžném životě. Např. dívka je ostýchavá, čeká na zájem ze strany chlapce,
který určí, zda s ní bude chtít chodit apod. (Kadlecová, 2007, str. 22) Kadlecová ve své
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práci dále zmiňuje, že velmi důležitou částí dívčích časopisů je jejich skrytá ideologie.
Někdy jsou ideologie v časopisech „míchány“ avšak převažují ty základní, jako
například podřízenost žen mužům, která je pro mou práci zásadní. (Kadlecová, 2007,
str. 80) Pomocí zobrazování mužů a vyjadřování o nich ve článcích, tak můžeme
rozpoznávat ideologický podtext časopisu. Marketingová a autorská složka jsou podle
Gough-Yates v časopisu vždy provázány. (Gough-Yates in Kadlecová, 2007, str. 14)
Pokud mluvíme o kráse, Kadlecová (2007), také ve své studii zjišťuje, že většina
dívčích časopisů upřednostňuje kult krásy, díky kterému pak dívka získá kluka svých
snů, což je vlastně jejím jediným cílem. (Kadlecová, 2007, str. 85) Popkultura určitým
způsobem určuje hranice rodu, které buď identitu potvrzuje, nebo vyvrací. Je proto
charakteristická přeskakováním mezi dvěma póly. Rodové identity jsou často
představovány jako odlišné. (McRobbie, 2006, str. 89)
Kadlecová dále zmiňuje určitou pravidelnost rubrik a nastolování prostředí, tzv.
agenda setting (Combs, Shaw in Kadlecová, 2007, str. 18) „Média nastolují agendu
veřejného mínění.“ (Curran, Renzetti, 2003, str. 183) Důležité je také ideologické
působení jazyka jako dominantního kódu. Právě specifickým jazykem jsou dívčí
časopisy specifické a odlišují se tak od jinak zaměřených periodik. (Kadlecová, 2007,
str. 18) S tím souvisí výzkum Angely McRobbie. Kadlecová si všímá také genderových
binárních opozic, které ukazuje na článcích, které počítají s ženskou stereotypní rolí, př.
„Ráda se bojíš?“ (Kadlecová, 2007, str. 22) Podle Kadlecové se časopisy nevěnují
žádnému koníčku (Kadlecová, 2007, str. 22)
Velmi zajímavou pro tuto práci je myšlenka Kadlecové, která si v dívčích
časopisech všímá tzv. archetypální roli muže-hrdiny a jeho podpůrkyně. Často také
časopisy produkují názory kluků o tom, jaké by dívky měly být. (Kadlecová, 2007, str.
23) Kadlecová zkoumá zejména jazykovou stránku časopisu, mluví o jazyku žen, pro
ženy a o ženách. Neopomíná také existenci generického maskulina. (Kadlecová, 2007,
str. 39) Podle Kadlecové časopisy podporují genderové role a jejich oddělení již tím, že
jsou dívčí časopisy primárně určeny pro dívky. V těchto časopisech pak podporují
rozdílné genderové role kluků a dívek. (Kadlecová, 2007, str. 44) Důležitá je pro
časopis úroveň komunikace se čtenářkami. Často se používá nespisovných výrazů, aby
se nastolila atmosféra důvěrnosti. Časopisy často používají výrazy jako „cool“, „in“
apod., aby se přiblížily stylu mluvy čtenářek. (Kadlecová, 2007, str. 44-48) Na tuto
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myšlenku přichází také Angela McRobbie, která pracuje s navození atmosféry
důvěrnosti. (McRobbie, 1991)
2.3.2

McRobbie a její analýza časopisu Jackie

McRobbie, jako zástupkyně oboru kulturálních studiíí, pohlíží na svou analýzu
očima vědkyně, která zkoumá fungování časopisu v kapitalistické společnosti. Podle ní
(i podle jiných autorů a autorek), magnáti, kteří drží mediální vydavatelství, mají v ruce
mocnou zbraň ideologie. Mají v ruce mocný prostředek komunikace, kterým mohou
ovlivňovat velké počty lidí. (McRobbie, 1991)
McRobbie se v 80. letech 20. století věnovala analýze britského časopisu pro
náctileté Jackie – v té době jednoho z nejčtenějších časopisů v Británii. Tvrdí, že každý
časopis má své vlastní hodnoty, přes které své čtenářstvo formuje a vybavuje je určitým
nastavením hodnot. (McRobbie, 1991, str. 82)
McRobbie popsala časopis také z pohledu dívky – časopis dívku-čtenářku,
vyzývá sdílet život s ní, je zároveň její rádkyní i kamarádkou. McRobbie mluví o Jackie
tak, že je zároveň časopisem i ideální dívkou. Čtenářka tak má mít pocit, že Jackie
vlastně rozumí všem jejím problémům. Věnuje se jak problematickým stránkám života,
tak i těm zábavným. (McRobbie, 1991, str. 83)
Stejně tak jako pohádky od Disneyho vyjadřují esenci dětství, tak časopis Jackie
vyjadřuje esenci dospívání. Každý z těchto typů médií má své určené diváctvo.
(McRobbie, 1991, str. 83) Důležité je, že Jackie nespojuje ženy/dívky s třídou, mluví
otevřeně ke všem, vytváří se tak společně žitá zkušenost, něco jako girlhood, či
womanhood. (přeložit, přidat poznámku pod čarou, McRobbie, 1991, str. 84)
McRobbie tvrdí, že k časopisu Jackie lze přistupovat třemi různými přístupy:


první je tradiční, kde je masová kultura vnímána jako manipulativní;



druhý je podobným přístupem, jako ten první, avšak je spojován s větší kritikou
udeřující na masovou kulturu;



třetí přístup je spojen s populární hudbou.

Podle McRobbie se tyto kódy vzájemně propojují a podávají dívce doporučení, na jaké
hodnoty by se měla orientovat a jaké to je být dospívající dívkou. McRobbie dále
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zjišťuje, že tato doporučení a rady se vztahují k dívce jako jednotlivci. (McRobbie,
1991, tamtéž)
Jackie je podle McRobbie jakýmsi obrazem svobody pro dívku. Zároveň se však
čtenářka připravuje na své usazení se, na domácí práce apod. (McRobbie, 1991, str. 89)
Celý koncept časopisu je postaven na tom, že je určen pro volný čas, není tak nucenou
povinností. Má lákající obálku, na které zpravidla žena láká čtenářku k přečtení
časopisu. McRobbie popisuje čtení časopisu tak, že si čtenářka nejprve časopis
prolistuje, aby zjistila, která témata časopis obsahuje, poté si postupně vybírá ta, která
má chuť číst. (McRobbie, 1991, str. 90)
K analýze časopisu Jackie autorka využívá sémiotické analýzy, která podle
jejích slov nabídne více než analýza obsahová. Označuje časopisy jako specifické
znakové systémy. Ty produkují různá sdělení. Právě pomocí sémiotické analýzy chtěla
zjistit, jaká sdělení jako celky, časopis Jackie nabízí. (McRobbie, 1991, str. 91)
McRobbie zjistila, že se dívky již před setkáním se s časopisem setkaly také s určitým
obrazem femininity. Vědí, jak se mají oblékat, jak by měly vypadat apod. McRobbie
určila pro analýzu kódy a nižší kódy. Konotace je odvislá od kulturního a sociální
prostředí dívky. (McRobbie, 1991, str. 94)
Pomocí kódů tak McRobbie rozdělila časopis Jackie do několika rovin, z nichž
výstupy, které uvedla, budou důležité i pro moji následující analýzu dívčího časopisu.


Kód romance:

McRobbie popisuje romantickou rovinu časopisu. Muž přece ví, jak se ženou zacházet.
Podle McRobbie se v časopisu objevují spíše mladí dospělí, než dospívající, vše je
bráno vážně. Jsou charakterističtí tím, že mají určitý standard krásy a šťastnosti, všichni
jsou sofistikovaní a také chytří. McRobbie rozpoznala, že co se týče prostředí, týká
kaváren, ulic, diskoték apod. (McRobbie, 1991, str. 94-95)


Kód osobního života:

Tento kód se týká zejména skutečných příběhů, které čtenářky do časopisu Jackie píší.
Jejich problémy jsou probírány na stránkách poraden, kde dívky vyslovují svá osobní
trápení. (McRobbie, 1991, str.108-114)


Kód módy a krásy:

Podle McRobbie si je dívka nejistá co se týče vyrovnávání standardů módy a krásy,
proto neustále pracuje na svém zkrášlování. Právě zkrášlování je podle ideologie
femininity pro dívku vhodným koníčkem, McRobbie přirovnává jeho účinnost
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k domácím pracím. Domácí práce patří také mezi rutinní činnosti, které dívka vykonává
a prospívá tak svému okolí. (McRobbie, 1991, str. 117-122)


Kód populární hudby:

Ten prezentuje podle McRobbie dívce jednak populární hudbu, ale hlavně idoly
populární hudby, které vlastní hudbu spíše potlačují do pozadí. Čtenářka hudební idoly
zbožňuje, vyvěšuje si jejich plakáty a obdivně k nim vzhlíží. (McRobbie, 1991, str. 125130)
Výsledkem analýzy McRobbie je, že časopisy v dívkách podporují snahu udržet vlastní
femininitu a tím i tradiční role ženy ve společnosti. Dívčí životní sféru právě lemují
čtyři výše uvedené kódy. Časopis Jackie tak prezentuje tzv. romantickou individualitu
dospívající dívky. Dívka soupeří s ostatními dívkami o přízeň chlapců a je donucena
najít si svého chlapce co nejdříve. Význam Jackie je podle McRobbie důležitý a nelze
jej opomínat, protože dokazuje, že právě i díky tomuto časopisu se dívčí femininita
vytváří. (McRobbie, 1991, 131-132)

3. Metodologická část
3.1 Výzkumný záměr, výzkumné otázky
Výzkumným záměrem této práce je zjistit, jak se na stránkách dívčího časopisu
Top magazín pro dívky konstruují maskulinity, a dále pak pomocí těchto konstrukcí
maskulinit femininity. Již v teoretické části bylo vysvětleno, že maskulinity a femininity
se k sobě vztahují a tento vztah můžeme nalézt také i v zobrazování těchto kategorií
v časopisech.
Výzkum se bude zabývat konstruováním mužského2 obrazu v konkrétním
dívčím časopisu za časové období od roku 1994 do roku 1998. Inspirovala jsem se prací
Kateřiny Kadlecové, která zkoumala fenomén dívčích časopisů zejména ze strany
čtenářek a prací McRobbie. Obě autorky a shrnutí jejich výzkumů jsem uvedla
v teoretické části práce. Téma konstruování maskulinit je předmětem bakalářských i
diplomových prací, které se však spíše zabývají maskulinitou v časopisech ženy. Mě
2

