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Abstrakt 

Práce se ve své teoretické části zabývá tématem časopisů pro ženy v Česku. V úvodních 

kapitolách nabízí jejich stručnou charakteristiku, rozdělení a historii ženských časopisů 

v Československu a později v Česku. Popisuje aktuální stav na českém časopiseckém 

trhu, rozvrstvení publika ženských časopisů, popisuje obecně vliv médií a aplikuje tyto 

teoretické poznatky na ženské časopisy. Významnou kapitolou je potom kapitola Media 

a gender, kde vysvětluji pojem gender, porovnávám mužské a ženské časopisy a uvádím 

kritiku ženských časopisů z genderového pohledu. Metodologická část je vhled do 

výběru metody a výběru vzorků, poskytuje i základní charakteristiku zkoumaných 

titulů. Výzkumná část popisuje, jak vypadá reprezentace úspěšné ženy na stránkách 

ženských časopisů, jak se od sebe v tomto jednotlivé časopisy liší a jakým způsobem se 

obraz úspěšné ženy proměnil ve zkoumaném období. 

 

 

Abstract 

Theoretical part of this thesis is about women's magazines in the Czechoslovakia and in 

the Czech republic. The introductory chapters are about its characteristics, division and 

historical development. It describes current state in the Czech magazine's market, 

stratification of women's magazines, it also describes broadly media influence and apply 

these theoretical knowledge to women's magazines. The important chapter is chapter 

Media and Gender, which explains the term gender, compares men's and women's 

magazines and presents criticism of women's magazines from gender point of view. 

Methodological part is insight into the choice of method and choice of samples. This 

part contains also basic characteristic of reasearched magazines. Research part describes 

the representation of successful woman according to women's magazines, what is the 

difference in each magazine and it also shows the changes of view of successful woman 

in reserched period. 
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Úvod 

Jsem občasnou čtenářkou ženských časopisů, nikdy jsem se ale nepovažovala za 

jejich znalkyni. Nicméně v bakalářském studiu jsem absolvovala předmět Média a 

feminismus, který byl v semestru, v průběhu kterého jsem ho absolvovala, propojený 

s praxí ve vydavatelství Hachette Filipacchi. Mirka Vopavová, která tehdy naši skupinu 

měla na starosti, vyprávěla o tom, jakým způsobem vybírají témata a jak je prezentují. 

Její vyprávění mě zaujalo a vzpomněla jsem si na ně v období, kdy jsem vybírala téma 

své diplomové práce.  

Musím se přiznat, že jsem na počátku považovala tuto oblast za jasně 

ohraničenou, stabilní a poměrně úzce profilovanou. V tom jsem se ale spletla. Ženských 

časopisů je na trhu veliké množství a jejich vlastnictví, počty, profilace, obsazení 

redakcí a další parametry se neustále dynamicky mění.  

Rozsáhlost tématu se ostatně odráží i v teoretické části mé práce, kterou jsem 

původně zamýšlela napsat výrazně kratší. Nicméně jsem poměrně záhy dospěla ke 

zjištění, že spolu jednotlivé charakteristiky – ať už je to původ časopisu, jeho čtenost, 

věkové složení čtenářek a jejich vzdělání – úzce souvisejí, navzájem se ovlivňují a 

vytvářejí tak celkový obraz ženského časopiseckého trhu. Proto jsem se rozhodla tuto 

oblast, tedy historii, charakteristiku a současnou strukturu časopiseckého trhu zpracovat 

tak důkladně. 

Naopak méně důkladně jsem se zaobírala tématem vlivu ženských časopisů na 

jedince a na společnost. Vzhledem k tomu, že vliv médií není možné zcela oddělit od 

vlivu ostatních fenoménů, nedovolila jsem si paušalizovat a vytvářet na toto téma 

závěry. V příslušných kapitolách nabízím pouze nástin toho, jakým způsobem mohou 

ženské časopisy na jedince působit a ovlivňovat ho. Hlubší zpracování tématu by 

pravděpodobně vydalo na další absolventskou práci – rozhodně zajímavou, nicméně 

postavenou na jiném výzkumu. 

Širší prostor oproti tezím pak v teoretické části dostala kapitola genderu. Ta se 

měla původně věnovat pouze kritice ženských časopisů z feministického pohledu. Po 

rešerši tématu jsem nicméně usoudila, že problematika je širší a neomezuje se pouze na 

kritiku ze strany feminismu. A že tedy zařazení rozsáhlé kapitoly o genderu bude jenom 

ku prospěchu věci a napomůže k vytvoření komplexního obrazu o ženských časopisech, 

jejich přínosech, jejich kritice a o vytváření genderových stereotypů ze strany jak 

ženských, tak na druhé straně i mužských časopisů. 



   

 

4 

  

Nedílnou součástí diplomové práce je výzkumná část. V té jsem zkoumala, jak 

se mění mediální reprezentace úspěšné ženy, respektive její obraz v českých ženských 

časopisech v průběhu času. V tezích uvádím, že tento fenomén budu zkoumat od roku 

1989 do současnosti. A toto tvrzení je potřeba zpřesnit.  

Rokem 1989 jsem označila pomyslnou startovní čáru, kdy došlo k přeměně 

společnosti. Rokem 1989 v Československu vznikl svobodný trh a mohly začít vznikat 

první nové časopisy pro ženy. Po hlubším prozkoumání tématu jsem nicméně přišla na 

to, že první nové ženské časopisy v Československu, respektive už v Česku, začaly 

vznikat až později – v letech 1993 a 1994. Na trhu nicméně existoval například časopis 

Vlasta, který jsem nakonec do výzkumu i z tohoto důvodu zařadila namísto časopisu 

Harper´s Bazaar, který měl charakteristiku velmi podobnou časopisu Elle. 

Časopis Vlasta je naproti tomu časopisem tradičním, časopisem českým, tedy 

takovým, který k nám nebyl implementovaný a také časopisem, který je určený pro 

střední a nižší střední třídu. Právě takový časopis mi ve výzkumu chyběl, a proto jsem ji 

nakonec zařadila.  

Vraťme se ale k časovému ohraničení výzkumu. Jako pomyslný druhý konec, 

tedy cílovou čáru, nabízím v původních tezích pojem „současnost“. Ten je podobně jako 

jsou časové pojmy „dnes, zítra, včera“ v internetové žurnalistice velmi nepřesný a 

nevyjadřuje konkrétní časový úsek. Současností mám v mé diplomové práci na mysli 

rok 2012 – a toto zpřesnění jsem se rozhodla promítnout i do názvu své práce. Ten tedy 

nakonec zní: „Mediální reprezentace úspěšné ženy podle českých ženských 

lifestylových časopisů v letech 1989 až 2012.“  

Při zadávání tezí jsem nebyla v oblasti kvalitativního výzkumu poučená, 

výukových kurzů, které tuto oblast popisují a vysvětlují, jak kvalitativní výzkum 

provádět, jsem se zúčastnila až poté, co jsem odevzdala návrh diplomové práce. Musím 

přiznat, že v opačném případě, tedy jako poučený badatel, bych volila výrazně užší 

rozsah zkoumání, než je téměř 23 let a čtyři zkoumaná periodika.  

I proto jsem u kvalitativního výzkumu nakonec po radách pedagogů přistoupila 

k vybrání několika konkrétních ročníků, díky kterým jsem mohla postihnout vývoj 

v čase. Časopisy jsem nakonec zachovala všechny čtyři – ač se tím výrazně navýšil 

rozsah práce.  

Právě kvalitativní výzkum a jeho velký rozsah byly nakonec důvodem, proč 

jsem práci dokončila později, než jsem měla původně v plánu. I přes zúžení vzorku na 

konkrétní ročníky a u týdeníků zúžení na lichá čísla jsem pročetla 318 jednotlivých čísel 
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časopisů, ze kterých jsem vybrala více než 500 článků, které se staly předmětem mého 

zkoumání a jež jsem následně ještě několikrát znovu přečetla a následně kódovala. 

Výsledkem a de facto základem výzkumné části mé diplomové práce jsou potom 

odpovědi na 16 základních výzkumných otázek. 

 V Závěru práce pak nabízím stručné shrnutí a zodpovězení otázek, které jsem si 

položila v tezích: Jak a pokud vůbec se změnil obraz úspěšné ženy, jak se tento obraz 

liší v závislosti na typu média a zda se při zobrazování úspěšných žen uplatňují některé 

genderové stereotypy. Nicméně vyčerpávající odpovědi na tyto otázky nabízejí 

především jednotlivé hlavní výzkumné otázky, v kterých jsem se tyto fenomény 

pokusila vystihnout v rámci možností co nejpodrobněji – byť na otázky z tezí 

neodpovídám napřímo, ale odpovědi na ně jsou součástí širšího popisu a charakteristiky.  

Vzhledem k rozsahu kvalitativního výzkumu jsem nakonec upustila od 

kvantitativního výzkumu. I bez něj je ale mediální obraz úspěšné ženy stoprocentní a 

absence tohoto výzkumu na odpovědi na hlavní i vedlejší výzkumné otázky nemá vliv. 
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1. Teoretická část 
 

1.1 Co jsou to ženské časopisy 

Ministerstvo kultury řadí ženské časopisy ve svém Třídníku obsahového 

zaměření periodického tisku do kategorie „Časopisy pro ženy nebo pro muže a 

tiskoviny rodinného typu“. Zařadit bychom je ale mohli i mezi takzvané lifestylové 

časopisy. Z anglického označení nepříliš často do češtiny překládané jako časopisy 

životního stylu/ o životním stylu. Jde o periodika, jež svým čtenářům přinášejí 

informace z oblasti kultury, cestování i společnosti, zaměřují se na životní styl i 

psychologická témata a v neposlední řadě také rozšiřují aktuální témata z deníků a 

týdeníků.
1
 Jednotlivé lifestylové tituly se od sebe potom liší grafickou úpravou, 

obsahem, publikem, na které se zaměřují, periodicitou a řadou dalších znaků, jako jsou 

například vydavatelské a ekonomické předpoklady. Společná s ostatními je jim až příliš 

často závislost na inzerentech.
2
  

Ženské časopisy také můžeme zařadit mezi tituly masové, jejichž hlavním (a 

mnohdy i jediným) cílem je generovat zisk tím, že utvářejí nejrůznější čtenářské 

skupiny definované vybranými sociodemografickými charakteristikami a životním 

stylem, a pak nabízejí inzerentům, jejichž produkce je na tyto skupiny zaměřena.
3
 

 

1.2 Dělení a kategorizace ženských časopisů 

Barbora Osvaldová na českém trhu za ženskou četbu považuje především 

časopisy, tedy týdeníky, čtrnáctideníky a měsíčníky. A jsou tím myšlena periodika 

s převážně ženskou čtenářskou obcí.
4
 Zatímco u některých titulů je podle Barbory 

Osvaldové kategorizace jasná (mezi ženské časopisy řadí například Vlastu nebo 

Praktickou ženu), jiné do kategorie ryze ženských časopisů podle ní zařadit nelze. 

                                                
1 ŠŤASTNÁ, Ivona. Obsahová analýza časopisů Bravo a Popcorn optikou genderu. Brno, 2009. Bakalářská 
práce. Masarykova univezita. Vedoucí práce Kateřina Lišková, Ph.D., str. 17 
2
 JIRÁK, Jan, Josef BERÁNEK a Silvie HEKERLOVÁ. 10 let v českých médiích. Vyd. 1. Praha: Portál pro 

Newton Information Technology, 2005, 142 s. ISBN 80-7178-925-9, str. 81 
3 tamtéž, str. 82 
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Časopisy, jako jsou Story, Rytmus života a částečně i Květy, totiž samy sebe definují 

jako společenské časopisy. Nicméně nadpoloviční většinu čtenářů tvoří ženy/čtenářky. 

Inzerenti pak v těchto časopisech také akcentují ženy.
5
 

Časopisy pro ženy je možné rozdělovat i dále a jinak. Další z kategorizací hovoří 

o těchto podskupinách ženských časopisů: 

 časopisy o domácnosti 

 časopisy pro mladé ženy 

 exkluzivní měsíčníky 

 feministické měsíčníky 

 bulvární časopisy
6
 

V českém mediálním prostředí bychom do první kategorie, tedy mezi časopisy o 

domácnosti mohli zařadit například Praktickou ženu, případně i Blesk pro ženy. Do 

kategorie časopisů pro mladé ženy patří například časopis Joy nebo časopis Marie 

Claire. Exkluzivní měsíčníky pak na českém trhu zastupují například časopisy Elle nebo 

Harpers´s Bazaar. Mezi feministické měsíčníky můžeme zařadit, pokud budeme 

akceptovat čtvrtletní periodicitu vydávání, čtvrtletník Fema. Do kategorie bulvárních 

časopisů potom spadají například Blesk pro ženy, případně Rytmus života (který je ale 

zároveň v jiných kategorizacích chápaný spíše jako společenský týdeník). 

Další možné dělení pak nabízí ještě Unie vydavatelů ČR, která v Česku 

(respektive Československu) funguje od roku 1990 a jež monitoruje náklady a čtenosti 

jednotlivých periodik. Nicméně v případě této kategorizace je třeba vzít v úvahu, že ve 

veřejném monitoringu unie nejsou zahrnuty všechny ženské časopisy, ale jen několik 

největších periodik, jejichž vydavatelé souhlasí s uveřejněním dat. Výčet významných 

ženských titulů tedy není v podání Unie vydavatelů kompletní a ucelený. Chybí v něm 

totiž některé významné tituly – například Harper´s Bazaar nebo Cosmopolitan.   

Unie vydavatelů dělí časopisy, které mají převážně ženské publikum, do tří 

základních kategorií. Tou první jsou Časopisy pro ženy, kam v první polovině roku 

2014 patřilo celkem 15 sledovaných titulů, mezi nimi například Claudia, Katka, Tina 

nebo Vlasta. Další kategorií jsou potom Časopisy pro ženy – čtení, křížovky a soutěže, 

kam byly v tomtéž období zařazené čtyři tituly – Chvilka napětí, Blesk Křížovky, 

                                                                                                                                          
4 OSVALDOVÁ, Barbora. Česká média a feminismus. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004, 158 
s. ISBN 80-7277-263-5, str. 73 
5
 tamtéž 

6 HERMES, Joke. Reading Women´s Magazines. Cambridge: Polity Press, 1995. 
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Chvilka pro luštění a Křížovkářský TV magazín. V kategorii Časopisy životního stylu 

pro ženy bylo zařazeno devět titulů a mezi nimi například Elle nebo Marianne.  

Na charakteristiku a kategorizaci ženských časopisů je možné pohlížet i z jiných 

úhlů. Ze sociologického hlediska charakterizovali ženské časopisy profesorka 

sociologie Claire M. Renzetti a sociolog a prezident katolické university v Daytonu 

Daniel J. Curran. Podle nich jsou ženské časopisy hlásnou troubou kultu ženskosti, jsou 

narcistickým pohroužením do sebe sama, do vlastního fyzického vzhledu do úspěchu 

v zaměstnání i úspěchu v srdečních záležitostech.
7
 V každém čísle časopisu je podle 

nich poskytnutý návod, jak dosáhnout podoby ženského ideálu. Tedy jaké si má žena 

kupovat šaty, jakou má používat kosmetiku, jak si má upravovat vlasy, jak se má chovat 

a co má říkat. A jediným cílem toho všeho je získat a udržet si muže.
8
  

Profesor Gilles Lipovetsky, francouzský filosof a sociolog, který ve své analýze 

Třetí žena mapuje vývoj postavení ženy v dnešní době a v dnešní společnosti a pokouší 

se popsat a charakterizovat postavení ženy v dnešním světě, pak hovoří o tom, že 

ženský tisk je jedním z faktorů, který přispěl k demokratizaci ženy. Zároveň se podle 

něj ale kvůli ženským časopisům ztratila tajemnost „krásného pohlaví“, zmiňovanou 

tajemnost dle něho odstranila reklama a spotřebitelská stimulace.
9
 

 

1.3 Historie ženských časopisů v Česku, respektive v 
Československu 

V této kapitole své práce bych se jen stručně a krátce zastavila u historie 

ženských časopisů, které vycházely na našem území. Poukázala na to, že nejde o 

fenomén posledních desetiletí, ale že historie tisku, který byl určený primárně pro ženy, 

sahá na území dnešního Česka minimálně do období druhé poloviny 19. století. 

 

1.3.1 Ženský tisk od 19. století do konce druhé světové války 

Obsah periodik určených pro ženy, která vycházela v 19. století, rozhodně 

nemůžeme srovnávat s obsahem dnešních ženských časopisů. V počátcích svého vzniku 

u nás ženská periodika plnila často emancipační roli a byla velmi často spojena 

s podporou ženských zájmů a s činností nejrůznějších ženských spolků. 

                                                
7 RENZETTI, C. M. – CURREN, D. J.. Ženy, muži a společnost. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2003, str. 
187-188 
8
 tamtéž 

9 LIPOVETSKY, Gilles. Třetí žena. Neměnnost a proměny ženství. Praha: Prostor, 2000, str. 19 
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Jedním z prvních časopisů, který můžeme označit jako časopis na podporu 

ženských zájmů, jsou Ženské listy, které začaly vycházet jako příloha Květů v roce 

1871.
10

 Jejich zakladatelkou byla Věnceslava Lužická, která ale vedení po třech letech 

přenechala Elišce Krásnohorské. Ta je vedla až do své smrti v roce 1926. Původně šlo o 

velmi radikální časopis, který prosazoval ženská práva a byl postavený na politice 

ženské emancipace. Ženské listy neměly být periodikem určeným k pouhé konzumaci. 

Jejich cílem bylo vytvářet prostor k vyslyšení raného českého feminismu, který byl 

opřený o ideu silného národa a liberálně-osvícenskou představu lidského 

zdokonalování.
11

 S postupem let se ale z Ženských listů stával spíše list pro 

hospodyňky, jehož hlavní náplní byly recepty a praktické rady usnadňující chod 

domácnosti.  

„Národně demokratický časopis pro ženy“ byl podtitul čtrnáctideníku Ženský 

svět. Ten vznikl jako zájmový časopis pod hlavičkou Československé národní 

demokracie v roce 1896 a vedla ho Tereza Nováková.
12

 Známý je též pod podtitulem 

List paní a dívek českých a v prvních letech svého fungování byl taktéž časopisem, 

který ventiloval emancipační snahy žen a řešil jejich postavení v politice. V průběhu 

první světové války se orientoval spíše na sledování aktuálního dění. Až po válce se 

v něm objevují ve větší míře praktické rady pro domácnost, soudobá beletrie a později 

pak i dobová móda.
13

 Svou činnost tento časopis ukončil v roce 1930. 

Těsně před koncem 19. století vznikl ještě i časopis Ženský obzor, který v roce 

1896 založil Vít Kellner. Časopis jen o rok později skončil, ale v roce 1900 začal 

vycházet znovu a vycházel až do roku 1941, kdy bylo jeho vydávání po atentátu na 

Reinharda Heidricha pozastaveno.
14

   

Časopis Ženský obzor vycházel z myšlenek pokrokového hnutí a na svých 

stránkách řešil politicko-feministické otázky, otiskoval původní ženskou beletrii a 

prostor dával i překladům děl zahraničních autorů. V jednotlivých číslech se dále 

                                                
10

 HECZKOVÁ, Libuše.  Píšící minervy. Vybrané kapitoly z dějin české literární kritiky. Praha: Univerzita 
Karlova, Filosofická fakulta, ediční řada Mnemosyne, 2009, s. 61 
11

 tamtéž 
12 BERÁNKOVÁ, Milena, Alena KŘIVÁNKOVÁ a Fraňo RUTTKAY. Dějiny československé žurnalistiky. 1. vyd. 
Praha: Novinář, 1984, str. 171 
13 MASTNÁ, Naděžda. Revue Eva 1928 – 1932: literatura a výtvarné umění v dobové reprezentativní 
revue, reflexe proměn životního stylu. Brno, 2011. Diplomová práce. Masarykova universita. Vedoucí 
práce Mgr. Miroslav Jeřábek, Ph.D., str. 13 
14 tamtéž 
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objevovaly i literární kritiky a umělecké eseje. A na stránkách Ženského obzoru se 

objevovala i témata dotýkající se ženské sexuality a práva na potrat.
15

 

Známý a oblíbený byl ve své době i časopis List paní a dívek, časopis pro ženy 

vydávaný v tiskařském podniku Rodina v Praze v letech 1924 až 1943.
16

 Šlo o ženský 

týdeník, který se orientoval na kulturní ženy a na moderní hospodyně a přinášel 

informace z různých oblastí moderního života. Čtenářky uznávaly svoji tradiční roli 

matek a hospodyň, přesto ale silně vnímaly i okolní emancipační procesy.
17

 

Časopis List paní a dívek měl tři mutace, které se jmenovaly Pražanka, 

Moravanka a Slovenka – mohl tak díky nim fakticky cílit přesně na ženy v jednotlivých 

částech tehdejší republiky. V časopise se objevovala díla českých spisovatelek, své 

romány na pokračování v něm pravidelně publikovala například spisovatelka Fan 

Vavřincová.
18

  

Podobný a snadno zaměnitelný název měl potom časopis Hvězda 

československých paní a dívek, který vycházel v nakladatelství Melantrich po dvě 

desetiletí, v rozmezí let 1925 až 1945. Časopis nebyl obsahově intelektuálně příliš 

náročný, svůj obsah stavěl spíše na praktických radách, které měly usnadnit běžný život 

a chod domácnosti.
19

 Nicméně se mu i díky tomu, že první číslo bylo vytištěno 

v nákladu sto tisíc kusů a následně rozdáno v prodejnách novin a tržnicích,
20

mimořádně 

dařilo. Hvězda československých paní a dívek byla pravděpodobně nejúspěšnějším 

ženským časopisem v období před druhou světovou válkou a nejúspěšnějším 

časopiseckým titulem nakladatelství Melantrich.  

V nakladatelství Melantrich pak v letech 1928 až 1943 vycházelo ještě ženské 

periodikum Revue Eva, jež bylo jedním z dvanácti čtrnáctideníků, které v té době 

nakladatelství Melantrich vydávalo. Revue Eva by nejprve časopisem „moderní“ a 

později „vzdělané“ ženy, který vycházel v nákladu 18000 kusů.
21

 Nicméně dle 

Beránkové, Křivánkové a Ruttkaye, autorů třetího dílu Dějin žurnalistiky, je toto číslo 

                                                
15

 HECZKOVÁ, Libuše. Píšící minervy. Vybrané kapitoly z dějin české literární kritiky. Praha: Univerzita 
Karlova, Filosofická fakulta, ediční řada Mnemosyne, 2009, str. 241 
16

 BERÁNKOVÁ, Milena, Alena KŘIVÁNKOVÁ a Fraňo RUTTKAY. Dějiny československé žurnalistiky. 1. vyd. 
Praha: Novinář, 1984, str. 292 
17

 MASTNÁ, Naděžda. Revue Eva 1928 – 1932: literatura a výtvarné umění v dobové reprezentativní 
revue, reflexe proměn životního stylu. Brno, 2011. Diplomová práce. Masarykova universita. Vedoucí 
práce Mgr. Miroslav Jeřábek, Ph.D., str. 15 
18 tamtéž 
19 tamtéž 
20

 BULÁNEK, F. Spisovatel, novinář a člověk Jan Morávek. Praha: Melantrich, 1948, str. 208 
21

 BERÁNKOVÁ, Milena, Alena KŘIVÁNKOVÁ a Fraňo RUTTKAY. Dějiny československé žurnalistiky. 1. vyd. 
Praha: Novinář, 1984, str. 163 
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pravděpodobně nadsazené, jelikož existuje jen jediný zdroj těchto informací, a tím je 

archiv samotného nakladatelství.
22

 

Eva byla obsahově nejkvalitnějším prvorepublikovým kulturním periodikem 

sledujícím ženské emancipační trendy. Po celou dobu své existence přinášela informace 

z oblasti společensko-kulturního dění, prostřednictvím cestopisných reportáží 

seznamovala čtenářky se životem mimo hranice republiky, pěstovala v nich eleganci i 

sportovního ducha, poskytovala právní poradnu i rady pro domácnost.
23

 

 

1.3.2 Ženské časopisy od roku 1945 do roku 1989 

Druhá světová válka znamenala pro celý český tisk těžké časy. Spousta titulů 

byla pozastavena a média, která byla zachována, byla ze strany okupantů podrobena 

tvrdé cenzuře. Po skončení druhé světové války došlo k uvolnění, nicméně rok 1948 a 

únorový převrat znamenal pro český, respektive československý tisk další těžkou ránu. 

Rozhodnutí vymezit a poté povolit pouze „společensky prospěšné tituly“ a jejich 

povinné navázání na společenské organizace zamezily navýšení počtu titulů na 

prvorepublikové stavy.
24

 A netýkalo se to jen deníků, kterých před válkou v tehdejším 

Československu vycházelo téměř 150 a po roce 1945 jen jednatřicet. Týkalo se to i 

časopisů. 

Patřil mezi ně i časopis Vlasta, který byl prvním specificky ženským časopisem, 

který se v tehdejším Československu po válce objevil. Časopis Vlasta byl založený 

v roce 1947 Radou československých žen, ve které byla v té době i poslankyně Milada 

Horáková, jež se o vznik časopisu také výrazně zasadila. Název časopis dostal podle 

bojovnice ze starých pověstí a zároveň proto, že se ve jméně Vlasta objevuje slovo 

„vlast“. První šéfredaktorkou byla Nina Bonhardová a v prvním roce existence měla 

Vlasta náklad 100 000 výtisků. Cílem redakce bylo, aby se časopis stal čtenářkám 

přítelkyní. Objevovaly se v něm články o výživě, módě, byly v něm cestopisy, dopisy, 

                                                
22 tamtéž 
23 MASTNÁ, Naděžda. Revue Eva 1928 – 1932: literatura a výtvarné umění v dobové reprezentativní 
revue, reflexe proměn životního stylu. Brno, 2011. Diplomová práce. Masarykova universita. Vedoucí 
práce Mgr. Miroslav Jeřábek, Ph.D., str. 5 
24

 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha: Portál, 
2010, 310 s., xxxii s. obr. příl. ISBN 978-80-7367-698-8, str. 117 
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informace o nových filmech a divadelních hrách, ale také povídky a básničky a příloha 

Sluníčko sedmitečné pro děti.
25

   

Po převratu v roce 1948 se z časopisu Vlasta stal list Československého svazu 

žen. Obsah časopisu tak musel být v souladu s myšlenkami a stanovami 

Československého svazu žen. A ve stanovách se hned v prvním bodě mluvilo o tom, že 

„ČSSŽ na základě svých stanov uznává vedoucí úlohu KSČ, ve své činnosti vychází z 

jejího programu a přispívá k jeho realizaci. Svaz vystupuje jako mluvčí všech žen.“
26

  

Vlasta se tedy stala časopisem stojícím především na ideologických pozicích, 

s nástupem komunistického režimu do tohoto časopisu začala pronikat politická témata 

a některá čísla Vlasty obsahovala i politické projevy.
27

 Ve Vlastě se tak začaly 

objevovat příběhy uvědomělých žen – zasloužilých soudružek, uvědomělých svazaček, 

dojiček z JZD i údernic z továren. 

Mnoho článků ukazuje, že ženy se uplatňují v mužských povoláních a celkově 

jsou emancipované. Ve skutečnosti ale existovala dvojí směna žen – péče o domácnost a 

zároveň zaměstnání. Ve Vlastě z těchto let jsou zastoupeny ženy, které obojí zvládají, 

což ale ne vždy působí věrohodně.
28

 

Kromě toho se tu ale samozřejmě objevují články poskytující praktické rady a 

zabývající se běžným životem žen. V roce 1957 tak Vlasta rozebírala, zda ženy mají, či 

nemají nosit kalhoty, ale také přinášela informace o novinkách, které měly 

zaměstnaným ženám usnadnit život. Měly to být nejen prádelny, jesle a školky, ale také 

třeba mrazená jídla v hliníkových miskách nebo elektrické leštiče podlah, k jejichž 

realizaci ovšem nedošlo…. Úsměvně dnes působí reportáž z Varnsdorfu o tom, zda 

bude v obchodech dostatek silonových punčoch.
29

 

Pravidelně se objevovaly rady kosmetičky, lékařky i psycholožky, nezapomínalo 

se na recepty ani na zahrádkáře. Na stránkách Vlasty se cvičilo, vychovávaly se děti, 

probíraly se sňatky i rozvody, diskutovalo se o práci a kariéře, ale také se vtipkovalo 

                                                
25

 KOVAŘÍKOVÁ, Blanka. Z historie ženského časopisu Vlasta. In: Balady a romance Blanky 
Kovaříkové [online]. [cit. 2014-02-13]. Dostupné z: http://www.bkovarikova.cz/texty/zajimavosti/z-
historie-zenskeho-casopisu-vlasta.htm 
26

 Vlasta. Praha: Mona, 1990, č. 1. 
27

 OSVALDOVÁ, Barbora. Česká média a feminismus. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004, 158 
s. ISBN 80-7277-263-5, str. 52 
28 VAJSOCHROVÁ, Monika. Konstrukce femininity v časopise Vlasta v 60. letech 20. století. Praha, 2011. 
Bakalářská práce. Universita Karlova. Vedoucí práce PhDr. Hana Havelková, Ph.D., str.28 
29

 KOVAŘÍKOVÁ, Blanka. Z historie ženského časopisu Vlasta. In: Balady a romance Blanky 
Kovaříkové [online]. [cit. 2014-02-13]. Dostupné z: http://www.bkovarikova.cz/texty/zajimavosti/z-
historie-zenskeho-casopisu-vlasta.htm 
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a nahlíželo do budoucnosti. Dokud byla Vlasta jediným týdeníkem pro ženy, 

dosahovala neuvěřitelného nákladu – až 840 000.
30

 

Od roku 1968 pak vydávání časopisu Vlasta zastřešovalo nakladatelství a 

vydavatelství Mona, které bylo vydavatelským domem Ústředního výboru 

Československého svazu žen.
31

 Název Mona je odvozený od slovního spojení MOderní 

žeNA. Vydavatelství fungovalo do první poloviny 90. let 20. století a kromě týdeníku 

Vlasta vydávalo i další periodika určená pro ženy. 

Vydavatelství a nakladatelství Mona fungovalo i po převratu v roce 1989, v roce 

1992 se jeho vlastníkem stal VNU – Nizozemský svaz nakladatelů a původní 

vydavatelství a nakladatelství začalo fungovat pod názvem Mona, v.o.s., už jen jako 

vydavatelství. V roce 2002 se pak vydavatelství stalo součástí finské mediální skupiny 

SanomaWSOY a jeho název se změnil na Sanoma Magazines Praha. V roce 2011 pak 

došlo k dalším změnám a stalo se z něj vydavatelství Sanoma Media Praha.
32

 Na konci 

roku 2013 vydavatelství změnilo vlastníka. Finská společnost Sanoma vydavatelství 

prodala společnosti Astrosat, i přes změnu vlastníka ale zůstal zachovaný název.
33

 Na 

začátku roku 2014 pak do portfolia tohoto vydavatelství patřily tituly Dům&Zahrada, 

Fajn život, Chuť a styl, National Geographic, Překvapení, Story, Týdeník Květy, 

Praktická žena a již zmiňovaná Vlasta. A dále pak ještě 12 online titulů.
34

   

Vraťme se ale do poloviny padesátých let. Po časopisu Vlasta, který začal 

vycházet v roce 1947, začal v lednu roku 1949 vycházet časopis Žena a móda, který byl 

do roku 1989 prakticky jediným módním časopisem v totalitním Československu.
35

 I 

tento časopis, který měl podobu měsíčníku, od roku 1968 vycházel prostřednictvím 

vydavatelství Mona a jeho poslední číslo vyšlo v červenci 1995. Od roku 1950 pak toto 

vydavatelství vydávalo i měsíčník Praktická žena. 

Na Slovensku pak byl populární ženský časopis Dorka, který jako měsíčník 

začal vycházet v roce 1966 v nakladatelství Živena (od roku 2006 fungujícího pod 

                                                
30

 tamtéž 
31

 Mona. In: Encyklopedie CoJeCo [online]. 2000 [cit. 2014-02-13]. Dostupné z: 
http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=61207&title=MONA&s_lang=2 
32

 MAŇASOVÁ, Martina. Grafická podoba měsíčníku Žena a móda (1949–1995). Praha, 2012. Bakalářská 
práce. Universita Karlova. Vedoucí práce Mgr. Jaroslav Slanec, str. 4 
33

 mav. Prodej Sanomy je uzavřen, kupuje ji Astrosat. Mediaguru [online]. 2013 [cit. 2014-02-21]. 
Dostupné z:http://www.mediaguru.cz/2013/12/prodej-sanomy-je-uzavren-kupuje-ji-
astrosat/#.VJbPZsAM8 
34 Tištěné tituly. SANOMA. Sanoma: Mediální dům s nejdelší tradicí [online]. 2014 [cit. 2014-02-13]. 
Dostupné z: http://www.sanomamedia.cz/nase-tituly/tistene-tituly/ 
35

 MAŇASOVÁ, Martina. Grafická podoba měsíčníku Žena a móda (1949–1995). Praha, 2012. Bakalářská 
práce. Universita Karlova. Vedoucí práce Mgr. Jaroslav Slanec, str. 4 

http://www.mediaguru.cz/2013/12/prodej-sanomy-je-uzavren-kupuje-ji-astrosat/#.VJbPZsAM8
http://www.mediaguru.cz/2013/12/prodej-sanomy-je-uzavren-kupuje-ji-astrosat/#.VJbPZsAM8
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názvem Star Production). Periodikum s podtitulem „Dobré rady každému“ poté 

vycházelo na Slovensku dlouhá desetiletí, po revoluci se přejmenovalo na „Moderná 

Dorka“ a vycházelo až do jara 2009, kdy tento časopis po více než čtyřiceti letech na 

trhu nahradil nový titul Praktická Slovenka. Ke zrušení časopisu pravděpodobně 

přispěla i velmi nízká čtenost v posledních letech. V listopadu a prosinci 2008 se ho 

prodalo méně než osm tisíc kusů.
36

 

Od osmdesátých let dvacátého století se potom ze zahraničí začaly kromě deníků 

komunistických stran dovážet i vybrané západní tituly, například časopis Burda (poté, 

co časopis začal vycházet i v ruské mutaci). Prodávány ale byly pouze v několika 

vybraných prodejnách.
37

 

 

1.3.3 Historie ženských časopisů od roku 1989 do současnosti 

Rok 1989 znamenal další obrovské změny ve struktuře českého, respektive 

československého tisku, které se logicky dotkly i časopisecké produkce. Řada titulů 

zanikla, některé byly obnoveny, jiné pokračovaly ve své existenci i po převratu, ale 

především jich spousta nových vznikla. Josef Benda ve své práci Vlastnictví 

periodického tisku v České republice v letech 1989-2006 uvádí, že po roce 1989 vznikly 

desítky, ne-li stovky nových lifestylových časopisů pro ženy, rodinu, mládež a 

domácnost. A vůbec největší množství titulů dle něj vzniklo na počátku devadesátých 

let dvacátého století.
38

 

První roky po revoluci (Benda toto období ohraničuje rokem 1992) byly ve 

znamení masového zakládání nových časopisů, které do tisku posílali převážně čeští 

vydavatelé. Zároveň se ale na českém, respektive československém trhu velmi rychle 

objevují i časopisy, jež jsou často jen (špatně) přeloženými mutacemi zahraničních 

titulů. Mezi tato periodika můžeme na začátku devadesátých let zařadit například tituly 

Tina, Burda, ale i - mezi mladými dívkami - oblíbené Bravo. Na trh zároveň vstupují i 

                                                
36

 KOČIŠEK, Lukáš. Po dlhých desaťročiach zanikol časopis Dorka. Nahradila ho Praktická 
Slovenka. Medialne.trend.sk[online]. 2009 [cit. 2014-02-13]. Dostupné z: 
http://medialne.etrend.sk/tlac/po-dlhych-desatrociach-zanikol-casopis-dorka-nahradila-ho-prakticka-
slovenka.html 
37 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha: Portál, 
2010, 310 s., xxxii s. obr. příl. ISBN 978-80-7367-698-8, str. 339 
38

 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989-2006. Praha: Karolinum, 
2007, 273 s. ISBN 978-80-246-1387-1, str. 177 
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zahraniční vydavatelé. Dokonce tady platí, že v oblasti časopisecké produkce došlo ke 

vstupu zahraničních majitelů na český trh dříve než v oblasti českého denního tisku.
39

 

Zahraniční majitelé pak na českém trhu v letech 1993 až 2000 získávají stále 

větší a výraznější podíl. V těchto letech došlo k přechodu vlastnictví českých 

vydavatelství či jednotlivých časopiseckých titulů do majetku zahraničních společností, 

které postupně rozvíjely svá portfolia, a to jak doplňováním o další překlady svých 

zahraničních titulů, tak nakupováním úspěšných českých magazínů. Ty dále 

diverzifikovaly a neúspěšné tituly prodávaly či zastavovaly jejich vydávání.
40

  

V letech 2001 až 2006 pak dle Bendy probíhá konsolidace vlastnictví. Některá 

vydavatelství se začínají specializovat jen na jeden segment trhu a dále diverzifikovat 

svá portfolia.
41

 V dalších letech pak probíhá vzájemné pohlcování jednotlivých 

vydavatelských domů navzájem – a dříve vnitřně i navenek velmi členitý časopisecký 

trh s velmi nejasnou vlastnickou strukturou je dnes ovládaný hlavně několika velkými 

společnostmi, jež pod s sebou sdružují většinu hlavních a nejčtenějších časopiseckých 

titulů. Můžeme mezi ně zařadit například vydavatelství Bauer Media, vydavatelství 

Burda Praha a Astrosat Medoa (které na konci roku 2013 odkoupilo od finské 

společnosti značku Sanoma Magazines Praha a začlenilo ji pod sebe). Toto je hlavní 

trojice, jež z velké části ovládá český časopisecký trh, včetně trhu s ženskými časopisy.  