Jedná se o výzkum maskulinit, čili vztahování se k mužskosti. Chci poznamenat, že v některých
případech uvádím místo slova muž chlapec, abych se držela roviny pojmenování hodící se k dívčímu
časopisu.
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zajímá, jakým způsobem jsou čtenářkám dospívajícího věku představovány obrazy
mužů a tak konstruovány koncepty a imaginace mužství. Výsledek analýzy může být
podle mého výchozím materiálem pro další výzkumy týkající se problematiky dívčích
časopisů a jejich role ve formování genderových identit a udržování genderového řádu.
Cílem práce je zejména odpovědět na hlavní výzkumnou otázku: Jaké formy
maskulinit časopis reprezentuje a (re)produkuje?
Mezi vedlejší výzkumné otázky patří: Jak časopis konstruuje femininity? Jaké
vztahy mezi maskulinitami a femininitami časopis zobrazuje?
3.2 Výzkumná strategie
Výběr výzkumné strategie je provázán s výběrem otázek, které si v rámci výzkumu
pokládám. Již z výše položených otázek vyplývá, že jsem pro svůj výzkum zvolila
metodu kvalitativního výzkumu. Disman uvádí, že tato strategie využívá induktivní
logiky. (Disman, 2002, str. 287) Výběr této metody byl pro mě určující z toho důvodu,
že jsem chtěla zkoumat úzký vzorek s hlubším nahlédnutím do problému a také jsem
chtěla porozumět stylu řeči daného časopisu. Strauss a Corbinová uvádí, že kvalitativní
výzkum nám pomáhá získat detailnější informace o problému. (Corbinová, Strauss,
1999, str. 11) Pokud si tedy výzkumník/výzkumnice vybere kvalitativní metodu
výzkumu, musí se snažit nestranně avšak tvořivě nalézat v textu spojitosti a opustit od
vlastních předsudků, které by výzkum mohly dovést zdaleka jinam. (Corbinová,
Strauss, 1999, str. 11) Jsem si vědoma možných úskalí spojených s výběrem této
výzkumné strategie. Nebylo mým záměrem zjistit obecně platné poznatky o problému
zobrazování maskulinit, které by se daly vztahovat na všechny časopisy pro mladé
dívky. Chtěla jsem porozumět stylu daného časopisu za určité časové období. Při
kvalitativním výzkumu je důležité, aby všechny operace probíhaly paralelně – tj.
shromažďování dat, výběr vzorku jedinců, analýza, interpretace a redukce dat a
stanovování závěrů. (Disman, 2002, str. 312) Takže jsem při provádění kvalitativního
výzkumu zároveň analyzovala a sbírala data. Hendl také mluví o tom, že
výzkumník/výzkumnice sbírá data, které analyzuje, aby po rozhodnutí, která data jsou
použitelná, je mohl dále analyzovat. Podle Hendla má tento výzkum dlouhodobý
charakter. (Hendl, 2005, str. 50)
Tím, jak jsem se opět po nějaké době vrátila k teoretickému základu či naopak,
jsem mohla najít spojitosti, na které bych při odděleném psaní teoretické a praktické
23

části přijít nemusela. Průběžně jsem tak měla možnost analyzovat zdroj a zároveň se
hlouběji zajímat o teorii spojenou s výzkumným problémem, abych mohla dojít ke
smysluplnému závěru. Postup mé analýzy uvedu v další části této práce.
Šlo mi o hlubší význam jednotlivých článků vztahujících se k vytváření
maskulinity, čili jsem nekvantifikovala nalezené údaje a nehledala v článcích
pravidelnosti (např. v podobě častého výskytu určitých slov apod.). V mém případě
jsem kombinovala analýzu textu s analýzou obrazových ilustrací jednotlivých textů.
Protože jsem si pro svůj výzkum vybrala studium článků, pracovala jsem již s
vytvořenými, tj. sekundárními daty – která nebyla vytvořena za účelem mého výzkumu.
Podle Hendla řadíme studium dokumentů do tzv. nevtíravých technik. (Hendl, 2005, str.
204) Dokumenty podle Hendla mají tu výhodu, že informace v nich nejsou ovlivněny
výzkumníkem/výzkumnicí, jako se to může stát například u rozhovorů. Subjektivita
výzkumníka/ice je významná při výběru vzorku, ne však v informacích, které
dokumenty poskytují. Jedná se o tedy o nereaktivní způsob sběru dat. (Hendl, 2005, str.
132) V mém případě jsem sice neovlivnila obsah článků, ale jistě jsem ovlivnila
samotný výběr článků a analýzu. Jsem si vědoma toho, že jsem byla ovlivněna
teoretickou literaturou a svou vlastní zažitou zkušeností. Proto pokud by analýzu
prováděla jiná osoba, mohla by zajisté dojít k odlišnému výsledku. To je však také
součástí kvalitativního výzkumu. S ohledem na mé výzkumné otázky a svůj výzkumný
záměr, který jsem načrtla výše, jsem zvolila koncept preferovaného čtení Stuarta Halla
související s jeho principem kódování a dekódování spolu se sémiotickou analýzu
obrazu, kterou jsem aplikovala na všechny dostupné obrazy ve vybraných článcích.
Princip sémiotické analýzy a teorii preferovaného čtení jsem již představila v teoretické
části práce.
3.3 Volba časopisu pro výzkum
Při výběru vhodného časopisu jsem se zaměřovala na určitá kritéria: Již na
začátku jsem vyloučila všechny časopisy, nejsou určeny výhradně pro dospívající.
Zaměřila jsem se tedy na produkci časopisu pro teenagery na českém území, přičemž
jsem vyřadila časopisy určené pro chlapce a časopisy určené pro obě pohlaví, a vybírala
z časopisů určených pouze dívkám. Dalším kritériem pro výběr byla úspěšnost časopisu
a jeho doba působení na českém trhu.
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Z výzkumu Unie vydavatelů Media Projekt (výzkum odhadu čtenosti) vyplývá,
že Top Dívky patří za rok 2013 mezi 3. nejčtenější časopis z kategorie časopisů pro děti
a mládež. Zaujímá tak, co se týče dívčích časopisů, první místo. Tento údaj je platný
k 17.12.2013, v té době jsem časopis pro svůj výzkum vybírala. (Dostupné z:
www.unievydavatelu.cz)

Poznámka k tabulce: Čtenost = odhad čtenosti na vydání PN = průměrný prodaný náklad v
kusech
(Dostupné z:http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/Ro%C4%8Dn%C3%AD.pdf)

3.4 Časopis Top Dívky
Časopis Top dívky, který vychází na českém trhu od roku 1994 až do současnosti
(2014), čili vychází již dvacátým rokem. (Kadlecová, 2007, str. 13) Je popsán jako:
„Lifestylový magazín pro slečny ve věku 11–15 let. Časopis je zaměřený na módu,
kosmetiku a vztahová témata.“
(dostupné z: www.periodik.cz/predplatne/casopis.php?akce=titul&titul=950)
Již z mého pozorování vyplynulo, že během doby svého působení na českém
trhu několikrát změnil oficiální název, nejprve vycházel jako Top Dívka, Top magazín
pro dívky, dále pak Magazín pro top dívky a v současné době pouze Top dívky. Časopis
se roku 1994 oddělil od původního časopisu Dívka, který fungoval v letech 1991-1994
jako mutace německého časopisu Mädchen (česky děvče) (Kadlecová, 2007, str. 13) Za
celou dobu své existence časopis změnil dvakrát nakladatelství, a to v roce 2003 a
v roce 2010. Nyní vychází v nakladatelství Empresa Media, a.s. (Zdroj: periodik.cz) Již
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od počátku vycházel časopis jako měsíčník. Časopis Top dívky v současné době
komunikuje se svými čtenářkami také na své oficiální stránce na facebooku.
(www.facebook.com/TopDivky).
Ráda bych se pozastavila u slova „top“, které se v průběhu existence časopisu
přesouvá mezi slovy v názvu a výrazně tak mění celkový význam pojmenování. Top je
něco na vrcholu, můžeme to označit jako to nejlepší, špička. Nejprve vycházel časopis
jako Top dívka (do zářijového vydání roku 1994 včetně). Označuje tedy slovo dívka
jako něco, co je top, nejspíše tedy vyjadřuje postavení dívky v očích časopisu. Dívka je
podle časopisu na vrcholu. Možná je „top“ až poté, co časopis přečte a řídí se jeho
radami. Poté, od říjnového vydání roku 1994, se časopis nazývá Top magazín pro dívky.
Ono „top“ se přesouvá před magazín a před slovem dívka úplně mizí. Poté se časopis
přejmenuje na Magazín pro top dívky. Zde je předsunuto slovo „top“ opět před slovem
dívky, čili dává význam ženské složce časopisu a zmírňuje význam slova magazín.
Naposledy se časopis přejmenoval na Top dívky a i v tomto roce (2014) stále takto
nazývá. V tomto okamžiku změna nastává v tom, že mizí slovo magazín a zůstávají
pouze „dívky“, které jsou „top“. V celkovém vývoji časopisu tak můžeme sledovat
zajímavou změnu v názvu, která jistě stojí za povšimnutí.
3.4.1

Struktura časopisu

Pro lepší představu o časopisu bych ráda ve stručnosti představila, jak je časopis
strukturován. Jako příklad jsem vybrala vydání z června roku 1995. Obsah časopisu je
uspořádán do šesti tematických okruhů: Aktuality, Móda, Krása, Láska s duše, Zábava.
Co se týče „Aktualit“, již podle názvů článků lze říci, že se jedná o články z domova i
ze světa, většinou pojednávají o známých lidech apod. K rubrice „Móda“ připadají
články o novinkách a trendech v oblečení. Přichází rubrika „Krása“, kde bychom
očekávali rady ohledně make-upu a vzhledu, což je jistě pravda. Zajímavé je, že v tomto
čísle (6/1995), zde nacházíme právě rubriku „Kluk měsíce“. Otázkou je, proč je právě
tato rubrika zařazena do oddílu „Krása“. Jak jsem psala výše, již víme, že tato rubrika se
právě postupem času přesouvá. Dále je zde oddíl „Láska a duše“, který se týká
flirtování a rad ohledně sexu, zahrnuje do sebe rubriky, kdy dívkám odpovídá lékař, ale
i tematické články, př. „Jak flirtovat přes PC“. U tohoto oddílu také můžeme sledovat
proměnlivost v čase, v roce 1995 je jeho název „jemný“, zatímco například v roce 1998
se již nazývá „Láska, sex a kluci“. Posledním tematickým oddílem je „Zábava“, kde
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nacházíme různé články, například od seznamky, přes povídky, horoskopy až po
příběhy čtenářek. V tomto vydání je „Zábava“ co se týče článků nejpočetnější.
Pro analýzu nestačí pouhý popis obsahu, je potřeba si uvědomit, které ostatní
články mohou dívky v časopisu nalézt. Co se týče zobrazování maskulinit, je jistě
relevantní se zaměřovat na články chlapcům/mužům určené. Je potřeba podotknout, že
však i ostatní články mohou jakýmsi způsobem maskulinity zobrazovat.
Časopis Top dívky jsem si pro svůj výzkum vybrala dále z toho důvodu, že
vychází i v současné době, čili můžeme sledovat určitou proměnlivost. Ta může být
spojena

s vývojovou

změnou

struktury

časopisu

nebo

například

změnami

v nakladatelství. Mou snahou v tomto výzkumu bylo také vypátrat určitý vývoj
časopisu, co se obsahové stránky týče. Protože obsáhnout celý vývoj časopisu v rámci
bakalářské práce by bylo téměř nemožné a vyžadovalo by mnohem rozsáhlejší výzkum,
rozhodla jsem se věnovat jen určité části výtisků. Chtěla jsem začít co nejstarším
časovým obdobím, proto pro mě bylo logické vybrat si první čtvrtinu z celkové doby
dvaceti let - čili roky 1994-1998. Díky tomu, že se jedná o počátky fungování časopisu
na českém trhu, bude časopis sloužit jako vhled do ustavování způsobu oslovování
dospívajících dívek skrze volnočasová média.

4. Analytická část
4.1 Přípravná fáze výzkumu
V této fázi výzkumu bylo mým cílem kritické zhodnocení vybraného zdroje a
také přípravný výběr možných článků, vhodných k analýze. Při výběru tohoto časopisu
mě zcela nejvíce zaujalo to, že se oddělil od mutace německé verze časopisu. Jak jsem
již rozhodla výše, výzkum jsem chtěla zaměřit na počátky časopisu na českém trhu (již
pod názvem Top magazín pro dívky), zejména z toho důvodu, že při aplikaci výzkumné
otázky jsem s největší pravděpodobností očekávala možnost vnímání rozdílů
v komparaci s dnešními dívčími časopisy – chtěla jsem tak připravit něco, co by se
v budoucnu mohlo hodit jako odrazový můstek pro další výzkum.
Celý proces jsem doprovázela tzv. poznámkováním – které mi výrazně pomohlo při
orientaci v textových údajích. Každý článek jsem rozebrala a důkladně popsala,
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v závěru je potřeba nesumarizovat myšlenky a vyvodit závěry a odpovědi na výzkumné
otázky. V přípravné fázi výzkumu, jsem zjistila zajímavé věci okolo rubrik a
pojmenovávání článků. Protože jsem chtěla odpovědět na otázku, jak jsou zobrazovány
maskulinity, bylo pro mě vhodné vybrat si relevantní rubriky, které by se k tomuto
zobrazování nejlépe hodily. V průběhu téměř celého pětiletého období, se ve vybraném
časopisu nacházely ojedinělé rubriky, které byly přímo spojené se zobrazováním
chlapců/mužů, a které jsem následně podrobila analýze. Jedná se o rubriky „Kluk
měsíce“ a „Intimní rozhovor“ (v pozdějších číslech označován také jako „Kluci
intimně“).
Ve fázi prvního čtení jsem se snažila najít jisté pravidelnosti v rubrikách všech
vydaných čísel časopisu a v rámci prvotního ohledání zdroje jsem se zaměřila na jazyk
časopisu a jeho prezentaci. Zajímavé například je, že v mnoha z prvních čísel časopisu
(jedná se o rok 1994) jsem si všimla celkem častých gramatických chyb. Většina článků
se týkala německého prostředí (např. rozhovory s chlapci narozenými v Německu).
Otázkou pro mě pak bylo, zda se v rubrikách poradny vyskytují pouze německé dotazy,
či jsou jména smyšlená a přetvořená do českého prostředí. Na ni však s největší
pravděpodobností odpověď nemohu zjistit.
Při druhém třídění kompletního materiálu jsem postupovala následovně: Při
postupném procházení čísel časopisu prvního zkoumaného období, jsem se soustředila
na články, které se týkaly konkrétně chlapců/mužů. Tj. jednalo se o články, které
určitým způsobem chlapce zmiňovaly či jim byly zcela věnovány. Články většinou
obsahovaly fotky chlapců, chlapce s dívkami apod. O obsahu článku vypovídal
zpravidla již nadpis, konkrétně: „Chlapec tvých snů“ (94/9, str. 16), rubrika „Kluci
intimně“ atd. V této fázi výběru mě zajímaly rubriky časopisu a jejich postupná
proměna napříč novými vydáními. Tato fáze výběru byla tedy obecnější ve snaze
zachytit co nejvyšší možný počet článků týkajících se určitým způsobem chlapců. Zcela
jsem tedy vyloučila články týkající se dívčí kosmetiky, módy, „fotoromány“, reklamy
atd. Ve druhé fázi jsem si z vybraných článků vybírala podle dalšího kritéria. Vybírala
jsem zejména články, které vyjadřovaly názory o dívkách nebo chlapcích, tedy
vykreslovaly čtenářce dívku/chlapce tak, jako by se jednalo o obecné pravidlo. Př.
články „Je skvělé být dívkou“(95/4, str. 16-17), „Kluci jsou nechutní“(98/9, str. 26). Při
tomto postupném třídění se mi dostávaly do rukou články různého typu, nejvíce se však
týkaly vztahových otázek mezi chlapci a dívkami. Poněvadž se téměř v celém časovém
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období vyskytovala rubrika „Kluci intimně“, rozhodla jsem se ji označit jako stěžejní
pro můj výzkum, protože již ze své podstaty svým názvem vypovídá o tom, čemu se
chci ve výzkumu přiblížit. Dále jsem se začala věnovat rubrice „Chlapec/Kluk měsíce“,
která se na poměry dívčího časopisu zdá téměř ojedinělá. Obě tyto rubriky níže
představím podrobněji v další části textu.
4.2 Výběr analyzovaných textů
Pro svůj výzkum jsem zvolila kvalitativní metodu výzkumu, mohla jsem tedy
vybírat z několika technik výběru vzorku. Pro svůj výzkum jsem získávala vzorek
záměrným výběrem, tj. ve výtiscích jsem hledala články pojednávající primárně o
chlapcích, popř. o vztazích mezi chlapci a dívkami. Záměrný výběr článků jsem však
kombinovala s náhodným výběrem jednotlivých čísel časopisu, ve kterých se vybrané
články vyskytovaly. Chtěla jsem se tak vyhnout tzv. účelovému vzorkování, které je
podle

Hendla

vhodné

pro

zdatné

výzkumníky/výzkumnice,

kteří

jsou

odborníky/odbornicemi ve zkoumaném oboru a jsou schopni posoudit, který článek je
pro výzkum vhodný. (Hendl, 2005, str. 154) Záměrný výběr mi pomohl najít rubriky,
pojednávající nebo se nějakým způsobem vztahující k chlapcům/mužům.
Při výběru vzorku bylo také třeba zvážit časovou náročnost výzkumu. Na výzkum bylo
potřeba si vyhradit dostatečné množství času, protože by při nedostatku času mohlo
dojít k neúplným závěrům či zkreslení při odpovědích na dané otázky.
Při prvotním nahlížení na zdroj jsem zkoumala zejména obsahy jednotlivých
čísel časopisu, který dle mého dokáže dobře vypovědět o celkové struktuře časopisu.
Pravidelné rubriky jsou rozděleny tematickými nadpisy, dle kterých je lze snáze
identifikovat. Lépe se tak lze orientovat v tématech každého jednotlivého čísla.
Zajímavé však pro mě bylo, jak se v rámci témat mé dvě vybrané rubriky posouvají.
4.2.1

Rubrika „CHLAPEC MĚSÍCE“, později „KLUK MĚSÍCE“

Rubrika „Kluk měsíce“ se v časopisu vyskytuje od roku 1994 až do roku 1996.
Přestože je zastoupena pouze třemi roky, rozhodla jsem se jí do výzkumu zahrnout,
jelikož je rubrikou velmi specifickou a může určitým způsobem charakterizovat počátky
časopisu na českém trhu. Rubrice je věnována dvojstrana, která je téměř celá zaplněna
fotografiemi muže. Vždy je uvedeno jméno muže společně s jeho věkem a krátká
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charakteristika jeho osobnosti. Na fotografiích jsou nepravidelně „poházené“ jeho
výroky, jako například „Přinejmenším se aspoň pokouším být věrný.“ (94/10, str. 20)
V této rubrice jsem vysledovala následující tematickou změnu v obsahu:
V roce 1994 se rubrika nazývá „Chlapec měsíce“ a je tematicky zařazena pod
oddíl „Aktuality“. Toto zařazení jsem pochopila tak, že rubrika přináší čtenářce něco
aktuálního, právě toho muže (chlapce) pro určitý měsíc. Vypovídalo by to logicky o
tom, že v dalším měsíci bude opět aktuální někdo jiný.
V roce 1995 je však rubrika přesunuta to tematického oddílu „Krása“. Zde můžeme dle
mého názoru sledovat změnu v postoji ze strany redakce k článku tohoto typu. Článek
se již nejmenuje „Chlapec měsíce“, ale „Kluk měsíce“. I této změně v rámci
pojmenování „chlapce na kluka“ přisuzuji význam. Jedná se o přechod v rámci oslovení
spojený se sémantickou změnou. Mohu to přisuzovat snaze o hovorovost, čili snahu o
přiblížení se dívčímu jazyku. O jazykové stránce dívčího časopisu mluví také
Kadlecová. (Kadlecová, 2007, str.44-48) Zařazením do tematického okruhu „Krása“
vyvolává rubrika zdaleka odlišnější konotace. Může například předkládat dívce obraz
něčeho krásného. Také bychom mohli očekávat, že tematická část obsahu pod názvem
„Krása“ bude shromažďovat články věnované tématům pro dívky, př. jak být krásná,
jak používat make-up apod. Můžu se tedy ptát – je tato rubrika, pokud spadá do celku
„Krása“, součástí dívčina/ženina usilování o to být krásnou? Nebo je naopak mužské
tělo (které je v této rubrice vystavováno na odiv), vyjádřeno jako samo o sobě krásné?
V roce 1996 však nacházíme rubriku ve zcela jiném tematickém oddílu.
Z rubriky „Krása“ přechází do rubriky „Zábava“. Zde je opět na první pohled pozměněn
prvotní význam článku. Pokud se chce tedy čtenářka bavit, má na výběr i článek „Kluk
měsíce“. Opět můžeme sledovat důležitou změnu v tematickém zařazení. Přechod od
něčeho týkajícího se krásy přechází do oblasti spojené se zábavou. Je tak teď „Kluk
měsíce“ něčím, co může dívku rozptýlit či zabavit? Je svět chlapců (tak jak ho vnímá
časopis) představován dívce jako něco zábavného či jako výplň volného času?
I když tato rubrika funguje pouze do roku 1996, právě kvůli těmto zajímavým
charakteristikám jsem se ji do analýzy rozhodla zařadit. Tato rubrika vykazuje
dynamické hledání toho, kam rubrika patří a jistě patří k tomu, jak pracovat se vztahem
žena – muž a jak tento vztah v rámci dívčího časopisu prezentovat. V současné době se
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v časopisu nevyskytuje. Další specifickou rubrikou je „Intimní rozhovor“ později
nazývaný jako „Kluci intimně“.
4.2.2

Rubrika „INTIMNÍ ROZHOVOR“ později „KLUCI INTIMNĚ“

Již svým názvem tato rubrika evokuje pokus o vhled do chlapecké duše,
nastoluje důvěrnou atmosféru, při které se muž při rozhovoru pro časopis „otevře“ a
může mluvit o svých pocitech, zkušenostech a jiných tématech. Tato rubrika obsahuje
vždy nejméně jeden rozhovor s chlapcem, (v některých případech dva rozhovory
v jednom článku). V rozhovorech se většinou řeší otázky heterosexuálních partnerských
vztahů. Tato rubrika se v časopisu vyskytuje po celou dobu zkoumaného období, čili od
roku 1994 až do roku 1998. Takto jsem právě roky 1997 a 1998 nechala zastoupené
dvěma články z této rubriky a nahradila tak pro tyto roky chybějící rubriku „Kluk
měsíce“. V druhé polovině roku se však tato rubrika také přestala objevovat, proto jsem
ji v rámci výzkumu právě nahradila rubrikou „Intimní rozhovor/Kluci intimně“, jelikož
dle mého názoru rubriku nejlépe substituuje. Název rubriky je „Intimní interview“,
později „Intimní rozhovor“, také zároveň označen jako „Kluci intimně“.3
V této rubrice jsem rovněž vysledovala tematický posun v zařazení do rubrik:
V roce 1994 se rubrika nazývá „Intimní interview“ a je zařazena tematicky pod
oddíl „Láska a duše“. Dle mého názoru tak zařazení do tohoto tematického okruhu
napovídá čtenářce, že se rubrice dozví o chlapci něco intimního, co by například neřekl
jen tak na veřejnosti. Název napovídá, že se čtenářka o daném chlapci/muži, doví něco
z jeho osobního života. Takto je „Intimní rozhovor, později „Kluci intimně“ zařazen až
do roku 1997 tematicky pod nadpis „Láska a duše“.
V roce 1998 však přichází změna v tematickém členění a rubrika „Kluci
intimně“ se přesouvá pod „Láska, sex a kluci“. Zde je podle mého výrazný posun
v zařazení rubriky, již je výslovně udáno, že témata jako láska, sex a kluci patří k sobě a
také o tom budou pojednávat články patřící do tohoto tematického oddílu. Zařazení jistě
vyjadřuje silnější význam v oblasti sexuálního života a sexuální stránka rubriky je tak
přímo vyjádřena již v tematickém zařazení.