Jedním z prvních zahraničních investorů, který po roce 1989 vstoupil na český 

trh, byl německý koncern Hubert Burda Media Holding, který v Praze založil v roce 

1991 dceřinou společnost Burda Praha. Ta pak v témže roce začíná v segmentu časopisů 

určených spíše pro ženy vydávat módní časopis Burda. 

V roce 1995 pak nabídku ženských titulů tohoto vydavatelství rozšiřuje časopis 

Katka, který ale nicméně ještě v tomto roce mutuje část svého obsahu ze zahraničních 

předloh a není tak v přímém kontaktu s českými reáliemi.
42

 V roce 1994 pak začíná 

vycházet časopis Anna a v roce 2000 vstupuje společnost Burda Praha na český trh 

s časopisem specializovaným na ženy-matky, Betynka. A v roce 2002 pak přidává ještě 

titul Svět ženy. Na začátku roku 2014 pak na svých internetových stránkách v sekci 

Časopisy pro ženy uvádí kromě těchto titulů ještě časopisy Joy, Můj příběh, Marie 

Claire, InStyle a speciály běžně vydávaných časopisů. 

                                                
39 tamtéž, str. 180 
40 tamtéž, str. 176 
41

 tamtéž, str. 176 
42

 OSVALDOVÁ, Barbora. Česká média a feminismus. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004, 158 
s. ISBN 80-7277-263-5, str. 74 
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Od června 2011 je pak skrze vlastnickou strukturu, tedy přes německý koncern 

Burda, s Burdou Praha propojena společnost Burda Media 2000, které zahrnuje tituly, 

které do poloviny roku 2011 vycházely pod hlavičkou vydavatelství Hachette 

Filipacchi. Německý koncern Burda totiž dokoupil 51% podíl ve společnosti Hachette 

Filipacchi 2000, která produkovala časopisy Elle, Marianne, Maxim nebo Apetit.
43

  

Další velkou zahraniční společností, která záhy po revoluci vstoupila na český 

trh, byla německá společnost Heinrich Bauer Verlag KG, která se na našem trhu poprvé 

objevila v roce 1991 a ještě téhož roku začala vydávat časopis Bravo. V segmentu 

ženských časopisů se poprvé objevila v roce 1992 s časopisem Tina, jež, podobně jako 

časopis Katka vzniklý o tři roky později a mnoho jiných časopisů, stál minimálně ve 

svých počátcích z velké části na překladech článků převzatých ze zahraničních mutací.  

V roce 1994 přichází na trh se čtrnáctideníkem Žena a život. V roce 1996 pak 

následuje společenský týdeník Rytmus života a pro ženy Chvilka pro tebe. V roce 1997 

začíná vycházet časopis Napsáno životem a v roce 2001 Čas na lásku. Portfolio 

doplňuje v roce 2003 ještě časopis Claudia. Dnes (tj. na počátku roku 2014) vydává 

vydavatelství Bauer Media v.o.s. zhruba tři desítky časopiseckých titulů. 

Od října 2012 pod něj (respektive pod jeho část Bauer Media Praha) potom 

spadají i tituly, které do té doby vycházely ve vydavatelstvích Stratosféra a Hearst-

Stratosféra. Pod Bauer Media tak spadají i exkluzivní ženské a společenské časopisy 

jako Harper´s Bazaar, Dolce Vita nebo Esquire.
44

 Bauer Media jsou tak pravděpodobně 

vůbec největším časopiseckým vydavatelstvím, které na českém trhu aktuálně působí.  

Dalším, kdo po revoluci vstoupil na nově vzniklý trh, byla nizozemská 

společnost VNU, která do československého časopiseckého prostoru vstoupila 

prostřednictvím dceřiné společnosti VNU Magazines Group International B.V. V létě 

roku 1992 odkoupila nadpoloviční jednapadesátiprocentní podíl od Ústředního výboru 

českého svazu žen ve vydavatelství Mona spol. s.r.o., které i po revoluci pokračovalo ve 

vydávání časopisů Vlasta a Praktická žena. O dva roky později pak nizozemská 

společnosti koupila i zbylých 49 procent vydavatelství a stala se jediným vlastníkem. 

                                                
43 AUST, Ondřej. Českou pobočku časopiseckého vydavatelství Hachette Filipacchi dokoupila 
Burda. Mediář [online]. 2011 [cit. 2014-02-13]. Dostupné z: http://www.mediar.cz/ceskou-pobocku-
casopiseckeho-vydavatelstvi-hachette-filipacchi-dokoupila-burda/ 
44

 AUST, Ondřej. Bauer Media kupuje konkurenční vydavatelství Stratosféra a Hearst-
Stratosféra. Mediář [online]. 2012 [cit. 2014-02-13]. Dostupné z: http://www.mediar.cz/bauer-media-
kupuje-konkurencni-vydavatelstvi-stratosfera-a-hearst-stratosfera/  
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V roce 1994 rozšiřuje portfolio vydávaných časopisů o společenský týdeník Story a 

v roce 1996 začíná vydávat spíše na ženy orientovaný časopis Překvapení.  

O další rok později, v roce 1997 pak tato nizozemská skupina kupuje i 

vydavatelství Kwěty české s.r.o., které vzniklo těsně po revoluci a které vydávalo i 

oblíbený týdeník Květy. Po dalších změnách vlastnických struktur v roce 2002 mění 

společnost název na Sanoma Magazines Praha, později pak na Sanoma Media Praha a 

do konce roku 2013 je součástí portfolia finské společnosti Sanoma-WSOY, druhé 

největší skandinávské mediální skupiny, která pod sebou ve zhruba dvaceti zemích 

Evropy sdružuje tři stovky konzumně zaměřených časopisů.
45

 Na konci roku 2013 se 

Sanoma Magazines Praha po odkupu nadpolovičního podílu stávají součástí společnosti 

Astrosat Media.  

 

1.4 Aktuální situace na trhu s ženskými časopisy 

Segment ženských časopisů je na českém časopiseckém trhu, společně se 

společenskými časopisy, jedním z nejzastoupenějších a jeho vývoj probíhá 

nejdynamičtěji.
46

 Hlavním trendem posledních let je získávání nových čtenářů pro nově 

zavedené týdeníky, které jsou levné a pro čtenáře snadno dostupné.
47

 Což je logické, 

protože nemalou, respektive vůbec hlavní část příjmů časopisů tvoří příjmy z inzerce. A 

čím větší masu čtenářů může vydavatel nabídnout, tím větší finanční prostředky 

z prodeje inzerce získá. 

Vzhledem k neustále se měnícím vlastníkům, vzájemným fúzím, i vzhledem 

k tomu, že v systémech, jež monitorují čtenosti, nejsou zaregistrovaní všichni 

vydavatelé a tudíž všechny ženské časopisy, není snadné říci, kolik ženských časopisů 

v Česku aktuálně vychází. 

Kompletní přehled by měla poskytovat Evidence periodického tisku, jež funguje 

pod správou ministerstva kultury. Ženské časopisy jsou tu nicméně zahrnuty do 

kategorie „Časopisy pro ženy, nebo pro muže a tiskoviny rodinného typu. V této sekci 

pak ministerstvo kultury eviduje k počátku roku 2014 rovných 680 titulů – jsou mezi 

nimi ale zahrnuté i tituly, jejichž vydávání bylo pozastaveno, nebo dokonce už 

                                                
45 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989-2006. Praha: Karolinum, 
2007, 273 s. ISBN 978-80-246-1387-1, str. 189 
46

 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989-2006. Praha: Karolinum, 
2007, 273 s. ISBN 978-80-246-1387-1, str. 188 
47 tamtéž 
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ukončeno. Stejně tak není možné blíže rozklíčovat, jaké je v této sekci zastoupení ryze 

ženských časopisů. 

Bližší a aktuálnější přehled o nejvýznamnějších, protože nejprodávanějších a 

nejčtenějších ženských časopisech poskytuje Kancelář ověřování nákladu, ABC ČR, 

která v České republice ověřuje náklady tisku už od roku 1993. Tento systém k počátku 

roku 2014 zahrnoval tři základní kategorie ženských časopisů a v nich celkem třicet dva 

časopiseckých titulů. V kategorii Časopisy pro ženy bylo šestnáct titulů, v kategorii 

Časopisy životního stylu pro ženy dvanáct titulů a v kategorii Časopisy pro ženy – čtení, 

křížovky a soutěže potom čtyři časopisecké tituly. 

Podobná čísla pak uvádí i Unie vydavatelů, která ve stejně rozčleněných 

kategoriích uvádí v kategorii Časopisy pro ženy patnáct titulů, v kategorii Časopisy 

životního stylu pro ženy devět titulů a v kategorii Časopisy pro ženy – čtení, křížovky, 

soutěže čtyři tituly. V obou systémech jsou zahrnuty největší české vydavatelské domy, 

v obou systémech jsou zastoupeny nejčtenější ženské časopisy. 

 

1.4.1 Náklady a čtenosti ženských časopisů v Česku 

Jak už bylo řečeno v předchozí kapitole, náklady jednotlivých (nikoli však 

všech) časopisů v Česku sleduje od roku 1993 Kancelář ověřování nákladu, ABC ČR. 

Čtenost jednotlivých titulů potom sleduje taktéž zmiňovaná Unie vydavatelů. 

Z informací dostupných na webových stránkách těchto dvou institucí, jsem vyhodnotila 

nejčtenější české ženské časopisy (ty, které jsou zahrnuty do těchto průzkumů) a 

zároveň zjistila jejich čtenost. 

Čísla jsou nejaktuálnější možná k lednu 2014 – tj. jde o údaje z listopadu 2013. 

Zároveň zachovávám dělení obou institucí na Časopisy pro ženy a Časopisy životního 

stylu pro ženy. 

V kategorii Časopisy pro ženy a zároveň i celkově v celém segmentu ženských 

časopisů je nejčtenější týdeník Blesk pro ženy, jež měl v listopadu 2013 pět set padesát 

tisíc čtenářů. Je to nicméně poměrně výrazný meziroční pokles, protože v listopadu 

2012 měl časopis Blesk pro ženy 617 tisíc čtenářů. Vytištěný náklad byl potom 262 398 

výtisků, prodaných jich bylo 160 624.  

Sám sebe tak časopis Blesk pro ženy, který začal vycházet v roce 2004, na svých 

webových stránkách označuje za nejprodávanější a nejčtenější ženský týdeník. Každý 

týden se v něm objevují jak nadčasové rady a nápady, tak aktuální témata, která se 
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týkají žen, partnerských vztahů, módy a kosmetiky. Objevují se zde ale také čtenářské 

zážitky, soutěže a recepty. Za velkou oblíbeností, čteností a prodejností časopisu 

nicméně pravděpodobně stojí i jeho cena. Blesk pro ženy patří v segmentu ženských 

časopisů k nejlevnějším, jedno vydání stálo v lednu 2014 pouhých 11 korun. 

Blesk pro ženy přeskočil v kategorii ženských časopisů Chvilku pro tebe, která 

byla ještě v listopadu 2012 se 655 tisíci čtenáři nejčtenějším ženským časopisem. 

Nicméně v listopadu 2013 už výzkumy Unie vydavatelů hovoří pouze o 546 tisících 

čtenářích. Chvilka pro tebe tak v posledním roce zaznamenala ještě výraznější propad 

než Blesk pro ženy. Vytištěný náklad byl v listopadu 2013 rovných 139 270 výtisků, 

prodaný náklad je 94 786 výtisků.  

Chvilka pro tebe má výrazně delší historii než Blesk pro ženy, na trhu se 

objevila už v roce 1996 a patří do portfolia Bauer Media. Sama sebe na webových 

stránkách stále – i navzdory v lednu 2014 aktuálním číslům – označuje za nejčtenější 

ženský titul v ČR.
48

 Charakterizuje ji velké množství soutěží o ceny – část časopisu je 

tvořena křížovkami, osmisměrkami a kvízy. V jejím obsahu jsou i osudy samotných 

čtenářů, které doplňují názory odborníků na danou problematiku. V časopise jsou i 

pravidelné rubriky týkající se životního stylu, módy, kosmetiky nebo cestování.
49

  

Třetí pozice v kategorii ženských časopisů patří měsíčníku Svět ženy. Ten jako 

jediný z trojice nejčtenějších zaznamenal v meziročním srovnání listopad 2012 a 

listopad 2013 nárůst čtenářů, ač jen minimální. Společně s ním v této kategorii 

zaznamenal nárůst čtenářů už jen časopis Tina. V listopadu 2012 byla čtenost měsíčníku 

Svět ženy 430 tisíc čtenářů, v listopadu 2013 pak 437 tisíc čtenářů. Tištěný náklad pro 

listopad 2013 činil 192 tisíc výtisků, prodaný náklad je 118 089 výtisků. 

Svět ženy začal vycházet v roce 2002. Ač už svým názvem tento měsíčník 

deklaruje, že spadá do kategorie ženského tisku, na svých internetových stránkách 

uvádí, že není jen časopisem pro ženy, ale i pro jejich partnery a rodinu.
50

 Funguje jako 

rádce, kdy se pokouší řešit problémy čtenářek, které do redakce píší. Časopis radí 

v otázkách práva, financí, sexu, vztahů, ale i v oblasti kosmetiky, životního stylu a 

                                                
48 Chvilka pro tebe. BAUER MEDIA. Bauer Media: Časopisy [online]. 2010 [cit. 2014-02-13]. Dostupné z: 
http://www.bauermedia.cz/casopisy/chvilka-pro-tebe/ 
49

 tamtéž 
50

 Svět ženy. VYDAVATELSTVÍ BURDA. Hubert Burda Media: Svět ženy [online]. 2014 [cit. 2014-02-13]. 
Dostupné z: http://www.burda.cz/portrety/svet_zeny/4660/svet_zeny.html 
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módy. Přináší nové tipy, nápady a rady kulinární, kosmetické, zdravotní, módní i 

výchovné.
51

 

Další data pak uvádím v tabulce č.1. Tištěný a prodaný náklad jsou data 

z listopadu 2013.   

 Čtenost a náklady časopisů z kategorie Ženské časopisy 

Titul 
Čtenost 

11/2012 

Čtenost 

11/2013 
Tištěný náklad 

Prodaný 

náklad 

Betynka 111000 72000 27000 16420 

Blesk pro ženy 617000 550000 262398 160624 

Burda 65000 61000 17000 10598 

Claudia 192000 139000 76 008 52586 

Čas na lásku 72000 69000 29331 18343 

Chvilka pro 

tebe 
655000 546000 139270 94786 

Katka 416000 303000 77250 48241 

Maminka 111000 126000 64550 37008 

Napsáno 

životem 
186000 174000 55689 36854 

Paní domu 58000 45000 30352 22362 

Praktická žena 143000 109000 28180 18388 

Překvapení 326000 264000 71331 50311 

Svět ženy 430000 437000 192000 118089 

Tina 258000 269000 99974 69842 

Vlasta 290000 282000 55836 41053 

Tabulka 1: Čtenost a náklady z kategorie Ženské časopisy 

                                                
51 tamtéž 
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V kategorii časopisů, jež jsou označovány jako Časopisy životního stylu pro 

ženy, je nejčtenějším periodikem časopis Žena a život, který měl v listopadu 2013 

zhruba 441 tisíc čtenářů. Jde o další z titulů, kterému čtenost meziročně vzrostla. 

V listopadu 2012 měl tento časopis 373 tisíc čtenářů.  

Žena a život je čtrnáctideník, který vydává vydavatelství Bauer Media. Jde o 

lifestylový časopis, který je určený ženám ve věku 25 až 45 let.
52

Vydavatel tvrdí, že jde 

o jeden z mála českých časopisů pro ženy, který dokáže kombinovat prvky světových 

trendů s českou realitou, a to nejen v módě a kosmetice, ale i ve vaření, dekoru a 

podobně.
53

 V časopise se objevují nejen rozhovory se známými osobnostmi, ale i 

s odborníky z nejrůznějších oblastí. A velká obliba u čtenářek je prý dána koncepcí, jež 

má podobu původních publicistických textů, které se snaží zmapovat současný život 

moderní ženy pomocí autentických příběhů.
54

 

Druhým nejčtenějším časopisem v této kategorii je časopis Glanc, který vydává 

Astrosat Media. Náklad tohoto čtrnáctideníku meziročně v období listopad 2012 a 

listopad 2013 poklesl z 227 tisíc čtenářů na 191 tisíc čtenářů. Tištěný náklad v listopadu 

2013 byl 61663 výtisků, prodaný náklad 35682 výtisků. Glanc sám sebe charakterizuje 

jako časopis pro tři generace žen a v jeho obsahu se objevují jak zajímavosti ze života 

slavných, tak módní, kosmetické a designové trendy.
55

   

Třetím nejčtenějším časopisem životního stylu pro ženy je časopis Elle, jehož 

první číslo vyšlo v České republice v dubnu roku 1994. Elle měl v listopadu 2013 

čtenost 179 tisíc čtenářů, což je o pět tisíc čtenářů méně než v listopadu 2012. Tištěný 

náklad v listopadu 2013 byl 67350 výtisků, prodaný náklad 48677 kusů výtisků. 

Jde o měsíčník, který vychází ve vydavatelství Burda Media a který u nás 

vychází na základě zahraniční licence a je u nás domestikovaný. Redakce musí ctít 

grafickou a vizuální podobu zahraniční předlohy a stejně tak i určitou politiku a 

směřování časopisu. Elle je dnes považovaný za největší světový módní časopis, 

vychází ve třiceti devíti jazykových verzích ve zhruba šedesáti zemích světa.
56

  

                                                
52

 Žena a život. BAUER MEDIA. Bauer Media: Časopisy [online]. 2010 [cit. 2014-02-13]. Dostupné z: 
http://www.bauermedia.cz/casopisy/zena-a-zivot/ 
53 tamtéž 
54 tamtéž 
55 Glanc. ASTROSAT. Astrosat: Naše tituly [online]. 2014 [cit. 2014-02-13]. Dostupné z: 
http://www.astrosat.cz/glanc/ 
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 Magazines: Si Elle Lit Elle Lit Elle. Time Magazine [online]. 1994 [cit. 2014-02-13]. Dostupné z: 
http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,871121-1,00.html 
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Další data pak uvádím v tabulce č.2. Tištěný a prodaný náklad jsou data 

z listopadu 2013 

 
Čtenost a náklady časopisů v kategorii Časopisy životního stylu pro 

ženy 

Titul 
Čtenost 

11/2012 

Čtenost 

11/2013 
Tištěný náklad 

Prodaný 

náklad 

Dieta 121000 92000 51200 25341 

Elle 184000 179000 67350 48677 

Glanc 227000 191000 61663 35682 

In Style 87000 63000 34000 19044 

Joy 203000 167000 51000 23125 

Marianne 158000 175000 94500 59358 

Marie Claire 40000 40000 35000 18217 

Moje 

psychologie 
131000 122000 36550 22449 

Žena a život 373000 441000 85149 51203 

Tabulka 2: Náklady a čtenosti časopisů z kategorie Životního stylu pro ženy 

Nicméně je třeba poznamenat, že kategorie Ženské časopisy a Časopisy 

životního stylu pro ženy se ne ve všech případech překrývají. Časopis Žena a život je 

v případě Unie vydavatelů zařazený mezi Časopisy životního stylu pro ženy, ABC ČR ji 

má zařazenou mezi ryze Ženskými časopisy. Časopis Dieta uvádí Unie mezi časopisy 

Životního stylu pro ženy, ABC ČR ji řadí mezi časopisy o zdraví. 

U titulů Cosmopolitan, Harper´s Bazaar, Jackie, Kondice a Luxury Guide je 

možné dohledat tištěný a prodaný náklad, nicméně neobjevují se v auditech Unie 

vydavatelů, které zkoumají čtenosti jednotlivých titulů.  

 Tištěný a prodaný náklad dalších titulů 

Titul Tištěný náklad Prodaný náklad 

Cosmopolitan 41000 23658 

Harper´s Bazaar 36000 21321 
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Jackie 21000 12900 

Kondice 31700 20834 

Luxury Guide 17000 364 

Tabulka 3: Náklady titulů, které se neobjevují v auditech Unie vydavatelů. 

Na základě dostupných dat, která zahrnují většinu nejprodávanějších a 

nejčtenějších ženských titulů v Česku, můžeme usuzovat na to, že čtenost jednotlivých 

titulů ve většině případů meziročně klesla. Což možná souvisí s tím, co už jsem 

v předchozích kapitolách uváděla. Trendem poslední let je získávání nových čtenářů pro 

nově zavedené týdeníky, které jsou levné a pro čtenáře snadno dostupné.
57

 Čtenáři mají 

k dispozici více titulů a přecházejí od zavedených časopisů k novým titulům. Nicméně 

jde o pouhou domněnku, jež nemám nijak podloženou. 

 

1.4.2 Ženské časopisy ze socioekonomického hlediska 

Segment ženských časopisů není homogenní. Naopak. Tak jako není homogenní 

publikum, které se liší pohlavím (časopisy pro ženy čtou, ač v menší míře, i muži), 

věkem, ale i svým socioekonomickým postavením, tak nejsou homogenní ženské 

časopisy.  

Podle rozsáhlého výzkumu Market&Media&Lifestyle, který kombinuje mediální 

informace, nákupní chování a životní styl a který zahrnuje občany ČR ve věku od 14 do 

79 let a zároveň je téměř jednotný i v mezinárodním měřítku, můžeme české 

domácnosti rozdělit do pěti socioekonomických tříd,
58

 dle takzvané ABCD klasifikace. 

Jednotlivé třídy potom můžeme charakterizovat takto: 

Třída A – je to nejvýše postavená třída ve společnosti. Patří sem rodiny 

s nejvyššími příjmy a nejvyšším životním standardem. Patří sem rodiny ředitelů velkých 
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 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989-2006. Praha: Karolinum, 
2007, 273 s. ISBN 978-80-246-1387-1, str. 188 
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 ABCD klasifikace socioekonomického postavení se používá v oblasti marketingových výzkumů již více 
než dvacet let. Vzhledem k tomu, že jednotlivé státy i agentury vycházely v minulosti z vlastní koncepce 
ABCD klasifikace, vznikla již v osmdesátých letech na půdě ESOMAR snaha o harmonizaci. Tato 
harmonizace nebyla ještě zcela dokončena, ale převážná část evropských zemí vychází z doporučení 
ESOMAR, které říká, ze kterých otázek klasifikaci odvozovat a jaký postup pro toto odvození zvolit. 
Zařazení do ABCD tříd (A až E) vychází ze zařazení hlavy domácnosti, tedy osoby, která dělá rozhodnutí o 
nejdůležitějších věcech v domácnosti, jako například nákup automobilu. Pokud tuto osobu nelze 
jednoznačně určit, považuje se za hlavu domácnosti osoba s nejvyšším příjmem v domácnosti. Podle 
toho, do které skupiny je zařazena hlava domácnosti (HD), jsou zařazeni také všichni ostatní členové této 
domácnosti. Více na: http://strategie.e15.cz/zpravy/abcd-klasifikace-ve-vyzkumu-market-media-
lifestyle#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink 
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podniků, podnikatelů, top manažerů, vedoucích pracovníků státní správy a dalších 

vysoce postavených specializovaných odborníků. 

Třída B – vyšší střední třída. Jsou to rodiny s nadprůměrnými příjmy a 

nadprůměrným životním standardem. Patří sem vyššího managementu, náměstků 

generálních ředitelů, vedoucích odborů a úseků s více než šesti zaměstnanci, středních 

podnikatelů, vedoucích odborů ve státní správě, vedoucích pracovníků na okresní 

úrovni, vyšší management a odborníky. 

Třída C – střední třída. Jde o rodiny s průměrnými příjmy a průměrným životním 

standardem. Patří sem rodiny středního managementu, vedoucích pracovníků s méně 

než šesti pracovníky, úředníků státní správy, státních zaměstnanců, malých podnikatelů 

a živnostníků, nižších odborníků (techniků), administrativních pracovníků.  

Třída D – nižší střední třída. Patří sem rodiny s průměrnými až mírně 

podprůměrnými příjmy. Patří sem rodiny zaměstnanců, úředníků, nižšího technického 

personálu, kvalifikovaných dělníků atp. 

Třída E – nejnižší třída. Sem patří rodiny s podprůměrnými příjmy, tedy rodiny 

nekvalifikovaných dělníků, nižších techniků, pomocných pracovních sil. Jde často o 

rodiny ekonomicky neaktivní, tedy o rodiny nezaměstnaných, starobních důchodců a 

podobně.
59

 

Dle tohoto členění pak můžeme rozdělit i ženské časopisy – na exkluzivní 

časopisy určené pro nejvyšší a vyšší střední třídu, přes časopisy určené pro střední třídu 

až po „lowcostové“ tituly, které jsou určené pro nižší střední a nejnižší třídu.  

Dle ABCDE klasifikace jsou některé z ženských časopisů zařazeny do jedné, ale 

i do dvou nebo tří tříd zároveň. Zařazení jednotlivých časopisů do jednotlivých tříd se 

pak odvíjí od jejich ceny, ale i od obsahu, který se v nich objevuje. Některé z časopisů 

se jednoznačně profilují samy (Luxusní čtvrtletník Luxury Guide, který patří do 

portfolia stejnojmenného vydavatelství, je určen – podle popisu na svých webových 

stránkách - pro všechny náročné čtenáře, kteří rádi obohatí svůj životní styl.
60

), jiné jsou 

zařazeny do té které konkrétní skupiny na základě několika faktorů. Základní rozdělení 

ženských časopisů do jednotlivých socioekonomických skupin poskytují například 

marketingové agentury. Veřejně ji potom poskytuje agentura Blue Light.  

                                                
59 KOVAŘÍKOVÁ, Erika. ABCD klasifikace ve výzkumu Market&Media&Lifestyle. Strategie.cz [online]. 
2007 [cit. 2014-02-13]. Dostupné z: http://strategie.e15.cz/zpravy/abcd-klasifikace-ve-vyzkumu-market-
media-lifestyle#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink 
60

 Luxury Guide. Magaziny.cz: České časopisy [online]. 2014 [cit. 2014-02-13]. Dostupné z: http://luxury-
guide.magaziny.cz/ 
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V následující tabulce č. 3 uvádím socioekonomické členění časopisů, které se 

objevují v auditech Unie vydavatelů a Kanceláře ověřování nákladu. S výjimkou titulů 

Bettynka, Claudia, Čas na lásku, Napsáno životem, Paní domu, In Style a Joy, které 

tento přehled neobsahuje. 

Název titulu Socioekonomická klasifikace 

Blesk pro ženy C,D,E 

Burda C,D 

Cosmopolitan A,B,C 

Dieta B,C 

ELLE A,B,C 

Glanc B,C 

Harper´s Bazaar A,B,C 

Chvilka pro tebe C,D,E 

Katka  C,D,E 

Luxury A 

Maminka B,C,D 

Marianne A,B,C 

Marie Claire A,B,C 

Moje psychologie B,C 

Praktická žena C,D 

Překvapení C,D,E 

Svět ženy B,C,D 

Tina C,D,E 

Vlasta C,D 

Žena a život B,C 

Tabulka 4: Dělení ženských časopisů podle socioekonomických faktorů na 

jednotlivé třídy 

 

Nejpočetnější kategorií je kategorie C, do které spadá 19 z 20 periodik. Jediným 

časopisem, který se v kategorii C, tedy v kategorii střední třídy neobjevuje, je časopis 

Luxury, čtvrtletník, který cílí pouze na skupinu s nejvyššími příjmy. Ve třídě C se ale 
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jinak potkávají jak luxusní a exkluzivní lifestylové měsíčníky, tak levné týdeníky, 

jejichž cena často nepřesáhne dvacet korun. 

Pro většinu periodik, která jsou zařazena do třídy A, pak platí, že jde o tituly, 

které bychom zařadily spíše než mezi Ženské časopisy mezi Časopisy životního stylu 

pro ženy. Jsou to časopisy, které patří k nejdražším v nabídce českých časopisů pro 

ženy. Nejlevnější je v třídě A časopis Marianne, který v lednu 2014 stál na novinovém 

stánku 64,90 korun, následuje ho časopis Marie Claire, který byl k dostání za 89,90 a 

pak časopisy Cosmopolitan, Elle a Harper´s Bazaar a Luxury, jejichž cena se pohybuje 

okolo sta korun českých. 

Pro časopisy z A třídy je potom typický i větší rozsah, který je ale zároveň 

úměrný tomu, kolik inzerce se v časopise na ten který měsíc objeví. Rozsah časopisu 

Cosmopolitan se pohybuje okolo 148 stránek, Harper´s Bazaar má rozsah od 148 do 224 

stránek, Marie Claire měla v lednu 2014 rozsah 172 stránek, rozsah čtvrtletníku Luxury 

je uváděný od 160 do 180 stránek.  

Na opačném konci jsou potom časopisy, které je možné zařadit do třídy E, tedy 

do kategorie periodik určených i pro nejnižší socioekonomickou vrstvu, pro rodiny 

s nejnižšími příjmy. Mezi tato periodika se řadí Blesk pro ženy, Chvilka pro tebe, 

Katka, Překvapení a Tina. Všechny tyto tituly mají společné některé faktory: Na rozdíl 

od třídy A, ve které byly převážně měsíčníky (s výjimkou Luxury, který je 

čtvrtletníkem), jde o týdeníky. Jejich rozsah je oproti předchozí popisované skupině 

poloviční až třetinový – Blesk pro ženy uvádí jako svůj rozsah v průměru 70 stran, 

Chvilka pro tebe 48 stran, Katka 60 stran, Překvapení 56 stran a Tina 52 stran. 

Na rozdíl od předchozí kategorie jsou tyto časopisy tištěné nikoli na kvalitní a 

silný papír, ale na papír podstatně slabší a méně kvalitní. Absentuje i přebal ze 

silnějšího materiálu. 

Zařazení do socioekonomické třídy E odpovídá i cena. Blesk pro ženy je v lednu 

2014 k dostání na stánku za 11 korun, Chvilka pro tebe stojí 22 korun, jako prodejní 

cena Katky se uvádí 11,99 korun, Překvapení uvádí jako cenu za jeden výtisk pořízený 

na stánku 22 korun a časopis Tina stojí 12 korun za výtisk.    

 

1.5 Členění časopisů dle vzniku 

Ženské časopisy na českém časopiseckém trhu můžeme rozdělovat i podle 

způsobu a de facto i doby jejich vzniku do několika kategorií. Způsobů dělení může být 
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více, nicméně já jsem se rozhodla pro dělení na časopisy tradiční, časopisy vzniklé na 

základě zahraniční licence, na časopisy překladové a nové tituly. 

 

1.5.1 Tradiční ženské časopisy 

Tuto kategorii zastupují na českém trhu jediné dva tituly. Jsou to časopisy Vlasta 

a Praktická žena, které oba dva byly na trhu k dostání už před rokem 1989 a které jako 

jediné dva tituly vycházejí i v současnosti. Vlasta začala vycházet v roce 1947 a je 

považována za jeden z vůbec nejstarších časopisů pro ženy moderního stylu, Praktická 

žena se na trhu objevila jako měsíčník o tři roky později, v roce 1950. 

Oba tituly po roce 1989 několikrát změnily vlastníka. Jde o tituly, které nejsou 

nijak úzce profilované, nemají úzce věkově a ani úzce socioekonomicky určenou 

cílovou skupinu. U Vlasty je často uváděno věkové rozpětí čtenářek mezi 30 až 59 

lety,
61

 Praktická žena má cílovou skupinu mezi ženami mezi 25 až 45 lety věku.
62

 Obě 

pak cílí – svým obsahem i inzercí – na skupinu žen, které spadají do střední a střední 

nižší třídy. 

Časopis Vlasta klade větší důraz na rodinu a objevují se v ní – logicky vhledem 

k široké cílové skupině – i generační témata. Její výhodou je stoprocentně domácí a 

původní obsah časopisu, který vytváří domácí česká redakce. Díky tomu je tak Vlasta – 

na rozdíl od jiných časopisů, které část obsahu mutují ze zahraničních předloh – 

v bližším vztahu s českými reáliemi a tedy i autentičtější a původní. Často tedy také 

supluje rodinný časopis typu Květy, protože je vzhledem k obsahu čtou i další členové 

domácnosti, nejenom ženy.
63

  

Oba dva tyto tituly je možné zařadit spíše mezi tituly určené starším čtenářkám. 

V jejich obsahu se tak objevují články o módě a vzhledu obecně, tyto časopisy ale řeší i 

partnerské problémy, včetně těch, které se týkají sexu, zaobírají se péčí o děti, zdravím, 

vařením i vedením domácnosti. Objevují se v nich ale i rady ohledně zahrádkaření 

horoskopy i křížovky.
64

 

Mimo to můžeme tvrdit, že jde o časopisy, které spadají spíše do 

konzervativního proudu. Ten představuje ženu jako matku a případně i babičku. Jako 

                                                
61 LightBlue: Profily časopisů. [online]. [cit. 2014-03-31]. Dostupné z: http://www.lightblue.cz/cs/profily-
casopisu 
62 tamtéž 
63

 OSVALDOVÁ, Barbora. Česká média a feminismus. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004, 158 
s. ISBN 80-7277-263-5, str. 74 
64 tamtéž 



   

 

28 

  

osobu, která se stará o rodinné zázemí a teplo krbu, o chod domácnosti a příliš 

nevybočuje z obrazu ženy-matky-pečovatelky.
65

 

 

1.5.2 Ženské časopisy vzniklé na základě zahraniční licence 

Tuto kategorii v Česku zastupují především exkluzivní měsíčníky, které bychom 

mohli zařadit do kategorie Časopisů životního stylu pro ženy. Jako první z nich se u nás 

v roce 1994 objevil měsíčních ELLE, který v roce 1996 následoval měsíčník 

Cosmopolitan a ve stejném roce v listopadu se na trhu objevil časopis Harper´s Bazaar. 

Což jsou pravděpodobně tři nejznámější a zásadní tituly z této kategorie ženských 

časopisů. 

Od předchozí kategorie tradičních titulů se tyto časopisy liší nejen způsobem 

vzniku, ale i postojem k otázce ženství a ženy. Zatímco tradiční české ženské tituly se 

zaměřují spíše na „tradiční role“ ženy. Tyto časopisy se obvykle proti „tradiční roli“, 

kterou by žena podle tradičních časopisů měla zastávat, staví.
66

  

Paradoxem nicméně je, že tento „emancipační“ tón mají spíše jen jednotlivé 

články a v konečném součtu je časopis jako celek možno chápat jako tradiční ženský 

časopis, který také klade důraz na „typická“ ženská témata, jako jsou móda, kosmetika, 

péče o zdraví, o rodinu a o děti.  

Zmíněné časopisy jsou určené spíše pro mladší čtenářky, než je hlavní cílová 

skupina tradičních časopisů. Čtou je mladší čtenářky, které by samy sebe nazvaly 

„moderními ženami“. Časopisy se mimo jiné ve velké části svých článků zaměřují na 

témata emancipace žen, sexu a užívání si života. Na jedné straně zařazují emancipační 

články, na straně druhé ale ve velké míře zveřejňují to, co ženy udržuje na pozici, proti 

které bojují.
67

  

Jak už bylo na předchozích řádcích řečeno, tyto „licenční“ časopisy začaly na 

český trh vstupovat až po převratu v roce 1989. Jejich podoba vychází z podoby 

zahraničních titulů a je stejná jako u zahraničních licencí. Musí být stejná. Obsah 

jednotlivých čísel je pak sestavený podle stejného vzorce, část obsahu občas bývá stejná 

pro několik různých zahraničních edic, část obsahu je ale určena jen pro konkrétní 

národní publikum a vytvořena přímo pro něj. Nedochází tak k odtržení od reality. 

                                                
65 MICHALCOVÁ, Anna. Vydavatelství Heinrich Bauer Verlag v České republice: rozbor společnosti a její 
kolekce časopisů. Praha, 2010. Bakalářská práce. Karlova universita. Vedoucí práce Doc. PhDr. Barbara 
Köpplová, CSc., str. 38 
66 tamtéž 
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Můžeme tak hovořit o tom, že jde o domestikované zahraniční tituly, které si na českém 

trhu našly své publikum.
68

 

 

1.5.3 Ženské překladové časopisy 

U této kategorie můžeme do značné míry hovořit o překryvu s kategorií 

zahraničních a u nás domestikovaných exkluzivních titulů. Nicméně zároveň se tyto dvě 

skupiny časopisů v mnohém liší. I proto jsem, stejně jako Barbora Osvaldová v díle 

Česká média a feminismus, vyčlenila tyto tituly zvlášť. 

Osvaldová jako (částečně) překladové tituly označuje například časopisy Katka
69

 

a Tina.
70

 Mohli bychom jich sem zařadit ale určitě více, zvláště z kategorie levných 

ženských časopisů s nižším nákladem, které vznikly v posledních letech a které nejsou 

zařazeny ani do veřejných přehledů Unie vydavatelů a Kanceláře ověřování nákladu.  

Překladové časopisy tedy obvykle spadají do kategorie levnějších časopisů, které 

překládají velikou část svého obsahu. Přeložit část obsahu ze zahraniční předlohy je pro 

ně levnější a jednodušší než vytvořit vlastní autentický obsah. Obsah těchto periodik a 

hlavně „příběhů čtenářek“ je tak často velmi vzdálený českým reáliím. Často je tak jen 

velmi těžko uvěřitelný. 