3

Zde je důležité upozornit, že jsem v některých vydáních shledala nejednotnosti při označování článků,
např. ne všechny články v určitém roce byly pojmenovány stejně. Rubrikám byly například v průběhu
roku pozměněny názvy.
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V průběhu analýzy článků jsem dále shledala, že rubrika „Kluci intimně“, není
zařazena v rámci celého roku 1998. Již v říjnu roku 1998 zde rubriku „Kluci intimně“
nenacházíme, ale podobnou rubrikou spadající pod „Láska, sex a kluci“ je „Sex light“.
Toto označení již naznačuje výrazný sexuální podtext a v rámci analýzy jsem tento druh
článku zkoumala také, jako zastoupení rubriky „Kluci intimně“. Zajímavý je však i tady
posun v prezentaci témat. Výraznou změnu chápu v odstranění rubriky „Kluci intimně“
a právě její nahrazení ostřejším a výraznějším názvem „Sex light“, pod kterým si dívkačtenářka bez dřívějšího nahlédnutí může představit téměř cokoliv. Tento název dle
mého názoru nevyjadřuje možnost poznat chlapeckou duši intimně, naopak ve mně
evokuje otevřené články na téma sexu, které chce redakce časopisu takto dívce přiblížit.
Tato změna tak představuje dle mého výrazný mezník v rámci celkové strategie
časopisu, od jemného „Kluci intimně“ na silnější „Sex light“.
Analytickou jednotkou pro výzkum byl zvolen článek včetně obrazu (fotografie,
ilustrace). Jako kódovací jednotka byl zvolen článek či obraz. Články jsem vybírala
podle zařazení do rubrik dle výše uvedeného postupu.
Analýze textu a obrazu bylo podrobeno 10 článků vydaných v rozmezí let 1994
až 1998, přičemž každý rok je zastoupen dvěma články. Každý rok je zastoupen dvěma
účelově vybranými články, které jsou dále metodou náhodného výběru vybrány
k analýze z dostupných čísel časopisu v letech 1994 až 1998. Náhodně jsem vybrala dvě
čísla časopisu v určitém roce, již však účelně jsem z takto vybraného čísla využila
předem vybraný článek. Jak jsem již popsala, rubrika „Kluk měsíce“ nebyla zastoupena
v celém zkoumaném období, proto byla rubrika nahrazena rubrikou první, čili „Kluci
intimně“. Toto platí pro roky 1997 a 1998, kde se již bohužel rubrika „Kluk měsíce“
nevyskytuje. Kluci intimně však mohou dle mého posouzení nejlépe nahradit prvně
zmíněnou rubriku z možných rubrik nejlépe. Jiné rubriky totiž výslovně neodkazují
tímto způsobem explicitně na chlapce/muže. Proto je pro roky 1997 a 1998 tato rubrika
zastoupena dvakrát. Také rubrika „Kluci intimně“ se již ve druhém vybraném časopisu
pro rok 1998 nevyskytovala, tematicky jsem ji nahradila rubrikou „Sex light“.
V každém náhodně vybraném čísle pro vybrané období jsem tak analyzovala
účelně vybrané dvě rubriky. Účelově vybrané rubriky jsem zvolila proto, abych se
vyhnula nerovnoměrné analýze článků jakýchkoli, ve kterých bych mohla, ale také
nemusela najít odpověď na mou výzkumnou otázku.
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Jsem si vědoma toho, že náhodným vybíráním čísel časopisu, mohl být
přeskočen pro výzkum článek výzkumně zajímavějšího typu. Avšak podle Hendla, je
nejlépe vybírat vzorky celo-účelně pouze v případě, pokud je výzkumník na danou
problematiku odborníkem. (Hendl, 2005, str. 150-154) Tohoto problému jsem se chtěla
vyvarovat, proto jsem zachovala kombinaci obou těchto metod výběru vzorku.
Vybrané články jsem tedy analyzovala podle konceptu preferovaného čtení, který
představil Stuart Hall. Jako princip čtení textu je v této práci použit dominantněhegemonický postoj. Toto čtení se nazývá také jinak preferované. Pro obrazovou
analýzu jsem využila metody sémiotické analýzy obrazu, kterou představil R. Barthes.
Obě tyto metody jsem popsala v teoretické části práce.
4.3 Analýza článků
Při analýze jednotlivých článků jsem zjistila, že jsou v nich zobrazována určitá
preferovaná témata. Články pojednávaly zejména:


O tom, jaké by dívky měly být, podle vyslovených přání chlapců



O prvním sexu a sexuálním životě vůbec



O technikách získávání partnera



O vážnosti vztahů mezi dívkou a chlapcem
4.3.1

Rozdělení do kategorií

Každý článek jsem tedy rozebrala a snažila se rozkrýt jeho mediální sdělení,
pomocí postupů preferovaného čtení. Podle preferovaných témat, která se v článcích
objevovala, pak zobrazování maskulinit ve článcích rozdělila do několika významových
kategorií.
4.3.1.1 Muž jako heterosexuální objekt
Nejprve si je potřeba uvědomit, že všechny zkoumané články pojednávají
výhradně o heterosexuálních vztazích. Pokud tedy mluvím o charakteristice maskulinit,
která se v časopise vyskytuje, jedná se vždy o muže (chlapce) heterosexuálně
orientované. V každém článku je vždy naznačena souvztažnost k ženě (dívce). Žádný
z článků nepojednává o muži jako samostatném objektu bez touhy získat ženu. Všichni
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chlapci, o kterých jednotlivé články pojednávají buď dívku hledají nebo s nějakou
chodí. Nikde se v článku neuvažuje o homosexuálním vztahu.4
4.3.1.2 Otázka nevěry
Téměř ve všech zkoumaných článcích je určitým způsobem zobrazován vztah
k nevěře. Ve většině případů je nevěra z mužské strany odmítána. Většina zobrazených
mužů v článku tvrdí, že nevěru by své dívce nikdy neodpustili. V rámci
heterosexuálních partnerských vztahů tak pojímá časopis důvěru jako důležitou součást
vztahu. První analyzovaný článek z října roku 1994, představuje čtenářce chlapce
Štěpána, který o sobě tvrdí, že je velmi žárlivý. Dále však tvrdí, že on se
„….přinejmenším pokouší být věrný.“ (1994, č. 10, str. 20-21) Další chlapec Martin by
se dokázal kvůli své žárlivosti poprat s klukem, se kterým ho jeho dívka podvádí. (1994,
č. 11, str. 22-24) Někdy lze nalézt jisté rozpory, např. chlapec David je v lásce divoký,
ale zároveň věrný. (95/3, str. 38-39) Chlapec Lukáš v článku tvrdí, že „Být věrný není
jednoduché.“ Dále také to, že nevěra je mylně přisuzována jen klukům, ale nevěrné jsou
i holky. Ve sděleních článků tak můžeme narazit na porovnávání chlapeckých a dívčích
světů, kdy redakce časopisu předává svým čtenářkám pomocí článků své názory na
problémy týkající se heterosexuálních vztahů mezi náctiletými. (96/10, str. 20-21)
V dalším článků nalézáme výrok chlapce Mirka, pro kterého je nevěra „tvrdou realitou
dnešní doby.“ (97/6, str. 30)
4.3.1.3 Muž jako sportovec
Téměř v každém článku jsou muži spojeni s určitým druhem sportu. Buď mají
nějaký druh sportu uvedený ve svých koníčcích (například kolo, brusle, bojové umění),
či o sobě vyloženě tvrdí, že jsou sportovní typ. Také zobrazení mužské muskulatury,
která se v článcích objevují, mohou být spojena s vykonáváním určitého sportu. Zde se
chci vrátit k tomu, co jsem již popsala v teoretické části. Právě podle Renzetti a Curran
například sportovní založení chlapce podtrhuje jeho mužskost. (Curran, Renzetti, 2003,
str. 140) Např. Lukáš o sobě tvrdí, že je sportovní typ a stejně takovou chce i svou
dívku. (96/10, str. 20-21) Zde sport spojen také s touhou po dívce, kdy se Lukáš domáhá
stejně založené dívky, jako je on sám.

4

Při prvotním procházení jednotlivých čísel časopisu jsem narazila na články pojednávající př. o
bisexualitě či transsexuálech, tyto články byly však velmi ojedinělé a působily v celém konceptu časopisu
až exoticky.
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4.3.1.4 Muž o sebe pečující
Tato významová kategorie zobrazované mužskosti se v článcích potvrzuje hned
několika ukazateli. Někteří muži, o kterých články pojednávají, mají uvedeno jako své
povolání modeling. Toto zařazení již samo o sobě evokuje pěstěný typ muže, který o
sebe dbá. Například v prvním analyzovaném článku Štěpán vyslovuje: „Děsně rád bych
se stal profesionálním manekýnem (fotomodelem)“ (1994, č. 10, str. 20-21)

4.3.1.5 Erotizace těla
Velmi výrazná je erotizace těla, zejména v článcích patřících do rubriky „Chlapec/Kluk
měsíce“. Muži jsou zde na většině fotografií polo-odhaleni, v několika případech mají
zakrytou jen určitou část intimních míst. Erotizace těla také přímo souvisí se sexualitou
tímto způsobem promítající se v článcích věnovaných chlapcům. Velmi důležitá je zde
z mého pohledu existence rubriky „Chlapec/Kluk měsíce“, která dle mého názoru
neodráží klasické pojetí dívčího časopisu, protože zobrazuje muže ve velmi erotickém
duchu. (viz příloha)
4.3.1.6 Rozpory v označování muže
Velmi často jsou muži v článcích popisováni rozporuplnými charakteristikami, např. „je
to drsňák i romantik“ (95/6, str. 38-39) apod. Muž téměř není zobrazován jako zástupce
jednoho typu mužskosti, ale velmi často je popsán rozporuplně, například je popsán
jako „romantický snílek a odvážný chlapík“. (1994, č. 10, str. 20-21) S tímto spojuji
velmi časté označování chlapců v časopisu výrazy jako idol, hezounek apod. Např.
v roce 1994 se v článku objevuje označení „Šestnáctiletý sonnyboy“ (1994, č. 11, str.
22-24) Právě o tomto specifickém označování mluví Kadlecová, když rozebírá
jazykovou stránku dívčích časopisů. (Kadlecová, 2007, str. 44-48)
4.3.1.7 Partnerské vztahy a sexualita
Články, jelikož vždy pojednávají o vztazích mezi dívkami a chlapci, pojednávají také o
stránce partnerského sexu. Pomocí článků jsou zde vyjadřovány představy chlapů o
sexuálním a partnerském životě. Např. v roce 1994 se u jednoho chlapce objevuje
výrok: „Zážitek na jednu noc považuji za hloupost.“ (1994, č. 11, str. 22-24) Tento
chlapec Martin jen tak s někým do postele nejde. (1994, č. 11, str. 22-24) Sex má být
např. podle Lukáše součástí lásky a neměl by nad ní převažovat. (96/10, str. 20-21)
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Láska je pro Mirka „nádherným pocitem uspokojení, vzájemným sexem, ale taky někdy
zklamáním a bezmocností.“ Sex je „mimo jiné spojení dvou milujících srdcí.“ (97/6, str.
30) Jirka si zatím nedovede představit, že by žil jen pro jednoho člověka. (95/9, str. 2628) Aby mohl dívku milovat, musí jí mít rád. (95/9, str. 26-28) Rozlišuje mezi láskou a
sexem. (95/9, str. 26-28) Pomocí těchto vyjadřovaných přání a tužeb chlapců na
stránkách časopisu jsou čtenářky časopisu těmito názory ovlivňovány a vztahují si je na
sebe. (McRobbie, 1991)
4.3.1.8 Jaká by měla dívka měla být
Ve většině článků jsou zastoupeny chlapecké představy o tom, jaká by dívka
měla být. Koresponduje to se zjištěním McRobbie, že se na sebe dívky dívají
chlapeckýma očima. (McRobbie, 1991) „Je to krásné, že dívky jsou, jinak by byl život
nudný.“ (1994, č. 11, str.22-24) „Dívka mých snů musí mít každopádně perfektní
postavu.“ (1995, č. 3, str. 38-39) Holka se mu musí líbit a musí mít „švih“.(95/9, str. 2628) Jirkovi vadí, když si dívky hrají na dospělé. (95/9, str. 26-28). Holky, které se dají
snadno získat ho nudí, miluje však sebevědomé a drzé holky. (96/2, str. 36-38) Např.
Lukáš holku, která by vypadala jako modelka, nehledá. Chce, aby s ní dívka prožívala
všechny životní chvíle. I přesto na ní má nároky – musí být veselá, upřímná a také
sportovní typ, jako je on. I tak má ale na dívku nároky v tom smyslu, že by se mu líbila
tmavovlasá, která by se v létě dobře opalovala. (96/10, str. 20-21) Dívky jsou podle
Lukáše „nádherné a složité.“ (96/10, str. 20-21) Dívky by měly být podle Mika aktivní a
také podle něj aktivní jsou. Dívky by měly říkat, co chtějí. Pokud ho jen uctívají, nestojí
to za nic, Miko chce být s dívkou zároveň nejlepším kamarádem. Stejně tak i Ivan si od
dívek přeje, aby byly aktivní. Kluci se jistě od dívek mohou leccos naučit. (97/1, str. 2021) Mirek je na přítelkyně náročný, stejně tak jako je na sebe. Dívka ho většinou zaujme
tím, jaká je, buď je inteligentní nebo třeba krásná. (97/6, str. 30)
4.3.1.9 Jak se chlapci chovají mimo dosah dívek
Martin v článku mluví o tom, že se v přítomnosti dívek snaží chovat normálně.
(1994, č. 11, str. 22-24) Nejvýraznější je z rubrik ohledně chování kluků mimo dosah
dívek dle mého názoru rubrika „Sex light“, která je představena v listopadovém čísle
roku 1998. Redakce údajně nasadí mezi kluky špióna, který je odposlouchává při
konverzacích. Výsledkem je zjištění, že kluci mluví o samotě sprostě a vulgárně, velkou
míru rozhovorů zahrnuje téma sexu a dívek. Když je potom chlapcům vyzrazeno, že
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byli sledováni, chlapci vyvrací, že by se tak chovali i normálně. Zkrátka se snaží
čtenářku přesvědčit, že nejsou takoví a že se jedná pouze o slovní hru. (98/11, str.
36)Ale i další články pojednávají o chlapcích a o tom, jak oni sami sebe vidí. Například
David tvrdí, že je ctižádostivý a ví, co chce. Za svým cílem si také jde. (1995, č. 3, str.
38-39) Důležité je pro něj být nezávislý. (96/2, str. 36-38) Když je sám s kamarády,
flirtování s dívkami je pro něj příjemnou výplní volného času, i když má přítelkyni.
(96/10, str. 20-21)
4.4 Analýza obrazů
4.4.1