Jsou to časopisy, které nemají žádné globální jméno a pověst – tak jako je tomu 

třeba u ELLE nebo u Cosmopolitanu – tyto časopisy jsou mezi sebou snadno 

zaměnitelné, obsah je velmi podobný a ničím výjimečný a ani se nevymykající průměru 

těchto časopisů. 

Tyto časopisy se objevily také až po revoluci a zahraniční vlastníci, kteří na český, 

respektive československý, trh po revoluci vstoupili, na ně v prvních letech také sázeli. 

A jako nové a tedy i zajímavé produkty na trhu se tyto časopisy rychle uchytily a začaly 

                                                                                                                                          
67

 tamtéž 
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 BURTON, Graeme a Jan JIRÁK. Úvod do studia médií [online]. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2001, 
391 s. ISBN 80-85947-67-6, str. 318 
69

 Časopis Katka býval v době svého vzniku a několik měsíců po něm, opravdu překladový titul. Nicméně 
Pavla Totušková, šéfredaktorka v lednu 2014 k tomu říká: „Příští rok to bude dvacet let, co začal časopis 
Katka vycházet. Za tu dobu prošel celou řadou změn – grafických, obsahových i textových. Ano, na svém 
začátku byla většina článků do časopisů překládána z německé předlohy, která vycházela a stále vychází 
v Německu a jejímž vydavatelem je rovněž Burda International. Nyní však obsah časopisu Katka tvoří 
autorské články redaktorek a redaktorů. Časopis Katka je pro české ženy, pro české čtenářky a tomu 
musí odpovídat články i obsah časopisu.“  
70

 OSVALDOVÁ, Barbora. Česká média a feminismus. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004, 158 
s. ISBN 80-7277-263-5, str. 74 
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konkurovat i na trhu dlouhá léta zavedeným titulům. Týkalo se to například časopisu 

Tina, který začal velmi rychle konkurovat časopisu Vlasta. 

 

1.5.4 Nově vzniklé časopisy 

Pro český mediální trh v posledních letech platí, že klesá počet vydavatelů, klesá počet 

novinových titulů, ale narůstá počet časopisů, které na českém trhu vycházejí. Například 

v roce 2012 přibylo na českém časopiseckém trhu zhruba šedesát nových časopiseckých 

titulů – a mezi nejzastoupenější kategorie patřily kromě odborných revue, populárně 

historických a zeměpisných časopisů, kromě titulů, které jsou věnované cestovnímu 

ruchu, i ženské časopisy.
71

  

Trendem je postupná fragmentace trhu, která je ostatně patrná i u televize. Na 

jednu stranu tak vznikají levná a mezi s sebou snadno zaměnitelná periodika a na straně 

druhé vznikají i úzce specializované tituly, které jsou určené jen pro úzce 

specializovanou skupinu čtenářů, respektive čtenářek. Mezi netradiční a úzce 

specializované tituly patří například časopis Business Woman vydavatelství Choice 

Media, který je charakterizovaný jako první český titul, jež je určený ženám na 

vysokých manažerských pozicích, a jako první ženský časopis pro ženy a o ženách v top 

managementu.
72

  

 

1.6 Struktura čtenářské obce ženských časopisů 

Podle průzkumu čteností společnosti Media projekt z roku 2009 čte každá žena 

v České republice alespoň jeden ženský časopis. Vydavatelé nicméně odhadují, že jedna 

žena si průměrně kupuje dva až tři ženské časopisy a jeden konkrétní časopis potom čte 

zhruba 2,85 čtenářky.
73

 

Logicky platí, že ženské časopisy by svou podobou a obsahem měly přitahovat 

zejména ženské publikum a naopak, že mužské časopisy by podobným způsobem měly 

přitahovat publikum mužské, protože jak ženské, tak mužské časopisy jsou jedním 
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 VACKOVÁ, Kristina. Za rok skončila desetina vydavatelů. Strategie [online]. 2013 [cit. 2014-03-31]. 
Dostupné z: http://strategie.e15.cz/zurnal/za-rok-skoncila-desetina-vydavatelu-
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z mála typů médií, která jsou tak výrazně genderově vyhraněna.
74

 A to jak svou vizuální 

podobou, tak svým obsahem a celkovým pojetím textů i obrazového materiálu. Je sice 

pravda, že ženské časopisy mají převážně ženskou čtenářskou obec, jak tvrdí Barbora 

Osvaldová,
75

 muži nicméně nejsou v případě ženských časopisů úplně bezvýznamnou 

čtenářskou skupinou.  

Průzkum na toto téma provedla Zuzana Uhde a to pro Sociologický ústav 

Akademie věd ČR, s využitím dat, která Sociologický ústav zakoupil od společnosti 

Media projekt.
76

 V úvodním textu uvádí, že vzorek z roku 2005 zahrnoval 8750 

respondentů, z toho 4286 mužů a 4464 žen, jde tedy o omezené informace, které 

nakonec umožnily jen třídění prvního stupně.  

Nicméně tento průzkum potvrdil to, co už bylo uvedené v jedné z předchozích 

kapitol, která se zabývala čtenostmi jednotlivých titulů. Totiž to, že exkluzivní časopisy, 

tedy časopisy životního stylu pro ženy jsou méně čtené než levnější ženské časopisy.  

 

1.6.1 Struktura z hlediska pohlaví 

Co se týká rozvržení čtenářské obce z hlediska pohlaví, pak muži tvoří zhruba 

desetinu až pětinu všech čtenářů. Více jich je opět u klasických ženských časopisů, 

zastoupení mužů čtenářů ve čtenářských obcích exkluzivních časopisů je nižší – 

pohybuje se okolo hranice deseti procent. 

Což je logické. Klasické ženské časopisy – ať už je to Vlasta, Překvapení, Tina 

nebo Katka nabízejí širší tematický okruh témat, kterým se věnují, a v menší míře než 

exkluzivní lifestylové časopisy akcentují témata vysoké módy, luxusní kosmetiky a 

témat, jež se zabývají výhradně ženským světem. Naopak se v nich objevuje více 

„příběhů ze života“, křížovek, soutěží, ale i poraden nejrůznějšího druhu.  

Konkrétní čísla pak hovoří o poměru čtenářek a čtenářů takto: čtenářstvo  

časopisu Vlasta tvoří z 81 procent ženy a z 19 procent muži, u časopisu Žena a život je 

poměr procentuálního zastoupení žen a mužů 86:14, u časopisu Katka je to 87:13, u 
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časopisu Tina 84:16, u Blesku pro ženy 86:14, časopis Svět ženy čte 91 procent žen a 9 

procent mužů a časopis Claudia potom 84 procent žen a 16 procent mužů.  

Zajímavé je, že v opačném směru podobná čísla neplatí. Jak říká Zuzana Uhde, 

typicky mužské tituly čte podstatně méně žen, což je pravděpodobně dáno jejich velmi 

jednostranným a úzce specializovaným pojetím, které často používá i specifické 

jazykové prostředky.  

 

1.6.2 Struktura z hlediska věku a vzdělání 

Co se týká věkového složení publika, pak platí, že exkluzivní časopisy životního 

stylu pro ženy výrazně oslovují skupinu ve věku od 20 do 29 let, Cosmopolitan pak 

výrazně zasahuje i čtenářskou obec mladší 19 let, Marianne a Elle čtou ve větším počtu 

i čtenářky až do věku 59 let. Platí pro ně také to, že je nejvíce čtou ženy, které mají 

střední vzdělání s maturitou. Nejvíce čtenářek tyto exkluzivní tituly mají logicky 

v hlavním městě Praze, ale i – překvapivě vzhledem k socioekonomickým ukazatelům – 

v Moravskoslezském kraji. 

U ostatních ženských časopisů nelze hovořit o konkrétní skupině, která je 

konzumuje výrazně více. Oslovují rovnoměrně všechny skupiny bez ohledu na věk a 

vzdělání – s jednou výjimkou – tyto časopisy čte jen mizivé procento vysokoškolaček. 

A čtenost ženských časopisů je výrazně nižší i ve skupině podnikatelek a vedoucích 

zaměstnankyň.   

 

1.7 Vliv ženských časopisů na společnost 

Jak tvrdí Jirák a Köpplová - působení médií na společnost, ale i na jednotlivce, je 

zřejmý a nepopiratelný fakt podložený řadou empirických zjištění, nicméně výklad 

povahy tohoto vlivu je obtížný a možnost důkazu o jeho povaze namnoze 

nereálná.
77

Vliv médií na společnost tedy není snadno zjistitelný, není totiž možné 

oddělit vliv médií od vlivu ostatních složek našeho sociálního prostředí.  

Média jsou významnou společenskou institucí a jsou natolik provázána s dalšími 

institucemi, že jejich podíl na stavu společnosti či rozpoložení jedince prakticky není 

možné od společnosti izolovat a zkoumat samostatně.
78
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U ženských časopisů je potom ještě nutné brát v potaz fakt, že čtenářská obec je 

v jejich případě podstatně menší, než je například divácká obec hlavních televizních 

zpráv. Vzhledem k malému podílu čtenářské obce s ohledem na populaci České 

republiky tedy nelze vliv těchto médií na populaci České republiky přeceňovat, působit 

mohou spíše jako potvrzení vzorů přejatých jinými prostředky.
79

 

V souvislosti s působením médií můžeme také hovořit o krátkodobých a 

dlouhodobých dopadech jejich působení na jedince a společnost. U krátkodobých 

dopadů můžeme hovořit o takzvaných účincích (účinek médií odkazuje dle Jiráka a 

Köpplové častěji ke specifické reakci na určité typy nabízených obsahů, a to především 

k reakci bezprostřední a krátkodobé
80

) a to konkrétně účincích na konkrétního člověka. 

Naproti tomu stojí dlouhodobé (často trvalé a postupně se prosazující) dopady působení 

médií, jako je třeba podíl médií na formování představy o tom, která témata jsou pro 

společnost v dané době významná.
81

 Tady bychom mohli hovořit o vlivu módních 

rubrik na to, co ženy budou ve kterém období roku masově nosit, kosmetických rubrik 

na to, čím a jak se budou malovat, případně kulinářských nebo cestovatelských rubrik 

na to, co ženy budou vařit, případně kam budou cestovat. Opět je ale nutné 

připomenout, že vliv médií není možné oddělit od vlivu ostatních složek společnosti. 

Dále můžeme v souvislosti s vlivem médií hovořit o přímém a nepřímém 

působení médií, případně – a to je v případě (nejen) ženských časopisů velmi časté – o 

neplánovaném a plánovaném působení médií, kdy do plánovaného působení médií 

můžeme zařadit například účinky reklamy na spotřebitelské chování.
82

 

 

1.8 Vliv ženských časopisů na jedince  

Působení ženských časopisů na jedince je mediální působení na mikroúrovni, 

které se nicméně při masívním výskytu může promítnout v rovině celé společnosti. 

Nicméně je třeba znovu zopakovat, že čtenářská obec ženských časopisů v České 

republice není nikterak velká. 
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Zároveň je třeba podle McNaira vzít v potaz takzvaný polysémický potenciál 

sdělení, což je přístup k vysvětlení účinků médií, který se uplatňuje od poloviny 20. 

století. Znamená to, že o samotných sděleních není možné tvrdit, že mají pevný 

význam, který by bylo možné bez potíží vnést do mysli publika nějakou pomyslnou 

ideologickou podkožní injekcí. Hypotetická volnost interpretace tak znamená, že 

známe-li povahu prostředí, do nějž jsou sdělení vnášena, stojíme teprve na začátku 

chápání účinku médií. Bez této znalosti je užitečnost jakéhokoli výroku o účinku 

žurnalistiky do značné míry omezena.
83

  

Podle mediálního pedagoga Jamese Pottera je možné rozčlenit vliv médií a tedy i 

vliv ženských časopisů na člověka do pěti základních typů. Jde o působení médií, které 

má kognitivní povahu, jde o ovlivňování postojů, emocí, vyvolání fyziologických 

reakcí, ale i takzvané behaviorální účinky médií.
84

  

 

1.8.1 Působení kognitivní povahy 

Podle McNaira jsou žurnalistické texty jedním z nejdůležitějších zdrojů toho, co 

víme a co si myslíme o světě. Logicky nás tedy ovlivňují. Nicméně je třeba si uvědomit, 

že na nás podle McNaira média kognitivně působí jen v případě, že žurnalistika požívá 

naší důvěry, která je podle něj klíčovým předpokladem při diskuzi o účincích médií. Jen 

z médií, kterým důvěřujeme, jsme tak ochotní dozvídat se o světě, ve kterém žijeme. 

Tedy myslíme a jednáme na základě toho, o čem si myslíme a čemu věříme, že je 

pravdivé.
85

 

Média nám tedy nabízejí prostřednictvím podnětů řadu představ a poznatků, 

které je možné se naučit, které je možné si zapamatovat, později si je vybavit a použít 

je.
86

 Prostřednictvím ženských časopisů tak čtenářky získávají informace o svém okolí, 

o ostatních ženách, o zajímavých lidech, o tom, jak by měly pečovat o své zdraví, o 

svou krásu. Prostřednictvím ženských časopisů a jejich kognitivního vlivu získávají 

poznatky z oblasti kuchyně, právního poradenství, kosmetiky, módy, ale i sexu a vztahů 

obecně.  
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V souvislosti s nezáměrnými kognitivními účinky médií, tedy s bezděčným 

učením, je ale často zmiňována kritika odborníků, kteří hovoří o tom, že jsou nezáměrné 

kognitivní účinky a jejich princip zneužívané v řadě reklamních a propagandistických 

komunikačních strategiích.
87

  

Platí totiž, že v okamžiku, kdy uživatel konzumuje média a bezděčně se tak učí, 

je v tomto procesu poznávání pasivní, a tedy bezbranný. James Potter k tomu říká, že 

v okamžiku, kdy je člověk pasívním divákem, není ve střehu, není si vědomý toho, že se 

něco učí, a tak informace nevyhodnocuje a nezpracovává.
88

 

Marketéři, a nejen oni (nicméně v kategorii ženských časopisů pravděpodobně 

nejčastěji právě oni), se snaží dostat tento proces pasivního učení pod kontrolu. A to 

například prostřednictvím zdánlivě nezávislých redakčních textů, tedy textů, které 

nejsou primárně identifikovány jako texty reklamní, a tímto způsobem se čtenářkami 

prostřednictvím nezáměrného učení manipulovat.   

 

1.8.2 Ovlivňování postojů 

Pokud jde o změnu postojů, není možné jasně říci, zda na tento proces mají 

zásadní vliv právě média. Naše postoje a jejich případné změny totiž ovlivňuje 

nepoměrně více faktorů a média jsou jen jedním z nich. 

Představy o vlivu médií na postoje vycházejí z předpokladu, že média jsou 

schopna pomocí obsahů, které ve svých produktech nabízejí, vytvářet, formovat a 

rozvíjet názory, postoje a přesvědčení svých uživatelů a v důsledku i celé společnosti 

nebo jejích velkých skupin.
89

 

Zároveň platí, že média výrazně posilují již existující postoje, názory a tedy i 

předsudky a dokonce tedy i obecné nazírání na svět. A výzkumy A.S. Tana, případně 

C.K. Atkina hovoří o tom, že jsou-li uživatelé médií dlouhodobě vystaveni působení 

například reklamních sdělení, mohou mít tato sdělení vliv na podobu jejich postojů 

například ke stravovacím návykům nebo k pojetí krásy.
90
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Ženské časopisy tak velmi často ve svém obsahu prezentují pro velkou část žen 

jen velmi těžko dosažitelný vzhled, který může být při časté konzumaci těchto médií 

považovaný za standard. Výzkumy například prokázaly, že zhruba 71 procent mladých 

dívek ztrácí velmi rychle sebevědomí, protože jejich vizáž neodpovídá vizáži krásné 

ženy, tak jak ji prezentují tato média.
91

  

Média samozřejmě ale mohou postoje čtenářů pozměňovat neboli kultivovat.
92

 

V tomto směru se u klasických médií hovoří například o vlivu médií na rozhodování 

voličů, což většinou není případ ženských časopisů. Pokud tedy neuvažujeme situaci, 

kdy by se redakce některého z těchto periodik rozhodla pozměnit volební rozhodování 

svých čtenářek například prostřednictvím pozitivně laděných rozhovorů s manželkou 

jednoho z volebních lídrů.  

V souvislosti s vlivem na kultivování postojů můžeme také hovořit o takzvané 

persvazi, tedy o snaze elit mít pod kontrolou průběh komunikace a využít pak tuto 

komunikaci ve svůj prospěch – ovlivnit prostřednictvím médií postoje, či chování 

jednotlivců, skupin, či celé společnosti ve svůj prospěch.  

 U vlivu ženských časopisů na postoje jednotlivce je nicméně třeba chápat i 

určitou ambivalenci. Ženské časopisy jednak podporují stereotypní zobrazování žen, na 

straně druhé pak tento obraz i samy vytvářejí. Část ženských časopisů pak ženu 

zobrazuje v roli hospodyňky a mužské opory, další část o ní hovoří pro změnu jako o 

samostatné a sebevědomé bytosti. Ženské časopisy na jedné straně podporují postoj, že 

by žena sama se sebou měla být hlavně spokojená bez ohledu na fyzické nedostatky, na 

druhou stranu ale jiné časopisecké materiály budují postoj, který hovoří o cvičení, 

zdravé stravě a tím pádem i o pěkné postavě jako o určité náplni volného času. Ženské 

časopisy na jedné straně ženu vykreslují jako sexuální objekt, na straně druhé ale i jako 

matku a hospodyňku.   

 

1.8.3 Ovlivňování emocí 

Je empiricky zjistitelné, že média mají vliv na lidské emoce. Jde o takzvané 

citové účinky médií, tedy o to, jaký vliv mají média na prožívání a emocionální 

rozpoložení. Při požívání mediálního obsahu tak lidé mohou vnímat různě silné emoce – 
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od slabých, jakými jsou například smutek, nostalgie nebo nuda, po silnější, mezi které 

patří například strach, zuřivost, či slast.
93

 

V souvislosti se ženskými časopisy tak můžeme uvažovat například o pocitu 

znudění u dlouhého a nezáživného článku, o nostalgii při čtení článků o retro módních 

trendech, můžeme uvažovat o strachu, který může u čtenářek vyvolat článek popisující 

zdravotní rizika antikoncepce, můžeme hovořit o slasti při čtení rozhovoru s oblíbenou 

mužskou celebritou. Může jít o radost a nadšení při čtení článku o destinaci, kam se 

čtenářka chystá na dovolenou, a mnohé další bezprostřední účinky mediálního sdělení.   

 

1.8.4 Vyvolávání fyziologických reakcí 

Mimo emocí vyvolávají mediální obsahy i mimovolné fyziologické reakce 

lidského organismu.
94

 Tady si můžeme představit například husí kůži v okamžiku, kdy 

čtenářka studuje článek o tajemných jevech, stejně tak může podobná tematika článku 

vyvolat mrazení v zádech. Články zaměřené na problematiku sexu a sexuálního života 

pak mohou vyvolat například pocit fyzického vzrušení. U článku, který popisuje 

čtenářce nepříjemné téma, může dojít k pocení dlaní, i celého těla. 

 

1.8.5 Behaviorální působení médií 

Behaviorální účinky médií hovoří o nápodobě určitého chování tak, jak bylo 

prezentováno v médiu. Jde o působení médií na chování jedinců. 

V Sociologii žurnalistiky citovaná Dorothy Rowe sice tvrdí, že zprávy, které 

čteme v novinách, nebo sledujeme v televizi, na nás nemají vůbec žádný vliv, zároveň 

ale dodává, že nás sice neovlivňují samotné zprávy, ale to, jakým způsobem si je 

interpretujeme.
95

  

Hovoří tedy o tom, že samotný mediální obsah, ať už je to zpráva v hlavní 

televizní zpravodajské relaci, nebo publicistický článek v ženském časopise, na nás vliv 

nemá. Vlivu a určitých účinků nabývá až na základě toho, jaký je náš vztah k obsahu, 
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zda s tématem máme předchozí zkušenosti, jaký jsme na něj měli před konzumací 

tohoto obsahu názor, a jakou jsme měli náladu. Toto všechno dotváří význam 

samotného sdělení a následně mě tedy vliv na postoj a na to, jak se člověk (za)chová.  

Platí, že vystavení se konkrétnímu mediálnímu obsahu může mít vliv na změnu 

ve spotřebitelském chování, ale stejně tak může mít vliv na způsob naší komunikace, na 

naše chování a postoje k nejbližšímu okolí.
96

 

Otevřená, případně skrytá reklama tak může ovlivnit náš výběr. Je třeba ale 

chápat, že otevřená a přiznaná reklama v médiích je pobídkou k akci, kterou ale 

publikum zcela jasně vnímá jako komerční propagandu, která má jasný cíl – sdělit 

informace o využití, ceně, druhu a typu nabízených výrobků – a tím ovlivnit a usnadnit 

nákupní rozhodování spotřebitelů. Příjemce sdělení si v tomto případě jasně uvědomuje 

podstatu toho, že jde o reklamu. Svobodně tak přijme rozhodnutí a následně jde produkt 

třeba nakoupit.
97

  

Jinak ale funguje skrytá, nepřiznaná reklama, která v ženských časopisech může 

mít podobu „nezávislého redakčního“ obsahu a která nemusí být pro nezkušenou 

čtenářku tak snadno odhalitelná.  

Mezi behaviorální účinky ženských časopisů může například patřit situace, kdy 

se jedno z témat tohoto časopisu stane konverzačním tématem, poradna v oblasti citů a 

sexu může dát návod, jak se chovat k partnerovi, žena se začne česat, oblékat a líčit tak, 

jak se češe, líčí a obléká její oblíbená celebrita. 

Častým behaviorálním vlivem pak bývá i nápodoba fyzických vzorů, kdy se 

žena začne chovat tak, aby se začala podobat hubeným modelkám, které některá tato 

média prezentují jako symboly krásy. Toto napodobování pak může vést k problémům 

se stravováním a vážným zdravotním problémům. 

 

1.8.6 Přejímání hodnot 

Hodnotová orientace určuje, jaký člověk povede životní styl. Hodnoty jsou 

názory na to, jaké jednání je správné.
98

 Hodnotové orientace vyjadřují smysl lidského 
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jednání a cíl, který tímto jednáním sledujeme.
99

 Cílem tohoto jednání jsou nejčastěji 

zajištění člověka jako živé bytosti (tj. zajištění zdraví, fyzické i duševní pohody atd.), 

zajištění rozvoje člověka jako osobnosti (tj. seberealizace) a zajištění rozvoje člověka 

jako člena širšího společenství.
100

 

Média předkládají čtenářům určité hodnoty, které považují za důležité, a čtenáři 

je v menší nebo ve větší míře přejímají. Na druhou stranu ale platí i to, že užívání médií 

a spotřebitelské zvyky jsou hluboce ovlivněny hodnotami, k nimž se člověk hlásí. Takže 

když je jasné, s jakými hodnotami se jedinec identifikuje, je možné se značnou přesností 

odhadovat, o jaké výrobky a jaké služby bude stát.
101

 Podle tohoto tedy platí, že média 

svým čtenářům předkládají určité hodnoty, které považují za důležité, a jejich čtenáři je 

přijímají, na druhou stranu ale platí i to, že čtenáři vyhledávají spíše média, která jim 

jsou hodnotově blízká. A nezapomínejme také na to, že média sice mají vliv na 

hodnotové orientace čtenářů, nicméně nejsme schopni určit, nakolik na ně mají vliv 

samotná média a nakolik ostatní složky společnosti a kultury. 

Vyznávané hodnoty a hodnotové orientace se budou také lišit podle toho, pro 

jakou socio-demografickou skupinu je časopis určen. Hodnotové orientace totiž stojí na 

socio-demografických parametrech. Podle profesora filosofie Josefa Štefanoviče platí 

například to, že u osob do 25. roku vystupují do popředí hodnoty perspektivy a růstu, u 

lidí nad 40 let potom pracovní podmínky, nad padesát let je to potom orientace na 

výdělek vzhledem k důchodu.
102

  

Existují sdílené a obecně respektované hodnoty. U lidí v aktivním věku je to 

podle Štefanoviče nejčastěji hodnota rodiny. Další hodnoty a hodnotové orientace se ale 

budou v obsazích časopisů objevovat podle toho, pro jaký typ publika je tedy tento 

časopis určen. Jiné hodnoty a jinou hodnotovou orientaci bude mít čtenář časopisu 

Luxury Guide, který se obrací výhradně na tu nejvyšší socioekonomickou třídu. 

Předpokládejme, že čtenáři tohoto časopisu budou výrazně orientovaní na ekonomické 

hodnoty ve smyslu luxusu a bohatství. Jinou hodnotovou orientaci a jiné hodnoty pak 

pravděpodobně najdeme v časopisech z opačného pólu, jako jsou například Chvilka pro 
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tebe, Tina, Vlasta. Tady se redakce nabízeným obsahem, ale ani čtenářky nebudou 

orientovat na luxus, ale naopak tady budou možná více zastoupeny hodnoty sociální, 

láska, rodinné vztahy.  

A lišit se samozřejmě bude i hodnotová orientace čtenářek časopisu 

Cosmopolitan, který má výrazně mladší čtenářskou základnu, a u časopisu Vlasta, který 

má čtenářskou základnu naopak výrazně starší (viz předchozí kapitoly).  

 

1.9 Média a gender 

V této kapitole se zaměřím na oblast genderu a na to, jak se tento soubor 

charakteristik, který rozlišuje mezi ženskými a mužskými vlastnostmi, odráží v médiích. 

Oproti tezím, ve kterých jsem uváděla jen kritiku feminismu vůči médiím a vůči 

ženským časopisům, jsem kapitolu nakonec rozšířila na celou oblast genderu, protože se 

domnívám, že právě gender komplexněji vystihuje celou problematiku. 

Genderová studia jsou poměrně mladou disciplínou, nicméně v oblasti sociálních 

věd už disciplínou naplno etablovanou. A to samé můžeme říci i o vztahu genderu a 

médií, který má za cíl zjistit, jakou spojitost má zobrazování mužů a žen v mediálních 

produktech s tím, jak je vnímaný mužský a ženský svět.  

Platí totiž, že média hrají v genderové socializaci důležitou roli, dennodenně 

jsou totiž jejich publika zahlcována mediálními představami genderu. Média totiž 

nepředávají objektivní a neutrální informace a zprávy. Spíše naopak. Většina toho, co 

nám masová média tlumočí, nese pečeť určitých hodnot a norem, a část z nich se 

logicky týká i oblasti genderu.
103

 V této souvislosti můžeme hovořit o takzvané teorii 

zrcadlení – tedy o tom, že média zrcadlí hodnoty, vztahy a vlastnosti, které ve 

společnosti převládají. Muži a ženy jsou tedy v médiích zobrazení tak, jak se očekává, 

chce a vyžaduje.
104
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1.9.1 Gender jako sociální konstrukt 

Émile Durkheim, významný francouzský sociolog tvrdil, že zatímco muž je 

téměř výlučně produktem společnosti, žena je naopak daleko více výtvorem přírody. 

Tvrdil tak, že ženy jsou na rozdíl od mužů mnohem méně ovlivněny socializací a 

zůstávají mnohem blíže přírodě než muži. A muži naopak mnohem více podléhají 

socializačním vlivům okolí.
105

 

Nicméně dnes víme, že se Durkheim mýlil, protože ženská identita je utvářena 

prostřednictvím socializace stejně tak jako identita mužská. A právě tímto se zabývají 

genderová studia a právě na tomto je založený celý konstrukt genderu. 

Gender je ze sociologického hlediska souhrn charakteristik, které rozlišují mezi 

mužskými a ženskými vlastnostmi. Gender vyjadřuje myšlenku, že pokud jde o sociální 

chování, lidé se jako muži a jako ženy nerodí, ale naopak se musí do značné míry naučit 

jako muži a jako ženy jednat.
106

 Základem je pohlaví, které je biologickou daností a až 

na něm lidé konstruují společenskou kategorii zvanou gender.
107

 A určení toho, zda je 

člověk muž nebo žena je zároveň jednou z nejzákladnějších definic člověka. Ve 

společnosti jsou některé vzorce chování chápány jako typicky mužské a jiné jako 

typicky ženské.  

Nicméně platí, že v moderní společnosti dochází ke změnám ve vnímání 

mužských a ženských rolí. A svou – ač často ambivalentní – roli v tom hrají i ženské 

časopisy. Ty na jednu stranu ženu utvrzují prostřednictvím nejrůznějších rubrik 

v tradiční roli matky, pečovatelky a manželky, v další části obsahu ale velmi často 

hovoří o emancipaci, (sexuální) svobodě a osvobození se z tradičních ženských rolí. 

Dříve platilo, že se od dívek a žen očekávalo, že budou méně fyzicky silné, budou více 

oplývat emocemi a nebudou příliš toužit po sexu.
108

 To se dnes ale právě velmi často 

v obsazích časopisů mění. Ženské časopisy na jednu stranu udržují určitý statut quo, na 

stranu druhou ženy povzbuzují ke změnám.  

1.9.2 Genderové stereotypy 

Stereotyp je zjednodušující popis někoho, něčeho, který zdůrazňuje ať už 

pozitivní nebo negativní rysy dané postavy, nebo jevu. Genderové stereotypy jsou 
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potom zjednodušující popisy toho, jak má vypadat maskulinní muž a femininní žena.
109

 

Platí, že každý člověk se o genderové stereotypy v interpersonální komunikaci opírá a 

komunikaci přizpůsobuje, ač nevědomky, tomu, zda komunikuje se ženou či s mužem. 

A dále platí, že o takzvaných genderových stereotypech lidé obvykle uvažují bipolárně, 

tedy tak, že muž by neměl nést žádné znaky ženskosti a naopak.
110

 A v případě, že 

některý jedinec tato očekávání porušuje, je společností ještě stále velmi často 

označovaný za člověka zvláštního, ne-li divného.  

Renzetti pak genderové stereotypy vysvětluje takto: Jste-li žena, nikoho asi 

nepřekvapí, uvidí-li vás oblečenou v kalhotách. Přesto by možná někdo čekal, že vás 

uvidí v ženských šatech, a někoho by taková volba oblečení u vás možná potěšila. 

Podobně bude většina lidí očekávat, že budete povahově spíše pasivní, závislá a citově 

založená a že se rozpláčete snadněji než muž. Budou u vás předpokládat pečovatelský 

přístup, smysl pro romantiku, starost o vlastní zevnějšek a nepříliš velkou technickou 

zdatnost. Jste-li však muž, pak budou lidé jistě očekávat, že budete nosit kalhoty, a 

pokud byste se před nimi objevil v dámských šatech, byli by tím zaskočeni a dost 

možná i polekáni. Většina lidí u vás bude očekávat nezávislost, tendenci prosazovat se a 

schopnost ovládat své city. Budou si vás představovat jako ambiciózního a soupeřivého, 

zaujatého vlastním studiem, prací nebo sportovními aktivitami – a také technicky 

zdatného.
111

 

Tyto stereotypy pak média jak posilují, tak kultivují. A platí to tedy i pro ženské 

časopisy. 

 

1.9.3 Konstrukce feminity a maskulinity ve společnosti 

Jak jsme si řekli v předchozí stručné kapitole o genderových stereotypech, 

společnost na těchto stereotypech stojí a většina z nás komunikuje právě na základě 

určitých genderových stereotypů. Předpokládá se také, že charakteristiky tvořící 

genderový stereotyp sdílejí všichni příslušníci daného pohlaví. Ti, co se těmto 
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charakteristikám vymykají, jsou pak ještě stále velmi často označováni za deviantní, 

abnormální, či zkažené jedince.
112

  

Rozlišování genderu se nicméně neodehrává jen na úrovni interpersonální 

komunikace, ale i na úrovni celé společnosti. V každé společnosti je jejím členům 

připisováno to, jací by měli být po povahové stránce, jak by se měli chovat a v jako 

interakci by měli být s ostatními na základě jejich pohlaví. Toto celé se dá shrnout pod 

pojem pohlavně-genderový systém společnosti a institucionalizované vzorce genderové 

diferenciace.
113

 

V každé kultuře jsou pak některé představy o feminitě a maskulinitě 

upřednostňovány a za přirozené je v rámci feminity a maskulinity považováno vždy 

něco jiného. Optikou těchto představ o „přirozené“ a „běžné“ maskulinitě a feminitě 

jsou pak ostatní jedinci z této kultury nahlíženi a hodnoceni.  Představa ideálního muže 

a ideální ženy se tedy liší kulturu od kultury.  Jako normativní genderové konstrukce 

označuje například Kimmel tzv. hegemonní maskulinitu a preferovanou feminitu.
114

 

V naší kultuře je potom preferovaná a ta „přirozená“ feminita spojena 

s uspokojováním zájmů a přání ostatních, a to zejména mužů.
115

  Ideální žena má za své 

životní poznání manželství a výchovu dětí. S preferovanou feminitou se dále pojí 

emocionalita, pasivita i iracionalita.
116

 V protikladu potom stojí hegemonní maskulinita, 

pro kterou je typická dominance, agresivita, nezávislost, ale také racionalita a technická 

zručnost.
117

 Jak pro preferovanou feminitu, tak pro hegemonní maskulinitu pak dále 

platí i to, že je heteronormativní, tedy to, že v naší společnosti je příslušnost k feminitě, 

respektive maskulinitě spojena s heterosexualitou.  

Preferovaná feminita je potom dále spojována například s atributy jemnosti, 

čistoty, soucitu, ale i závislosti, pocitu odporu při kontaktu s něčím nepříjemným, 

upraveností, péčí o vzhled, potřebou vyjadřovat pocity.
118

 Ideál feminity pak bývá 

spojovaný se dvěma představami – žena by v ideálním případě měla být buď 

hospodyňka, nebo krasavice. Hospodyňka by měla zvládat veškerou péči o domácnost, 
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všechny domácí práce i výchovu dětí, péči o manžela, péči o vzhled.
119

 Na druhý typ 

jsou pak kladeny nároky související se vzhledem, který by měl být atraktivní. Média 

tento stav odráží soustavným implicitním a často i explicitním hodnocením, nakolik 

ženy ve veřejné sféře splňují ideály krásy a femininity.
120

 

 

1.9.4 Sexismus a jazyk 

Pokud hovoříme o sexismu v jazyce, pak je řeč o jazykové diskriminaci na 

základě pohlaví, která se ve většině jazyků na světě, tedy včetně češtiny, týká především 

žen. Teorie sexismu v jazyce vychází z toho, že svět vnímáme právě především skrze 

jazyk a naopak, že skrze jazyk vyjadřujeme většinu všeho o okolním světě. Jazyk 

formuje naše postoje a náš světonázor. Objevuje se i tvrzení, které říká, že co nemá 

název, jako by neexistovalo.
121

 Jazyk je také výrazným prostředkem socializace a je 

tedy logické, že v případě, kdy hovoříme o jazykové (ne)rovnosti, musíme narazit i na 

jazykové aspekty této problematiky. 

Jazyk by neměl manipulovat myšlením, neměl by diskriminovat, nálepkovat, 

vytvářet stereotypy, neměl by zamlčovat, jen pouhé pojmenování by nemělo dát 

vzniknout konotacím. V souvislosti s tímto hovoříme o takzvané jazykové 

korektnosti.
122

 Kritika jazykové sexismu a jazykové korektnosti nicméně hovoří o tom, 

že jde spíše o pseudoproblém, který odvádí pozornost od důležitějších problémů, které 

se ve společnosti objevují.   

V Česku je pravděpodobně tou nejzásadnější otázkou jazykové sexismu 

přechylování příjmení. Původně je totiž ženské příjmení přídavným jménem 

přivlastňovacím rodu ženského, které se podobou a skloňováním přizpůsobilo 

přídavným jménům složeným. De facto tak jde o posvěcení vlastnického vztahu 

v manželství.
123

 

Podle Ústavu pro jazyk český není přechylování v běžné komunikaci povinné. 

To, jak budete v běžném hovoru (ne)přechylovat, není nařízeno žádnou vyhláškou, 
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zákonem ani předpisem. Na druhou stranu ale platí, že tvoření tvarů ženských příjmení 

a jejich používání v právních a úředních dokumentech upravuje zákon o matrikách, 

jménu a příjmení.
124

 

Nutné je také poznamenat, že čeština je jazyk flexivní a český slovosled není 

natolik gramatizovaný, abychom mohli bez pomoci přípon a koncovek jasně určit, 

jakými větnými členy jsou ve větě jednotlivá slova a jednotlivá slovní spojení. Účelem 

„českého“ přechylování je to, aby bylo snadné se smysluplně dorozumět a aby 

nedocházelo ke vzniku víceznačných vyjádření. Ústav pro jazyk český k tomuto uvádí 

jako příklady věty „Seleš porazila Graf“, „Stone porazila Roberts“.
125

  

Lingvistka a genderová badatelka Jana Valdrová z Jihočeské university k tomu 

ale poznamenává: „Kdyby nepoužívání –ová způsobovalo nejasnosti, jak velké by asi 

byly zmatky v angličtině, což je jazyk, který nemá tolik indicií rodu a pádu jako čeština. 