Rozdělení do kategorií

Pro analýzu obrazů jsem použila metodu sémiotickou, kterou jsem taktéž
popsala v teoretické části práce. Každý z deseti analyzovaných článků obsahoval
minimálně jednu fotografii. Protože články obsahovaly odlišné množství fotografií,
analyzovala všechny dostupné fotografie, abych se vyhnula záměrnému výběru pouze
jedné fotografie. Stejně jako v případě textového materiálu, se i během analýzy obrazů
začaly vyskytovat témata, podle kterých jsem fotografie zařadila do následujících
kategorií.
4.4.1.1 Erotizace mužského těla
Tato tematická kategorie je nejvíce zastoupena v rubrice „Chlapec/Kluk
měsíce“. Na fotografiích jsou zobrazování většinou polonazí či úplně nazí muži. Silná
erotizace působí v dívčím časopisu poněkud násilně. Fotografie z této rubriky jsou
povětšinou černobílé, to má podle Jiráka a Burtona velký vliv na vnímání významu
fotografie. (Burton, Jirák, 2001)
4.4.1.2 Fotografie jako vyjádření chlapeckých zálib
Tyto fotografie se týkají zejména rubrik, kde jsou u chlapců popisovány jejich
záliby. Význam většiny těchto obrazů přisuzuji zejména v tom, že mají doplňující
funkci, vyjadřují v textu popsané charakteristiky chlapce pomocí obrazu. Např. u
chlapce je uvedeno, že rád jezdí na skateboardu a na fotografii je na skateboardu
vyobrazen.
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4.5 Shrnutí analýzy a interpretace výsledků
Během samotné analýzy jsem zjistila, že se v článcích opakují podobná –
preferovaná – témata, podle kterých jsem články seřadila.5 Toto zjištění však není tak
překvapivé, jelikož jsem si pro výzkum vybrala právě dvě rubriky, které úzce souvisely
se zobrazováním mužskosti. Již v předchozí části jsem vysvětlila, proč právě tyto
rubriky jsem k výzkumu zvolila. Jak se ukázalo, opravdu jsem se v rámci těchto rubrik
mohla dozvědět, jak jsou prostřednictvím článkům dívkám předkládány určité vzkazy,
pokud na ně nahlíží v kontextu preferovaného čtení. Články se tematicky v podstatě
neliší a nelze tak podle mého názoru zpozorovat výrazný rozdíl, týkající se časového
období, ve kterém byl článek napsán. Samozřejmě již to, že rubrika „Chlapec/Kluk
měsíce“ se vyskytuje pouze do roku 1996, by mohlo vypovídat něco o změněné
struktuře časopisu.
Během analýzy jsem tedy představila několik kategorií maskulinit, kterým se
zkoumané články vztahovaly. Ke každému muži, o kterém článek vypovídal, nebylo
možné přiřadit pouze jednu kategorii maskulinity. Potvrdilo to tak myšlenku, že
maskulinita není něco jednotného, ale že je složena z určitých charakteristik a úkonů,
které je potřeba neustále obnovovat a opakovat, pro udržení provádíme „dělání gender“,
o kterém jsem se podrobněji zmínila na začátku své práce.
Pro lepší celkovou orientaci v analyzovaných článcích jsem se rozhodla oněch
deset článků zařadit do přílohy, včetně obrazového materiálu. Články jsou seřazeny
podle data vydání.

5

Pro lepší ucelenou představu o výzkumu přikládám všechny analyzované články do přílohy.
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5. Závěr
V této práci jsem se snažila zjistit, jak jsou zobrazovány maskulinity v časopisu
Top magazín pro dívky v časovém období od roku 1994 do roku 1998. Pomocí analýzy
textu a obrazu v deseti vybraných článků časopisu, jsem se snažila nalézt některé
konstrukce mužskosti, které časopis nabízí. Pomocí kategorizace preferovaných témat
jsem odhalila některé pravidelnosti, které se v článcích vyskytovaly. Z části jsem také
odpověděla na vedlejší výzkumné otázky, které se týkaly vztahů femininity a
maskulinity a pojetí femininity. Zejména pojetí femininity je pomocí těchto článků
ukázáno v tom, jak zobrazovaní chlapci vztahují svá přání na dívky. Formují se tak
určité typy femininit, které jsou pomocí těchto chlapeckých článků čtenářkám
zobrazovány.
V rámci výzkumu jsem odhalila zajímavé rubriky, které se v současné době
v časopisu nevyskytují, a které mi propůjčily jiný pohled na dívčí časopisy obecně.
Výzkum časopisu mě obohatil, co se týče praxi v oblasti analýzy mediálních obsahů a
pomohl mi pochopit některé zákonitosti spojené s výzkumem médií.
Byla bych velmi ráda, kdyby výzkum mohl posloužit jako odrazový můstek pro
budoucí výzkumy zabývající se právě dívčími časopisy. Jelikož jsem pro výzkum
vybrala relativně krátké časové období, na výzkum by se dalo v budoucnu navázat
právě komparací s časovým obdobím pozdějším.
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7. Seznam příloh
Analyzované články č. 1-10 včetně obrazové přílohy, seřazené podle data vydání na
stranách I.-XXII.
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Příloha č. 1:
Analyzovaný článek č. 1: Kluk měsíce (říjen 1994, str. 20-21)
Rok 1994 zastupuje touto rubrikou kluk měsíce Štepán (18 let). Je popsán jako
romantický snílek i odvážný chlapík. Časopis ho dívce představuje jako „srpnového
ideála“. (94/10, str. 20-21) Jeho výroky na dvojstraně: „Moje přehnaná žárlivost mi
strašně leze na nervy!“, „Přinejmenším se aspoň pokouším být věrný.“ „Děsně rád bych
se stal profesionálním manekýnem (fotomodelem).“ (94/10, str. 20-21) V medailonku je
uvedeno jeho jméno, znamení, to, že má přítelkyni a co studuje – střední průmyslovku.
Baví ho vaření, fotbal, posilování, mejdany, setkávání s partou, hra na kytaru. Čtenářce
je představen Štěpán jako romantický snílek i odvážný chlapík. (94/10, str. 20-21)
Evokuje to myšlenku, že je ideální kombinací romantiky a dobrodružství. Protože je
dále označen jako srpnový ideál, čtenářka má mít pocit, že přesně takového
chlapce/muže, by si měla na léto přát. Zajímavé však je, že je článek součástí
podzimního vydání. Článek podává muže se zaměřením na jeho tělo, které je
vypracované a podtrhuje mužské rysy.
Štěpán je vyobrazen na pěti černobílých fotografiích. Na většině z nich nahý
nebo polonahý. Na jedné fotce stojí nahý zády, a dívá se do objektivu. Na další fotce
hraje polonahý na kytaru. Všechny fotografie jsou pořízené v přírodě, můžeme vnímat
prostředí lesa či místa u vody. První (největší) fotografie denotuje muže v pozici napůl
sedící a napůl ležící. Muž má rozpuštěné dlouhé vlasy, je oblečen pouze do spodního
prádla. Jeho pozice konotuje uvolnění, přemýšlení. Na hrudi má náhrdelník, který může
konotovat narcismus, či významnější péči o tělo. První fotografii zleva je denotován
muž, stojící nahý zády k objektivu. Do objektivu se dívá natočením hlavou mírně
dozadu. Obrázek konotuje muže tak jak byl stvořen, muž je nahý.

Druhá spodní

fotografie zleva denotuje muže hrajícího na kytaru. Muž je nahý, na sobě má pouze
kalhoty. Je v poloze v sedě, hlavu má mírně sklopenou, rozpuštěné vlasy mu padají
lehce do obličeje. Na hrudi má náhrdelník. Fotografie může konotovat romantického
muže, který hraje zasněně na kytaru.
Vrchní fotografie zprava označuje muže stojícího ve vodě zády k objektivu, muž se opět
dívá do objektivu otočením hlavy dozadu. Je téměř nahý, kalhoty má stažené pod
zadkem, přičemž celá oblast je na fotografii viditelná. Fotografie konotuje mužovu
sebejistotu, odvážnost, se kterou se na fotografii ukazuje.
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Fotografie vpravo dole konotuje muže opírajícího se zády o strom. Muž se do objektivu
nedívá, dívá se na pravou stranu (z jeho pohledu). Na sobě má zcela rozepnutou košili a
džíny. Fotografie konotuje zamyšlenost, pozastavení se.
Všechny fotografie mohou konotovat přitažlivost, která je zdůrazněna zobrazením
nahého mužského těla. Tělo je vypracované, konotuje tak dokonalost linie mužského
těla. (94/10, str. 20-21)

II

Příloha č. 2:
Analyzovaný článek č. 2: Intimní interview (listopad 1994, str. 22-24)
(94/11, str. 22-24)Martin (16) „Zážitek na jednu noc považuji za hloupost.“ (94/11, str.
22-24) Martin, hlavní postava článku, říká: „Bez dívek by byl život nudný.“ (94/11, str.
22-24)S Martinem, kterému je 16, je uveden rozhovor na dvou stranách. „Svým
zářivým úsměvem získává spoustu dívčích srdcí.“ (94/11, str. 22-24) Takto je Martin
charakterizován hned na začátku. Mimo rozhovoru je na stránce uveden medailon, který
ve zkratce popisuje Martinovu osobnost – kde se narodil, že má rád kopanou a hudbu, je
studentem střední školy a nemá rád klidné dívky. Redakcí je označen jako „šestnáctiletý
sonnyboy“. (94/11, str. 22-24) I přesto, však „hrdinou dívčích srdcí není.“ (94/11, str.
22-24)
Martin si s sebou pro rozhovor přivedl kamaráda Benjamina, prý aby ho „posílil.“
Martin přiznává, že se s Benjaminem baví o dívkách a culí se přitom. Říká: „Je to
krásné, že dívky jsou, jinak by byl život nudný.“ (94/11, str. 22-24)Říká o sobě, že není
typ hrdiny dívčích srdcí a že svou dívku musí vždy hledat. Má samozřejmě také na
dívku nároky, ale ne vysoké. Důležité podle něj je, aby nebyla namyšlená. Mluví o tom,
že když je s dívkami, snaží se chovat jako normálně, přirozeně. Má již pět měsíců
přítelkyni, která ale v rozhovoru být zveřejněna nechce. Vypráví o tom, jak s ní začal
chodit. Líbila se mu asi půl roku, znal ji ze školy, ale definitivně ji získal až polibkem
na večírku. Tvrdí, že se jen tak s někým nelíbá nebo s ním nejde do postele. O sex na
jednu noc příliš nestojí, má také strach z AIDS. Mluví dále o tom, že by dívka měla být
věrná, jinak by se s ní rozešel, ale záleželo by na tom, jak moc by byl zamilovaný –
kdyby byl „správně“ (to uvádí při své odpovědi), mohl by jí i odpustit. Tvrdí o sobě, že
je poměrně žárlivý a kdyby byl přímo u situace, kdy ho jeho dívka podvádí, prý by se
dokázal poprat i s druhým klukem. Přítelkyně podle svých slov moc nestřídá a tvrdí, že
teď je opravdu zamilovaný. Mluví o své lásce, líbí se mu taková, jaká je, může s ní
mluvit o všem. Tvrdí, že některé dívky jsou v sexu zdrženlivější. Mluví také o svém
prvním sexuálním zážitku. Přiznává, že někdy čte časopis Top magazín pro dívky, aby
se poučil. Znovu připomíná, že se kvůli nevěře v minulosti potrápil a tak si chce dát
pozor. Redaktorka se ho ještě doptává na jeho vztah se současnou přítelkyní, on tvrdí,
že se vídají celkem často, poněvadž bydlí blízko sebe. Přeje si také, aby jejich vztah
vydržel co nejdéle a na otázku, zda by si ji chtěl vzít a mít s ní děti odpovídá, že
v budoucnu možná ano.
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Čtenářce je předložen obraz chlapce Martina, který je už na samém začátku popsán tak,
že neschvaluje zážitek na jednu noc. Je tak ihned představen jako slušný kluk, který
nechce získat dívku pouze do postele. Čtenářce tak autor/ka článku vnukne, že tento
chlapec je čestný a vztah s ním tak je nejspíše idylický. (94/11, str. 22-24)
Martin je vyobrazen v článku na 5 fotografiích.6 Na největší (hlavní) fotografii je
vyobrazena jeho hlava až po ramena, jsou vidět i jeho ruce. Dívá se přímo do objektivu
a výrazně se směje. V levém uchu má náušnici, pravé ucho není detailně vidět. Martin
má nedbale přehozené vlasy z čela. Fotografie denotuje chlapce usmívajícího se do
objektivu. Fotografie denotuje spokojenost, radost. Martin nejspíše stojí, nelze to
poznat, protože není vidět záběr celého těla. Jsou mu částečně vidět zuby. Na ruce má
jakési náramky, které nelze přesněji popsat. Další fotografie denotuje chlapce na kole,
který se dívá do objektivu. Fotografie konotuje radost z volného času, radost ze sportu,
spokojenost. Martin má na sobě kšiltovku, otočenou kšiltem dozadu. Na sobě má triko
s nápisem „Bulls“ a s vyobrazeným býkem. Na sobě má nejspíše džíny, je mu však
vidět pouze na stehna. Další fotografie denotuje dva chlapce hrající si s míčem. Jeden
z nich by měl být nejspíše popisovaný chlapec Martin. Fotografie konotuje myšlenku
pohybu, volného času. Další fotografie zobrazuje dva chlapce ve slunečních brýlích,
kteří stojí blízko sebe a skrze brýle se dívají do objektivu. Oba dva ukazují do objektivu
prstem. Tato fotografie může například konotovat přátelství mezi chlapci, vzájemnou
soudržnost. Konotuje také společnou podobnost chlapců, kteří jsou podobně upraveni a
dívají se stejným způsobem do objektivu. Další z fotografií patřící k druhému článku
ukazuje Martina s kamarádem (nejspíše se stejným, jako je na předchozím obrázku),
kteří sedí vedle sebe, lze vidět celé jejich postavy. Fotografie opět konotuje přátelství
mezi chlapci, vzájemnou sounáležitost, která může toto přátelství udržovat. Na poslední
fotografii týkající se druhého článku je vyobrazen Martin, držící fanouškovskou šálu
fotbalového týmu FC Bayern Mnichov. Fotografie konotuje lásku ke sportu a zejména
k fotbalu. Také vyjadřuje přítomnost německého prostředí. (94/11, str. 22-24)

6

Součástí článku jsou také malé fotografie dívek, kteří Matinovu osobnost ve zkratce