Nepřechýlená příjmení nezpůsobují větší nedorozumění, a pokud ano, můžeme se na 

nejasnosti přeptat.“
126

 

Dalším jazykově sporným momentem v českém jazyce optikou genderu je 

používání, respektive nadužívání takzvaného generického maskulina. Generické 

maskulinum je jazykový jev, kdy se určité maskulinum používá nejen s odkazem na 

muže, ale k lidem všeobecně. Generickým maskulinem tak jsou například výrazy jako 

diváci, voliči, občané…  

Přílišné nadužívání generického maskulina tak může vést k pocitu, že těmi, kteří 

stojí na vrcholu společenské pyramidy a vytvářejí hodnoty, jsou bez výjimky pouze 

muži.  Zpětně to pak může vést k přesvědčení, že některé (a to hlavně vysoké pozice) 

jsou vyhrazeny výhradně mužům a ženy jsou v těchto pozicích pouze výjimkou.
127

 

Jazyk tak vlastně odráží poměry, které panovaly v minulosti, kdy bylo fungování ženy 

na vysokém postu nemyslitelné, ne-li nemožné. Nicméně doba se mění a jazyk by měl 

na tyto společenské změny reagovat.  

Čeština na tyto změny může reagovat například vznikem nových slov pomocí 

přechýlení. Nicméně zde je třeba poznamenat, že základem přechýleného femininního 
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tvaru bude tak jako tak maskulinum. Nicméně přechylování je běžný princip češtiny a 

některé pozice by se opravdu mohly objevovat nejen v mužském, ale i v ženském rodě – 

ač bude v prvních měsících a letech nový přechýlený tvar nezvyklý a neobvyklý. V roce 

1947 například veřejnost upřednostňovala výrazy „ministra“ a „ministerka“ přes slovem 

„ministryně“, které je dnes veřejností naprosto bez problémů přijímáno.
128

 

Se sexismem v jazyce je dále spojována i takzvaná sémantická derogace, která 

se týká maskulin a feminim, které jsou odvozena od stejného slovního základu. Jsou 

jimi například dvojice muž-mužatka, běh-běhna, patří sem i dvojice patron-matrona. 

Platí, že v této souvislosti jsou ženské tvary spojovány spíše s negativními konotacemi, 

zatímco mužské tvary s konotacemi pozitivními. Přitom na úplném počátku měla i tato 

feminima neutrální konotaci, respektive žádný příznak a „zvulgarizovala se“ až 

s postupem času.  Pro maskulina toto neplatí – ty mají buď pozitivně laděnou konotaci, 

nebo neutrální status a jsou symbolem „normálnosti“ To je tedy sémantická derogace. 

Lexikologové uvádějí, že jakmile se určité slovo nebo termín začne spojovat se ženou, 

často získá sémantické vlastnosti, které odpovídají sociálním stereotypům a hodnocením 

žen jako skupiny.
129

  

Za výraz jazykového sexismu se označuje i zvyk uvádět nejdříve maskulinum a 

až po něm femininum, opačné pořadí pak publikum považuje za zvláštní, netradiční. 

Příkladem mohou být dvojice „ženich a nevěsta“, „chlapci a děvčata“, „Muži a ženy“ a 

podobně. 

Dalším projevem, který je na pomezí jazykového sexismu, je takzvaná 

symbolická anihilace, což je jev, který popisuje přehlížení, trivializování a 

marginalizaci určité skupiny v mediálních výstupech. A nutně nemusí jít jen o ženy, ale 

i o další jiné společenské skupiny. Jako první přišla s tímto pojmem v roce 1978 

americká socioložka Gaye Tuchmanová, která takto popsala stav, kdy média 

systematicky pokřivují obrazy různých společenských skupin, případně o nich rovnou 

mlčí. Symbolická anihilace má potom podle ní tři části: média skupinu vynechávají, 

neinformují o ní, média o skupině informují triviálně a zjednodušeně, banalizují celou 
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skupinu i její problémy, třetí částí je potom odsouzení, kdy média skupinu vykreslují 

povětšinou negativně.
130

    

Příkladem může být výzkum z roku 2004, který si zadala organizace Člověk 

v tísni a který zkoumal titulní stránky MF Dnes a Lidových novin. Kvantitativní 

výzkum ukázal, že na 70 % fotografií byli zobrazení muži, velmi často konkrétní 

osobnosti, fotografií žen bylo jen třicet procent a navíc celá třetina těchto fotografií 

zobrazovala anonymní bezejmenné ženy, které sloužily pouze coby ilustrace.
131

 

Dalším z pojmů, který se pojí se sexismem v jazyce je potom takzvaný 

genderlekt. Autorkou teorie genderlektů je Deborah Tannenová, která tvrdí, že 

genderlekty jsou vlastně dialekty vzniklé na základě – nikoli geografické nebo 

socioekonomické příslušnosti – ale na základě příslušnosti k určitému pohlaví/genderu. 

Podle Tannenové hovoří ženy jazykem důvěrnosti, muži naopak jazykem postavení a 

nezávislosti. A obě pohlaví pak slyší právě tento jazyk, což má za následek častá 

nedorozumění mezi muži a ženami.
132

 

 

1.9.5 Ženy v denním tisku 

Ve Spojených státech denní tisk čtou více muži. Pravidelně čte denní tisk asi 53 

procent amerických mužů. Amerických žen, které čtou pravidelně denní tisk, je zhruba 

49 procent. A dále pak platí to, že ačkoliv je mezi uživateli tabletů více žen, mezi 

čtenáři novin na tabletech mají převahu opět muži. 
133

 

Co se týká českého prostředí, pak je s denním tiskem denně v kontaktu asi 39 

procent mužů (údaje jsou za 4. čtvrtletí 2012 a 1. čtvrtletí 2013), o pravidelných 

čtenářkách-ženách se oficiální výstup Media Projektu nezmiňuje.
134

 Nicméně můžeme 

předpokládat – na základě informací, které uvedla Mladá fronta Dnes, že nadpoloviční 

většinu tvoří u celostátních seriózních zpravodajských deníků muži, žen-čtenářek ale 
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mírně přibývá. MF Dnes uvedla, že v roce 2007 měla 1 112 000 čtenářů, z toho ve 

třetím a čtvrtém čtvrtletí mezi nimi bylo 514 000 žen, což byl nárůst o zhruba 25 tisíc 

čtenářek oproti stejnému období v předchozím roce.
135

 

Unie vydavatelů pak dále uvádí, že regionální placené deníky čtou ve srovnání 

se čtenáři celostátních placených deníků více ženy.
136

  

Co se týká zastoupení žen v obsahu, může rychlé pročtení kteréhokoli deníku 

v člověku vyvolat dojem, že svět, ve kterém žije je ryze mužský. V obsahu hlavních 

zpravodajských rubrik se objevují v hlavních rolích zejména muži, zprávy o ženách a 

činnostech a událostech, které se týkají žen, se obvykle objevují ve formě takzvaných 

soft news – tedy v příspěvcích, které jsou chápány jako méně důležité a které se 

objevují ve vedlejších „nezpravodajských“ rubrikách. Ženy obvykle chybí na stránkách, 

které se věnují klíčovým a důležitým událostem. A navíc také platí, že více textu 

v těchto denících vytvářejí muži, nikoli ženy.
137

  

Studie Karen Foreitové pak uvádí, že pokud se žena jako aktérka objeví 

v hlavních zprávách, takzvaných hard news, pak mají autoři i autorky příspěvků 

tendenci uvádět informaci o tom, že jde skutečně o ženu, hodnotit její fyzický vzhled a 

přidat informace o rodinném postavení. Ve zprávách, jejichž hlavními aktéry jsou muži, 

se ale tyto přívlastky neobjevují. Dále pak tato studie uvádí, že pozornost, kterou denní 

tisk věnuje silným a úspěšným ženám, je spíše negativně laděná. V denním tisku se 

objeví spíše kriticky laděný článek, než článek vyjadřující ženě podporu. Tato studie 

říká, že zhruba 60 % článků, které vyšly o Hillary Clintonové, byly články s negativním 

zabarvením.
138

  

Podobnou studii pak v Česku zveřejnil Člověk v tísni v rámci projektu 

Varianty.
139

 V tomto projektu byly zkoumány v první řadě titulní stránky novin, a to 

titulní stránka Mladé fronty Dnes v náhodně zvoleném týdnu 16. až 20. srpna 2004 a 

titulní stránka Lidových novin v náhodně zvoleném týdnu od 11. do 17. září 2004. 

V obou denících se na titulních stránkách mnohem častěji objevují na fotografiích muži 
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a to muži konkrétní. Ženy se na fotografiích objevují jen ve zhruba čtvrtině případů a 

velmi často jde jen o ženy, kterou jsou na ilustračních fotografiích. Na titulních 

stránkách Mladé fronty Dnes se ve sledovaném období objevilo 67 procent mužů a 33 

procent žen. A dále platí, že nejčastěji byli zobrazováni muži sportovci a trenéři (ve 46 

procentech případů), pak to byli muži publicisté, herci a politici, ti všichni měli po 

sedmi procentech případů. Ženy se v jedné třetině případů na titulní straně objevily 

v roli sportovkyně, v další třetině případů v roli hereček a zbylá třetina fotografií pak 

připadla na neznámé ženy na ilustračních fotografiích.   

Jiné to nebylo ani v Lidových novinách, kde se muži objevili na 73 procentech 

titulních fotografií, kdežto ženy pouze na 27 procentech titulních fotografií. V Lidových 

novinách šlo nejčastěji o muže spojené s veřejným životem, dále pak o publicisty, 

politiky a sportovce. Ženy pak byly nejčastěji herečky, sportovkyně a zbytek fotografií 

byl opět ilustrativní.  

Velmi podobný trend, tedy značnou nevyváženost, tento průzkum zaznamenává 

i v názorové rubrice Úhel pohledu, kdy ve sledovaném týdnu dostalo prostor pět mužů 

oproti jedné ženě.  

Průzkum zkoumal i počty ženských a mužských jmen, která jsou zmíněna 

v novinářských textech. A i tady dochází ke značné disproporci. V Mladé frontě bylo 

16. srpna 2004 na hlavní stránce 27krát i opakovaně zmíněno mužské jméno, zatímco 

jméno ženské se objevilo je 10krát, 20. srpna pak také na titulní stránce bylo mužské 

jméno zmíněno 34krát, zatímco ženské zde nebylo zmíněno vůbec.  

Co se týká zastoupení mužů a žen v samotných redakcích. Ve Spojených státech 

zaujímají ženy zhruba třetinu postů vedoucích redakcí. Zhruba 20 % postů výkonných 

redaktorů pak zaujímají ženy, žen-vydavatelek je mezi vydavateli zhruba 8 % (jde o 

data z roku 1997).
140

 

V Česku je pak žurnalistika ještě stále chápána spíše jako mužská profese. 

Poměr žen a mužů v české žurnalistice byl v roce 2001 zhruba 36:64. Témata, která jsou 

obecně považována za ženská, jsou potom podceňována, potlačována, nebo řazena do 
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částí novin, které jsou vnímané jako méně atraktivní. Případně jsou rovnou odkazována 

do ženských periodik.
141

 

Převahu mužů nad ženami potvrzuje i fakt, že na pozici šéfredaktorů v sedmi 

celostátních českých denících (Blesk, Aha, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá 

fronta Dnes, Právo, Sport) v březnu 2014 působilo šest mužů a pouze jediná žena. Tou 

byla Sabina Slonková na pozici šéfredaktorky Mladé fronty Dnes. Nicméně je to 

zlepšení oproti předchozím letům. Osvaldová uvádí, že v letech 1990 až 2001 se na 

pozici šéfredaktorky neobjevila žádná žena a zároveň se žena neobjevila ani jako 

editorka v takzvaných důležitých rubrikách, do kterých Osvaldová řadí domácí a 

zahraniční politiku.
142

  

Ženy/redaktorky se podle ní objevují na postech, které nejsou tak důležité, vedou 

spíše okrajové „soft news“ rubriky. Jako příklad Osvaldová uvádí tiráž Lidových novin 

z roku 2001, kde jsou ženy uvedené jako odpovědné redaktorky v rubrikách Zdraví, 

Bydlení, Více peněz, Akademie. Rubriky Domácí, Ekonomika, Názory a diskuse, 

Zahraničí, Kultura a Sport pak v roce 2001 v Lidových novinách vedli muži.
143

 

K březnu 2014 se situace příliš nemění. Například v Hospodářských novinách je 

žena na pozici vedoucí magazínu Víkend (Irena Jirků). Muži ale jsou na pozicích 

šéfredaktora, šéfredaktora speciálních projektů, vedoucího zahraniční sekce, vedoucího 

magazínu IN. Mužem je šéfredaktor politického zpravodajství a názorové sekce, 

vedoucí ekonomické sekce, vedoucí domácího zpravodajství, vedoucí magazínu Proč 

ne?! V Lidových novinách jsou zástupci šéfredaktora a šéfeditoři muži, mezi hlavními 

editory se pak objevuje jedna žena.  

Neprogresívnější je v tomto směru Mladá Fronta Dnes, kde je žena nejen na 

pozici šéfredaktorky, ale i na pozici vedoucí magazínů, vedoucí newsroomu, vedoucí 

celostátní redakce komentářů, vedoucí celostátní redakce kultury, vedoucí celostátní 

redakce zahraničí, vedoucí celostátní redakce magazínů ONA Dnes a Doma Dnes a na 

pozici vedoucí celostátní redakce příloh. 

 

                                                
141 OSVALDOVÁ, Barbora. Česká média a feminismus. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004, 
158 s. ISBN 80-7277-263-5, str. 96. 
142

 OSVALDOVÁ, Barbora. Česká média a feminismus. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004, 
158 s. ISBN 80-7277-263-5, str. 94 
143 tamtéž 



   

 

51 

  

1.9.6 Mužské versus ženské časopisy 

Časopisy pro muže a časopisy pro ženy stojí proti sobě v ohromném protikladu – 

a to jak (logicky) tematickém, tak v protikladu toho, jaký jazyk používají a jak se 

„vyhraňují“ proti opačnému pohlaví.  

Zatímco ženské časopisy povětšinou už v minulosti, stejně jako dnes, šířily kult 

ženskosti, kladly důraz na fyzický vzhled, úspěchy v zaměstnání a úspěchy v srdečních 

záležitostech, přibylo k tomu dnes ještě zaměření na znovuvybudování ženské sexuální 

identity a celkově zaměření na sex. Jejich snahou je ženám dodávat sebevědomí a 

odvahu,
144

 mužské časopisy dnes můžeme zařadit do jedné nebo více z těchto kategorií: 

finance/obchod/technologie, sport/záliby, sex. Zároveň platí, že v mužských časopisech 

je sex objektivizovaný a depersonalizovaný a naopak v ženských časopisech je na něj 

nahlíženo optikou mezilidských vztahů. 
145

 

V mužských časopisech taktéž téměř absentují články popisující a věnující se 

vztahům mužů a žen. Naopak převládají články o pohodlném životním stylu, který je 

umožněný finančním úspěchem. Objevují se v nich články o hudbě a umění, filmu a 

cestování, o slavných mužích. Pokud se v těchto časopisech objevují ženy – ať už 

slavné, nebo naprosto neznámé – jsou to obvykle v podobě objektu určité sexuální 

touhy, nafocené nahé, nebo ve vyzývavých pozicích.
146

 

Jak potom dále uvádějí Renzettiová a Curran: Nízkou prioritu, kterou časopisy 

pro muže připisují mezilidským vztahům, ještě zvýrazňuje reklama. Soudě podle 

reklam, došel by člověk k názoru, že většinu svého času tráví muži sportováním 

s jinými muži nebo o samotě, cvičením na nářadí, posloucháním hudby, nakupováním 

slunečních brýlí, pitím alkoholu a kouřením, a to poněkud na úkor své osobní 

hygieny.
147

 

Ač se v souvislosti s genderovými stereotypy mnohem častěji hovoří o ženských 

časopisech, vytvářejí ale i časopisy určené pro muže určité genderové představy a 

ideály. Jak dále uvádějí Renzettiová a Curran – v mužských časopisech normativní 

maskulinita nezahrnuje vztah se ženou. Podle mužských časopisů je skutečným mužem 

svobodný dobrodruh, který rád riskuje a stejně rád pracuje a zároveň má čas a finance i 
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na své záliby – mezi které řadí i ženy. Společným faktorem mužských a ženských 

časopisů nicméně je, že oba dva typy svým čtenářům a čtenářskám slibují, že jim 

ideálního stavu, tedy stavu normativní maskulinity a feminity pomohou dosáhnout.
148

 

 

1.9.7 Ženské časopisy optikou genderu 

Ženské časopisy a témata, která se v nich objevují, jsou odrazem toho, jaké má 

žena postavení ve společnosti. V čase tak logicky dochází k posunu témat, nicméně 

kritikové ženských časopisů tvrdí, že k tomuto posunu dochází zejména vlivem 

komerčních zájmů a tlaků.
149

 

Podle Lipovetskyho jsou ženský tisk a zejména ženské časopisy klíčovým 

faktorem, který vede k šíření a prosazování estetických norem. Ženský tisk dle něj 

rozšířil zájem o módu, podpořil společenskou expanzi výrobků pro zkrášlování a přispěl 

také k tomu, že ženy vnímají vzhled jako klíčový prvek své ženské identity.
150

 

Lipovetsky nicméně na druhou stranu připouští, že ženský tisk svět žen 

zkonzumerizoval, posunul směr toho, jak se dá hovořit o ženském vzhledu. Podle 

Lipovetského patřila dříve ženská krása a její oslavování do diskurzu básníků a 

romanopisců, případně byla náplní čistě ženského šuškání. Na počátku 20. století se ale 

ženské časopisy staly hlavním šiřitelem všeho, co byla nějakým způsobem spjato 

s ženskou krásou. Lipovetsky také poznamenává, že tento nový kanál komunikace o 

ženské kráse ztratil své kouzlo a své tajemství a nově má spíše aforistický nebo 

humorný tón, který spojuje ve své rétorice krásu a konzumerismus a blíží se spíše 

reklamním výzvám.
151

   

Platí, že ženské časopisy se – ostatně stejně jako ostatní média – podílejí na 

procesu socializace. Nicméně je třeba podotknout, že není možné rozklíčovat, jak velký 

podíl na socializaci média mají. Dále ale platí, že ženské časopisy formují identitu ženy 

směrem k tradiční roli ženy, tedy k roli matky a pečovatelky. Osvaldová k tomuto říká, 

že ženská periodika staví na uznávaném průběhu každodenního života žen a jejich 
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zájmů a utvrzují ženy v zájmech, které jsou společností chápané jako typicky ženské.
152

 

Jak už bylo řečeno dříve, pro ženské časopisy platí jakási ambivalentnost v jejich 

obsahu. Ženské časopisy na jednu stranu radí, jak být samostatná, úspěšná v práci, 

nezávislá, jak budovat kariéru a jak dosáhnout životních úspěchů. Na straně druhé ale 

nabízejí obsah, který se točí okolo domácnosti, dětí, vztahů a péče o sebe, své tělo tak, 

aby žena byla v maximální možné míře krásná a přitažlivá. A pro ženy mají tyto rady 

v ženských časopisech váhu, protože podle Wolfové chápou ženy ženské časopisy jako 

sice neviditelnou, ale výraznou ženskou autoritu, kterou obdivují a které naslouchají. Je 

tu možné hovořit o paralele poradce a jeho žáka nebo chráněnce.
153

  Wolfová dále 

uvádí, že ženské časopisy jsou reprezentantem ženské masové kultury.
154

 

Co se týká posunů v tematičnosti zkoumali je Renzettiová a Curan na třech 

ženských časopisech – Cosmopolitan, Essence a Glamour. Ti uvádějí, že v jejich 

výzkumech z let 1989 a 1992 byly dominantními tématy těchto tří časopisů vztahy 

s muži a zkrášlování. Objevovaly se v nich sice i články věnované pracovnímu úspěchu 

a kariéře, nicméně vždy šlo o články, které tato témata komunikovaly skrze faktor 

fyzické atraktivity.
155

 Výzkum, který tyto časopisy zkoumal v průběhu roku 1995, 

ukázal, že redakce Cosmopolitanu se ještě více zaměřila na vztahy, kde cílila především 

na oblast sexu. Glamour a Essence naopak zamířily spíše do problematiky zdraví, 

rodinných vztahů a také výrazněji k otázkám kariéry a finančních záležitostí. V roce 

2003 byl časopis Glamour dalším z těch, které posílily obsahovou stránku, jež se týkala 

vztahů a sexu. Ve všech obdobích a pro všechny sledované časopisy nicméně platilo, že 

v reklamních formátech – bez ohledu na ostatní obsah – dominovala reklama na 

kosmetiku, reklama, která ženám radila, jak být co nejvíce krásná pro muže.
156

 

 

1.9.8 Kritika ženských časopisů (nejen) z pohledu genderu 

Jednoduchost, hloupost, naivita, triviálnost, podpora konzumerismu, potlačení 

jiných než heterosexuálních trendů, podpora statusu quo, kdy je žena vykreslována 

nejčastěji v pozici ženy matky hospodyňky. To jsou jen některé z kritik, které míří na 
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ženské časopisy. Na druhou stranu jsou ale ženské časopisy jedním z mála míst, kde 

dostává svůj prostor ženská masová kultura. Nikoli kultura masová všeobecná, která se 

vyznačuje naopak spíše patriarchální perspektivou a témata, která jsou chápána spíše 

jako ženská, posouvá na okraj
157

. Zároveň jsou ženské časopisy místem, kde ženy 

získávají pocit sounáležitosti, nacházejí v nich stejné problémy, které řeší i ony a 

zároveň v těchto časopisech nejsou jejich problémy trivializovány a bagatelizovány. 

 

1.9.8.1 Konzumerismus 

Ženské časopisy jsou velmi často kritizovány kvůli konzumerismu, kdy 

konzumerismus je sklon orientovat se v chování a prožitcích především na ty hodnoty, 

které jsou spojeny s konzumním způsobem života. A jedním z projevů konzumerismu je 

i demonstrativní spotřeba, v níž se konzum stává odznakem společenského postavení.
158

 

Renzettiová hovoří o tom, že redakce společně s návrhářskými odděleními a 

odděleními pro reklamu vykreslují ideální ženu jazykem konzumu, a nadto ještě 

jazykem volby kariéry, životního stylu a světonázoru. Cílem samozřejmě je, aby 

čtenářky dosáhly tohoto ideálu, a toho dosáhnou tehdy, když budou kupovat určité šaty, 

určitou kosmetiku, upravovat si vlasy určitými produkty do konkrétních účesů a 

v jistých situacích dělat a říkat určité věci.
159

 

Kvůli konzumerismu kritizuje ženské časopisy i Lipovetsky, který hovoří o 

takzvané spotřebitelské vizi krásy, která se shoduje se zájmy kosmetického průmyslu. 

Podle něj ženské časopisy de facto demonstrují, že krásu si lze koupit. Podle něj 

informace spojené s ženskou krásou vstoupily na stránkách ženských časopisů do 

oblasti masové výroby, spotřeby a komunikace a kultura ženské krásy do fáze masové 

demokratizace a do období, kdy je spojována s konzumenstvím a kdy se péče o tělo 

stává jedním z faktorů společenského uznání. Svět ženské krásy vstupuje do moderní 

éry masového vzdělávání a podpory kosmetického konzumentství. Podle Lipovetského 

se ženské časopisy snaží legitimizovat svůdnost, zálibu v mládí, narcistické vášně a 

konzumentské hledání krásy. Zkrášlit se, nalíčit se, chtít zůstat mladá a hezká se již 
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nejeví jako více či méně neřestný luxus, ale jako povinnost každé ženy, která dbá na to, 

aby si udržela věrnost svého manžela a zajistila jejich společnému životu stabilitu.
160

  

 

1.9.8.2 Podpora ženských stereotypů 

Ženské časopisy a jejich témata, která akcentují péči o sebe sama, o tělo a 

zároveň uvádějí rady, jak pečovat o domácnost, jak pečovat o děti a případně i o 

manžela, velmi často posilují genderové stereotypy. Nejčastěji tak činí tradiční ženské 

časopisy, ženské časopisy takzvaného konzervativního proudu, které ženu vykreslují 

v podřízené pozici a jako tu osobu, která udržuje rodinné zázemí. V těchto časopisech je 

kladený důraz na ženskou pracovitost, na její zručnost v domácích činnostech, na 

obětavost, lásku a smysl pro povinnost.
161

 Těmto časopisům je pak velmi často vyčítána 

i neaktuálnost a absence informací o aktuálním politickém dění. A nejsou v nich 

akcentována závažná témata, která se žen bezprostředně dotýkají, jako jsou 

alkoholismus, drogová závislost nebo nezaměstnanost. Tedy problémy, které často 

postihují ženy méně kvalifikované.
162

 Je tomu tak možná z toho důvodu, že méně 

kvalifikované ženy s nižším socioekonomickým postavením nejsou pro inzerenty tak 

žádoucí.  

Exkluzivní ženské časopisy jsou v tomto ohledu o krok napřed. Objevují se 

v nich i „kontroverzní“ témata a jejich přístup je spíše rovnostářský. Osvaldová tvrdí, že 

je to možná dáno tím, že velká část z nich vychází ze zahraniční licence.
163

 V těchto 

časopisech bývá také velmi často nabourávána role ženy, pečující matky a pečlivé 

hospodyňky. Nicméně je třeba si uvědomit, že namísto těchto témat se – ať už vědomě 

nebo nevědomě - vytvářejí témata jiná. Podle výzkumů je největší podíl prostoru 

v těchto časopisech věnovaný vzhledu. A platí to i pro časopisy určené pro mladé ženy a 

dospívající dívky. Až třetina textů v Bravo Girl nebo v časopise Dívka přináší návody 

jak dosáhnout perfektního „looku“, jak „být originální a jedinečná“.
164

 Podle těchto 

časopisů tedy platí rovnice „Být perfektní = Být krásná“.  
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1.9.8.3 Mýtus krásy  

Ženské časopisy velmi často vytvářejí touhu – velmi často nesmyslnou a marnou 

– podobat se vzorům svůdnosti, vyvolávají ve svých čtenářkách svým obsahem a 

zobrazováním mladých a krásných žen úzkost ze stárnutí, z vrásek, z tloustnutí, de facto 

říkají, že být krásná je povinnost, vytvářejí kult krásy, který by měla každá žena 

následovat a vytvářejí i nadřazenost západních estetických morem.  

Mýtus krásy tvrdí, že kvalita zvaná „krása“ (nejen) podle ženských časopisů 

skutečně existuje. Mýtus krásy pak dále říká, že každá správná žena se chce tomuto 

ideálu maximálně přiblížit a každý správný muž, chce žít se ženou, která tento ideál 

splňuje.
165

  

Lipovetsky říká, že podle ženských časopisů je první povinností ženy být 

přitažlivá.
166

 Krása ženy se tak dnes mnohdy stává tím hlavním kritériem, podle kterého 

je žena souzena a díky kterému se stává úspěšnou či neúspěšnou. A za ideální zobrazení 

krásné ženy jsou velmi často považovány právě modelky, které se objevují nejen na 

titulních stránkách ženských časopisů, v reklamách na kosmetické produkty a podobně. 

Nicméně o tom, že kosmetiku nemusí v reklamách nutně prodávat jen hubené a pečlivě 

vyretušované modelky, svědčí i kampaň společnosti Dove, která do svých reklam ve 

Velké Británii obsadila „obyčejné“ ženy. Prodej jejích výrobků pak v krátkém čase 

narostl o 700 %.
167

 

Mýtus krásy, který propagují ženské časopisy nicméně dále tvrdí, že být krásná 

není dáno osudem, ale je možné se k tomu propracovat. V časopisech se tak pravidelně 

objevují návody a rady, jak uspět na poli krásy. A ošklivost je pak znamením 

poražených.
168

  

Kritici mýtu krásy pak říkají, že krása se stává kritériem úspěchu, je podle nich 

alternativním způsobem toho, jak se prosadit a stát se úspěšným
169

 a zároveň tento kult 

krásy občas vede k přehnané kritičnosti vůči vlastnímu tělu, kdy sebevědomí je 
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nahrazeno zvýšeným sebepozorováním a může přerůst v až nezdravou posedlost 

vlastním tělem.
170

 

 

1.9.8.4  Kritika ambivalence 

Zmíněno to v této práci bylo již několikrát. Ženské časopisy sice na jednu stranu 

svým čtenářkám říkají, aby objevily své já, nepotlačovaly svou přirozenost a žily tak, 

jak se líbí jim a ne tak, jak jim diktuje okolí. Na druhou stranu ale v dalším obsahu i 

v inzerci nepřímo říkají, že úspěšná žena je krásná žena.  

Stejně tak na jednu stranu ženské časopisy hovoří o ženské nezávislosti, o tom, 

že ideální žena nemusí být nutně hospodyňkou, ale že ideální žena dneška může být i na 

vysoké manažerské pozici. Na straně druhé pak ale v tomtéž čísle člověk nalezne rady, 

jak správně uklidit kuchyň a co rodině uvařit k víkendovému obědu.  

Jak uvádí Osvaldová: Ženské časopisy ve svých obsazích zdůrazňují jen určité 

projevy. Svobodu ženy vidí například v jejím sexuálním osvobození, v tom, že s mužem 

dnes může žít bez svatby, v tom, že může zastávat pozici manažerky, nebo být 

podnikatelkou. Na druhou stranu ale ženské časopisy petrifikují všechno to, co zároveň 

kritizují – honbu za vzhledem, důraz na zajištěné postavení prostřednictvím prestiže 

manžela.
171

 A velmi často se pak stává, že je v těchto časopisech veliký rozpor 

v redakčním obsahu, tedy v článcích, a v reklamě, která velmi často jde právě proti 

obsahu článků.  

 

1.9.8.5 Estetický imperialismus 

V souvislosti s ženskými časopisy se pak objevují ještě pojmy estetický 

imperialismus a etnocentrický model krásy. Oba použil Lipovetsky, který říká, že jsou 

v ženských časopisech oslavovány „bílé“ standardy krásy a v obsahu je patrná 

nadřazenost západních estetických norem
172

 – v ženském časopise tak pravděpodobněji 

narazíme na velmi štíhlou modelku bílé pleti, než na modelku asijského původu. Díky 

tomu tak podle něj dochází k posilování bariér mezi etniky, rasami a k vyostření pocitů 

pochybnosti a méněcennosti a nenávisti k sobě samým u minoritních skupin.
173

  

                                                
170 tamtéž 
171 OSVALDOVÁ, Barbora. Česká média a feminismus. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004, 
158 s. ISBN 80-7277-263-5, str. 76. 
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 LIPOVETSKY, Gilles. Třetí žena: neměnnost a proměny ženství. V českém jazyce vyd. druhé. Praha: 
Prostor, 2007, 329 s. ISBN 978-80-7260-171-4, str. 180. 
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Platí také to, že i přes drobné posuny je zaměření ženských časopisů stále čistě 

heterosexuální a vylučuje tak ženy, které se od normativní, identifikovatelné ženskosti 

odchylují.
174

 

 

2. Metodologická část 
 

Po teoretické části, jejímž cílem bylo přiblížení historie českých ženských 

časopisů, jejich aktuální rozvrstvení na trhu, popis struktury publika, ale i vliv, který 

mají obecně média a tedy i ženské časopisy na publikum, je na řadě metodologické 

zakotvení diplomové práce. 

Tento oddíl přiblíží metody, které jsem si zvolila. S důrazem na kvalitativní 

analýzu, jež je hlavním obsahem mého výzkumu. Kromě toho zde nastíním i klíč, podle 

kterého jsem zvolila materiál, který budu zkoumat, a stručně přiblížím zkoumané tituly. 

 

2.1 Výběr metody 

Jako základ své práce jsem tedy zvolila kvalitativní interpretativní obsahovou 

analýzu, která je do značné míry subjektivní. Zároveň je ale plnohodnotnou vědeckou 

disciplínou – při dodržení zásad správného postupu.  

Po diskuzi nad literaturou a dalšími diplomovými pracemi, ve kterých se 

objevila kvalitativní analýza, jsem se rozhodla, že kvalitativní výzkum provedu na 

základě podkladů, jež poskytuje publikace Základy kvalitativního výzkumu od autorů 

Anselma Strausse a Juliet Corbinové. Tato publikace poskytuje dostatečně vyčerpávající 

vhled do postupů, které jsou spojené s kvalitativním výzkumem, zároveň jde ale 

publikaci, která umožňuje provést kvalitativní výzkum na dostatečné úrovni i člověku, 

který s ním nemá veliké zkušenosti. 

 

2.2 Kvalitativní obsahová analýza 

Kvalitativní analýzou rozumíme analýzu, která k tomu, aby získala výsledky, 

nepoužívá statistické metody, ale využívá analytických a interpretativních postupů, díky 
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kterým pak výzkumník dochází k výsledkům a teoriím.
175

 Jde tedy o nematematický 

analytický postup, jehož výsledkem jsou poznatky odvozené z údajů shromážděných 

mnoha způsoby. Nicméně je třeba říci, že i některá kvalitativní data se dají i 

kvantifikovat.  

Kvalitativní obsahová analýza je do značné míry subjektivní analýza, ve které se 

odráží osobnost výzkumníka. Jde o subjektivní, ale přesto vědecký způsob, kterým 

můžeme analyzovat nejen zjevný, ale i latentní obsah komunikace.  

Kvalitativní analýza totiž – na rozdíl od analýzy kvantitativní – nevytváří závěry 

jen na základě četností určitých slovních spojení, ale prozkoumává jejich významy, 

prozkoumává témata a vzorce. Proto jsou vzorkem pro kvalitativní analýzu účelně 

vybrané texty (tedy v případě této práce. Jinak to mohou být samozřejmě řízené 

rozhovory, pozorování…) a výsledkem kvalitativní analýzy by měly být určité popisy a 

typologie, které vzniknou na základě induktivních a deduktivních principů ze vzniklých 

kategorií, jež vycházejí z materiálů, teoretického pozadí a výzkumných otázek, které 

výzkumník má. Kategorie jsou stanovovány z textu a jeho obsahu. A to v případě 

kvalitativní obsahové analýzy, tak jak ji popisují Anselm Strauss a Juliet Corbinová 

prostřednictvím tří fází kódování – otevřeného, axiálního a selektivního.  

 

2.2.1 Otevřené kódování 

Otevřené kódování je obvykle prvním krokem kvalitativní interpretativní 

obsahové analýzy, který nicméně může probíhat – a většinou v praxi skutečně probíhá – 

zároveň s krokem druhým, tedy s kódováním axiálním. Samotné otevřené kódování je 

částí analýzy, během které dochází k označování a následné kategorizaci pojmů na 

základě opravdu pečlivého studia údajů. Během otevřeného kódování postupně 

označujeme jevy, následně určujeme kategorie, ty pojmenováváme a také rozvíjíme 

jejich vlastnosti a dimenze. Jde tedy o proces rozebírání, prozkoumávání, porovnávání, 

konceptualizme a kategorizace údajů.
176

  

Otevřené kódování je základní krok, bez kterého by následné kroky a tím pádem 

i celá kvalitativní analýza nemohly proběhnout.  

Během otevřeného kódování jsem tedy zevrubně rozebírala jednotlivé údaje, 

v tomto případě jsem tedy několikrát pročetla jednotlivé články a jejich obsah, které 
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jsem zvolila na základě klíče, jež je uvedený v jedné z dalších podkapitol. Tyto údaje 

jsem potom důkladně prostudovala, pozorovala je, zjišťovala jejich podobnosti a 

rozdíly. A také jsem si kladla otázky o jevech, které tyto údaje reprezentovaly.
177

 

Výsledkem této části analýzy tedy byly: jednotlivé pojmy, pojmová označení, 

která jsem přidělila jednotlivým událostem (celým článkům, částím článků, jednotlivým 

odstavcům i pouhým větám), a pak dále vznik takzvaných kategorií, což byly třídy 

pojmů, které si byly určitým způsobem podobné nebo náležely k podobnému jevu. Dále 

jsem pak hledala vlastnosti, charakteristiky náležející jednotlivým kategoriím.   

 

2.2.2 Axiální kódování  

Zatímco u první fáze, tedy otevřeného kódování platí, že výzkumník materiál 

rozebíral na jednotlivé údaje a tyto pak řadil do jednotlivých kategorií a přiřazoval jim 

vlastnosti a těm pak určité dimenze na škále jejich hodnot, při axiálním kódování 

dochází k tomu, že se jednotlivé údaje znovu skládají dohromady a to na základě 

nějakých vztahů. U axiální kódování se tedy uplatňuje jiný analytický postup než u 

kódování otevřeného, zároveň ale platí, že se badatel při zkoumání materiálu neustále 

pohybuje mezi těmito dvěma typy kódování.   

Platí, že axiální kódování je proces uvádění nově vzniklých subkategorií – což 

jsou bližší určení jednotlivých kategorií ve smyslu podmínek, kontextu, strategií jednání 

a následků tohoto jednání – do vztahů k nějaké už předtím vzniklé kategorii. To se činí 

v duchu kódovacího paradigmatu, který právě zahrnuje podmiňující vlivy, kontext, 

strategie jednání, interakce a následky.
178

 

Axiální kódování je složitý induktivně-deduktivní proces o několika krocích, 

které jsou stejně jako při otevřeném kódování vykonávány prostřednictvím porovnávání 

a kladení otázek.
179

  

Co se týká postupu axiálního kódování, tak, jak ho obsáhle popisují Anselm 

Strauss a Juliet Corbinová, dal by se popsat – nikoli chronologicky, protože některé 

z procesů probíhají zároveň – takto: Spojování a rozvíjení kategorií podle paradigmatu, 

uvádění subkategorií do vztahu s kategoriemi, ověřování výroků podle údajů, a pak 

další rozvíjení kategorií a subkategorií ve smyslu jejich vlastností a vlastností a 

                                                                                                                                          
176 tamtéž. str. 42 
177

 STRAUSS, Anselm L. a Juliet M. CORBIN, str. 43. 
178

 STRAUSS, Anselm L. a Juliet M. CORBIN, str. 70. 
179 STRAUSS, Anselm L. a Juliet M. CORBIN, str. 84. 



   

 

61 

  

dimenzionálního umístění, pak  spojování kategorií na úrovni dimenzí a pak sledování 

vzájemných vztahů.  

U axiálního kódování pracujeme s pojmy jako jsou: příčinné podmínky, 

s kontextem neboli souborem konkrétních podmínek, za nichž jsou uplatňovány 

strategie jednání nebo interakce, intervenující podmínky, což jsou strukturní podmínky 

související se strategiemi jednání nebo interakce, samotné interakce, což jsou strategie 

vyvinuté ke zvládání, ovládání, vykonávání nebo reagování na jev za určitého souboru 

percipovaných podmínek, a pak tedy následky.
180

  

 

2.2.3 Selektivní kódování 

Selektivní kódování je závěrečnou a podle mnohých tou nejnáročnější fází 

kvalitativní interpretativní obsahové analýzy. V selektivním kódování dojde k vyjasnění 

„příběhu“, který je postavený na takzvané centrální kategorii, k vytvoření jeho jasné 

kostry za pomoci ostatních kategorií, které jsou k té centrální v určitých vztazích, a pak 

k převedení do analytického příběhu. Je to závěrečná integrace a intepreretace všech 

výsledků získaných během výzkumu a jde pravděpodobně o vůbec nejobtížnější a 

nejnáročnější fázi celé analýzy.  

Selektivní kódování se od axiálního kódování příliš neliší, provádí se „jen“ na 

vyšší abstraktnější úrovni analýzy. Jde o proces, který stojí na postupu výběru centrální 

kategorie a uvedení všech hlavních kategorií do vztahů jak k centrální kategorii, tak do 

vzájemných vztahů mezi sebou.
181

 Tyto vztahy se dále ověřují a kategorie, u nichž je to 

třeba, se dále zdokonalují a rozvíjejí. Během selektivního kódování se používá 

kombinace indukce a dedukce a badatel si neustále klade otázky, vytváří hypotézy a 

porovnává.  

Uvádění ostatních kategorií do vztahu k centrální kategorii se provádí pomocí 

paradigmatu, který zahrnuje podmínečné vlivy, kontext, strategie a následky. 

Pojmenování kategorií nicméně nemusí obsahovat tyto paradigmatické termíny. 

Analytické uspořádání nicméně vypadá asi takto: A (podmínky) vedou k B (jevu), který 

vede k C (kontextu), který vede k D (jednání nebo interakcím včetně strategií), které 

pak vedou k E (následkům).
182
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Selektivní kódování tedy probíhá v několika krocích a platí, že tyto kroky od 

sebe nejsou přesně ohraničeny a zároveň nemusí jít přesně v určitém sledu za sebou. 

V praxi se obvykle přeskakuje od jednoho kroku ke druhému.
183

 

Na konci všech tří kroků kvalitativní analýzy by nicméně měly být základní 

pojmy a jejich kategorizace spolu s bližší charakteristikou. Ty naleznete v další části 

diplomové práce, spolu s odpověďmi na výzkumné otázky, které uvádím dále. 

 

2.3 Vzorek zkoumání – zvolené tituly 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala čtyři tituly – časopisy Elle, Vlasta
184

, 

Svět ženy a Katka. Zvolila jsem je záměrně z toho důvodu, abych ve své práci postihla 

jak tituly, které mají zahraniční licenci a na českém trhu se objevily až v 90. letech 

(časopis Elle), tak tituly, které jsou českého původu a mají dlouhou historii (Vlasta), 

nebo vznikly v době po revoluci (časopisy Katka a Svět ženy). 

V rozdělení těchto časopisů na časopisy se zahraniční licencí a „české“ časopisy 

jsem nicméně v určité části teoretického pojednání, objevila problém. Barbora 

Osvaldová totiž časopisy Katka a Svět ženy ve své publikaci Česká média a feminismus 

označuje za časopisy překladové, které část svého obsahu překlápí do českého jazyka ze 

zahraničních předloh. Čímž ztrácejí blízkost k českým reáliím.
185

 Oslovila jsem tedy pro 

ujasnění situace šéfredaktorky těchto časopisů s dotazem, jestli je jejich obsah ryze 

český, respektive tvořený českou redakcí na základě vlastních podkladů, nebo zdá část 

obsahů mutují ze zahraničních předloh. Jitka Horčicová (v květnu 2014 ředitelka 

obsahu) mi napsala: „Jsem v časopise Svět ženy od jeho naprostého zrodu (nejprve jako 

redaktorka, poté zástupkyně šéfredaktorky, šéfredaktorka a nově ředitelka obsahu titulů 

- mj. Světa ženy). Můžu tedy potvrdit, že tento měsíčník je plně autorský bez jakýchkoli 

překládaných či odjinud přebíraných materiálů. I proto jsme nějaký čas po jeho vzniku 

zavedly (v redakci byly po převážnou dobu jeho existence většinou jen ženy) informaci 
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o tom, kdo příslušnou rubriku či článek píše, případně připravuje (tj. skládá z několika 

materiálů). 

V podobném duchu mi pak odpověděla v květnu 2014 za časopis Katka Pavla 

Totušková: „Příští rok to bude dvacet let, co začal časopis Katka vycházet. Za tu dobu 

prošel celou řadou změn – grafických, obsahových i textových. Ano, na svém začátku 

byla většina článků do časopisů překládána z německé předlohy, která vycházela a stále 

vychází v Německu a jejímž vydavatelem je rovněž Burda International. Nyní však 

obsah časopisu Katka tvoří autorské články redaktorek a redaktorů. Časopis Katka je 

pro české ženy, pro české čtenářky a tomu musí odpovídat články i obsah časopisu.“  

Protože jsem o všech čtyřech titulech psala už v teoretické části diplomové 

práce, kde jsem je uváděla do širšího kontextu a porovnávala je s ostatními časopisy – 

ať už z pohledu čtenářské obce, čteností, nákladu nebo socioekonomické klasifikace, 

zde jen stručně shrnu základní charakteristiky všech čtyř titulů. 

 

2.3.1 Elle 

Časopis Elle patří do kategorie exkluzivních měsíčníků a takzvaných časopisů 

životního stylu pro ženy. Časopis vznikl v roce 1945 ve Francii jako časopis pro ženy, 

které mají svůj styl a vlastní názor. Elle měla (a stále má) poslání pomoci inteligentní 

ženě podpořit její individualitu ve všech aspektech jejího života, zejména v oblasti 

stylu.
186

 

Jak už bylo řečeno dříve, časopis Elle je největší světový módní časopis. Elle 

dnes vychází každý měsíc ve 39 verzích a to ve zhruba 60 zemích světa. V České 

republice vychází od dubna 1994, do poloviny roku 2011 to bylo pod hlavičkou 

vydavatelství Hachette Filipacchi, od poloviny roku 2011 nicméně spadá do portfolia 

společnosti Burda Media. 

Elle je jeden z nejčtenějších časopisů životního stylu pro ženy. Co se týká 

socioekonomické klasifikace, řadí se časopis Elle obvykle do kategorií A,B,C. 
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2.3.2 Vlasta 

Časopis Vlasta byl založený už v roce 1947 Radou československých žen a je 

prvním ženským časopisem, který se po válce v Československu objevil. Cílem 

časopisu bylo, aby se čtenářkám stal přítelkyní – objevovaly se v něm články o módě, 

nových filmech, cestopisy, recepty i rady pro domácnost.  

Od roku 1968 zajišťovalo vydávání časopisu nakladatelství a vydavatelství 

Mona a časopis Vlasta přežil i přelomový rok 1989. K listopadu roku 2014 patří časopis 

Vlasta do portfolia vydavatelství Astrosat Media.  

Časopis Vlasta má širokou cílovou skupinu – věkové rozpětí čtenářek je 

uváděno mezi 30 až 59 lety. Z pohledu socioekonomického členění je časopis Vlasta 

zařazený do tříd C a D – Vlasta je tedy časopis určený pro střední a nižší střední třídu. 

Časopis Vlasta řadíme mezi tradiční tituly – tedy tituly, které vytváří česká redakce, a 

tituly, které by měly akcentovat spíše „tradiční“ roli ženy matky pečovatelky.  

 

2.3.3 Katka  

Časopis Katka patří, na rozdíl od Elle mezi ženské časopisy, které řadíme 

k socioekonomickým třídám C,D,E. Jde o levný týdeník, který sám sebe charakterizuje 

jako časopis pro mladé, odvážné a sebevědomé ženy plný informací, nápadů a dobrý 

rad.
187

 

Katka začala v České republice vycházet v roce 1995 a v prvních měsících 

skutečně byla spíše než autorským překladovým titulem, nicméně jak uvedla Pavla 

Totušková, šéfredaktorka, dnes je její obsah český a autorský. Aktuálně Katka patří do 

portfolia vydavatelství Burda Praha. 

Rozsah časopisu Katka je oproti exkluzivním měsíčníkům zhruba třetinový, také 

je tu méně akcentovaná vysoká móda a luxusní kosmetika. Na druhou stranu je ale 

výrazně nižší i cena tohoto časopisu. Stejně jako časopis Vlasta není časopis Katka 

měsíčník, ale jde o týdeník. 

 

2.3.4 Svět ženy 

Časopis Svět ženy je nejmladší z titulů, které jsem si vybrala k analýze. 

Vycházet začal v roce 2002 ve vydavatelství Burda Praha a sám sebe charakterizuje 

                                                
187

 Portréty: Katka. Vydavatelství Burda Praha [online]. 2014 [cit. 2014-06-26]. Dostupné 
z:http://www.burda.cz/portrety/katka/5398/katka_152014.html 

http://www.burda.cz/portrety/katka/5398/katka_152014.html
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jako časopis, který se „snaží poradit s problémy, o nichž čtenářky do redakce píší, 

pomoci v nezvyklých či mezních životních situacích. Přizvaní odborníci pomáhají 

čtenářkám pochopit, jak se s každou životní potíží lze „popasovat“ se ctí a proč věřit, že 

vždy existuje východisko a naděje.
188

 

Svět ženy kromě toho funguje jako rádce v oblasti práva, financí, vztahů a sexu, 

ale i kosmetiky a módy. Svět ženy byl v listopadu 2013 třetím nejčtenějším titulem 

v kategorii Časopisy pro ženy a navíc jako jeden z mála titulů zaznamenal oproti roku 

2012 meziroční nárůst čtenosti (více v kapitole, která se věnuje aktuální situaci na 

českém časopiseckém trhu). Ač sám sebe označuje Svět ženy jako časopis, který není 

určený čistě jen pro ženy, ale i pro jejich partnery a rodinu, výzkum Taberyové, o 

kterém už byla také řeč, tvrdí, že čtenářstvo časopisu Svět ženy tvoří z 91 % ženy a jen 

z 9 % muži. Svět ženy pak můžeme označit jako časopis pro střední třídu, charakterizují 

ho totiž socioekonomické třídy B,C,D.  

 

2.4 Vymezení vzorku 

Při vymezování vzorku jsem pracovala především s prezentacemi a materiály 

z přednášek Mgr. Hedviky Novotné, která se na Fakultě humanitních studií věnuje 

kvalitativnímu výzkumu, a pak s knihou od Miroslava Dismana – Jak se vyrábí 

sociologická znalost, konkrétně tedy s kapitolou Kolik vran musíme pozorovat? Tyto 

dva zdroje my byly zázemím a oporou pro teoretické uchopení toho, jak vybrat vzorek.  

Předně platí, že u kvalitativního výzkumu obvykle nejde o reprezentativnost 

směrem k populaci, ale o reprezentaci konkrétního problému.
189

 Kvalitativní výzkum 

tak má za cíl postihnout určitý sociální jev na konkrétním sociálním subjektu. V mém 

případě je tedy tímto jevem reprezentace úspěšné ženy a její vývoj v čase a konkrétním 

sociálním subjektem potom čtyři vybrané ženské tituly – Elle, Vlasta, Katka a Svět 

ženy.  

Respektive jejich vzorek, který je reprezentovaný určitým množstvím článků, 

které v nich jsou. Tento vzorek, jinak také výběrový soubor nemusí nutně být přesně 

strategicky vybrán za účelem reprezentativity získaných dat a jejich možného 

                                                
188 Portréty: Svět ženy. Vydavatelství Burda Praha [online]. 2014 [cit. 2014-06-26]. Dostupné z: 
http://www.burda.cz/portrety/svet_zeny/5363/svet_zeny_42014.html  
189

 Výběr vzorku v kvalitativním výzkumu. KISK FF MU. Výzkumy.knihovna [online]. 2012 [cit. 2014-06-
26]. Dostupné z: http://vyzkumy.knihovna.cz/ucebnice/vyber-vzorku-v-kvalitativnim-vyzkumu 

http://vyzkumy.knihovna.cz/ucebnice/vyber-vzorku-v-kvalitativnim-vyzkumu
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zobecnění, tak jako je tomu u kvantitativního výzkumu, ale jde nám především o to, 

abychom pokud možno získali vyčerpávající data k dané problematice.
190

 

Pro kvalitativní interpretativní obsahovou analýzu, kterou jsem zvolila, je 

symptomatický takzvaný teoretický výběr dat. To znamená, že jde o proces sběru dat 

s cílem vytvořit teorii, ve které výzkumník současně sbírá data, kóduje a analyzuje je, 

rozhoduje, kde sbírat další data tak, aby mohl rozvíjet vynořující se teorii. Vzorek je 

tedy konstruován s ohledem na vznikající teorii, na data, která v průběhu výzkumu 

získáváme. Sběr dat a tudíž i výběru vzorku probíhá tak dlouho, dokud není dosaženo 

nasycení, saturace problému, vzorku.
191

  

Poté následuje konstrukce vzorku prostřednictvím takzvaného účelového 

kódování. Toto je založeno na úsudku badatele – on zvolí, jaký soubor je potřeba 

zkoumat, aby byly zodpovězené výzkumné otázky. Platí, že počet případů a jejich výběr 

závisí na konkrétním výzkumném problému. Místo účelového vzorkování je také 

možno přistoupit k vyčerpávajícímu šetření. Pak je ale nutné provádět šetření na všech 

jednotkách, jež odpovídají vymezení výzkumného problému
192

 – v tomto konkrétním 

případě by vyčerpávající šetření zahrnovalo všechny dostupné výtisky těchto časopisů 

od roku 1947, kdy vyšel první z nich (Vlasta) do konce roku 2012. Proto jsem zvolila 

účelové vzorkování.  

Pro svou práci jsem si tedy zvolila čtyři ženské časopisy – dva měsíčníky a dva 

týdeníky, prostřednictvím kterých jsem měla zkoumat vývoj zvoleného fenoménu (tj. 

obrazu, reprezentace úspěšné ženy) v čase. Protože jde o vývoj v čase a zvolila jsem 

účelové vzorkování a vybrala jsem ročníky 1990 (v tomto roce vycházel pouze časopis 

Vlasta), 1996, 2002 (u časopisu Svět ženy jsem přidala část roku 2003, protože začal 

vycházet až v průběhu roku 2002, nedosáhla bych dostatečné saturace), 2007 a 2012. U 

týdeníků jsem si vzhledem k množství materiálu vzorek zúžila na každé druhé číslo, 

měsíčníky jsem zahrnula všechny.  

Protože v drtivé většině textů v ženských časopisech figuruje postava ženy, 

objevuje se v nich fenomén ženství a jsou v nich obvykle zastoupena femininní témata, 

bylo nutné stanovit, jaké všechny vzorky z vybraných časopisů budou do výzkumu 

                                                
190 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: Příručka pro uživatele. 3.vyd. Praha: Karolinum, 
2000, 374 s. ISBN 80-246-0139-7, str. 304. 
191 NOVOTNÁ, Hedvika. Výběrové strategie [prezentace v PPT]. [cit. 2014-06-28]. Dostupné z: 
https://is.cuni.cz/studium/eng/predmety/index.php?do=download&did=31281&kod=YMG007 
192

 NOVOTNÁ, Hedvika. Výběrové strategie [prezentace v PPT]. [cit. 2014-06-28]. Dostupné z: 
https://is.cuni.cz/studium/eng/predmety/index.php?do=download&did=31281&kod=YMG007 
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zařazeny. Vzhledem k tomu, že množství nasbíraných dat bylo opravdu veliké i přes 

zúžení na konkrétní ženské časopisy a jejich konkrétní ročníky a čísla, nezařadila jsem 

do výzkumu všechny texty, které v nich jsou, ale vzorek jsem zužovala dále – na texty 

redakční. Kromě toho, že jsem se rozhodla nezkoumat reklamní texty a propagační 

stránky, nevěnovala jsem zvýšenou pozornost ani fotografiím a dalším grafickým 

prvkům.  

Primárním analyzovaným materiálem se staly redakční texty, články 

nejrůznějších žánrů, ve kterých se jako dominantní objevovalo téma ženství, ženského 

úspěchu, ženské kariéry, ženské práce a témata příbuzná a související s těmito tématy. 

Do zkoumaného vzorku jsem zahrnula i rozhovory, portréty a profily žen, které se na 

stránkách těchto časopisů objevily. V tomto případě jsem pracovala s tezí, že žena, která 

se objeví na stránkách časopisu, kde je její osobnosti, práci a kariéře věnovaný velký 

prostor, je ve svém oboru úspěšná. Texty jsem do vzorku zařazovala (či vyřazovala) po 

jejich prvním pročtení. 

Stanoveným podmínkám nakonec vyhovovalo 505 článků, jejichž stručný 

přehled uvádím v tabulce. 

 1990 1996 2002193 2007 2012 Celkem 

Vlasta 28 32 33 54 45 192 

Elle - 26 36 32 37 131 

Katka - 17 34 34 32 117 

Svět ženy - - 18 27 20 65 

Celkem 28 75 121 147 134 505 

Tabulka 5: Počet článků použitých pro analýzu 

 

2.5 Výzkumné otázky 

Cílem kvalitativní obsahové analýzy je zjistit, jakým způsobem je prezentována 

a reprezentována úspěšná žena na stránkách čtyř časopisů, z nichž každý má odlišnou 

charakteristiku – a to nejen v jednom konkrétním časovém období ve vzájemném 

porovnání, ale můj výzkum musí postihnout i vývoj obrazu úspěšné ženy v čase.  

Proto jednotlivé výzkumné otázky akcentují jednak jednotlivé časopisecké tituly 

a zároveň jednotlivá časová období. Na základě odpovědí na tyto jednotlivé otázky pak 

                                                
193 U časopisu Svět ženy jde o čísla od července 2002 do června 2003 
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budu v závěru schopná zodpovědět, jak se mění reprezentace úspěšné ženy v čase a jak 

v závislosti na zvoleném titulu. 

Výzkumná otázka č.1: Jak vypadá obraz úspěšné ženy v časopise Katka v roce 1996? 

Výzkumná otázka č.2: Jak vypadá obraz úspěšné ženy v časopise Katka v roce 2002? 

Výzkumná otázka č.3: Jak vypadá obraz úspěšné ženy v časopise Katka v roce 2007? 

Výzkumná otázka č.4: Jak vypadá obraz úspěšné ženy v časopise Katka v roce 2012? 

Výzkumná otázka č.5: Jak vypadá obraz úspěšné ženy v časopise Svět ženy v roce 

2002? 

Výzkumná otázka č.6: Jak vypadá obraz úspěšné ženy v časopise Svět ženy v roce 

2007? 

Výzkumná otázka č.7: Jak vypadá obraz úspěšné ženy v časopise Svět ženy v roce 

2012? 

Výzkumná otázka č.8: Jak vypadá obraz úspěšné ženy v časopise Elle v roce 1996? 

Výzkumná otázka č.9: Jak vypadá obraz úspěšné ženy v časopise Elle v roce 2002? 

Výzkumná otázka č.10: Jak vypadá obraz úspěšné ženy v časopise Elle v roce 2007? 

Výzkumná otázka č.11: Jak vypadá obraz úspěšné ženy v časopise Elle v roce 2012? 

Výzkumná otázka č.12: Jak vypadá obraz úspěšné ženy v časopise Vlasta v roce 1990? 

Výzkumná otázka č.13: Jak vypadá obraz úspěšné ženy v časopise Vlasta v roce 1996? 

Výzkumná otázka č.14: Jak vypadá obraz úspěšné ženy v časopise Vlasta v roce 2002? 

Výzkumná otázka č.15: Jak vypadá obraz úspěšné ženy v časopise Vlasta v roce 2007? 

Výzkumná otázka č.16: Jak vypadá obraz úspěšné ženy v časopise Vlasta v roce 2012? 

 

3. Výzkumná část 
V této části se pokusím nastínit výsledky jednotlivých dílčích kvalitativních 

obsahových analýz, které pak v závěru práce shrnu a dám do vzájemných vztahů a 

souvislostí s obdobím vzniku a časopisem, ve kterém se objevily. 

 

3.1 Přehled hlavních kategorií a subkategorií 

Základem a zároveň dílčím výsledkem mého kvalitativního výzkumu je 44 

subkategorií, které jsem rozdělila do osmi hlavních kategorií. Ty sdružují tematicky a 

vztahově podobné subkategorie. Část subkategorií jsem pak nezařadila do žádné 

z kategorií a označila je jako „Nezařazeno  v kategoriích“. 
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Každá ze subkategorií byla při výzkumu reprezentována skupinou hesel a 

pojmů, které ji charakterizovaly. Každá subkategorie je následně v odpovědích na 

výzkumné otázky reprezentována popisem, který se opírá ve výzkumu zjištěné pojmy a 

hesla, nebo konkrétními úryvky z textů, které považuji za jejich velmi věrný popis.  

Zároveň jsem se v odpovědích na výzkumné otázky uváděla jednotlivé 

subkategorie i kategorie do vzájemných vztahů. 

 

Subkategorie Hlavní kategorie 

Úspěšná díky vlastní kráse 

Úspěšná žena a její vzhled Úspěšná díky změně vzhledu 

Úspěšná, protože mladistvě vypadající 

Úspěšná po třicítce 

Úspěšná žena a její věk Úspěšná až ve vyšším věku 

Úspěšná už od dětského věku 

Úspěšná s podporujícím mužem v zádech 

Úspěšná žena a její partnerský život 

Úspěšná díky podpoře partnera 

Úspěšná v práci, ale neúspěšná s muži 

Úspěšná, ale osamělá 

Úspěšná a vdaná 

Úspěšná – v práci i jako matka 

Úspěšná žena a její vztah k mateřství 

Úspěšná – především jako matka 

Úspěšná – jen jako matka, rezignace na 
kariéru 

Úspěšná – s rezignací na mateřství  

Úspěšná, ač svobodnou matkou 

Úspěšná, protože sebevědomá 

Úspěšná žena z pohledu volních vlastností a 
náhledu na emancipaci 

Úspěšná, protože asertivní 

Úspěšná a zároveň emancipovaná  

Úspěšná, emancipovaná, ale s touhou po 
částečném patriarchátu 

Úspěšná i proto, že mírně sobecká 

Úspěšná i přes problémy se sebevědomím 

Úspěšná, protože známá z televize (televizní 
tvář) 

Úspěšná žena a její popularita 

Úspěšná, protože veřejně známá (ne jako 
televizní tvář) 

Úspěšná, známá, ale „neviditelná“ (osobnost, 
která není primárně před kamerou) 

Úspěšná a známá jen v Česku 

Úspěšná a známá globálně (úspěšná cizinka) 

Úspěšná celosvětová diva 

Úspěšná a anonymní („žena z lidu“ 
s občanským povoláním) 

Úspěšná, ale za úspěch se platí 

Úspěšná žena a negativní aspekty úspěchu Úspěšná, ale neoblíbená 

Úspěšná, ale amorální 

Úspěšná, protože bohatá Nezařazeno v kategoriích 



   

 

70 

  

Úspěšná, protože vizionářka 

Úspěšná, protože velký módní vliv 

Úspěšná, ač nedokonalá 

Úspěšná, politizující 

Úspěšná,protože odejitá do emigrace 

Úspěšná dlouhodobě (stálice) 

Úspěšná a zakládající si na vzdělání 

Úspěšná a nekompromisní 

Úspěšná díky změně – z područí k úspěchu 

Úspěšná žena a vztah ke změnám Úspěšná po odrazu ze dna 

Úspěšná, protože se nebojí změny 

Tabulka 6: Přehled hlavních kategorií a subkategorií 

 

3.2 Výzkumná otázka č.1: Jak vypadá obraz úspěšné ženy 
v časopise Katka v roce 1996? 

Obraz úspěšné ženy v časopise Katka v roce 1996 není postavený na vyobrazení 

žen, které jsou veřejné známé z televizních obrazovek, podií, rádia nebo stránek jiných 

periodik. Až na několik výjimek, o kterých se zmíním hned vzápětí, je úspěšná žena 

podle časopisu Katka anonymní. Je to žena, která má běžné občanské povolání a v něm 

dosahuje úspěchů. Úspěch se u těchto žen nespojuje s obecnou popularitou. Příklady 

veřejně známých a úspěšných žen až na výjimky chybí. 

Výjimkami jsou v tomto případě ženy, které (i veřejného) úspěchu dosáhly díky 

své kráse. Katka v roce 1996 jako úspěšné ženy zobrazuje fotomodelky, modelky, 

vítězky soutěží miss a výrazně akcentuje jejich vzhled, jako základní předpoklad jejich 

úspěšného fungování. 

Jsou to například modelka Renata, sympatická kráska, která studuje 

angličtinu
194

, sexbomba Nieslenová, známá herečka a modelka, bývalá manželka 

Stalloneho
195

, modelka a Miss Bohemia Iva Kubelková
196

, nová Miss, která je 

blondýna, Petra Minářová
197

, česká fotomodelka Simona Krainová.
198

 

Nejdůležitějším atributem této ženy je její vzhled, o který samozřejmě pečuje. 

Obraz ženy úspěšné díky kráse je tak zároveň obrazem ženy, která o sebe výrazně 

pečuje a jde tímto úspěchu naproti, ženy, pro kterou je důležitou součástí života sport. 

Akcentována je také její nezávislost a nevázanost na ostatních. Vztahy jsou pro tuto 

                                                
194 Modelka Renata: Sympatická kráska studuje francouzštinu. Katka: Týdeník pro současné ženy. 1996, 
roč. 2, č. 9, s. 38. 
195

 Sexbomba Nieslová křtila vodkou. Katka: Týdeník pro současné ženy. 1996, roč. 2, č. 13, s. 39. 
196

 Miss Bohemia miluje tulipány. Katka: Týdeník pro současné ženy. 1996, roč. 2, č. 15, s. 31.  
197 Nová Miss je blondýna. Katka: Týdeník pro současné ženy. 1996, roč. 2, č. 19, s. 30. 
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ženu spíše na vedlejší koleji  - a to jak vztahy rodinné (modelka Simona Krainová 

k tomuto říká: Občas se mi sice stýská po rodině, ale svou práci bych neměnila za nic na 

světě!
199

), tak partnerské. Úspěch je pro tyto ženy prozatím spojený pouze s úspěchem 

pracovním, nikoli s úspěchem rodinným, případně mateřským, o kterém se v souvislosti 

s nimi nepíše.   

Nejen pro veřejně známé úspěšné ženy, ale i pro ženy neznámé a přesto úspěšné 

nicméně v Katce z roku 1996 platí, že je jejich úspěch vždy spojený se sebevědomím. 

Bez něho prý žena úspěchu nedosáhne. Úspěšnou může být jen žena, která přesně ví, co 

chce. A to i v oblasti intimní sféry, o které se právě v souvislosti se ženským 

sebevědomím také hovoří. Předně je v Katce akcentováno ale sebevědomí v souvislosti 

s uvědoměním si vlastní ceny, vlastních silných stránek a jejich uplatnění. Úspěšná žena 

v sobě má dostatek sebevědomí a tím pádem i odvahy udělat změnu. Jak říká úspěšná 

architektka Jitka: „Pozorně sama sobě naslouchám, všechno si ujasním, a pak vím co 

chci a přesně to udělám“
200

, stavební inženýrka Soňa pak tvrdí: „Úspěšná žena je 

opakem neúspěšné. Té chybí dostatek sebeúcty. Nedostává se jí sebedůvěry a 

sebevědomí.“
201

 Katka z roku 1996 pak získání sebevědomí a dosažení úspěchu velmi 

často spojuje s třicátým rokem věku.  

Podle čtyřiatřicetileté Barbary přinesly třicátiny první vrásky, ale také mnohem 

víc sebedůvěry. Cítí se lépe než dříve. Zralejší, nezávislejší v jednání i v chování.
202

 

Ženy po třicítce jsou podle Katky na vrcholu své duševní výkonnosti. Už si také 

nenechají namluvit něco, co není pravda. Využívají své životní zkušenosti a vyvíjejí při 

zvládání nejrůznějších problémů netušenou kreativitu.
203

 Po třicítce prý také přichází 

vrchol ženského sexuálního potěšení.  

V průběhu celého roku pak Katka nabízí často obrazy žen těsně po třicítce, které 

prezentuje jako velmi úspěšné ve svých oborech – nejlepší podnikatelka roku je 

pětatřicetiletá
204

, třiatřicet je úspěšné architektce
205

, třicet let je stavební inženýrce
206

 , 

                                                                                                                                          
198

 Simona Krainová. Katka: Týdeník pro současné ženy. 1996, roč. 2, č. 35, s. 38.   
199

 tamtéž 
200

 Aspekty života:Poznala jsem, co znamená úspěch. Katka: Týdeník pro současné ženy. 1996, roč. 2, č. 
13, s. 12-13. 
201

 tamtéž 
202

 Ve třiceti život teprve začíná. Katka: Týdeník pro současné ženy. 1996, roč. 2, č. 29, s. 12-13. 
203tamtéž 
204 Nejlepší podnikatelkou matka tří a zanedlouho čtyř dětí. Katka: Týdeník pro současné ženy. 1996, roč. 
2, č. 1, s. 12.  
205

 Aspekty života:Poznala jsem, co znamená úspěch. Katka: Týdeník pro současné ženy. 1996, roč. 2, č. 
13, s. 12-13. 
206 tamtéž 
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třicet pět let je i další inženýrce.
207

 A tak by bylo možné pokračovat i dál. Pro všechny 

zmíněné ženy nicméně platí, že úspěch pro ně přišel až po třicátém roce věku, kdy 

začali stoupat na profesním a zároveň i na společenském žebříčku. 

Úspěch ženy po třicítce je spojený i s dalším výrazným rysem – a tím je, že 

úspěchu ženy obvykle dosahují po vymanění se područí někoho jiného, vzepření se 

přáním svých blízkých, výraznou změnou svých zvyků. Z šedivé myšky úspěšná žena – 

tak by se dal jinak nazvat tento rys, který se v Katce z roku 1996 objevuje snad proto, 

aby dodal odvahu i jejím čtenářkám. Sedmadvacetiletá Dana v jednom z článků říká, že 

se chtěla všem zavděčit, ale teď už ví, že to není cesta k úspěchu.
208

 Eliška, které je 29 

let, pak v dalším článků říká: „Kdyby mi někdo před třemi roky řekl, že jednou bude 

mým domovem hospodářství s ovcemi a kozami, jedním dítětem u sukní a druhým ještě 

v bříšku, a že budu s láskou čekat na manžela, poklepala bych si na čelo… Neměla jsem 

tehdy vlastní názor, sebevědomí. Rodiče mi vybrali střední školu, strýček mi obstaral 

práci. Nechala jsem se bez vlastního plánu manipulovat… Pak jsem potkala svého muže 

a byla okouzlená. Našla jsem své místo v životě.“
209

 Podobně vypadá například i příběh 

další, aktuálně úspěšné ženy, která se po třicítce rozhodla změnit povolání a 

z prodavačky, kterou jí kdysi nakázal její otec, se stala zaměstnancem divadla.
210

 Ze dne 

na den nechala práce i Monika, která opustila pozici asistentky šéfa firmy a rozhodla se 

sama úspěšně podnikat.
211

 

Dalším spojujícím prvkem, který se objevoval v popisech a obrazech úspěšných 

žen, byl prvek muže. Velmi často se dá hovořit o tom, že žena úspěchu dosáhla „s 

mužem v zádech“ – to znamená, že jí muž pomáhal, byl jejím společníkem, podporoval 

ji, uspěla právě díky němu – nikoli však proto, že by na sebe převzal starosti o 

domácnost. Nejlepší podnikatelka roku uvádí, že rodinnou firmu vede společně se svým 

manželem, další žena pomáhá svému příteli s podnikáním
212

, jiným ženám je manžel 

oporou a utvrzuje je v tom, že jsou úspěšné. Několikrát se objevuje vděčnost („I když 

                                                
207

 Zcela nový životní cíl. Katka: Týdeník pro současné ženy. 1996, roč. 2, č. 21, s. 12-13. 
208

 Aspekty života:Poznala jsem, co znamená úspěch. Katka: Týdeník pro současné ženy. 1996, roč. 2, č. 
13, s. 12-13. 
209 Zcela nový životní cíl. Katka: Týdeník pro současné ženy. 1996, roč. 2, č. 21, s. 12-13. 
210 tamtéž 
211

 Ve třiceti život teprve začíná. Katka: Týdeník pro současné ženy. 1996, roč. 2, č. 29, s. 12-13. 
212

 Nejlepší podnikatelkou matka tří a zanedlouho čtyř dětí. Katka: Týdeník pro současné ženy. 1996, roč. 
2, č. 1, s. 12. 
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jsem rozvedená, jsme vděčná bývalému muži za to, že mi pomohl najít smysl 

života.“
213

). 

Výrazný rys, který se pojí s úspěchem ženy, je pak otázka mateřství. V ní 

časopis Katka v roce 1996 rozděluje ženy do dvou hlavních skupin. Na ženy, které jsou 

úspěšné v kariéře i jako matky, a pak na ženy, které jsou úspěšné právě jako matky. 

Zatím se neobjevuje otázka toho, že by žena kvůli kariéře roli matky zcela odmítla.  

Ženy, kterou jsou úspěšné jak v práci, tak v roli matky, říkají, že jejich úspěch je 

daný právě tím, že se jim daří skloubit všechny povinnosti. V ideálním případě je 

úspěšná žena ta, které se podaří skloubit osobní nezávislost a mít šťastnou rodinu a děti. 

V opozici jsou pak ženy, které na kariéru rezignovaly, přesto se považují a společností 

jsou považované za úspěšné – jako matky „na plný úvazek“. Hana Prámová tvrdí, že 

kdyby měla zvládat povolání a děti, měla by špatné svědomí vůči oběma stranám. Je 

ženou v domácnosti a je spokojená, protože její manžel dokáže její roli ocenit. 

Dvojnásobné zatížení žen, které pracují a jsou zároveň matkami, které vedou 

domácnost, není podle ní v pořádku.
214

Tyto ženy považují za svůj největší životní 

úspěch právě úspěšně zvládnutou roli matky. „Nikdy jsem netoužila dělat kariéru 

v práci. Dnes mohu zcela otevřeně přiznat. Chtěla jsem mít děti a chtěla jsem je také 

vychovat. Jistě je skvělé mít kariéru a vydělat si svoje peníze, ale já se necítím 

rozpačitě, když vydávám peníze svého muže,“
215

 říká jedna z nich. 

 

3.3 Výzkumná otázka č.2: Jak vypadá obraz úspěšné ženy 
v časopise Katka v roce 2002? 

Žena, která je v roce 2002 v časopise Katka vykreslena jako žena úspěšná, je 

velmi často žena veřejnosti známá z podia, nebo z televizní obrazovky. Na rozdíl od 

roku 1996 ustupuje do pozadí obraz úspěšné, nicméně pro širokou veřejnost anonymní 

úspěšné ženy – ať už podnikatelky, architektky nebo stavební inženýrky – a do popředí 

naopak vystupuje obraz ženy, která je úspěšná a zároveň na obrazovce exponovaná. 

Jako úspěšné jsou čtenářkám předkládané ve velkých rozhovorech zpěvačky (Heidi 

Janků v č.1, Lucie Černíková v č. 4, Lucie Vondráčková v č. 13, Monika Absolonová 

v č. 15, Ilona Csáková v č. 19, Věra Martinová v č. 49), herečky (opět Lucie Černíková 

v č. 4, Bára Štěpánová v č. 11, Iva Janžurová v č. 21, Jitka Asterová v č. 25, Jamie Lee 

                                                
213

 tamtéž 
214

 Ženy v domácnosti. Katka: Týdeník pro současné ženy. 1996, roč. 2, č. 41, s. 10-11. 
215 tamtéž 
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Curtisová v č. 41), moderátorky (Monika Valentová v č. 6, Šárka Kubelková v č. 9, 

Petra Voláková v č. 31, Štěpánka Duchková v č. 33, Romana Vítová v č. 35.) Objevují 

se ale i kouzelnice (Daniela Maxová v č. 1) a módní návrhářky (Blanka Matragi v č. 

13). Při zobrazování úspěšných žen pak obsah Katky jen málokdy vykročí mimo 

hranice Česka. Zobrazeny jsou tedy úspěšné, protože mediálně známé ženy, nicméně 

známé pouze v naší zemi. 

Opět, stejně jako v časopise Katka v roce 1996 platí, že je úspěch těchto žen 

velmi často spojovaný s atraktivním vzhledem, bez kterého by tohoto úspěchu 

pravděpodobně nedosáhly. Vzhled je výrazně akcentován v i samotných textech, kdy je 

právě na atraktivitu a příjemný vzhled kladený důraz. Se vzhledem a úspěchem pak 

souvisí i kategorie žen, které se podle časopisu Katka staly úspěšnými až v okamžiku, 

kdy svůj vzhled radikálně změnily – samozřejmě k lepšímu. I tady platí, že je tato 

změna v textu výrazným způsobem zmíněna. 