hodnotí svým úhlem pohledu.
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Příloha č.3:
Analyzovaný článek č. 3: Kluk měsíce (červen 1995, str. 38-39)
(95/6, str. 38-39)V roce 1995 zastupuje rubriku „Kluk měsíce“ v analýze David,
kterému je podle popisu 19 let. Popisují ho výroky jako: „V lásce jsem drsňák a
romantik.“, „Dívka mých snů musí mít v každém případě perfektní postavu. Musí být
krásná a oduševnělá.“ „Děsně mě baví vžívat se do různých rolí.“ (95/6, str. 38-39)
David se popisuje krédem: „Nejdřív kariéra, poté velká láska.“ (95/6, str. 38-39)
Redakce ho nazývá divochem. V medailonku je opět popsána ve zkratce charakteristika
jeho osobnosti. Vedle věku také například jeho znamení, povolání – živí se jako
manekýn a zároveň studuje herectví. Baví ho kung fu, karate, meditace, fitness,
cestování. Tvrdí o sobě, že umí být ctižádostivý, rád riskuje, přesně ví, co chce a dokáže
si za tím jít. V lásce je divoký, ale zároveň věrný. (95/6, str. 38-39) Čtenářce je
představen muž, údajně ve věku 19 let. Opět je popsán jako kombinace drsňáka a
romantika. Nárokuje si, jak by měla vypadat jeho ideální dívka – měla by mít v každém
případě perfektní postavu. Měla by podle něj splňovat ideál krásy a oduševnělosti.
Autor/ka článku popisuje Davida jako kariéristu, který až po splnění pracovních cílů
věnuje čas velké lásce. Je tak vytvořena představa o muži, který odsouvá rodinu a lásku
na druhou kolej. Podporuje to jeho tvrzení, že je ctižádostivý a ví co chce. (95/6, str. 3839)
David je zobrazen celkem na šesti fotografiích. Na ústřední fotografii je téměř
nahý, jen na místě nad rozkrokem si drží ručník a dívá se do kamery,
(nagelované/mokré) vlasy má lehce shozené do obličeje. Ústřední fotografií byla
zvolena proto, že zaujímá místo na obou stranách, je ve středu dvojstrany a je ze všech
fotografií největší. Na druhé fotografii je zobrazen pouze ve spodním prádle, jak sedí a
nejspíše medituje – nedívá se do kamery, nýbrž jeho pohled směřuje dolů na nohy.
Na další je oblečen do oděvu na bojové umění a zaujímá nejspíše některou z bojových
poloh. Zde je další výrazně menší fotografie, kde je David zcela oblečen, na zádech má
batoh a dívá se do kamery. Pohled není nijak smyslný, vypadá, jako když jde sportovat.
Zbývají dvě malé fotografie na pravé straně dvojstrany, které zobrazují Davida opět
polonahého. Na horní fotografii má David čelenku (nejspíše opět související s bojovým
uměním), vidíme pouze jeho vrchní (obnaženou) část těla, je opřený o ruce a dívá se do
kamery. Na druhé fotografii, která je umístněna pod ní, je zachycen v pohybu, nedívá se
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do kamery, nýbrž dolů. Vidíme ho do poloviny těla, vypadá to, že stojí. Lze odhadovat,
co má ta póza evokovat, možná energii jeho povahy.
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Příloha č.4:
Analyzovaný článek č. 4: Intimní rozhovor (září 1995, str. 26-28)
Jirka (16) „Bojím se, abych se nezamiloval.“ (95/9, str. 26-28) Článek je o
Jirkovi, kterému je šestnáct let. Již na začátku je charakterizován výrokem uvedeným
výše. Dále v rozhovoru objasňuje, proč si toto myslí. Zamilovaný člověk je podle něj
zranitelný. I když je mu 16 let, tvrdí, že byl již několikrát zraněn a dává si tak teď pozor.
Tvrdí, že v současné době je jen lehce zamilovaný, je s holkou, která však bydlí daleko.
Vzájemně se nesvazují, když jsou spolu, tak je vše podle jeho slov hezké, jinak se nijak
neomezují. Jirka tvrdí, že si zatím neumí představit žít jen pro jednoho člověka.
Nepotkal prý ještě nikoho, se kterým by takový vztah mít mohl. Možnost tohoto vztahu
tak ale v budoucnu připouští. Jirka označuje všechny své (i krátkodobé) vztahy za
vážné, tvrdí, že je důležité k někomu patřit. Zamiloval se poprvé ve 12 letech. Po
rozchodu s touto dívkou nebyl prý vůbec smutný, oba toho podle jeho slov měli dost.
Na otázku, zda by brečel kvůli rozchodu s dívkou, odpovídá jasně, že ne. Nedokáže si
představit, že by kvůli něčemu takovému brečel. Brečel naposledy kvůli svému
křečkovi, který mu zemřel, a kterého měl velmi rád. Tvrdí, že holky k životu potřebuje
ještě trochu více než kamarády, láska je pro něj důležitá. Mluví o své nejlepší
kamarádce, se kterou si říká úplně všechno. Také s ní dříve chodil, ale potom se s ním
rozešla. Nechce o tom mluvit, nejdřív se s tím nemohl smířit, ale poté se právě stali
nejlepšími kamarády, a za to je rád. Na otázku, jaký je v lásce, tvrdí, že se strašně rád
miluje a mazlí. Líbí se mu zkušené holky. Říká, že aby se mohl s dívkou milovat, musí
jí mít i rád. Nebrání se však ani flirtu na jednu noc. Podle svých slov rozlišuje mezi
láskou a sexem. Ví, že sex s dívkou, kterou miluje, je mnohem hezčí. Tvrdí, že některé
holky jsou zdrženlivé, některé ne, podle něj je každá jiná. Sex je pro něj synonymem
zábavy. Bylo mu necelých 16, když se poprvé miloval s dívkou. Myslí si, že pokud je
člověk zamilovaný, má pak se sexem větší problém, protože mu na té osobě více záleží.
Při svém prvním sexu prý zamilovaný nebyl. Svým kamarádům o tomto zážitku také
pověděl. Na otázku, zda touží po stálé lásce dává nejasnou odpověď. Prý by někdy chtěl
chodit s holkou, kterou by miloval šíleně, ale čas na to ještě nepřišel. Teď chodí
s holkou, ale podle jeho slov s ní má především sexuální vztah. Tvrdí, že se mu musí
holka líbit a musí mít švih. Vadí mu, když si holky hrají na dospělé a přitom nemají o
dospělosti ponětí. Ptá se: „Co je na dospělosti tak skvělý?“. (95/9, str. 26-28) S dívkami
se seznamuje především na party, na ulici podle svých slov dívky nebalí. Dívky ho prý
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samy oslovují, pokud se mu nelíbí, snaží se nenápadně vycouvat. Není stydlivý, spíše je
někdy nejistý. Autor/ka rozhovoru mu říká, že má asi zdravé sebevědomí. Na to on
odpovídá, že se musí stále něco učit od ostatních. Na otázku spojenou se školou
odpovídá tak, že ho moc učení nebaví a školu bere jen jako společenskou záležitost,
zatím neví, co bude po maturitě dělat. Evokuje ve čtenářce pocit, že zamilovanost je
něco, co člověka oslabuje, může být pak více zranitelný.
Článek obsahuje celkem 6 fotografií7, které jsou rozprostřené na jednu stranu.
Na první, největší fotografii, je zobrazen chlapec – Jirka, můžeme odhadovat, že se
jedná o prostředí skateparku. Vidíme celou jeho postavu, sedí ležérně a ve své levé ruce
drží skateboard. Na hlavě má čepici a je oblečen do volného sportovního oblečení, které
lze zařadit přímo k oblečení na skateboard. Na nohou má tenisky. Jeho pohled směřuje
lehce do objektivu, na tváři má neurčitý výraz. Dalo by se říci, že se lehce pousmívá.
Fotografie denotuje sedícího chlapce se skateboardem v ruce. Může konotovat oblibu ve
skateboardingu, způsob trávení času mladého chlapce. Na druhé fotografii je zobrazen
chlapec v momentu skoku na skateboardu. Do objektivu se nedívá, do obličeje mu není
vidět. Vidíme celou jeho postavu a také část skateboardu, na který dopadá. Fotografie
konotuje odvážnost, která je spojená s uměním a odvahou k takovému skoku, který
chlapec předvádí. Konotuje například také snahu se předvést, či prosadit svou osobnost
upozorněním na sebe. Na třetí fotografii je zobrazen chlapec se psem. Vidíme pouze
chlapcovu vrchní část těla, je oblečen do tmavé mikiny. Pravou ruku má položenou na
hlavě psa, kterého nejspíše drbe. Psovi vidíme pouze část těla, celou hlavu a část jeho
hrudníku. Fotografie může konotovat lásku ke zvířatům, také přátelství nebo ochotu se
někomu věnovat. Chlapec je ke psovi lehce přikloněn hlavou, lze odvodit jeho kladný
vztah ke zvířeti. Na čtvrté fotografii je zobrazena chlapcova hlava, která se zblízka dívá
do objektivu. Denotuje chlapce, který vyplazuje do objektivu jazyk a zcela se soustředí
na oko fotoaparátu. Konotuje snahu na sebe upozornit nebo určitým způsobem
zaujmout. Konotuje také sebevědomí chlapce. Pátá fotografie zobrazuje chlapce na
motorce, lze vidět celou jeho postavu. Dívá se do objektivu fotoaparátu. Na sobě má
oblečení pro volný čas. Na šesté fotografii je zobrazen chlapec, který visí za jednu ruku
na stromě. Konotuje energii, radost ze života.
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Dále jsou zde fotografie čtveřice lidí, kteří Jirku krátce hodnotí.
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Příloha č.5:
Analyzovaný článek č. 5: Kluk měsíce (únor 1996, str. 36-38)
(96/2, str. 36-38)Klukem měsíce je pro měsíc únor roku 1996 Tomáš (věk 18).
Jeho výroky jsou následující: „Nesnáším maloměšťáky a lidi bez vlastních názorů.“,
„Nudí mě holky, které se dají snadno získat.“, „Být nezávislý je pro mě nejdůležitější
v životě.“. (96/2, str. 36-38) Je charakterizován dvěma větami takto: „Miluju
sebevědomé a drzé holky. Především, pokud jsou trochu záhadné.“ (96/2, str. 36-38)
V medailonku je uvedeno jeho jméno, že se narodil ve znamení Lva. Je stále studentem.
Mezi jeho zájmy patří jízda na skate-boardu, stará auta, surfování, psaní povídek,
posilování. Popisuje své vlastnosti následovně: je spontánní, bouřlivý, pyšný,
rebelanstký, temperamentní a upřímný. Je nabitý energií a stále potřebuje změnu.
Někdy má však rád svůj klid, takže je zároveň samotář. Důležité je pro něj nebýt na
nikom závislý, chce vždy dělat to, na co má chuť. Tvrdí, že když je zamilovaný, dokáže
být romantický a když chce získat nějakou dívku, dokáže být originální. Například ji
rozmazluje při intimním osvětlení nebo jí rád nosí růže. Má rád holky, které musí
dlouho dobývat. Podle něj to v lásce musí správně jiskřit. Vyzdvihována je tu snaha o
chlapcovu nezávislost. Jeho vlastnosti jsou popsány velmi rozmanitě, je temperamentní,
ale zároveň umí být romantický. Evokuje tak myšlenku, že se dokáže přizpůsobit situaci
a dokáže dívku zaujmout. (96/2, str. 36-38)
Fotografií v článku je celkem pět. Na pravé straně je fotografie největší, na levé
straně čtyři menší fotografie. Zajímavé je, že jsou fotografie barevné i černobílé. Článek
obsahuje celkem pět fotografií. Na první, největší fotografii, je vyobrazen muž nesoucí
pneumatiky. Je vidět celá jeho postava, je oblečen pouze do půli těla, nejspíše do
pracovního oblečení. Dívá se přímo do objektivu fotoaparátu. Obraz denotuje
pracujícího muže, který drží v každé ruce pneumatiku. Fotografie je podle odhadu
nejspíše z prostředí autoservisu. Obraz konotuje mužskou sexualitu, která je zvýrazněna
odkrytím vrchní části těla muže. Konotací může být také snaha zaujmout, získat si
pozornost. Druhá fotografie zobrazuje muže v roli automechanika. Vidíme téměř celou
jeho postavu. Muž je zobrazen v polosedě, o auto se opírá, pravou nohou je opřen
nejspíše o zem, levou je opřen o růžové auto, které vyplňuje větší část pozadí fotografie.
Muž je oblečen do pracovního oblečení. Fotografie denotuje spojení mužné práce na
růžovém autě – růžová je označována jako ženská barva. Vypadá to, jako když muž
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pracuje na ženském autě. Je ušpiněn, konotuje to tedy práci, kterou na autě odpracoval,
jeho pracovitost. Muž se dívá přímo do kamery a napůl se usmívá.
Na třetí fotografii vidíme muže pózujícího ve vnitřku auta. Tato fotografie je černobílá,
evokuje tedy snahu o uměleckou fotografii. Vidíme celého muže, který je nahý, pouze
přes část rozkroku má ležérně přehozený ručník. Pravou rukou je opřen o volant, o
pravou ruku má zároveň opřenou hlavu. Jeho pozice není přirozená, viditelně pózuje
pro fotoaparát. Fotografie denotuje muže v pozici modela. Konotuje sexuální podtext
celého obrazu, jelikož je na muži viditelná část jeho přirození, které má účelně zakryté
pouze na určitém místě. Čtvrtá fotografie zobrazuje stejného muže v pozici, kdy je
opřený hlavou o své překřížené ruce. Lze rozpoznat, že muž sedí v autě a z okna se dívá
do objektivu. Má mírně otevřená ústa, disponuje zasněným pohledem. Vlasy má
nedbale upravené, celý jeho obličej je však upraven (úprava obočí) a je souměrný. Na
fotografii je vidět tak pouze jeho vrchní část těla, je oblečen do bílého trika. Fotografie
denotuje zamyšlenost muže. Na páté fotografii vidíme stejného muže, který se dívá do
objektivu za pracovním strojem. Je oblečen do červeného trika. Vidíme mu tak pouze
vrchní část těla, polodlouhé vlasy má rozpuštěné. Do objektivu se usmívá, zuby mu ale
vidět nejsou. Obě ruce má opřené o stroj. Fotografie konotuje mužovu pracovitost.
(96/2, str. 36-38)
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Příloha č.6:
Analyzovaný článek č. 6: Kluci intimně: nevěra (říjen 1996, str. 20-21)
Kluci intimně, Lukáš (20) „Být věrný není jednoduché.“ (96/10, str. 20-21) Již
na první straně je komentář o tom, zda jsou holky vždy věrné a kluci ne. Co je na tom
pravdy? Lukáš měl dva roky stálou přítelkyni a věrnost je pro něj na prvním
místě.Věrnost je podle jeho slov pro vztah to nejdůležitější, sám sebe by si nemohl
vážit, kdyby byl nevěrný dívce. Sám by také ale nevěru nedokázal odpustit, protože by
pak láska mezi dvěma lidmi nebyla taková, jako dřív. Věrnost považuje za důležitou
odjakživa. O flirtování však tvrdí, že je to něco jiného. Nemohl by sice flirtovat ve
společnosti své přítelkyně, ale jinak je to podle jeho slov neškodné. Když je prý sám
s kamarády, je flirtování příjemným trávením volného času. Flirt, pokud je Lukáš
zrovna sám, u něj může skončit buď vášnivou nocí nebo láskou. Vypráví také o své
vášnivé noci s Italkou, kterou poté již neviděl. Tvrdí, že vztah na dálku nemůže
fungovat. Na otázku, zda najde dívku, která mu bude do smrti věrná odpovídá, že
samozřejmě ano. Mluví o svém zklamání s přítelkyní Monikou, která ho podvedla.
Vyvrací myšlenku, že jen kluci jsou nevěrní. Pokud by však měl tuto velkou lásku,
přesto si není jistý, zda by skončil s flirtováním. Podle něj je člověk od přírody zvědavý
na nové lidi, sám prý tak našel některé své kamarádky. Sex podle něj často zkazí
přátelství. Lepší je podle něj nezávazný sex na jednu noc, než svádění kamarádky, na
kterou se pak nebude moci podívat. Mluví o tom, jak mu jednou také šlo jen o tělo, ale
ta dívka se do něj zamilovala. V posteli je opatrný a používá kondom. Na otázku, o jaké
holce sní, odpovídá, že nehledá holku modelku. Chce, aby s ním prožívala hezké i
smutné chvíli, prostě všední život. Musí být veselá, upřímná a také sportovní typ, jako
je on. Neměl by však nic proti tomu, kdyby byla tmavovlasá a v létě se dobře opalovala.
Kromě rozhovoru článek také obsahuje malý dotazník, který Lukáše charakterizuje. Je
narozen ve znamení býka, uvedeno je také datum narození. Mezi jeho koníčky patří
vodní lyžování, surfování, plavání a kanoistika. Dívky jsou podle jeho slov nádherné a
složité. Nedá se žít s nimi ani bez nich. Láska je podle něj nádherná věc, dva si mohou
důvěřovat, vztah je však stále živý. Sex je pro něj důležitý a skvělý, má být součástí
lásky, ale ne nad ní převažovat. Lukáš měl za svůj život dvě velké lásky. Dívka ho může
svést zářivým úsměvem. Má rád smělé dívky, takže tvrdí, že ho může dívka i oslovit.
Milostné dopisy dříve psal, teď jedině pohledy. Jeho nejkrásnější milostná noc byla
podle jeho slov tak romantická! Odehrávala se v zimě, kdy leželi na kožešině a pili
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šampaňské. Celý článek se zabývá zejména otázkou věrnosti ve vztahu. Dotazovaný
upřednostňuje věrnost na prvním místě. Pro chlapce jsou ideální smělé dívky, které se
ho nebojí oslovit. (96/10, str. 20-21)
V článku jsou obsaženy dvě fotografie. První, větší fotografie, zobrazuje muže ležícího
na břiše a dívajícího se přímo do objektivu. Vidíme téměř celou jeho postavu, na sobě
má pouze kraťasy. Na krku má výrazný přívěšek. V obou uších má menší kruhové
náušnice. Do objektivu se usmívá, jsou mu částečně vidět zuby. Vypadá to, že vlasy má
mokré nebo nagelované. Je opřen o ruce, které má zaťaty v pěst. Je vyfocen podle
úsudku nejspíše někde u vody, vypadá to, že leží na mole. Důležité je, že je fotografie
černobílá. Druhá fotografie je taktéž černobílá, vidíme na ní stejného muže, který je
oblečen do košile a kalhot a opět se dívá do objektivu. Na obličeji má úsměv, jsou mu
vidět zuby. V ruce drží gramofonový přehrávač.
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ROK 1997
Analyzovaný článek č. 7: Kluci intimně ´96, (leden 1997, str. 20-21)
„Hej holky, ukažte nám co chcete!“
Miko – temperamentní kluk, kterému v žilách koluje řecká i španělsko-italská
krev vypráví na začátku rozhovoru o svém prvním sexuálním zážitku s dívkou. Bylo mu
16 a v té době byl nezkušený. Miko mluví o svých zkušenostech s dívkami. „Zjistil
jsem, že hodně dívek reaguje zvláštně, že říkají věci, které tak nemyslí.“ (97/1, str. 2021)Podle svých slov respektuje dívčí přání a nevyužívá dívky jen na jednu noc. Miko
tvrdí, že dokáže poznat, co dívka chce. Prý jí to pozná na očích. Říká: „V lásce jsou
dívky aktivní a občas přebírají vedení.“ (97/1, str. 20-21)Miko si myslí, že je zvláštní,
že se dívky ve vztahu podřizují. Podle něj si má dívka říci co chce. Tvrdí, že pokud ho
dívka jen uctívá, nestojí to za nic. Chce s ní být zároveň nejlepším kamarádem, řešit s ní
důležitá rozhodnutí apod. (97/1, str. 20-21)
Mužská postava je zde vyobrazena celá a zaujímá rozhodný postoj. Gesto v obličeji je
sebevědomé, muž vypadá, že si stojí za svým rozhodnutím. Je si nejspíše sebejistý a
umí to prodat. Opřená noha o zeď může značit jistotu postavení. Muž má delší vlasy,
vyčesané z čela. Na sobě má pouze vestu, pod kterou nic jiného nemá – může značit
jistou formu v sexuální rovině. Můžeme odhadovat místnost či prostředí, ve kterém se
nachází – jedná se nejspíše o venkovský statek či dveře od stodoly. Vše spíše působí
venkovským dojmem. I tak má ale na sobě muž džíny a na nohách tmavě modré
pohodlné boty. (97/1, str. 20-21)
V tomto článku vystupuje ještě jeden muž, a to Ivan. Ten si od dívek také přeje,
aby byly více aktivní. Ptá se: „Proč ten aktivní musím být vždycky já?...“ (97/1, str. 2021) Popisuje případ, kdy ho jednou dívka svedla, pro něj to bylo skvělé. Připouští, že i
kluci se mohou od dívek leccos naučit. Například být právě méně aktivnější, podle jeho
slov jsou kluci občas moc vlezlí. Dokonce vypráví o tom, jak ho jedna dívka využívala
jen kvůli sexu. Ivan chce od dívek dávku aktivity, která však nesmí přerůst přes hranici
vlezlosti. (97/1, str. 20-21)
Muž je zobrazen v poloze v leže, hlavu má opřenou o ruce a laškovným pohledem se
dívá do kamery. Vidíme tedy spíše jen jeho horní polovinu těla. V horní části těla je
zcela nahý, na nohou má kalhoty, jejichž část vidíme na fotografii. Hlavu má
naklopenou mírně na stranu. Také lze jen těžko usuzovat, v jakém prostředí je fotografie
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nafocena, zdá se že někde venku. Ivan má v uchu náušnice a na ruce prstýnek. (97/1, str.
20-21)
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Příloha č.8:
Analyzovaný článek č. 8: Kluci intimně (červen 1997, str. 30)
Tento článek pojednává o Mirkovi. Je uveden větou: „Dlouhodobý vztah ano,
ale…lepší je se nevázat.“ (97/6, str. 30) Hlavní otázky spojené s článkem - jaký vztah
kluci hledají, co je pro ně láska a nevěra? Mirek poznal spousty dívek, ale neprožil
ještě dlouhodobý vztah. Mirek pracuje ve fotomodelingu, má hodně kamarádek a měl
hodně přítelkyň. Všichni v něm podle jeho slov vidí vyrovnaného, úspěšného a
zajištěného člověka. Prožil hodně vztahů, ale ani jednou se mu nepodařilo udržet
dlouhodobý kontakt. Přestává věřit v lásku na první pohled, v dlouhodobý vztah i
v manželství. Všechny dívky, se kterými chodil, byly přirozeně inteligentní a zajímavé.
Všechny chtěly krásu, peníze a jiné zajímavé věci. Všechny buď miloval, nebo byly
sexy. Neprožil nikdy delší, než měsíční vztah, s některými dívkami se ještě vídá. Dále
uvádí, že osobně věří v dlouhodobý vztah (odporuje si s předchozím odstavcem). Je
kritický jak na sebe, tak na přítelkyni, je náročný. Po čase vždy zjistí, že ten vztah není
to pravé ořechové. Tvrdí, že náročnost je jeho hlavní vlastností. Je typem člověka, který
ví, co chce. Myslí si, že dlouhodobý vztah smysl má, někdy má však dojem, že lepší je
se nevázat. Zastává názor, že je třeba, aby si partneři stanovili pravidla hry. Dívka ho
vždy zaujme něčím jiným, může to být vzhled, inteligence nebo například vlastní
individualita. Dívce by neodpustil lež, krádež, nevěru… Láska je pro něj například
nádherným pocitem uspokojení, vzájemným sexem, ale taky někdy zklamáním a
bezmocností. Nevěra pro něj znamená výsměch, slabost člověka nebo například pomstu.
Je to podle jeho slov tvrdá realita dnešní doby. V medailonku je o Mirkovi uvedeno, že
je lev, mezi jeho zájmy patří kulturistika, karate, jeho práce a cestování. Dívky jsou
podle něj krásné a některé ještě krásnější. Láska je pro něj nezapomenutelným zážitkem
bez hranic. Sex je mimo jiné spojení dvou milujících srdcí. Přítelkyň měl podle svých
slov hodně. Dívka ho může svést například rozumem, očima, úsměvem, či slibem.
Místo milostných dopisů (které napsal asi tři), dává přednost osobnímu kontaktu. Ještě
neprožil svou nejkrásnější milostnou noc. (97/6, str. 30)
Je zde vyzdvižena krása, jako důležitý prvek dívčího/ženského těla. Sex je spojen
s láskou. Dívka je pro kluky přitažlivá svým rozumem, ale také krásou (například
očima, úsměvem).8
8