Jako příklady akcentace atraktivity žen a souvislosti tohoto s úspěchem můžeme 

uvést například charakteristiku zpěvačky Heidi Janků v prvním čísle roku 2002, která 

tvrdí, že už v 80. letech přitahovala pozornost diváků originálním hlasovým projevem a 

sexy vzhledem.
216

 Podobně je pak popsaná i kouzelnice Daniela Maxová, když 

autor(ka) textu říká, že se ze zakřiknuté kouzelnice s nepříliš vkusnou image vyklubala 

usměvavá, komunikativní a atraktivní umělkyně, která se úspěšně vydala na sólovou 

dráhu.
.217

 Jako další atributy a předpoklady úspěchu jsou potom v Katce ročníku 2002 

uvedeny například charakteristiky jako semifinalistka soutěže Miss
218

, nejmladší a 

zároveň nejkrásnější rosnička, půvabná černovláska, která mužům vyráží dech svou 

krásou.
219

 V případě hereček se objevuje hodnocení pohledná, u zpěvačky Heidi Janků 

v další rozhovoru z téhož roku zazní charakteristika stále velmi přitažlivá.
220

 Jeden 

z rádcovských článků pak dokonce radí, co dělat, aby žádný muž ženě neodolal, a 

zároveň říká, že správná a úspěšná žena umí využít svých předností.
221

 Katka v tomto 

období rozhodně nejde cestou toho, že by ženám na příkladech veřejně známých žen 

říkala, že úspěšnou může být i žena méně atraktivní. Naopak v těchto textech atraktivitu 

hlavních protagonistek výrazně akcentuje. 

                                                
216 Na silvestra hodlá lenošit. Katka: týdeník pro současné ženy. 2002, roč. 8, č. 1, s. 15. 
217 Změna partnera jí svědčí. Katka: týdeník pro současné ženy. 2002, roč. 8, č. 1, s. 46. 
218 Poslala dopis do semaforu. Katka: týdeník pro současné ženy. 2002, roč. 8, č. 4, s. 16.  
219

 Auta jí mizí před nosem. Katka: týdeník pro současné ženy. 2002, roč. 8, č. 31, s. 42.  
220

 Heidi Janků. Katka: týdeník pro současné ženy. 2002, roč. 8, č. 41, s. 56.  
221 Aby vám žádný muž neodolal. Katka: týdeník pro současné ženy. 2002, roč. 8, č. 33, s. 30.  
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A souvisí s tím i charakteristika úspěšných žen, které se úspěšnými, nebo ještě 

úspěšnějšími staly až poté, co radikálně změnily svou image. I toto je jasný signál, že 

atraktivní vzhled může k úspěchu pomoci, vzhled neatraktivní potom úspěch oddálit. 

Bára Štěpánová je v jednom z textů označená za ženu, která svůj úspěch postavila na 

svém temperamentu a vysokém IQ, zároveň ale text říká, že vizáž mění na počkání a 

z ošklivého káčátka se stala jednou z nejpopulárnějších celebrit.
222

 Podobně pak hovoří 

například i článek o zpěvačce Monice Absolonové, která výrazně změnila svůj vzhled 

k lepšímu proto, aby byla úspěšnější. Konkrétně sama zpěvačka říká: „Potřebu změny 

jsem cítila už dlouho sama, ale natvrdo mi to řekli  až lidé ve vydavatelství.“
223

 Důraz 

na vzhled a radikální proměna vzhledu se objevuje i v dalších rozhovorech s veřejně 

známými ženami, které právě této změně přisuzují jednu z hlavních zásluh při cestě za 

úspěchem. Například Jitka Asterová hovoří o nepříliš úspěšném období v jejím životě: 

„V kůži tlustoprda jsem se cítila strašně.“
224

 Moderátorka Štěpánka Duchková pak 

hovoří o tom, že ona sama osobně se cítí dobře, ale televize ji tlačí ke změně a k větší 

dokonalosti.
225

 

Úspěšná žena podle časopisu Katka je v roce 2002 atraktivní, sebevědomá (ač 

není sebevědomí akcentováno tolik, jako v roce 1996. Autorky a autoři považují za 

samozřejmé, že je žena sebevědomá), zároveň má ale více problémů s muži, než v roce 

1996. Úspěšná žena v roce 2002 je soběstačná, samostatná a slušně vydělávající, 

zároveň tím ale spoustu mužů vystraší. Je úspěšná, ale osamělá. Tato charakteristika pak 

platí nejen pro ženy úspěšné, protože veřejně známé (Partneři slavných a úspěšných žen 

ají pocit, že jsou zatlačováni do pozadí. Jsou jen mužem po jejím boku. Což se jim zdá 

nejen málo, ale navíc to uráží jejich mužskou ješitnost
226

), ale i pro ženy, které jsou pro 

širokou veřejnost anonymní. Tyto úspěšné ženy pak hovoří o tom, že žít bez partnera 

má své výhody, včetně té, že se nikomu nemusejí zpovídat a omlouvat za své vysoké 

pracovní nasazení. Zároveň se objevuje názor, že vědomí soběstačnosti posiluje 

sebedůvěru, což je další z charakteristik úspěšné ženy, která ale není v materiálech 

z tohoto roku výrazně zmiňovaná.  

Zároveň se v Katce v roce 2002 neobjevuje otázka rozhodování mezi kariérou a 

dítětem – tak jako tomu bylo v ročníku 1996. Naopak se, byť jen v malé míře objevují 

                                                
222 Vyžaduje bezpečnou vzdálenost. Katka: týdeník pro současné ženy. 2002, roč. 8, č. 11, s. 48.  
223 O nevěře pouze zpívá. Katka: týdeník pro současné ženy. 2002, roč. 8, č. 15, s. 42.  
224

 Kvůli ostavě pořád kouří. Katka: týdeník pro současné ženy. 2002, roč. 8, č. 25, s. 48.  
225

 Tréma jí nedá spát. Katka: týdeník pro současné ženy. 2002, roč. 8, č. 33, s. 42.  
226 Proč jsou všechny bez chlapa. Katka: týdeník pro současné ženy. 2002, roč. 8, č. 27, s. 48.  
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další spíše negativní jevy spojené s ženským úspěchem. Objevuje se obraz ženy, která je 

sice úspěšná ve svém zaměstnání, kde povýšila na vedoucí pozici, zároveň je ale právě 

díky tomuto mezi ostatními neoblíbená.
227

  Dalším obrazem je obraz ženy úspěšné, ale 

amorální, která úspěch, nejčastěji úspěch v oblasti financí a zajištění, získává skrze 

amorální chování. Podle sebe úspěšná žena dala v tomto případě přednost penězům před 

láskou, ale nelituje toho a nepřipadá si amorální, odjakživa se jen chtěla provdat za 

někoho, kdo ji nabídne lepší život, a to považuje za svůj úspěch
228

.  

V roce 2002 se v časopise Katka samozřejmě také objevuje otázka toho, jak 

úspěšné ženy přistupují k otázkám sexu. Oproti roku 1996 je tady patrný jasný posun 

opět k většímu sebeuvědomění a nepotlačování svých přání. Otevřeně se řeší otázka 

mladšího milence, kdy žena, která je o deset let starší, nepochybuje o svých kvalitách, 

ale naopak říká, že její mladší partner si vychutnává její lásku, zkušenosti i její 

sebevědomou aktivitu.
229

 Jiná žena zase zcela otevřeně hovoří o tom, že si domů 

objednala callboye a za jeho služby mu zaplatila nemalým finančním obnosem
230

, bez 

toho, aby pociťovala stud. Ženy se odvažují myslet nikoli na partnerovo potěšení, ale 

pouze na sebe, otevírají diskuze o tématech, jako jsou submitivita, známost na jednu 

noc, ale i návštěva sex shopů, nákup sexuálních pomůcek a podobně. 

Závěrem je nicméně třeba říci, že ač se v roce 2002 objevuje více materiálu, 

který je možné označit za texty, které vytvářejí obraz úspěšných žen, časopis Katka 

nabízí více článků, které tomuto tematicky odpovídají, je výsledný obraz úspěšné ženy 

více plochý než obraz z roku 1996. 

 

3.4 Výzkumná otázka č.3: Jak vypadá obraz úspěšné ženy 
v časopise Katka v roce 2007? 

Na počátku roku 2007 sice časopis Katka vydal hned v prvním čísle žebříček 

„top žen roku 2006“ a zařadil do něj povětšinou ženy známé z televizní obrazovky, 

nicméně v průběhu následujícího roku se na jeho stránkách objevovaly jednak obrazy 

takto úspěšných, protože na obrazovce viditelných a veřejně známých žen, ale i ženy, 

které jsou veřejně známé, ale stojí spíše v pozadí, tj. zástupkyně profesí, které nejsou 

primárně spojené s veřejným vystupováním, ale výsledky jejichž práce jsou pak 

                                                
227 Píšu vám, co bych vám chtěla říct do očí. Katka: týdeník pro současné ženy. 2002, roč. 8, č. 1, s. 20. 
228

 Hledám ženicha a sladký život. Katka: týdeník pro současné ženy. 2002, roč. 8, č. 17, s. 12-13 .  
229

 Můj milenec je mladší. Katka: týdeník pro současné ženy. 2002, roč. 8, č. 3, s. 34.  
230 Objednala jsem si callboye. Katka: týdeník pro současné ženy. 2002, roč. 8, č. 11, s. 34.  
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veřejnosti známé. Veřejnost zná často jejich jména, nicméně často nezná jejich podobu. 

A v neposlední řadě pak na stránkách Katky v roce 2007 – na rozdíl od roku 2002 – 

dostaly prostor i ženy, které jsou úspěšné ve svém civilním zaměstnání, případně jsou to 

ženy podnikající, tedy ženy, které dosáhly úspěchu a společnost je za úspěšné považuje, 

nicméně veřejnost je nezná – ani jejich jména, ani jejich tváře. 

Při zachycení obrazu úspěšné a veřejně známé ženy pak můžeme pozorovat 

rozšíření záběru povolání, respektive pozic, které tyto ženy zastávají. Úspěšná a 

z obrazovky televize známá žena už nemusí být nutně pouze herečkou, zpěvačkou, nebo 

moderátorkou. V prvním čísle je za takto úspěšnou a veřejně známou ženu označena 

například bývalá ministryně zahraničí USA, Madleine Albrightová, v č. 11 je to Olga 

Šípková, bývalá mistryně světa ve sportovním aerobicu, dvě soutěžící ze soutěže miss 

se objevují v č. 31, bývalá sportovkyně Kateřina Neumannová je zase zmiňována v č. 

35 jako nejúspěšnější sportovkyně posledních let. Kromě nich jsou v Katce v tomto roce 

zastoupeny zpěvačky (Aneta Langerová v č. 1, Helena Zeťová v tomtéž čísle, stejně tak 

Helena Vondráčková, Světlana Nálepková v č. 17, Lucie Bílá v č. 39 nebo Petra 

Černocká v č. 51), herečky (namátkou v č. 1 Tereza Kostková, Ivana Jirešová a 

Veronika Žilková, Tereza Bebarová v č. 15, Sandra Nováková v čísle 37, v č. 49 Jana 

Boušková). Opět, stejně jako v případě roku 2002 platí, že obraz úspěšné ženy se 

omezuje pouze na oblast Česka, úspěšných žen ze zahraničí je naprosté minimum a 

velká část z nich je zmiňovaná proto, že k Česku mají vztah. Ať už je to již zmiňovaná 

Madleine Albrigtová nebo Angelina Jolie, která má české předky. Konkrétně její 

dědeček byl z Česka.
231

   

Na rozdíl od předchozího zkoumaného ročníku nejsou u těchto žen, které jsou 

veřejně známé, akcentovány příjemný vzhled a atraktivita. Úspěšná žena by sice měla 

být krásná, nicméně za úspěch není považována krása fyzická, ale krása, vyzařuje 

zevnitř. 

Druhou skupinou jsou ženy úspěšné, známé, ale neviditelné. Tyto ženy obvykle 

zastávají tvůrčí povolání, veřejnosti jsou jejich jména známá, nicméně jejich obličeje 

nejsou často reflektované v médiích. Přesto se jim dostává popularity, na rozdíl od roku 

2002 a od první skupiny však tato popularita není postavena na atraktivitě, ale na jejich 

tvůrčí či duševní činnosti. 

                                                
231 Top ženy roku 2006. Katka: týdeník pro současné ženy. 2007, roč. 13, č. 1, s. 12-13. 
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V Katce z roku 2007 můžeme jako ženy úspěšné tímto způsobem označit 

spisovatelku Irenu Obermannovou, která je tu dokonce označená za nejúspěšnější 

českou spisovatelku.
232

 Patří sem i politička Miroslava Němcová, která za úspěch 

nepovažuje své úspěchy na politické scéně a ve veřejném životě, ale to, co je dle ní 

úspěchem pro každou ženu: zdraví, rodina a děti. Úspěch je podle Miroslavy Němcové 

to, když přijdete domů a rodina je na vás pyšná, úspěch je dle ní láska, a pokud ta 

nepřijde, tak prý není proč se v životě snažit.
233

 Podobně pak hovoří i Vlasta Libovská, 

autorka knih o ženské kráse, která za úspěch ženy považuje to, že žena miluje a je 

milována.
234

 Mezi ženami známými, úspěšnými a neviditelnými se objevuje v čísle 25 i 

úspěšná fotografka Sára Saudková, režisérka Alice Nelis v čísle 27, tanečnice Kristina 

Kloubková v č. 33 nebo spisovatelka Táňa Vasilková v čísle 51. 

Výrazně se pak v tomto ročníku objevuje obraz ženy úspěšné, ale široké 

veřejnosti neznámé. Časopis Katka de facto vykresluje veliký oblouk a vrací se tímto 

přes ročník 2002, kdy se obraz této ženy v obsahu téměř neobjevoval, k roku 1996, kdy 

právě anonymní úspěšné ženy byly tím hlavním obrazem úspěchu, který časopis 

nabízel. Na rozdíl od tohoto ročníku nejsou ale tyto ženy tolik anonymizované – 

objevují se jejich plná jména, konkrétní pozice, které zastávají. 

Výrazným rysem obrazu úspěšné ženy v rámci tohoto ročníku je její přístup 

k mateřství a náhled na vztah úspěchu pracovního a úspěchu rodinného. Žena, která je 

zde vylíčená jako žena s úspěchy profesními i rodinnými, je zároveň ženou, která má 

velikou podporu rodiny, zároveň je vylíčena jako žena sebevědomá a ženou s touhou 

být samostatná a nezávislá na manželovi. Tato žena potom dostatek volného času, nemá 

tedy žádné výrazné koníčky, žádné hobby. Má-li být matkou, manželkou, hospodyní, 

atraktivní a ženou profesně úspěšnou, pak nemá volný čas.
235

 Což dokazuje i rozhovor 

s režisérkou Alicí Nelis, která situaci, kdy natáčela film a zároveň se starala o malé 

mimino, komentovala tak, že téměř vynechávala spánek a jídlo.
236

 Úspěch na „obou 

frontách“ je tak těžce vykoupený ztrátou času jen pro sebe a své záliby. Zároveň jsou 

k sobě tyto ženy ale shovívavé v tom smyslu, že ne všechno musí být okamžitě 

perfektní a jsou ochotné dělat kompromisy u méně zásadních otázek a problémů. 

                                                
232 tamtéž 
233 Co je to úspěch? Katka: týdeník pro současné ženy. 2007, roč. 13, č. 23, s. 14-15.   
234

 tamtéž 
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 Svištím životem. Katka: týdeník pro současné ženy. 2007, roč. 13, č. 5, s. 20-21.  
236 Top ženy roku 2006. Katka: týdeník pro současné ženy. 2007, roč. 13, č. 27, s. 80-81.  
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Pravděpodobně nejvýrazněji je v tomto ročníku nicméně zastoupena žena, která 

za svůj největší úspěch považuje rodinu a výchovu dětí. Žena, která vymění úspěch 

v zaměstnání a svou kariéru za úspěch v rodinném životě. Což je do značné míry ještě 

stále spojené s historickým vývojem. Před rokem 1989 byla kariéra prázdný pojem, 

velká lákadla nebyla.
237

 Takto hovoří některé oslovené ženy. Úspěch ve výchově dětí 

pak mění nejen za svou kariéru, ale i za lepší finanční a společenské postavení rodiny. 

Matka čtyř dětí říká: „Jsem na celoživotní mateřské. Musíme hodně šetřit, abychom to 

utáhli, ale neměnila bych. Úspěch? To jsou moje děti. V dětech vidím smysl všeho. 

S nimi se raduju, s nimi prožívám jejich starost, bolesti, úspěchy.“
238

 

Tyto v rolích matky úspěšné ženy pak odmítají i takzvané dvoukariérní 

manželství. „Možná je to staromódní, ale počítám s tím, že manžel bude hlavním 

zdrojem financí a rodinnou kasou. Já s dětmi budu doma a postarám se o domácnost. 

Dvoukariérové manželství není pro rodinu šťastné řešení,“
239

 říká studentka, která 

v budoucnosti plánuje pracovat v cestovním ruchu a následně se úspěchů v profesi vzdát 

a vyměnit je za úspěchy v roli matky. Dvoukariérové manželství podle těchto žen 

dlouhodobě fungovat nemůže, alespoň jeden z rodičů se dětem musí věnovat, jiná 

náhradní řešení nejsou ta pravá. Kariéru dle nich může dělat jen jeden z rodičů a 

obvykle dojde ke klasickému rozdělení rolí a žena za svou roli přijme roli ženy 

v domácnosti. Některé ženy pak v určitém věku přestanou uspokojovat profesní úspěchy 

a zatouží především po stabilním vztahu a dítěti. 

V určité opozici k nim je pak obraz úspěšných žen, které ale za svůj úspěch platí 

osamělostí, absencí rodiny, partnera a dětí. Jsou úspěšné, dokonalé, ale osamělé. 

Nezávislost dává těmto ženám sice pocit jistoty, ale zároveň i osamělosti.
240

 Úspěch je u 

těchto žen chápaný často jako handicap, který partnery odrazuje a děsí.  

 

3.5 Výzkumná otázka č.4: Jak vypadá obraz úspěšné ženy 
v časopise Katka v roce 2012? 

Časopis Katka z roku 2012 nabízí pravděpodobně neširší škálu úspěšných žen ze 

zkoumaných čtyř ročníků. V časopise jsou opět výrazně zastoupeny ženy úspěšné, 

protože z televizní obrazovky známé široké veřejnosti - jako jsou moderátorky, 

                                                
237 Top ženy roku 2006. Katka: týdeník pro současné ženy. 2007, roč. 13, č. 1, s. 12-13. 
238

 Co je to úspěch. Katka: týdeník pro současné ženy. 2007, roč. 13, č. 23, s. 14-15.   
239

 Já, muž a kariéra. Katka: týdeník pro současné ženy. 2007, roč. 13, č. 1, s. 16-17.  
240 Nehraju divadélko o superženě. Katka: týdeník pro současné ženy. 2007, roč. 13, č. 3, s. 32. 
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zpěvačky, dabérky, divadelní i filmové herečky, rosničky. Do tohoto výčtu můžeme 

zařadit televizní hlasatelku Milenu Vostřákovou z č. 7, seriálovou herečku Ivanu 

Jirešovou v č. 9, rosničku Karlu Mráčkovou v č. 11, herečku a choreografku Danu 

Morávkovou v č. 13, herečku Květu Fialovou v č. 15, seriálovou herečku Lucii 

Pernetovou v č. 17, …, herečku Ljubu Hermanovou v čísle 31, Kamilu Špráchalovou 

v č. 39 a několik dalších veřejně známých žen. Společný je jim velmi často rys, že se 

k své profesi dostali prostřednictvím svých rodičů, naopak se – na rozdíl od předchozích 

let – neobjevuje tvrzení, že si svůj úspěch musely vydobýt právě navzdory rodině. 

Nově se časopis Katka při zobrazování úspěšných žen neomezuje pouze na 

oblast Česka, ale výrazně jsou zastoupeny i ženy, jejichž úspěch můžeme považovat za 

úspěch přesahující region, za úspěch globální. Tady se nicméně časopis Katka striktně 

drží toho, že zobrazuje úspěšné herečky a zpěvačky – herečku Natashu Richardson 

v čísle 3, herečku Joan Collinsovou z čísle 9, herečku Catrine Denevueovou v čísle 21, 

herečku Emu Stoneovou v čísle 31.  

V Katce se nicméně objevují i obrazy běžných, veřejnosti neznámých žen, které 

dosáhli výrazných úspěchů ve svém oboru.  Katka se v tomto případě přiklání k obrazu 

ženy, která úspěch nezískala přímočaře, ale dostala se k němu až odrazem ode dna, kam 

předtím klesla. jde o ženy, které na začátku opouštěJí své pracovní místo, kde jsou 

nespokojené, o ženy, které opouští jejich partner a ty tak ve vyšším věku přicházejí o 

všechno. Přesto se jim ale podaří dosáhnout úspěchu.  Když jsou tyto ženy na dně, mají 

možnost se odrazit. Nová šance je nastartuje a dá jim možnost ukázat světu, co v nich 

je. Navzdory těm, kteří si myslí, jak jsou malé a neschopné.
241

 Patří sem například obraz 

hlasatelky Mileny Vostřákové, která za minulého režimu měla zákaz vystupování 

v televizi a které ve velmi mladém věku zemřel manžel. V profilovém článku je 

vylíčena jako žena, která před rokem 1989 spadla na úplné dno, dokázala se z něj ale 

odrazit a po roce 1989 se vrátit na obrazovku a navázat na svou předchozí kariéru. Tyto 

ženy mluví o tom, že se jim život zcela rozpadl, daří se jim ale kousek po kousku vrátit 

se zpět. „Po rozvodu se mi život zcela rozpadl, neměla jsem zaměstnání. Ještě před 

mateřskou jsem chtěla podnikat, ale děti dostali přednost,“
242

 objevuje se v článku o 

třiapadesátileté ženě, která si právě na prahu padesátky otevřela vlastní masážní salon a 

začala úspěšně podnikat. Téměř totožný v základních rysech je příběh Šárky Drozdové, 

                                                
241

 Jsem neschopná? Katka: Týdeník pro současné ženy. 2012, roč. 18, č. 45, s. 14-15. 
242

 Měla jsem nápad a dotáhla ho do konce Katka: Týdeník pro současné ženy. 2012, roč. 18, č. 15, s. 12-
13.  



   

 

81 

  

která v pětatřiceti letech vedla s manželem firmu s 20 lidmi, pracovala i 15 hodin denně, 

a to až do rozvodu. Manžel si ale našel mladší ženu, o firmu přišla, vše bylo psáno na 

něj. Zůstala sama se synem.
243

 Navzdory všemu se jí ale podařilo ze dna odrazit a dnes 

pracuje na vedoucí pozici. V těchto případech nicméně nemá úspěšná žena v muži 

oporu, tak jako to bylo v předchozích zkoumaných ročnících, ale právě naopak. 

Společným rysem těchto žen je i to, že se neotáčejí směrem do minulosti a nevracejí se 

do ní, ale hledí pozitivně do budoucnosti. Nepotlačují své pocity (často vůbec poprvé) a 

starají se konečně více o sebe než o druhé.  

Proč úspěšnou ženu podle Katky v roce 2012 je typický i vyšší věk. V článcích 

se opakovaně objevuje tvrzení „čím starší, tím hezčí“, hovoří se o tom, že stárnout do 

krásy je umění a úspěšnými ženami po padesátce jsou ty, které jsou přirozeně krásné a 

stárnou s grácií.
244

 Možná je fakt, že úspěšná žena je zde zobrazena jako výrazně starší a 

v životě zkušenější než v předchozích ročnících dáno i tím, že Katka se na českém trhu 

objevila v polovině 90. let 20. století a čtenářky možná stárly společně s ní. Posunutí 

věku zobrazovaných žen by pak bylo logickým krokem. 

Logicky nicméně vyšší věk úspěšných žen ale souvisí i s předchozí 

charakteristikou – tedy tou, že tyto ženy často úspěchu dosáhly až poté, co se předtím 

dotkly dna. Tyto ženy jsou aktivní i v pokročilejším věku a úspěchu dosahují často až 

po překročení padesáti let věku. Starší jsou i ženy úspěšné a veřejnosti známé 

z televizních obrazovek. V roce 2012 se takto na stránkách Katky objevuje 

sedmasedmdesátiletá Joan Collinsová (č. 9), dvaaosmdesátiletá Květa Fialová (č. 15), 

dvaašedesátiletá Kateřina Macháčková (č. 21), osmašedesátiletá Catrine Denevue (č. 

21), pětašedesátiletá Danielle Steelová (č. 23) a další ženy, které už patří spíše do starší 

generace. 

V roce 2012 se v časopise Katka opět objevuje téma mateřství a kariéry. Zatímco 

v předchozích letech ale spíše platilo, že žena si vybírala mezi úspěchy mateřskými a 

rodinnými, v roce 2012 je fakt, že úspěšně skloubí mateřství a kariéru chápáno jako 

samozřejmost.  Konflikt mezi kariérou a mateřstvím se v tomto ročníku téměř 

neobjevuje, ženám přijde přirozené to, že musí zvládnout obojí. „Moje práce je spíš 

mým koníčkem a tím je řečeno mnohé. Žádnou medaili za to, že zvládám i práci i 

rodinu bych si neudělila. Doma bych vydržela tak týden. Na chvilku bych si odpočinula 

a soustředila se jen na děti. Za chvíli bych ale potřebovala spálit svojí nadbytečnou 

                                                
243 Jsem neschopná? Katka: Týdeník pro současné ženy. 2012, roč. 18, č. 45, s. 14-15. 
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energii nějakým projektem,
245

 tvrdila k tomuto například Karla Mráčková. Podobně pak 

hovořila i herečka Lucie Pernetová: „Po porodu jsem byla v práci ráda, protože jsem si 

vyčistila hlavu. Zároveň jsem si pak ke konci zkoušení zase říkala, že už je zase potřeba 

být doma.“
246

  

Úspěšná žena ze stránek Katky v roce 2012 se také hned nedívá na vrchol hory, 

ale jen pár metrů před sebe. Nedává si téměř nesplnitelné cíle, ale za úspěchem jde 

postupně, pomalu a bez riskování. Úspěšné ženy říkají, že v sobě trochu přibrzdily hnací 

motor a jsou konečně šťastné. Ostatním ženám pak radí: „Nežijte podle hesla výš, 

rychleji, dál a budete zase v pohodě.“
247

 Život podle nich život není závod a žena by 

měla být ctižádostivá s mírou. Příkladem je i bankovní úřednice, která dostala nabídku 

vést filiálku v jiném městě. Protože by ale musela dojíždět, odmítla to a čas raději 

věnuje rodině a přátelům.
248

  Úspěšná žena by se neměla snažit o nemožné, ale být 

realistka, zároveň by ale neměla být ani přehnaně skromná. Úspěšnému člověku by totiž 

nemělo chybět sebevědomí
249

. 

 

3.6 Výzkumná otázka č.5: Jak vypadá obraz úspěšné ženy 
v časopise Svět ženy v letech 2002 – 2003 

Není možné se hned na začátku ubránit srovnání obrazu úspěšných žen 

v časopisech Katka a Elle a časopisu Svět ženy v letech 2002 a 2003. Svět ženy 

nenabízí ucelený obraz, ale naopak. Obraz úspěšné ženy je na jeho stránkách značně 

roztříštěný a také výrazně plošší než v předchozích případech. Svět ženy také drží své 

čtenářky značně při zemi. Nepředstavuje úspěšné ženy tak, aby své čtenářky motivoval 

a inspiroval při cestě za úspěchem, ale velmi často spíše plní roli „uklidňujícího“ 

časopisu, který říká: „Podívej, ještě na to nejsi tak špatně, jsou ženy, které jsou na tom 

v určitých ohledech ještě hůř!“ Obraz každé úspěšné ženy je tak většinou podaný s 

„ale“. Jitka Asterová v rozhovoru hovoří o tom, že má dostatek času na své dítě, ale jen 

proto, že ji režiséři nechtějí obsazovat.
250

 Barbora Srncová sice připouští, že se jí ve 

vztazích a v práci momentálně daří, ale se svou dcerou nemůže být pořád, protože ji má 

                                                                                                                                          
244

 Čím starší, tím hezčí. Katka: Týdeník pro současné ženy. 2012, roč. 18, č. 5, s. 68-69.  
245

 Vyhýbám se stereotypu. Katka: Týdeník pro současné ženy. 2012, roč. 18, č. 11, s. 28-29.  
246 Příručky nezahazuji. Katka: Týdeník pro současné ženy. 2012, roč. 18, č. 17, s. 28-29.  
247 Je fajn být zase v klidu. Katka: Týdeník pro současné ženy. 2012, roč. 18, č. 13, s. 24-25.   
248 tamtéž 
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po prvním rozvodu ve střídavé péči.
251

 Iveta Bartošová říká, že se jí podařilo vybudovat 

dům a zvládá živit sebe a svého syna, ale zatím marně touží po normálním životě a 

normálních vztazích.
252

 Úspěšná žena tu tedy není vykreslená jako žena dokonalá, ale 

jako žena, která se i přes úspěch trápí. Úspěch je relativizovaný a nikdy ne stoprocentní.  

Proti tomuto pak stojí články inspirační, rádcovské, bez konkrétních postav, 

které ženy povzbuzují, radí jim, jak se stát úspěšnou, nicméně žádný z těchto článků 

nenabízí konkrétní příběh, ukázku úspěchu z běžného života. A i tady Svět ženy 

stanovuje určitý strop a nenechává své čtenářky snít o příliš velkém úspěchu. Svět ženy 

říká, že úspěchu může dosáhnout každý z nás, bez trochy úsilí a určitého systému to 

však nepůjde.
253

 Ale hned druhým dechem dodává: Splňte si své sny, věnujte ale úsilí 

jen těm snům a touhám, které dokážete opravdu uskutečnit.
254

 

Úspěšné ženy jsou v časopise Svět ženy v letech 2002 a 2003 reprezentovány 

výhradně populárními tvářemi z televizní obrazovky. Úspěšnou ženou je tedy žena 

populární, veřejně známá. Ve Světě ženy se neobjevují ženy ze zahraničí, jejichž úspěch 

by byl mezinárodní, ale pouze ženy známé u nás. Neobjevují se ani obrazy 

„neznámých“ úspěšných žen, které mají občanské povolání. Jediným atributem úspěchu 

je v tomto směru skutečně jen přítomnost na televizní obrazovce – ať už v roli 

moderátorky, herečky, zpěvačky. V tomto směru se navíc neobjevují tváře „nových“ 

úspěšných žen, ale časopis zobrazuje pouze ženy, jejichž televizní kariéra a úspěch jsou 

dlouhodobé. Příkladem je například Marie Retková, televizní hlasatelka. „Marii 

Retkovou nejspíš nezná jen ten, kdo posledních 25 let nesledoval vysílání České, 

respektive Československé televize,“
255

 říká perex rozhovoru a shrnuje de facto 

základní charakteristiky úspěšné a známé ženy – přítomnost na obrazovce, dlouhá 

kariéra. Do této kategorie úspěšných a veřejně známých žen patří například i herečka 

Jitka Asterová.
256

 Patří sem i herečka Barbora Srncová, která navíc potvrzuje 

charakteristiku dlouhé kariéry, která může být momentálně v útlumu, ale přesto jí na 
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stránkách Světa ženy dává nálepku úspěšné, protože známé ženy. „Chybí mi víc práce, 

té teď moc není, už dva roky jsem nic nenatočila,“
257

 říká v rozhovoru. V časopise se 

objevují i zpěvačka Světlana Nálepková
258

, zpěvačka Věra Martinová, označená 

v časopise za první dámu české country
259

, zpěvačka Iveta Bartošová
260

, Bára 

Basiková
261

.  

U těchto žen je, logicky, výrazně akcentovaný jejich vzhled. A to jak primárně, 

kdy se hovoří o mladistvém půvabu (ač se v žádném z čísel časopisu neobjevuje u 

žádného z rozhovorů věk dotazované), tak i vzhled u starších dam, které vypadají 

mladistvě, nebo minimálně mladší než ve skutečnosti jsou. Marie Retková je tak v textu 

článku popsaná jako půvabná, sportovně založená a velmi mladě působící hlasatelka, 

která, ač stále vypadá jako mladá dívka, je pyšnou babičkou šestileté vnučky.
262

 Jitka 

Asterová je označená za věčně mladou.
263

 Příjemný a pěkný vzhled je zdůrazněný i 

v rozhovoru s Petrou Černockou – „Nepřehlédli jsme, že i doma jí to výrazně sluší.“
264

 

Sama Černocká pak říká, že vypadat dobře v osmnácti není žádný kumšt, ale dobrý 

výkon je být sličnou padesátnicí, která je docela sexy.
265

 Zároveň hovoří o tom, že má 

hezký vzhled v popisu práce, takže na sebe musí dbát, protože ji její vzhled živí.
266

 

Vzhled je zdůrazňovaný i v článcích, které hovoří o tom, jak může žena 

dosáhnout úspěchu. „Každý člověk chce být úspěšný a cesta k úspěchu vede přes náš 

pozitivně vytvořený obraz, tedy přes image a vzhled,“
267

 říká doslova jeden z článků. 

Úspěšná žena by měla být podle časopisu Svět ženy vždy upravená – skvělý vnější 
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vzhled člověku dovolí, aby se i skvěle cítil.
268

 Z toho následně pramení sebedůvěra. 

Podle časopisu Svět ženy totiž úspěch souvisí s krásou, nicméně krása je především 

prostředkem pro to, aby se žena cítila pohodlně a věřila si. 

K úspěšným ženám v časopise Svět ženy patří v roce 2002 i sebevědomí, nikoli 

přehnané, ale sebevědomí zdravé. Spojené s přiměřenou mírou asertivity a uvědomění si 

vlastních kvalit. Úspěšná ženy by měla umět rozeznat zdravou hranici mezi 

konformismem a přílišným přitakáváním.
269

 Pokud toto zvládne, pak bude v kolektivu 

úspěšná, bude mít autoritu a bude i oblíbená. Objevuje se tako tvrzení, že jako Češky 

máme potřebu se buď podceňovat, nebo přeceňovat. A jen ta žena, která najde poměr 

mezi těmito dvěma extrémy, má šanci zazářit.
270

 Podle vědeckých průzkumů pak 

dosahují v životě snáz úspěchu lidé, kteří jsou sebejistější, ti, kteří o sobě mají vysoké 

mínění, kteří si zkrátka věří a nenechají se rozhodit drobným neúspěchy. Úspěšná žena 

by měla dělat to, co je výhodné pro ni, měla by mít představu, co od života chce, a mít 

představu o tom, jak toho dosáhnout. Tajemstvím úspěchu je podle časopisu Svět ženy 

věřit ve své schopnosti a v sebe samu.
271

 Tato teoretická pojednání však časopis Svět 

ženy nepodkládá konkrétními příklady žen v těchto konkrétních článcích, tak jak tomu 

je třeba u Elle (viz později) nebo časopisu Katka, nicméně můžeme je vysledovat 

v rozhovorech s úspěšnými a známými ženami. Marie Retková v rozhovoru tvrdí, že 

v jejím životě sice sehrála ohromnou roli náhoda, ale zároveň velmi dobře věděla, co od 

života chce, v práci i od partnera, a za tím si šla.
272

 „Postavila jsem dům, sama se starám 

o dítě a živím nás oba, občas si připadám jako chlap, ale tenhle pocit, že jsem se 

postavila na vlastní nohy, mi dodává sílu a sebevědomí,“
273

 tvrdila v rozhovoru v roce 

2002 Iveta Bartošová.  

V rozhovorech s úspěšnými ženami je kladený veliký důraz na jejich roli matky. 

Zjišťovány jsou jejich názory na výchovu, na to, jak propojují kariéru a mateřství. Svět 

ženy tím vlastně vytváří obraz ženy, pro kterou by mělo být největším úspěchem a 
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naplněním právě její mateřství. Nepřipouští však konflikt mateřství a kariéry, 

předpokládají, že role matky je automaticky tou hlavní. Tyto ženy pak ale nevytvářejí 

jednotný obraz úspěšné ženy-matky. Jitka Asterová k propojení mateřství a kariéry říká: 

„Bylo by jednoduché tady prohlásit, že jsem se rozhodla věnovat rodině a upozadit 

kariéru. Jsou ale dva typy lidí. Někdo je velmi zaměstnaný a je nucen se rozhodnout, 

zda přijmout či nepřijmout roli v seriálu, když ho děti potřebují. Tady je možné mluvit o 

obtížnosti skloubit profesi a rodinu. Ale pak jsou lidé, a k těm patřím já, kteří role téměř 

nedostávají, a tak mi nezbývá, než být doma s dětmi.“
274

 Zpěvačka Bára Basiková pak 

přiznává, že se o svá dvojčata nestíhá postarat vždy: „Máme paní na úklid, která se 

postará i o děti, když s nimi nemůžeme být. Při mé profesi je to nutnost.“
275

 Podobně 

hovoří i herečka Kateřina Brožová, která své dítě nechává na hlídání mamince, nebo 

paní na hlídání. Svět ženy tak na rozdíl od jiných časopisů nevykresluje jednoznačný 

obraz toho, jak by se úspěšná žena měla jako matka zachovat. Nenabízí čtenářkám jasné 

obrazy chování, nabízí pouze širokou škálu osobních zkušeností žen, které jsou ale 

nabídnuty výrazně povrchně bez hlubšího přesahu. 

Podobně povrchně a povšechně jsou popsány vztahy úspěšných žen s muži. 

Respektive popsány nejsou téměř vůbec. Omezují se pouze na stručné popisy stavu – tj. 

jestli je žena vdaná, nebo svobodná. Hlubší pohnutky časopis v tomto roce neřeší. Obraz 

úspěšné ženy tak rozhodně není plastický, ale spíše plochý s jedinou výraznou 

charakteristikou – a to takovou, že je úspěšnou ženou ta, která se objevuje na televizních 

obrazovkách.     

 

3.7 Výzkumná otázka č.6: Jak vypadá obraz úspěšné ženy 
v časopise Svět ženy v letech 2007 

I pro Svět ženy v roce 2007 platí to, že na svých stránkách primárně nabízí obraz 

úspěšných žen, které čtenáři znají především z televizních obrazovek a jejichž 

popularita nepřekročila hranice Česka. Jedinou globální celebritou, která se na stránkách 

objevuje je herečka Meryl Streep, jinak je úspěšnou ženou většinou Češka. K herečkám, 

zpěvačkám a moderátorkám, které patří k oblíbenkyním českého televizního národa, 

v tomto roce přibývají modelky, které svůj úspěch postavily na své kráse. „Krásné ženy 
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mají podle mě lehčí život a já si ten svůj děsně užívám. Baví mě a nelituju žádné 

zkušenosti,“
276

 komentuje své životní úspěch 34letá modelka Simona Krainová. 34 let je 

i další modelce Pavlíně Němcové, která se modelingem živí od 16 let. Platí nicméně to, 

že primární úspěch těchto žen je spojený s modelingem, zároveň se jim ale do 

podvědomí širší společnosti podařilo dostat i jinými způsoby a dnes jsou chápané spíše 

než jako modelky, jako celebrity, známé tváře. 

Kromě známých žen se na stránkách časopisu Svět ženy v roce 2007 už také 

objevují ženy neznámé, ale přesto úspěšné. Není jich příliš, nicméně jejich příběhy 

dotvářejí a doplňují inspirační a rádcovské články a dávají jim přesah do skutečného 

života, což v roce 2002 chybělo. Mezi těmito úspěšnými ženami se objevují například 

manažerky na vysokých pozicích a v čísle 4 jsou to například majitelka PR agentury 

nebo šéfka kliniky estetické medicíny. Obrazů těchto žen není moc, jsou přesto určitým 

přiblížením čtenářkám. 

Svět ženy uvádí, že vlastnosti, po kterých touží každá žena, která chce být 

úspěšná, jsou: být komunikativní, energická, sebevědomá a nezávislá. Přesně takovým 

se ale muži podle časopisu Svět ženy vyhýbají jako čert kříži
277

. Soužití s úspěšnými 

ženami není podle mužů jednoduché, pro úspěšnou ženu tak platí, že je velmi často 

osamělá, bez stálého partnera a vážného vztahu. Mít vedle sebe úspěšnou, sebevědomou 

a krásnou ženu zvládne jen málokterý muž. Potvrzuje to i příběh čtyřiačtyřicetileté 

manažerky na vysoké pozici Jany, která je přesvědčená o tom, že se jí muži bojí a že 

nedokážou strávit fakt, že je jako jejich partnerka úspěšnější než oni.
278

 Dále doslova 

říká: „Naučila jsem se žít sama a fungovat sama. Jsem spokojená s tím, co jsem 

dokázala. Než mít doma nějakého troubu, to radši zůstanu sama.“
279

 Časopis Svět ženy 

dále uvádí, že většina mužů těžce nese kariérní postup manželky. Vadí jim vyšší 

vzdělání, plat, veřejné uznání či pracovní pozice. Dokud žena nepředstavuje pro muže 

konkurenci, bere ji jako potenciální sexuální kořist nebo alespoň vhodný objekt na 

koukání. Jakmile však začne mužům jít o jejich vlastní prospěch nebo moc, stává se pro 

ně žena nepřítelem.
280
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Faktem je nicméně i to, že samy úspěšné ženy dlouhodobé vážné vztahy, svatbu 

a manželství relativizují a velmi často je nepovažují za tak zásadní a důležité. Herečka 

Ivana Jirešová v rozhovoru uvádí, že po svatbě nikdy netoužila a že pro ni svatba a 

manželství nejsou důležité.
281

 Velmi podobně pak hovoří modelka Simona Krainová, 

která má sice přítele, ale manželství se bojí, protože ona sama potřebuje volnost a 

považuje manželství za hrob lásky. „Mám obavy, jak bych manželství zvládla, a tak ho 

stále odkládám,“
282

 uvádí doslova. 

Na druhé straně pólu pak stojí úspěšné ženy, které svého úspěchu dosáhly právě 

proto, že jim byl manžel velkou oporou. Někdy až tak velkou, že sám absolvoval 

rodičovskou dovolenou, aby mohla žena pokračovat v kariéře – toto téma se sice ve 

Světě ženy objevuje pouze okrajově, nicméně na rozdíl od předchozích ročníků je i toto 

velký pokrok. Podporu manžela jako zásadní pro svůj úspěch považuje Mirka 

Pelechová, ředitelka centra estetické medicíny. „Kdybych neměla oporu ve svém muži, 

který mě navíc přesvědčoval, abych vedoucí funkci přijala, asi bych se k tomu sama 

neodhodlala,“
283

 uvádí v rozhovoru. Za velkou oporu považuje svého muže i 

moderátorka Markéta Fialová, která říká: „Manžel je pro mě velikou oporou a jsem 

ráda, že se o něj můžu opřít.“
284

  

Za ambivalentní je možno považovat i přístup časopisu, který na jedné straně 

hovoří o tom, že úspěšná žena je ta, jež dokáže zkombinovat kariéru a rodinu bez toho, 

aby jedno z toho trpělo, na druhou stranu ale říká, že pokud se žena rozhodne zůstat 

v domácnosti a starat se o děti, je i tato žena vlastně úspěšná. 

Svět ženy nepovažuje trend matek, které se kvůli dítěti nechtějí vzdát kariéry, za 

nový. A staví ho do paralely s předchozími obdobími. I dřív byly doby, kdy ženy 

chodily po narození dítěte poměrně záhy do práce a nebylo na tom nic divného. Odbyly 

si svou mateřskou a ihned, někdy i dřív šly do práce, protože peníze zkrátka byly 

potřeba.
285

 Matky tehdy stíhaly všechno. Chodit do práce, vychovávat jedno, dvě či tři 

děti, starat se o manžela, zabezpečit chod celé rodiny a o víkendech ještě jet na chalupu, 
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kde je zase čekala hlavně práce. Žádné chůvy se nenosily a hlídaly jen babičky.
286

 

Časopis poukazuje na to, že v roce 2007, je žena, která nastoupí do práce jen krátce po 

porodu, nebo malé dítě bere do zaměstnání s sebou, krkavčí matkou. Touto optikou by 

ale za úspěšnou měla být považována právě matka, která toto bez problémů zvládne 

skloubit. A ženám, které čtenářkám předkládá jako vzory úspěchu, se to obvykle daří.  

Nicméně ne vždy jsou hlavním motorem pro to, aby se žena brzy po porodu 

vrátila do práce, finance. Velmi důležitou roli hrají seberealizace, touha po naplnění, 

zábava. Úspěšnou ženu celodenní hlídání dítěte nenaplní.
287

 „Nemyslím si, že by měl 

člověk kvůli mateřství opustit všechno, co dosud dokázal. Ale narozením miminka se 

mu změní rytmus života. Dítě se stane tím nejdůležitějším, je to zodpovědnost na celý 

život. To ale ještě neznamená, že se zamknu doma a nevylezu na ulici,“ říká herečka 

Tereza Kostková. Herečka Zlata Adamovská říká: „Sama jsem z mateřské odešla vždy 

po půl roce a nemám pocit, že by to bylo špatně.“
288

 Ženy, které nejsou známé a 

populární, ale pracují v občanském zaměstnání, zastupuje Anna Ingham-Grant, která je 

ředitelkou britské společnosti British Airways pro Českou republiku. „Hned od začátku 

jsem věděla, že nebudu matka, která zůstane celé tři roky doma. Kromě toho, že mě má 

práce baví, jsem s mužem zatížená dvěma hypotékami, a proto jsem si nemohla dovolit 

být doma,“
289

 říká žena, která se do práce vrátila po třech měsících od porodu a která 

zároveň tvrdí, že pro dítě není důležitá kvantita času, který s ním matka stráví, ale jeho 

kvalita. „Když je spokojená matka, pak je spokojené i dítě,“ dodává. 

Zkombinovat kariéru a rodinu tedy úspěšné ženy zvládají, nicméně není to 

jednoduché. Chce to systém, umět naplno využít čas a především si určit priority. Pak 

není problém zastávat vysoké funkce a zároveň udržovat teplo rodinného krbu.
290

 

Moderátorka Markéta Fialová k tomuto říká: „Když jsme bydleli za Prahou, měli jsme 

pomocnici a na blízku byla i maminka. Teď mi s dětmi pomáhají dvě kamarádky. Den 

mám ale rozpočítaný na půl hodiny.“
291

 

Proti těmto ženám pak stojí ženy, které jsou výhradně matkami a na svou kariéru 

rezignovaly kvůli dětem. Svět ženy tvrdí, že odsuzovat takové ženy by bylo stejně 
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špatné jako odsuzovat matky-kariéristky. Pro ženu, která se rozhodla realizovat 

prostřednictvím dětí, jsou porod a následně výchova tím jediným a hlavním posláním, 

prostřednictvím kterého naplňují a realizují sebe samu
292

. Svět ženy nicméně 

upozorňuje na to, že někdy lpí tyto ženy na dětech až příliš a až jednou jejich děti vyletí 

z hnízda, budou mít okolo sebe jen prázdnotu. Zároveň je ale Svět ženy vůči těmto 

ženám smířlivý -  každá žena má právo na své rozhodnutí a podstatné je, aby s ním byla 

smířená a neměla pocit, že se pro něco obětovala.
293

 Jako příklad úspěšné ženy-matky je 

uvedena Monika Slavatová, pětatřicetiletá matka čtyř dětí, pro kterou je péče o děti a o 

domácnost práce na plný úvazek. Ta ke svému životu říká: „Manžel mě nikdy nenutil jít 

do práce, na druhou stranu mi to nikdy nezakázal. Byla to moje volba věnovat se dětem 

a té jsem nikdy nelitovala a nelituji. Nemyslím si, že o něco přicházím, že jsem se 

dětem obětovala.“
294

 

Společným znakem velké části úspěšných žen je i fakt, že se potýkaly, nebo stále 

potýkají s nedostatkem sebevědomí – ač je právě sebevědomí v rádcovských rubrikách 

označované jako jeden ze základních předpokladů úspěchu. Svět ženy k tomuto říká, že 

důvěra v sebe sama je velice křehká věc a přitom právě na této důvěře záleží, jak bude 

žena v životě úspěšná. Sebevědomí by si měl člověk budovat postupně, krok za krokem 

a narůstat by mělo s každým dalším úspěchem. Jiné známé a úspěšné ženy tvrdí, že jim 

dostatek sebevědomí stále chybí. „Chybí mi dostatek sebevědomí a to už se asi 

nezmění. Ale čím jsem starší, tím víc se snažím brát taková, jaká jsem,
295

“ říká 

například herečka Ivana Jirešová. O nedostatku sebevědomí pak hovoří i moderátorka 

Eva Aichmajerová, nebo na začátku kariéry modelka Pavlína Němcová. 

 

3.8 Výzkumná otázka č.7: Jak vypadá obraz úspěšné ženy 
v časopise Svět ženy 2012? 

Úspěšná žena podle Světa ženy je v roce 2012 starší, zkušenější a vyzrálejší než 

ženy, které jsou prezentované jako ženy úspěšné v předchozích letech. Nejmladší ženou, 

která na stránkách tohoto časopisu dostává výrazný prostor, je herečka Hana 
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Vágnerová, které je 29 let. Ostatní ženy jsou ale výrazně starší. Většina z nich je starší 

pětatřiceti let, objevují se běžně i ženy čtyřicetileté a padesátileté. Nicméně věk v jejich 

případě není chápán jako handicap, ale naopak jako přednost. Jako jeden z důvodů 

úspěchu – starší žena je zkušenější a snáz se tak vyvaruje případných chyb. Téměř 

padesátiletá Demi Moore je popisovaná jako krásná a ambiciózní žena, které to vždy 

sluší a která má sebevědomí na to, aby měla výrazně mladšího partnera.
296

 Lenka 

Vlasáková, herečka, které je 39 let, mluví o tom, že si se svými čtyřmi dětmi užívá život 

naplno
297

. Sedmapadesátiletá herečka Simona Stašová je žena, která podle Světa ženy 

zraje jako víno a oslňuje svým šarmem a elegancí. „Nikdy jsem neměla tolik krásných 

rolí jako po padesátce. Užívám si práce, jsem pyšná na své syny,“
298

 říká v rozhovoru 

ona sama. Na stránkách časopisu se objevují i čtyřicetiletá Dana Morávková, 

pětatřicetiletá Tereza Kostková, devětatřicetiletá Simona Krainová, sedmapadesátiletá 

Jana Paulová nebo například čtyřiačtyřicetiletá Vanda Hybnerová a třiapadesátiletá 

Zlata Adamovská. Pro všechny je společné to, že jsou popisovány jako ženy, které jsou 

úspěšné, často na vrcholu své popularity, nikoli za zenitem kvůli svému věku. 

Většinou jde o ženy, které jsou úspěšné, protože jsou známé z televizních 

obrazovek. Úspěch je v roce 2012 na stránkách Světa ženy spojovaný s televizní 

popularitou. Naopak se neobjevují ženy úspěšné v občanských povoláních – manažerky 

na vysokých pozicích, podnikatelky, majitelky firem… Pokud tedy bylo cílem časopisu 

v tomto období výběrem spíše starších úspěšných žen přiblížení se ke čtenářkám, pak 

právě absence „obyčejných“ neznámých žen s občanským povoláním a naopak 

preferování jen populárních tváří, tuto snahu oslabuje.  

Co se týká vztahu úspěšných žen a partnerství, pak se objevují v tomto roce dva 

extrémy – úspěšné ženy, které úspěchu dosáhly i díky veliké podpoře svého partnera, a 

pak ženy úspěšné a zároveň osamělé.  

Ženy úspěšné se velmi často mohou spolehnout na svého partnera a mnohé 

přiznávají, že úspěchů – především těch pracovních – by bez jeho pomoci nedosáhly. 

Partner, obvykle manžel, je ten, kdo minimálně z poloviny zajišťuje domácí zázemí. 

Emancipace v těchto vztazích funguje, partner na sebe dobrovolně přebírá část 
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„ženských“ povinností, respektive povinností v domácnosti a péče o děti, aby se žena 

mohla realizovat i v práci. Herečka Lenka Vlasáková tento stav komentuje tak, že o 

rovnoprávnosti a emancipaci žen se pěkně teoretizuje, ale když děti nevidí, že se rodiče 

umí navzájem doplňovat a zastoupit, je to k ničemu. Ona sama se prý v tomto směru 

může na svého muže spolehnout a hlavně díky jeho podpoře a pomoci se mohla měsíc 

po porodu vrátit k filmařské práci a sklízet úspěchy jako herečka.
299

 A stejně hovoří i 

Ester Janečková, úspěšná moderátorka. „Práci a rodinu zvládám skloubit především 

díky manželovi. Je nadšený tatínek, který opravdu funguje na 100 procent. K práci jsem 

se proto mohla vrátit, když byly Sáře pouhé dva měsíce,“
300

 říká. „Můj muž pochopil, že 

nehledám blbce, co mě postaví ke sporáku a bude si na mě léčit mindrák méněcennosti. 

Potřebuju mít vedle sebe rovnocenného partnera, který je na mě pyšný a podporuje mě 

v práci,“
301

 vyjádřila se k podpoře ze strany svého muže i modelka Simona Krainová. 

Dana Morávková zase tvrdí, že si její muž uvědomuje, že má nervy v práci, proto 

potřebuje mít doma klid a pohodu a to jí také dopřává.
302

 

Podpora partnera pak souvisí i s tím, že je pro úspěšnou ženu naprosto přirozené 

a samozřejmé úspěšně propojit kariéru a mateřství. Žena, která se vrací jen krátce po 

porodu, už není považována za krkavčí matku, ale za ženu, která je úspěšná. Mizí obraz 

ženy, která považuje za svůj úspěch „pouze“ to, že se naplno věnuje dětem a dává 

veškerou svou energii do jejich výchovy. Úspěchem je naopak to, když žena dokáže 

obojí spojit. Modelka Simona Krainová si neumí představit, že by se kvůli mateřství 

zcela vzdala práce. Šťastná je prý tehdy, pokud se jí daří najít rovnováhu mezi 

obojím.
303

  

Stejně jako v předchozích ročnících se i v tomto objevuje fenomén úspěšné 

ženy, která je ale osamělá. Na rozdíl od předchozích let ale není tento stav chápaný 

negativně, ale naopak jde o pozitivní stav. Ať už je žena single, nebo nově takzvaná 

mingle (married but single, vdaná a přitom sama), není to chápáno jako selhání 

v partnerském životě. I to může být chápáno jako jeden z projevů emancipace. 
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Trend úspěšných singles je podle časopisu do značné míry daný i tím, že spousta 

mužů hledá ženu, která jim dá dítě a bude ochotná se mu obětovat. Což je v rozporu 

s touhou po seberealizaci, kterou v sobě ženy probouzejí. A souvisí s tím vším i finanční 

hledisko. Úspěšné ženy jsou obvykle na muži finančně nezávislé, proto svobodnější a 

proto mohou být klidně osamělé. „Většina mužů potřebuje mít doma puťku, která je na 

nich závislá. Všechno, co žena má, zaplatí mužovou kreditní kartou, a oni pak vlastí ji, 

její postel i kabelku. Moc dobře vědí, že jim neuteče, že je nepošle do háje, když se jí 

něco nelíbí. Já to klidně udělám, protože si ráda vydělávám vlastní peníze,“
304

 říká 

Simona Krainová. Žena tak může být šťastná, i když vedle sebe nemá partnera. Podle 

časopisu většina úspěšných žen odvíjí svůj pocit štěstí od jiných záležitostí, než je 

partnerský vztah a cítí se dobře a spokojeně i bez partnerského vztahu. Poměrně 

normálním a funkčním je volný svazek, v němž se dva lidé vídají jen sem tam a občas 

(nebo i pravidelně) se spolu taky věnují sexu.
305

 Žena, která je sama, bez partnera, má 

méně práce v domácnosti, nikomu se nezpovídá z toho, co dělá, na druhou stranu ale 

nemá nikoho, kdo by ji podržel v horších časech.   

Podle časopisu Svět ženy není úspěšná žena „100% hodná holka“
306

 a měla by 

být ve svém životě i do určité míry sobecká. Úspěch samozřejmě také souvisí se 

sebevědomím, které máme podle časopisu do značné míry predisponované i 

geneticky.
307

 Úspěšná žena by neměla ve všem ustupovat, dělat, co chtějí ostatní, myslet 

výhradně na druhé a nevyšetřit si čas na sebe. Úspěšná žena nemá problém s tím 

vyjádřit svůj názor a hájit svá práva
308

. Úspěšná žena by měla být sebevědomá, 

rafinovaná, odvážná, asertivní a trochu i sobecká, zároveň ale se srdcem ze zlata.
309

 

Svými slovy to potvrzuje i Simona Krainová: „Vím, že jsem sobecká, panovačná a 

razím si svou cestu, ale když opravdu miluju, změknu.“
310

 Podobně pak hovoří herečka 

a moderátorka Tereza Kostková: „Mateřství mi jen dalo a stále dává. Mateřství mě ale 
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naučilo i myslet víc sama na sebe. Naplnit poháry, aby bylo z čeho nalévat. Tak jako 

rozený sobec by měl časem zjistit, že existují i jiní lidé, je to i naopak. Já své milé 

sobecké chvilky naplňuji tu cvičením, tu masáží, tu knihou, tu kávou, tu setkáním 

s přáteli…“
311

 

Obraz úspěšné ženy podle časopisu Svět ženy v roce 2012 je více ucelený a ne 

tak roztříštěný jako v předchozích ročnících. Nicméně je stále oproti jiným časopisům 

plošší, ne tak plastický, ale prvoplánový, spíše klouzající po povrchu.  

 

3.9 Výzkumná otázka číslo 8: Jak vypadá obraz úspěšné ženy 
v časopise Elle v roce 1996 

Předtím, než nastíním obraz úspěšné ženy v časopise Elle v roce 1996, bych ráda 

stručně charakterizovala samotný časopis. Protože podoba Elle v této době do značné 

míry souvisí i s obrazem ženy, který předkládá. Česká mutace Elle je v tomto období 

v části obsahu výrazně orientovaná na „běžnou ženu, hospodyňku“ a obsahuje 

povětšinou praktické informace. V obsahu se objevují recepty, kterým je běžně 

věnováno i 12 stran, často se řeší finance, rodinná kasa, objevují se i praktické rady pro 

domácnost. Více než duševno a ženská osobnost se v této době řeší praktické a „fyzicky 

reálně existující“ věci. Není tu, jako v dalších ročnících, kladený důraz na osobnost, 

psychickou stránku ženy, absentuje zde řešení rodinných problémů, partnerství, dětí, 

přátel, sexu…  Texty, které se týkají úspěšných žen, primárně pouze věcně popisují 

jejich kariéru, soukromý život neřeší – tento věcný popis není uvedený do širších 

souvislostí, do vztahů s dalšími životními fenomény. Náhled na ženskou osobnost je 

v roce 1996 na stránkách Elle velmi povrchní, ve smyslu materialistický, a ignorující 

každodenní pestrost ženského života. 

Elle v roce 1996 hovoří o úspěšných ženách, zároveň ale o ženách, které i přes 

svůj úspěch nejsou ještě 100% emancipované. V článcích autorky často nepopisují jen 

ženský úspěch, ale staví ho do konfrontace s úspěchem mužů, obvykle právě 

z materialistického pohledu. Tvrdí, že úspěšná žena musí neustále dokazovat, že je 

skutečně dobrá. Partneři s ní začnou počítat až v okamžiku, kdy předvede opravdu 

dobrý výsledek.
312

 Z žen se v této době stávají úspěšné manažerky, lékařky, architektky. 

                                                
311

 HEJČOVÁ, Helena. Zděděná tolerance je ku prospěchu. Svět ženy: časopis, který poradí, pomůže a 
potěší. 2012, roč. 11, č. 6, s. 4-6.   
312 Na vlastní nebezpečí. Elle. 1996, roč. 3, č. 11, s. 50-52 . 
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Mohou se sebou být spokojené, protože s klidem a šarmem zvládají téměř všechno, co 

dříve příslušelo pouze mužům. Ženy podle Elle tedy mají důvod k sebedůvěře.
313

 

Na druhou stranu ale redaktorky časopisu přidávají právě konfrontaci ženského 

úspěchu s úspěchem mužským: Ačkoli ženy vykonávají kolem 66 procent z celkového 

počtu pracovních hodin ve světě, jejich příjem činí asi jednu desetinu světového příjmu. 

Ženy vlastní jen jedno procento světového majetku, a kdyby se neplacená práce žen 

přepočítala na peníze, světová produkce by zaznamenala zvýšení o 20 až 30 procent.
314

 

Elle si v tomto období všímá také toho, že Japonky si za stejnou práci vydělají o 

polovinu peněž méně než muži a že po dosažení věku na vdávání a rození dětí je téměř 

jisté, že se budou muset vrátit do domácnosti – bez perspektivy návratu do vedoucí 

pozice.
315

 Elle roku 1996 tak mírně skepticky říká, že úspěch žen zpochybňuje fakt, že 

nikdy nedosáhnou stejného úspěchu jako muži, byť budou pracovat stejně tvrdě. Žena 

tak dosáhne opravdového úspěchu až v okamžiku, kdy bude rovnoprávná s mužem – a 

k tomuto je Elle skeptická.  

S (ne)emancipací žen v tomto období pak pravděpodobně souvisí i fakt, že se 

v obsahu časopisu neobjevuje téma konfliktu mateřství a kariéry. Pravděpodobně proto, 

že žena v tomto období stále zastává spíše tradiční roli matky, nebo se rozhodne pro 

„alternativní“ řešení v podobě upřednostnění kariéry. Ženy, kterým by se podařilo 

skloubit kariéru s mateřství, nejsou v textech zastoupeny vůbec. Pokud se zmínka o 

mateřství objeví, tak obvykle v souvislosti s obdobím, kdy žena svou kariéru neřešila. 

Aktuálně se tento fenomén ale na stránkách Elle neřeší. 

Ženy, které jsou na stránkách časopisu vykreslené jako ženy úspěšné, můžeme 

zařadit nejčastěji do kategorie globálních celebrit, tedy žen, které jsou celosvětově 

známé a celosvětově úspěšné a mají mimořádnou pozici ve svém oboru. Velmi často 

pak svůj úspěch a s ním související vliv přelévají i do dalších oborů. K takovým ženám 

na stránkách Elle 1996 patří například v čísle 1 Michelle Pfeifer, jedna z nejznámějších 

hollywoodských hereček, v čísle 3 se objevuje rozsáhlý text o Demi Moore, v té době 

nejlépe placené herečce planety, v čísle 4 je to portrét Viviene Westwoodové, která byla 

a dodnes patří k nejkontroverznějším, nejvíc šokujícím a provokujícím postavám světa 

módy, zároveň je to ale návrhářka, jejíž práce má celosvětový věhlas a která se nevěnuje 

pouze návrhářství, ale zároveň vyučuje na universitě a věnuje se navrhování divadelních 
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kostýmů. Z kategorie globálních celebrit je i herečka Nicole Kidman v čísle 6, jež právě 

v roce 1996 překročila pomyslnou hranici celosvětového úspěchu – do té doby byla 

především chápána jako manželka Toma Cruise. Poté, co se ve filmu stala Batmanovou 

milenkou, je ale srovnávána s nejslavnějšími kolegyněmi. A úspěšně.
316

Na stránkách 

Elle se objevuje v čísle 7 i Mellanie Griffitová, herečka nominovaná na Oscara. Číslo 

osm je věnováno Cindy Crawfordové, v té době jedné z nejvyhledávanějších světových 

topmodelek.  Crawfordová navíc nesklízí úspěchy pouze na přehlídkovém mole, ale je 

v této době i úspěšnou moderátorkou, herečkou a produkuje dokonce i videokazety 

s lekcemi cvičení. Objevuje se zde i velký medailonek o Tině Turner (v čísle 10), ve 

kterém je tato zpěvačka označena za královnu rokenrolu.  

Vedle těchto úspěšných a globálně známých žen pak stojí ženy, které dosáhly 

výlučného postavení ve svém oboru, byť občas velmi úzce profilovaném. Jde o ženy, 

které (většinou) nejsou veřejnosti známé, veřejně známá ale často bývá jejich tvorba. 

Zařadit sem můžeme například módní návrhářku Liběnu Rochovou (č.12), která patřila 

a stále patří k nejznámějším módním návrhářkám v Česku, nebo třeba Kláru Kvízovou 

v čísle 10, vizionářskou grafičku, která vytvořila nový design časopisu Živel a která už 

v roce 1996 ke své práci používala internet.  

Úspěšná žena podle časopisu Elle je ale zároveň ženou osamělou. Sebevědomé a 

vždy soběstačné ženy jsou muži obdivovány, málokdy však milovány
317

, říká se 

v textech. Krásné, úspěšné a sebevědomé ženy mají spoustu přátel a ještě víc 

obdivovatelů, ale jejich milostná dobrodružství zůstávají jen kratičkými záblesky.
318

 

Úspěšná žena má v tomto období nálepku kariéristky, která nestojí o vztahy, protože by 

na ně ani neměla čas. Zároveň je na stránkách časopisu ale jasně řečeno, že každá žena, 

ať je jakkoli úspěšná a soběstačná, zůstává pořád ženou a k úplnému štěstí potřebuje i 

někoho, koho by milovala, s kým by se občas mohla hádat a udobřovat.
319

 Úspěšná žena 

se dostává do ambivalentního postavení – na jedné straně v sobě chce rozvíjet mužskou 

bojovnost, aby uspěla v kariéře, na straně druhé straně by v ní ale měla zůstat křehkost a 

zranitelnost. Elle říká, že žena úspěšná jak v práci, tak ve vztazích je taková, která je 

schopná a ochotná svou samostatnost skrývat tak, aby uspěla i s mužem ve vztahu.
320

 

Což zase odporuje emancipačním snahám. 

                                                
316 ZBOŘIL, Jiří. Cruisova žena, Batmanova milenka. Elle. 1996, roč. 3, č. 6, s. 24-26. 
317 Redakce Elle. Krásná, úspěšná, sebevědomá. Elle. 1996, roč. 3, č. 6, s. 68-69. 
318

 tamtéž 
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Tyto úspěšné ženy jsou zároveň osamělými, ve smyslu sólistkami, velmi často i 

v profesním životě. „Hrozně mě baví dělat samostatně, nemůžu mít nikoho pod sebou, 

ani nad sebou,“
321

 říká designérka Jana Holečková. A mezi „sólistky“ patří i další módní 

návrhářky, designérky nebo fotografka Ida Saudková. 

Úspěšné ženy podle časopisu Elle jsou zároveň ženami pionýrkami, ve smyslu 

vizionářkami, těmi, které vyšlapávají cestu a otevírají dveře dalším ženám a často i 

mužům. Jsou to ženy, které jdou proti proudu a právě tím získávají úspěchy. V tomto 

směru je pionýrkou například Viviene Westwoodová, návrhářka, která položila základy 

punkovému stylu v oblékání, která jako první zařadila do svých kolekcí tenisky, spodní 

prádlo, které se nosí navrch i mikiny s kapucemi.
322

 Jde proti proudu, ale jako první 

módní návrhářka měla v roce 1996 svůj vlastní módní pořad. A proti proudu šla i 

v osobním životě, když zveřejnila vztah s o 27 let mladším přítelem. Jako úspěšná 

vizionářka a pionýrka je vykreslena i Markéta Larsenová, šéfredaktorka v roce 1996 

jediného anglického periodika v Česku.
323

  

Za úspěšnou vizionářskou grafičku je označena Klára Kvízová, která v roce 

1996 dokonce jako jedna z mála žen (a nejen žen, ale i mužů) aktivně používá 

internet.
324

 Vizionářkami z běžného života jsou potom ženy, které se v roce 1996 

rozhodly pořídit si živnostenský list a podnikat
325

. Jsou mezi nimi realitní makléřka, 

kterou se dvěma dětmi nechtěl nikdo zaměstnat, majitelka jedné z prvních tanečních 

škol, majitelka výstřižkové služby i majitelka rekondičního střediska v Praze. Všechny 

pak mají společné to, že jsou mladé, pracovité, úspěšné. Mají spoustu energie, konto 

v bance, ale nepravidelný příjem. Aktuálně se jim žije dobře, ale vždycky to takové 

nebylo.
326

 

Elle je časopis, který se dlouhodobě profiluje jako časopis módní, považuji tedy 

za logické, že jsou v něm v roce 1996 prezentovány jako ženy úspěšné ty, které jsou 

krásné. Právě krása je u těchto žen tím hlavním, co jim zajistilo úspěch a co je velmi 

výrazně akcentováno i v textu. Prezentace pouze krásou ale tyto ženy nenaplňuje zcela 

stoprocentně – chtějí být úspěšné i díky svým jiným kvalitám, nikoli jen kvůli vzhledu. 

                                                
321 ZBOŘIL, Jiří. Janka se našla. Elle. 1996, roč. 3, č. 6, s. 28-29.  
322 Je vážně šílená. Elle. 1996, roč. 3, č. 4, s. 40-44.    
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Michelle Pfeifer je v článku prezentována jako herečka, která svou kariéru 

odstartovala vítězstvím v oblastní soutěži krásy, jako žena, která byla v roce 1988 

zařazena mezi deset nejkrásnějších žen světa, zároveň ji autor textu popisuje i takto: 

„Není herečky, která by v sobě spojovala tolik fyzické krásy s takovou hereckou 

všestranností. Není to jen krása, která člověka očaruje.“
327

 Podobně pak vypadá obraz 

designérky Janky Holečkové, která byla v době vzniku časopisu považována z kontextu 

článku za jednu z předních českých designérek a která zároveň svou kariéru začala jako 

modelka. Autor textu ji označuje za krásnou, mladou a úspěšnou ženu, která skutečně 

existuje.
328

 A dál už pokračuje výčet jejích profesních kvalit, které ale byly uvedeny 

právě zmínkou o její kráse a předchozí dráze modelky. 

O modelce Cindy Crawfordové je pak řečeno, že s ní nemůže vzniknout ošklivá 

fotka. Vždy je plná energie a její pohled září. Přesně dodržuje stanovené schůzky a 

nikdy na ní nejsou vidět známky únavy.
329

 Zároveň ale sama Crawfordová říká, že se 

původně chtěla stát inženýrkou chemie a nikoli modelkou. Až do absurdna je potom 

obraz úspěšné, protože krásné ženy dotažený v článku o venezuelských vítězkách miss, 

pro které je tato soutěž „výtahem“ ke kariéře. „Ve Venezuele je jediný způsob, jak se 

dostat nahoru, získat titul královny krásy, televizní přenos Miss Venezuela je jedním 

z nejsledovanějších pořadů roku. Bývala Miss Venezuela Irene Saez je dnes 

nejpopulárnější političkou v zemi.
330

  

Materialistický a povrchní přístup se objevuje i v dalších charakteristice úspěšné 

ženy podle Elle. Pro toto období platí, že úspěšnou ženou je žena bohatá. Věta, že 

úspěšná žena zná svou cenu, která se objevuje v čísle 6 v článku o úspěšných, ale 

zároveň osamělých ženách
331

, tak dostává ještě jeden přímočařejší význam. Totiž ten, že 

nejbohatší ženy světa nezískaly své jmění a tedy i postavení a úspěch velmi často 

vlastním přičiněním, ale tak, že peníze zdědily, případně se výhodně vdaly. Úspěšná 

žena, podle některých materiálů v tomto ročníku, je ta, která, když narazí na úspěšného 

muže, bude trochu potvora a dokáže to s ním sehrát k vlastnímu prospěchu.
332

 Úspěšná 

žena není vždy ta, která dosáhne úspěchu tvrdou prací a každodenní dřinou, ale Elle 

připouští, že úspěchem může být i výhodný sňatek.  
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3.10 Výzkumná otázka číslo 9: Jak vypadá obraz úspěšné ženy 
v Elle v roce 2002? 

Elle roku 2002 je výrazně odlišná od Elle v roce 1996. A logicky se tak mění i 

obraz úspěšné ženy. Z časopisu zmizela praktická domácí témata, co se naopak probírá 

do hloubky a nikoli povrchně jako v předchozím případě, je osobnost ženy se všemi 

možnými nuancemi. Zásadním tématem se stávají mezilidské vztahy – a to jak vztah 

mezi partnery, tak vztah matky a dětí a konflikt mezi mateřstvím a kariérou. Elle 

v tomto období odráží touhu mladé ženy být dokonalá, naplnit ambiciózní představy o 

dokonalém životě. Takovém, který nebude prázdný a povrchní. Zároveň ale Elle odráží 

nový trend, situaci, kdy ženy po revoluci začaly pracovat naplno, dostaly možnost 

realizovat se v práci a teď přichází období, kdy se musí rozhodnout, zda dají přednost 

kariéře, mateřství, nebo zda tyto dva zdánlivě neslučitelné světy spojí. Zároveň se ale 

objevují pochybnosti o tom, zda je česká společnost po 13 letech od revoluce připravena 

na to, převzít v tomto směru západní styl života. Totiž ten, že má žena schopnost 

vydělat si sama peníze, že se o sebe nejlépe postará sama, že feministické smýšlení je 

v pořádku a že děti klidně může mít až po třicítce. I s těmito fenomény se obraz úspěšné 

ženy v Elle 2002 vyrovnává.   

Zároveň se oproti roku 1996 rozšiřuje spektrum žen, které jsou na stránkách Elle 

zobrazované. Objevují se nejen ty, které jsou spojené s módním odvětvím a se světem 

šoubyznysu, ale i úspěšné ženy z jiných oborů – v článcích se objevují sportovkyně, 

novinářky, režisérky, překladatelky nebo například diplomatky.  

Největší pozornost je ale stále věnování takzvaným divám, které jsou prvním 

obrazem úspěšné ženy na stránkách Elle v roce 2002. Světové divy jsou podle 

charakteristiky, kterou časopis nabízí, ženy, jež vydělávají stamiliony, jejich jména znají 

téměř všichni, media pozorně sledují každý jejich krok, oblečení, účesy, milence… 

Každá je úplně jiná, ale všechny tyto úspěšné ženy spojuj tvrdá práce.
333

 Taková žena je 

(a musí být) krásná, těžko dostupná a trochu zvláštní. Může ji provázet skandální 

pověst. Dříve to byla spíše dáma, dnes to může být i dívka ve velmi mladém věku (což 

souvisí s dalším obrazem úspěšných žen – totiž kariérou budovanou už od útlého 

mládí).
334

 Pro celosvětový úspěch už nestačí jen půvab, stejně jako pro krásné ženy 

v Elle 1996 platí, že i tyto mají i umělecké ambice a nespokojí se pouze s úspěchem, 
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kterého dosáhly díky dokonalému vzhledu. Tyto úspěšné ženy jsou pak i velmi 

ambiciózní, děti si velmi často pořizují až po třicítce, zatímco svou kariéru – jak už bylo 

řečeno – začínají ve školním věku.
335

 Divy, ač jsou navyklé na přepych, jsou ochotné se 

pro to, aby získaly úctu, i občas něčeho vzdát. K divám patří i propady na dno.
336

 Elle 

z roku 1996 pak v čísle 1 mezi tyto ženy řadí například třiatřicetiletou zpěvačku Kylie 

Minoque, zpěvačku Madonnu, Mariah Careyovou, Janet Jacksonovou, Jenifer 

Lopezovou a Britney Spearsovou. V čísle 2 je to například Alanis Morisette, herečka 

Kate Beckinsaleová, v čísle 6 například herečka, modelka a hudebnice Milla 

Jojovichová, herečka Halle Berryová a v čísle osm opět Jenifer Lopezová, která je tu 

nově označená jako žena s největším sex appealem na světě a zároveň jako žena 

vyzrálá, vyrovnaná, profesionální a ohromně talentovaná.
337

 V čísle 9 je to herečka 

Penelope Cruzová, v čísle 10 je to herečka Sarah Jessica Parkerová. 