U tohoto článku je také uvedena Mirkova adresa, jako možnost korespondence s ním.
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Mirek je zobrazen pouze na jedné fotografii, jedná se pouze o jednostránkový
článek. Na fotografii je vidět pouze jeho obličej, na kterém má ze strany položenou
ruku, lehce se snad o ni opírá. Dívá se přímo do objektivu a usmívá se. Horní polovinu
těla má nahou, je vyobrazen pouze po část svého hrudníku.
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Příloha č.9
Analyzovaný článek č. 9: Kluci intimně ´98 (březen 1998, str. 36-37)
Kluci intimně ´98 mají název „Splní se mi sen?“ (98/3, str. 36-37)Tento článek
rozhovor se dvěma chlapci. Opět je zde u každého chlapce medailon, který ho stručně
charakterizuje. Na horním okraji stránky článek avizuje: „Pozor, hledají se dvě dívky!“
(98/3, str. 36-37) Rozhovor je veden s Robinem (21 let) a Dominikem (21 let). Jsou
popsáni jako skvělí kamarádi, kteří právě hledají dvě dívky na seznámení. Robin je
Kozoroh, mezi jeho zájmy patří hudba a kolo. Větu „Dívky jsou…“ doplňuje „… to
kdybych věděl..“ (98/3, str. 36-37) Naznačuje to jeho zájem zjistit, jaké dívky jsou.
Láska je pro něj, když se dva mají rádi. Sex podle něj je a bude. Tvrdí, že měl
přiměřeně přítelkyní a neuvádí tip na to, jak ho dívka může svést. Milostné dopisy nemá
komu psát a doufá, že jeho nejkrásnější milostný zážitek ještě přijde. Dominik je
narozen ve znamení Raka, jeho koníčkem je chameleon Max a horské kolo. Dívky jsou
podle něj někdy k pomilování a někdy na zabití. Láska je, když v lednu je jak v máji.
Sex je podle Dominika kořením lásky. Na otázku, kolik měl přítelkyň odpovídá: „Není
to jedno?“ (98/3, str. 36-37) Dívka ho prý může svést krásnýma očima. Milostné dopisy
prý nepíše rozhodně klukům. Odpovídá „Wow!!!“ (98/3, str. 36-37) na otázku, jaká
byla jeho nejkrásnější noc.
Tento článek spíše zastupuje druh seznamky, na chlapce jsou uvedeny kontakty
a čtenářky jsou vybídnuty k tomu, aby neváhaly chlapce kontaktovat. Chlapci vypráví o
tom, jak se seznámili. Do seznámení ve dvou šli proto, že „ve dvou se to lépe táhne“.
(98/3, str. 36-37) Co se týče nevěry, nedělají ukvapené závěry a snaží se nejprve
pochopit, proč to jejich partnerka udělala. Dominik nikdy svou partnerku nepodvedl, ale
Daniel ano, a také se mu to vymstilo, jeho rozchod byl tak prý ještě horší. (98/3, str. 3637)
Článek obsahuje celkem 7 fotografií. Zde nastává změna v tom, že jsou již na
všech fotografiích oblečení. Jsou foceni nejspíše v prostředí parku
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Příloha č. 10:
Analyzovaný článek č. 10: Sex light (listopad 1998, str. 36)9
Náš seriál SEX light: PSSSST! KLUCI SI šuškají ve sprše! (98/11, str. 36)
Článek se zabývá tím, kdy kluci dokážou vyzradit tajemství? „Myslí taky na něco
jiného než na sex?“ „Dokážou mluvit o sexu také nevulgárními výrazy?“ (98/11, str. 36)
Podle autora/autorky článku představuje tento článek drsnou realitu toho, jak se kluci
vyjadřují… Pokud je tedy někdo slabší povahy, doporučují článek nečíst. Pro tento
článek prý nastražili mezi kluky špiona, aby zjistili, jak se kluci chovají ve skutečnosti.
V článku jsou představeny různé typy prostředí (př. ulice, diskotéka), ve kterých čtyři
různé typy kluků vyslovují určité hlášky. Na ulici lze podle článku slyšet například:
„Dyť nemá žádný kozy. Víš, že potřebuju nejmíň béčka.“ (98/11, str. 36) Dívku v tomto
prostředí připodobňují k „matraci“. (98/11, str. 36) V prostředí hospody zase řeší své
postelové skóre. Ve škole o přestávce se baví o tom, zda by se jeden z nich vyspal
s jistou Katkou. Na „plavečáku“ řeší koukání na cizí dívky a komentují. Př.: „Vo co de,
dyť je to jen čumenda!“ (98/11, str. 36) Na diskotéce se opět baví o svých postelových
praktikách. V kavárně řeší dívky, se kterými se vyspali v nedávné době. Povídají si i při
sledování porna, dále na záchodě, kde si poměřují svá přirození. Článek končí
odstavcem, který uvádí vše na pravou míru. Když se kluci dozvědí, že byli sledování,
tvrdí, že si holky budou myslet, že jsou to „prasata“. Ospravedlňují se, že prý takhle
mluví jen se svými nejlepšími kamarády a to ještě v případě, že jsou všichni naladěni na
stejnou vlnu. Dělají, že jsou velcí pohodáři a jeden se snaží trumfnout toho druhého.
Nazývají to slovní hrou. Autor/ka článku dále dodává, že ani holky v tomhle nejsou o
moc lepší. Také mluví jinak mezi holkami a jinak v partě kluků. A také jsou kluci, kteří
se tak vůbec nechovají. Když na to ale odpovídají kluci, sledovaní v tomto článku,
odpovídají, že nikoho takového, kdo se takto nechová, osobně neznají. (98/11, str. 36)
Článek je staví do pozice odhalující projevy kluků takových, jací jsou. Tím, že na
začátku autor/ka uvádí, že jsou kluci sledování špionem, nastoluje tak pocit důvěrné
atmosféry mezi časopisem a čtenářkou, které podává pravdivý obraz o tom, jací kluci ve
skutečnosti jsou.
Článek obsahuje pouze jeden obraz, tematicky doplňující nadpis článku.
Zobrazuje čtyři zcela nahé chlapce, kteří stojí zády k objektivu a vzájemně si povídají.
Za nimi v pozadí je rozprostřena modrá plachta. Jelikož nadpis pojednává o tématu
9

Jelikož v tomto náhodně zvoleném čísle roku 1998 chyběla rubrika „Kluci intimně“, vybrala jsem
tematicky nejpodobnější, kterou je rubrika Sex light.
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„šuškání kluků ve sprše“, může tak fotografie souviset se sprchováním, zobrazení kluci
jsou totiž mokří a mají viditelně mokré vlasy. Fotografie může nahotou chlapců
konotovat odhalení jejich názorů v článku. Článek přece jen pojednává o věcech, které
probírají pouze se svými vrstevníky – kluky. Zde jsou však dívkám tato témata
odhalena, stejně jako jsou odhaleny nahé chlapecké postavy. (98/11, str. 36)
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