Kromě úspěšných žen, které Elle označuje za dokonalé divy, se v roce 2002 

v tomto časopise objevují i ženy globálně úspěšné, ale zároveň ne 100% dokonalé. Jako 

by se objevovala snaha tyto ženy zlidštit, ukázat jejich běžnou podobu, říci, že i úspěšné 

ženy mají úplně běžné problémy a že i nedokonalá žena může dosáhnout velkého 

úspěchu. Elle tvrdí, že šťastná a úspěšná žena je taková, která je se sebou spokojená. 

Taková, která je schopná se mít ráda právě teď a nikoli „až zhubne pět kilo, nebo porodí 

dítě“.
338

 Jako jeden z mnoha příkladů je například herečka Cate Blanchetová, kterou 

v textu charakterizují jako ženu, která není právě prototypem filmové krásky
339

, druhým 

dechem o ní hovoří jako o herečce s privilegovaným postavením. Podobně je pak psáno 

o Kate Winsletové, která nemá ultraštíhlou postavu, nicméně platí za jednu 

z nejpopulárnějších a nejlepší hereček své doby.  

Zásadním tématem tohoto ročníku je skloubení kariéry a role matky. „Lidé žijí 

s představou, že životním cílem ženy je vdát se a mít děti. Respektuji to, ale myslím si, 

že jsou tu i jiné možnosti,“
340

 říká Sarah Jessica Parkerová a vystihuje tím obraz 

úspěšné ženy, tak jak ho prezentuje Elle v tomto období. Jako úspěšné ženy jsou 

v článcích prezentované ženy, které pokračují ve své kariéře. Nicméně ne na úkor dětí. 

Pokud by mělo dojít k rozhodnutí, pak by volili děti a rodinu a kariéru by potlačily. 

                                                                                                                                          
334
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Raději by spáchaly eutanázii na své kariéře, než dopustily, aby jim život a mateřství 

protekly mezi prsty.
341

 Elle boří mýtus, že by se matka měla kvůli rodině a dětem zcela 

obětovat. Tyto úspěšné ženy nemají pocit, že rodinu a děti tím, že pracují, zanedbávají. 

Naopak považují možnost realizovat se jinde než s dětmi na hřišti za jeden z nutných 

předpokladů toho, aby byly spokojené a spokojenost přenesly i na rodinu. Svým dětem 

přizpůsobují svůj pracovní rytmus a daří se jim to. „U nás panuje přesvědčení, že matka 

musí být s dětmi doma a nemá se hnát do nějaké práce. Já ale nedokážu dělat jen jednu 

věc. Moje děti jsou pro mě ale na prvním místě a věnuji se jim, jak můžu,“ říká Yvona 

Kreuzmanová, úspěšná ředitelka divadla Ponec, která své děti bere i na pracovní 

schůzky.
342

 

„V prvním roce života mého dítěte jsem pracovala přesně deset týdnů. Točila 

jsem Iris. A nemrzí mě to, jsem šťastná, že to mohu dělat. Ve srovnání s většinou matek, 

které musejí opustit své dítě v půl deváté a vracejí se v šest odpoledne, jsem vlastně 

byla s Miou téměř pořád. Mohu si dopřát ten přepych, že ji s sebou beru do práce,“ 

popisovala skloubení mateřství a kariéry Kate Winsletová. 

Úspěšné ženy/matky tak jsou vykreslené jako ženy ambiciózní a silné, zároveň 

ale jako ženy citlivé a vědomé si toho, že skloubit partnerství, mateřství a kariéru jde, 

ale nic nebude úplně stoprocentní. To, že nejsou předpisové, neznamená, že jsou 

neschopné. Nehoní se za vším. Snaží se v kariéře postupovat v souladu s tím, co jim 

říká jejich vnitřní hlas.
343

 

„Někdy je to únavné, ale mateřství mi nikdy v ničem nepřekáželo a ani mi 

nenarušilo kariéru. Pro mě znamená mateřství radost. Vůbec si nemyslím, že by mě 

nějak omezovalo. Přineslo mi klid, pomohlo uspořádat hodnoty a také v mém povolání 

mi jedině prospělo,“ komentovala herečka Lenka Vlasáková konflikt mateřství a 

kariéry.
344

 

Úspěšná žena v roce 2002 se pak ale velmi často potýká s tím, že je díky svému 

úspěchu osamělá. V některých případech proto, že na vztah nemá kvůli pracovnímu 

vytížení čas („Absolutně se mi nedaří v partnerských vztazích, asi se v tom odráží moje 

přílišná vytíženost, takže se už podruhé rozvádím,“
345

 říká Yvona Kreuzmannová, která 

vzkřísila taneční divadlo Ponec. „Je to paradoxní, ve filmech se zamilovávám a 
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prožívám lásku a ve skutečnosti na ní nemám kvůli práci vůbec čas,“
346

 mluví o své 

osamělosti ve vztazích Audrey Tautouová). Častěji jsou však osamělost a neúspěchy 

v partnerském životě spojeny přímo s tím, že má žena statut úspěšné ženy. Partneři se 

vedle takovýchto žen cítí nevýznamní, její úspěchy nesou těžce, až se nakonec kouknou 

po ženě, která jim bude méně konkurovat. Tyto ženy mají všechno, ale současně nic. 

Často spoustu peněz, ale nikoho, s kým by je mohli užívat. Chybí jim citový život, jsou 

uštvané a v partnerském životě něšťastné. Tyto superženy vlastně předběhly svou dobu 

a muži, kteří by se mohli stát jejich partnery, zatím ještě nevyzráli.
347

 Proto pro Elle 

roku 2002 platí, že těmi největšími potížemi v konfrontaci soukromého života a kariéry 

nejsou děti, ale právě vztah s partnerem, který se nechce, nemůže, odmítá přizpůsobit, 

který nemá stejné možnosti jako žena a kvůli tomu se ve vztahu necítí komfortně. 

Úspěšné ženy v časopise Elle v roce 2002 sou často také velmi mladé – svou 

kariéru odstartovaly často už v dětském věku nebo během dospívání. Často s výraznou 

pomocí rodičů. Milla Jojovichová už v devíti letech brala na přání své matky hodiny 

herectví a chodila na konkurzy. Ve dvanácti letech se objevila na titulní straně módního 

časopisu jako vůbec nejmladší modelka v historii a ve 14 letech hrála hlavní roli ve 

filmu Modrá laguna.
348

 Tyto ženy musely často dříve dospět, obětovat svému 

současnému úspěchu dětství. „Tak moc jsem se snažila, dřela jsem, obětovala jsem 

úplně všechno, že to prostě jinak dopadnout nemohlo. Dala jsem hudbě vše a ona mi to 

teď vrací,“
349

 říká jednadvacetiletá zpěvačka Alicia Keys, která byla v roce 2002 

považována za jednu z nejúspěšnějších zpěvaček. V rozhovoru s nejúspěšnější 

slovenskou topmodelkou Kristinou Chrastekovou se potom objevuje, že už od mala 

musela být – vzhledem k cestování po celém světě za prací - velmi samostatná a že vše 

chtěla mockrát vzdát, ale rodiče ji na dálku podporovali.
350

 Z dalších, už v raném nebo 

dětském věku úspěšných žen se v roce 2002 v Elle objevují například devatenáctiletá 

akrobatka na lyžích Nikola Sudová, která se už účastnila olympiády
351

, Dorota Nvotová, 

devatenáctiletá herečka
352

, Dara Rolins, která svoji kariéru  nastartovala už v osmi 

letech
353

, Gisele Bündchenová, topmodelka, která už v 17 letech byla na vrcholu 
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kariéry
354

, osmnáctiletá Ester Geislerová, která se stala vítězkou soutěže Elite Model 

Look
355

. 

 

3.11 Výzkumná otázka číslo 10: Jak vypadá obraz úspěšné ženy 
v časopise Elle v roce 2007? 

Česká edice Elle pro rok 2007 nezobrazuje na svých stránkách jen ženy, které 

jsou úspěšné a známé globálně, ale oproti předchozím letům jsou kromě „světových 

div“ zastoupené i úspěšné české ženy. Mezi nimi ale i ženy, jejichž věhlas je opět 

mezinárodní. V čísle 1 je to česká topmodelka Linda Vojtová, v čísle 2 je to opěrní 

pěvkyně Andrea Kalivodová, bývalá světová topmodelka Pavlína Pořízková v čísle 3, 

modelka Eva Herzigová v čísle 4, modelka Alena Šeredová v čísle 9, Markéta Irglová 

v čísle 11. Objevují se i ženy úspěšné „jen“ v regionu Česka, na stránkách se objevují i 

Slovenky a záběr povolání a zájmů, kterým se věnují a ve kterých jsou úspěšné je zase 

širší, než v předchozích letech. Kromě zpěvaček, hereček, modelek se objevují i operní 

pěvkyně (zmiňovaná Andrea Kalivodová), členka královské rodiny (královna Rania 

v čísle 2), celebrita z povolání (Paris Hilton v čísle 11), nebo muzikantka, nikoli 

zpěvačka Markéta Irglová taktéž v čísle 11.  

Na rozdíl od předchozích let se objevují i ženy úspěšné v občanském povolání. 

Zatímco v předchozích letech šlo obvykle o ilustrační příběhy s ženami, které 

pravděpodobně nebyly reálné, Elle v roce 2007 nabízí příběhy konkrétních 

„obyčejných“ úspěšných žen – s plnými jmény a reálnými příběhy. Kult celebrit tak 

není stoprocentní, Elle se tímto přibližuje i běžným ženám a řeší na svých stránkách 

reálné problémy. 

Úspěšná žena v roce 2007 je emancipovaná, ale emancipovaná jen do určité 

míry. Slovy jedné z autorek Elle – ženy, a to i ty úspěšné, mluví o emancipaci, nicméně 

sní o patriarchátu.
356

 Žádná žena podle Elle neumí žít bez jistoty, bez silného muže 

v zádech.  Úspěšná emancipovaná žena se vyrovná svému partnerovi, ale nepředčí ho. 

Protože v okamžiku, kdy je v jakémkoli odvětví lepší než její partner, jsou nešťastní 

oba. Vydělávat víc je urážkou mužského ega a vede to k dalšímu obrazu úspěšné ženy, 

který se objevil už v roce 2002 a i v tomto roce je velmi výrazně zastoupený. Totiž 

úspěšné ženy jsou velmi často osamělé.  
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Úspěšná žena tak, jak už bylo řečeno, velmi často zůstává osamělá. Elle v roce 

2007 tyto ženy charakterizuje jako ty, které mají spoustu přátel a koníčků, jsou úspěšné 

v práci. Mají peníze a mohou si dovolit téměř vše. Kocovinu z oslavy svých třicátých 

narozenin už si nepamatují, jedno ale vědí jistě. Tehdy si myslely, že touhle dobou už 

budou mít rodinu. A to se nedostavilo.
357

 Úspěšných třicátnic, které jsou single, prý 

stále přibývá – mnohé z nich si pak na pohodlný život bez partnera nebo dítěte zvyknou 

natolik, že pak nenajdou důvod situaci měnit. Jiné zase pro samé užívání rodinu založit 

nestihnou.
358

 Úspěšné ženy se v tomto chovají stereotypně – touží po mužích, kteří jsou 

úspěšní, schopnější, chytřejší, bohatší, čímž si výrazně umenšují skupinu potenciálních 

partnerů. Kariéře obětovala vztah i Jana Kirschner, byť trochu jiným způsobem, než 

který je popsaný výš. „Všichni umělci, co něco dokázali, jsou hrozní egoisti, ať jsou to 

režiséři, spisovatelé, hudebníci. Když začnou tvořit, zapomenou na partnera, na rodinu. 

Přestože vám puká srdce, má to jednu velkou výhodu. Ten žal je zdrojem inspirace.“
359

 

V roce 2007 se naplno projevuje nový vztah k mateřství. Zatímco v roce 1996 se 

na stránkách Elle objevilo jen minimum žen, kterým se podařilo skloubit kariéru a 

mateřství – a to proto, že výrazně převažoval klasický model, kdy se matka „ve 

prospěch dítěte“ vzdá kariéry – v roce 2007 je to dominantní téma velké části rozhovorů 

a dalších článků. V devadesátých letech se dítě považovalo za překážku v kariéře, 

supermodelky se kvůli zběsilým závodům v oboru neodvážily ztloustnout a vzdálit od 

mola, herečky skrývaly své těhotenství, dokud to šlo, a spíš než o rodinných plánech 

mluvily o své práci.
360

 V roce 2007 samozřejmě ženy bojují o úspěch, nicméně zároveň 

je pro ně přirozené skloubit kariéru a mateřství. Velkým kladem je to, že právě ženy, 

které jsou lidé zvyklí vídat v médiích jako schopné a jež slouží jako určitý vzor, mají 

nyní děti. A navíc o mateřství mluví jako o roli, který je svým způsobem naplňuje. 

Rodičovství se jim často daří prezentovat jako něco, co se dá sladit s profesí. Úspěšné 

ženy třicátnice nosí své těhotenské břicho s hrdostí.  Nejsou oběťmi svého stavu, naopak 

tím ukazují svou moc.
361

 

Konkrétními příklady úspěšných žen, které své těhotenství prezentují jako svůj 

úspěch, jsou v tomto období například Eva Herzigová, která ve 33 letech čeká prvního 

potomka a která přiznala, že těhotenství v pozitivním slova smyslu změnilo její pohled 
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na životní hodnoty („Dřív jsem byla jako chlap, těhotenství a rodina pro mě nebyly 

prioritou“
362

). Podobně hovoří v rozhovoru i Cate Blanchetová („Před prvním porodem 

jsem se bála, že budu muset dělat kompromisy mezi kariérou a rodinou, ale po porodu 

jsem usoudila, že všechno bude v pořádku a že moje rodina pro mě bude i přes kariéru 

prioritou.“
363

). 

Mateřství je tedy v tomto období chápáno jako trend a jako jakýsi symbol 

ženského úspěchu, nicméně zároveň platí, že mateřství není 24hodinová služba o dítě, 

ač je krajíc svobody, který si dítě ukousne, větší než v dobách před několika desítkami 

let. Úspěšná žena je ve vztahu vůči svým dětem podle některých trochu sobec, nicméně 

podle ní je vše v pořádku a ku prospěchu. Tyto ženy milují své dítě a zároveň velmi 

často milují svou práci, do které se poměrně záhy po porodu alespoň na částečný úvazek 

vrátí. A část společnosti na ně kvůli tomu kouká skrze prsty, kazí si podle nich nejlepší 

období v životě ženy a dítěti tím jen škodí.
364

 Úspěšné ženy tím nicméně podle Elle 

často řeší neférový paradox - zatímco nezaměstnaná sběračka sociálních dávek může 

případným mateřstvím svůj sociální statut jedině vylepšit, žena, která se celá léta 

věnovala zodpovědnému budování domácího i pracovního zázemí, možná začne po 

porodu ztrácet půdu pod nohama
365

- a řešením toho je brzký návrat do práce. Mezi 

ženami, které po porodu nastoupí do práce, jsou známé tváře, na které poukazují média, 

ale i manažerky a ženy zastávající vysoké pozice. „Nechtěla jsem po porodu trávit celé 

dny jen péčí o dítě. Chtěla jsem se čas od času hezky obléknout, být někde za chytrou,“ 

říká k tématu osmadvacetiletá Alice, na kterou se ale rodina i přátelé dívaly skrze prsty, 

protože návrat do práce z jiných než finančních důvodů je jen těsně po porodu dle nich 

sobecký.
366

 Modelka Alena Šeredová pak v rozhovoru mluvila o tom, že nechce, aby 

narození dítěte narušilo její vztah s tehdejším přítelem (později i manželem) a vyjádřila 

přání pořídit si chůvu, aby čas od času mohli být s partnerem alespoň pár hodin sami, 

zároveň ale tvrdí, že chce být co nejlepší matka.
367

 

Obraz úspěšné ženy je v roce 2007 také velmi často obrazem ženy, která 

překročila třicítku. Zatímco v roce 2002 se mezi takzvanými divami objevovaly ženy, 

respektive dívky, kterým mnohdy nebylo ani dvacet let, Elle v roce 2007 na svých 
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stránkách zobrazuje spíše ženy, které jsou starší, ženy, které jsou spojením zkušenosti, 

sebevědomí, krásy, která ač už není stoprocentní, je stále velká. Je to příklon ke starším, 

zkušeným ženám, jejichž kariéra je dlouhodobá a ony dokazují, že nebyla náhodná, jsou 

to ale i ženy, které právě po třicítce rozhodly změnit směr svého konání, ať už v práci, 

nebo v soukromém životě a změna to byla pozitivní. O Drew Barrymore se v článku 

hovoří jako o ženě, která překročila třicítku, v pravou chvíli prokázala neobyčejnou 

pracovitost a vůli, a stala se díky tomu producentkou.
368

 Šestatřicetiletá jordánská 

královna Rania pak zjistila, že až po překročení třicítky se začala ve své kůži cítit 

příjemněji, že až s třicítkou přišlo sebevědomí.
369

 Jako spojení krásy a zkušenosti je 

charakterizována „modelka na penzi“ Pavlína Pořízková, která je i v 41 letech 

považovaná za velkou osobnost světové módy.
370

 Velmi podobný je obraz Lindy 

Evangelisty, dvaačtyřicetileté topmodelky z 80. let, která se po čtyřicítce stává tváří 

významné kosmetické firmy.  

Vyšší věk úspěšných žen je v některých případech daný i tím, že úspěchu 

dosáhly až v druhém zaměstnání, povolání, které zvolili proto, že je první zvolené 

nenaplňovalo. V článcích velmi často platí, že zatímco první původní zaměstnání bylo 

orientované na výkon, to druhé je více kreativní a je pro jeho vykonávání nutná vyšší 

míra altruismu. Velkým zlomem občas bývá mateřská dovolená, kterou jsme podrobně 

rozebírali o několik odstavců výš. Kariéra ženy se do okamžiku, než otěhotní a nastoupí 

na mateřkou dovolenou, vyvíjí. Žena je už na vyšší pozici. Pak ale přijdou děti a 

najednou se po ženě chce něco úplně jiného, než na co byla zvyklá. Pak často přijdou na 

to, že kvůli práci nefungují v běžném životě tak, jak by si představovaly – a rozhodnou 

se pro jiné zaměstnání.
371

 Nicméně je pravda, že ženy, které se pro tuto změnu 

rozhodnou, byly do určité míry úspěšné i v předchozím zaměstnání – a to je „pouze“ 

nenaplňovalo. Jsou to ženy, které si věří – a jedním ze základních faktorů je právě i 

sebevědomí. 
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107 

  

3.12 Výzkumná otázka číslo 11: Jak vypadá obraz úspěšné ženy 
v časopise Elle v roce 2012? 

Elle se v roce 2012 od rodinných, partnerských témat odklání a opět je svou 

koncepcí spíše módním časopisem, než lifestylovým časopisem se širším záběrem. 

Odpovídá tomu i obraz, který vytváří o úspěšných ženách. Obraz, který je více 

povrchní, než v Elle roku 2007 i 2002. Nadneseně je možné tvrdit, že pro Elle není 

důležité, v čem je žena úspěšná, ale považuje za důležité, co si tato úspěšná žena obléká 

na sebe. „V Elle věříme, že na vzhledu záleží,“
372

 tvrdí redakce Elle v zářijovém čísle. 

Úspěšná žena nicméně nemusí být krásná, ale musí být stylová. 

Úspěšná žena by tedy měla mít módní vliv. A ten má například Lady Gaga, 

zpěvačka, která má 15 milionů followerů na Facebooku, extrémně oddané fanoušky a 

nevídaný módní vliv. Elle o ní říká, že je to skvělá zpěvačka a protřelá autorka 

komerčních písní, ovšem mezi hvězdy ji dostalo její sebevědomí a dokonalý cit pro 

módu.
373

 Za módní ikonu je označena i „nejzářivější hudební hvězda dneška,“
374

 

zpěvačka Florence Welch. Za dokonalé vtělení pařížského stylu pak Elle považuje 

francouzskou modelku Ines de la Fressange. O spojení úspěchu a módy pak hovoří i 

Petra Kvitová, která říká, že úspěch, kterého dosáhla, je pro ni spojený i s tím, že se 

musí začít jinak oblékat: „Dříve jsem s sebou vozila jedny šaty a jedny podpatky, kdyby 

náhodou… Teď to budu muset řešit jinak, myslet víc dopředu, protože chodit po 

nákupech v průběhu turnaje není to nejlepší.“
375

 

Za úspěšné ženy jsou v Elle v roce 2012 považované i ženy, které jsou 

autorkami krásných a stylových předmětů. Více než v předchozích letech jsou 

zastoupeny šperkařky, originální módní návrhářky, majitelky obchodů s ručně 

broušeným sklem…  V Elle číslo 3 je to například londýnská módní návrhářka, která 

rozpoutala revoluci digitálního tisku na látkách – Maty Katratzou, v čísle 8 je to Liběna 

Rochová, módní návrhářka, jejíž šaty jsou jako umělecká díla.
376

 V čísle 9 je to Anna 

Smrkovská, majitelka zastoupení legendární krystalerie. Původně byla manažerkou 

dámského oddělení pro Pradu, tíhla ale vždy k umění a k věcem, které mají trvalou 

hodnotu, proto se nakonec rozhodla zakoupit exkluzivní zastoupení francouzské sklárny 
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pro Česko.
377

 Patří sem i Marie Petráková, mladá obuvní designérka, pro jejíž boty platí, 

že každý kus je nadčasovým originálem s precizním řemeslným zpracováním.
378

 

Příkladem takové úspěšné ženy je i Victoire De Castellane, šperkařka, která navrhuje 

šperky pro značku Christian Dior a posouvá tak hranice toho, jak mohou vypadat 

šperky.
379

 Všem těmto úspěšným ženám se, s trochou nadsázky řečeno, podařilo uspět i 

díky marnivosti jiných žen. 

Co se týká vyobrazení úspěšných žen ze zahraničí a úspěšných žen z Česka, 

respektive Slovenska, mají mírně navrch úspěšné „domácí“ ženy. Nelze ale hovořit o 

jasné dominanci. Nicméně platí, že Elle se v tomto roce odklání od vyobrazování 

světových div a celosvětově úspěšných a populárních žen, ale soustředí se spíše na ženy 

úspěšné v konkrétních oborech, které jsou velmi často spjaté právě s módním 

průmyslem.  

Úspěšná žena je i v roce 2012 často osamělá a relativizuje dlouhodobé vztahy. 

Nicméně na rozdíl od předchozích let má spojení „být osamělá“ pozitivní konotaci, být 

single je trendy a je to bráno jako výhoda. Zatímco ještě v předchozích zkoumaných 

ročnících byly single ženy chápány jako ty, které svou osamělostí trpí a jsou zbytkem 

veřejnosti chápané jako podivínky, Elle označuje život single za největší fenomén 

poslední doby, který je plný dobrodružství, vzrušení a uspokojení. Elle říká, že být 

single je podobné jako nosit značkovou kabelku. Ta o ženě říká, že má vkus a peníze. 

Život single zase to, že je žena šťastná i bez kohokoli jiného.
380

  Žena, která je sama, 

sama rozhoduje o svém životě, má spoustu přátel i koníčků a pravděpodobně žije 

bohatým společenským životem. V době, kdy je na výběr tolik možností si některé ženy 

myslí, že by je vztah dokonce brzdil. Některé se věnují kariéře, jiné cestování, další zase 

samy sobě a do jejich životního plánu už se nikdo nevejde.
381

 Úspěšná žena je, co se 

dlouhodobých vztahů s muži týká, sobecká. „Já se nehodlám omezovat v rámci svých 

plánů a snů. Kvůli ničemu a nikomu. Když mě bude muž stát a já se rozhodnu odjet, 

cestovat, pracovat jinde, může přeci jet se mnou, ne? Prvotně řeším svoje potřeby, což, 

si myslím, je normální. Jsem schopná asi malého kompromisu,“
382

 říká například 

herečka Kristina Svarinská. 
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Ženy 21. století mají vysoké vzdělání, vysoké příjmy i vysoké nároky a má to 

vliv i na jejich roli matky. V Elle 2012 se poprvé objevuje pojem SMC – single mother 

by choice
383

, tedy svobodná matka z vlastní vůle. Jde o obraz úspěšné ženy, která 

nenašla partnera, se kterým by chtěla být nastálo, zároveň ale touží po dítěti. Jsou to 

obvykle ženy se solidními příjmy a stabilní pracovní pozicí, které pociťují naléhavou 

touhu být matkami a muže k tomu nepotřebují.
384

 Nechtějí budovat vztah, o kterém mají 

už od začátku pochybnosti, a energii, kterou ušetří, protože se nemusejí dohadovat 

s partnerem a starat se o něj, věnují sebevzdělání a svému rozvoji. Říkají, že je lepší být 

svobodná matka, než nešťastná manželka.
385

  

Poprvé se také úspěch spojuje s úspěšným sexuálním životem. Chce-li žena 

dokázat, že je úspěšná, musí se pochlubit bouřlivým sexuálním životem.
386

 Žijeme ve 

společnosti sexuální korektnosti, ve které se nezbytně musíme chlubit častými a 

úspěšnými sexuálními styky, chceme-li dokázat, že jsme rozvinutá a úspěšná osobnost. 

Ve světě, ve kterém jsou ocenění jenom ti nejlepší, se každý neustále snaží podat 

maximální výkon. Ale to nestačí, musí o něm také uvědomit své okolí.
387

 A platí to i pro 

úspěchy v sexu. 

Úspěšná žena v roce 2012 je nicméně v Elle oproti předchozím ročníkům 

popsána velmi ploše. Příklon k módním tématům, trendům a stylu je patrný i na jejím 

obrazu, který akcentuje spíše styl a vzhled a oproti předchozím zkoumaným ročníkům 

upozaďuje psychologii a širší kontext úspěchu. 

 

3.13 Výzkumná otázka číslo 12: Jak vypadá obraz úspěšné ženy 
v časopise Vlasta v roce 1990? 

Na podobě časopisu Vlasta se v roce 1990 logicky výrazně odráží politická 

situace, která v zemi panuje po listopadové revoluci. Časopis Vlasta tak na straně jedné 

zůstává ženským časopisem, který nabízí recepty, módu v podobě střihů, praktické rady 

pro domácnost, ale zároveň se stává do jisté míry i časopisem politickým a 

politizujícím. Nahlíží na aktuální politickou situaci ženským pohledem a zároveň 

v článcích přítomnost a budoucnost spíše idealizuje. Vyzdvihovány jsou jen pozitivní 
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aspekty převratu, místo tvrdého zúčtování s minulostí dochází i v rozhovorech s ženami, 

které odešly před revolucí do emigrace, k jakémusi smíření. Což je překvapivé. 

Stejně překvapivý je i přístup časopisu Vlasta k emancipaci. Vlasta otevřeně 

hovoří o tématech, která jiné časopisy pro ženy naplno otevírají až o deset let později, 

hovoří o ženách, které touží po úspěchu, a to i o úspěchu na úkor mateřství. O tom, že 

úspěšné vysokoškolsky vzdělané ženy jsou velmi často osamělé. Hovoří i o touhách žen 

dosáhnout uznání, vyrovnat se mužům a o tom, jak tyto touhy a snahy narážejí na 

mantinely právě vznikající nové společnosti, která není připravená úplně na všechno.  

Vlasta otevřeně žádá větší míru emancipace. Jaroslava Moserová, lékařka a 

poslankyně, v jednom z rozhovorů říká: „Po roce 1968 u nás ženy neměly moc šancí 

prosadit se na vedoucích místech. Když kdekoli vystoupili představitelé KSČ či vlády, 

bylo to, jako když nastupuje mužský pěvecký sbor. Ano, některé se prosadily svou 

odborností, dosáhly mimořádného postavení. Ale byly to spíše výjimky. Teď je šance, 

situace se změnila. Pro nás pro všechny. Ale je to na nás! Je důležité říci mužským, že 

jsme tady, a o nic horší než oni.“
388

 

Vlasta se - na ženský časopis překvapivě – nevyhýbá ani aktuální publicistice a 

reaguje i na události v okolních zemích, zařazuje reportáž z povstání v Rumunsku, 

představuje fotografické reportáže z politických událostí v okolních zemích, tiskne 

politicky angažované texty (v čísle 3 například rozsáhlý materiál Hovoříme o ústavě, 

v čísle 7 například text Volit znamená vybírat). I přes toto všechno se v ní ale objevují 

materiály, ve kterých se objevují úspěšné ženy. 

Redaktorky časopisu Vlasta se v roce 1990 samy sebe ptají, zda jsou současné 

české ženy spíše vřelé maminky a kypré hospodyně, nebo ambiciózní intelektuálky 

v kancelářských kostýmech s pánskou aktovkou v podpaží.
389

 Podle Vlasty roste počet 

rozvedených manželství. A většinu žádostí o rozvod podávají ženy, které jsou 

nespokojené se svým mužem a raději volí statut svobodné matky, než nespokojené 

manželky.
390

  Po narození dítěte pak většina žen přestává pracovat a věnuje se mateřství  

- ač by mnohé rády pokračovaly alespoň částečně ve své kariéře. Pokud žena zvládne 

skloubit práci nebo studium s péčí o dítě, pak je možná považována za úspěšnou, ale 
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zároveň je ona sama zoufalá ze svého asketického způsobu života. Často pak touží po 

tom, aby se o nic nemusela starat a postaral se o ni někdo jiný.
391

 

V časopise jsou jen minimálně zastoupeny televizní tváře. Výběr úspěšných žen, 

které se v něm objevují, je výrazně ovlivněný politickou situací. Objevují se v něm 

ženy, které měly problém s předchozím režimem a na stránkách tisku se proto předtím 

objevit nemohly (Olga Havlová v čísle 1, Rita Klímová v čísle 11, Jiřina Jirásková 

v čísle 21, Ivana Trumpová v čísle 25, ), ženy emigrantky (Yvonne Přenosilová v čísle 

11, Zdena Salivarová-Škvorecká v čísle 23, Martina Navrátilová v čísle 33), ženy, které 

se čerstvě staly političkami (Magda Vašáryová v čísle 17, Jaroslava Moserová v čísle 

21, Daniela Kolářová v čísle 37). Všechny jsou ženy aktuálně úspěšnými a aktivními 

v občanském i politickém životě, které mají co říci k politické situaci. 

Vlasta v roce 1990 řeší postavení úspěšné ženy jako matky. A zatímco v dalších 

letech se bude řešit především vztah mezi mateřstvím a kariérou, v roce 1990 se více 

řeší vztah mezi mateřstvím a ideálním věkem na mateřství. A je to logické, protože 

v předchozích 40 letech ženy na kariéru spíše rezignovaly, neexistoval prostor, ve 

kterém by se mohly uplatnit, a tak se k tomuto tématu dostávají jen velmi pozvolna. 

Ano, ženy hovoří o tom, že by se rády věnovaly kariéře, na stranu druhou ale říkají, že 

v novém společenském uspořádání pro toto zatím nejsou podmínky. Proto je úspěšná 

žena zatím stále především matkou, která se stará o děti, manžela a domácnost. Stále 

převažuje názor, že kariéra a úspěchy v zaměstnání nejsou vším a že ženě nemohou 

nahradit to, co jí zatím chybí, tedy dítě a rodinu.
392

  

Předstupněm budoucího tření mezi kariérou a mateřstvím je nicméně řešení 

vhodného věku pro mateřství. Časopis Vlasta je v tomto směru spíše pokrokový, když 

hovoří o ženách, které dítě plánovaly a plánují až na období mezi pětadvacátým a 

třicátým rokem života, tedy na věk, který byl v na počátku devadesátých let považovaný 

za spíše pozdní. V mladším věku je podle Vlasty žena na porod a mateřství připravená 

spíše fyzicky, ve vyšším věku pak zase mnohem lépe psychicky. „První dítě jsem měla 

ve 25 letech, druhé ve 28 letech a třetí dítě ve třiceti. Těhotenství, porod i vývoj 

posledního dítěte prožívám nejintenzívněji. Domnívám se, že starší matka umí lépe 

vychovávat, protože dcerku nebo syna už bere jako osobnost, kdežto mladá maminka 

spíše jako hračku,“
393

 tvrdí čtenářka s iniciálami D.B. „Je mi 29 let a teprve loni jsem se 
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stala maminkou, ale nemám pocit, že bych něco zmeškala. Děti mi ještě donedávna 

nescházely,“
394

 říká žena s iniciálami L.M. v pravidelně se opakujícím cyklu článků, 

který se jmenuje „Já se snad nevdám“. Ženy považují za přirozené, že k rozhodnutí mít 

dítě dospějí až ve vyšším věku, než je obvyklé. Poté, co vystudují, získají pracovní 

zkušenosti. „Jako máma v domácnosti mám ideální podmínky své dítě hodně naučit. 

Dnes vidím, že jsem odkládáním mateřství o nic nepřišla. Poznala jsem, co je být 

samostatná, emancipovaná. Ráda jsem se ale později kvůli mateřství své svobody a 

samostatnosti vzdala.“
395

 říká čtenářka K.R.  

Už v roce 1990 se na stránkách Vlasty objevuje fenomén úspěšných žen, které 

jsou osamělé. Vlasta je charakterizuje jako ženy, které už mají třicítku na krku, všechny 

kamarádky provdané A ony pořád nic. Jsou to ženy, které vystudovaly vysokou školu, 

postup v zaměstnání jim slibuje velkou kariéru, ale ke štěstí jim chybí partner a 

následně i rodina a děti.
396

 Tyto ženy, stejně jako úspěšné ženy v pozdějších letech i na 

stránkách jiných časopisů tvrdí, že nechtějí slevovat ze svých ideálů a požadavků. 

„Když se vdám, musí být můj partner jako můj táta. Zodpovědný a spolehlivý. Musíme 

být rovnocennými partnery. Nevdám se jen proto, abych byla vdaná. Musíme si vážit 

jeden druhého,“
397

 tvrdí anonymní čtenářka v článku „Já se snad nevdám“. „Ještě před 

pár lety mi samota vadila. Dnes se mi změnila ve zvyk, který přehluší mé záliby. Mám 

svůj byt, do kterého se po zaměstnání ráda vracím. Čeká tu na mě klid, pohoda, radost. 

Jsem už asi příliš samostatná a na muže náročná. Na svůj životní styl jsem si zvykla,“
398

 

přidává v tomtéž článku čtenářka H.L. Všechny čtenářky se shodují, že přílišná 

samostatnost a úspěch jsou důvodem, proč jsou tyto ženy samy a zmiňují v tomto směru 

zejména vysokoškolačky, jejichž osudy jsou si prý navzájem velmi podobné.
399

 

„Když kdekoli vystoupili představitelé KSČ či vláda, bylo to, jako když 

nastupuje mužský pěvecký sbor,“
400

 přirovnala postavení žen v politice před rokem 

1989 Jaroslava Moserová. Po listopadové revoluci tak celkem logicky dochází ke 

změně, objevují se ženy, které aktivně vstupují do politiky. Nicméně tyto ženy obvykle 

svou novou pozici neberou jako profesní úspěch, ale spíše jako službu, případně jako 

poslání. Herečka, pedagožka Daniela Kolářová, která byla zvolena do sněmovny, 
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nepovažuje své zvolení za úspěch, kterého dosáhla, ale za počátek služby své zemi, své 

nové postavení bere jako možnost, jak pomoci s obnovou země. „Kumštýři mají lidem 

svítit na cestu za pravdou, láskou a dobrem,“
401

 komentuje svůj nový statut poslankyně. 

Hned v prvním čísle Vlasty v roce 1990 se objevuje rozhovor s Olgou Havlovou, která 

tvrdí, že netouží po popularitě, ale chce svému muži pouze vytvářet klidné zázemí, aby 

mohl pracovat.
402

 Budoucí první dáma pak říká, že si neumí představit, že by byla paní 

prezidentovou a že by to nepovažovala za svůj úspěch.
403

 Další z žen – političek je 

velvyslankyně Československa ve Spojených státech, která také mluví o svém novém 

postavení jako o něčem, co bylo nutností a nikoli jako o úspěchu.
404

 Velvyslankyně 

Československa v Rakousku a předtím známá herečka Magda Vašáryová připouští, že ji 

politika zajímá, ale že jí půjde především o to, aby v politice zůstala slušným 

člověkem.
405

  

Jako úspěšné lze chápat i ženy, které se po revoluci vrátily z emigrace – ať už na 

čas, nebo natrvalo – konkrétně ženy, které zvládly emigraci se ctí, v zahraničí se 

dokázaly realizovat a po návratu jen nenastavují zrcadlo nové české společnosti, ale 

snaží se jí pomoci. Návrat z emigrace prožívá například Yvonne Přenosilová, která 

předtím mimo jiné působila ve Svobodné Evropě. Říká, že nezná obyčejný český život, 

a proto ho nemůže srovnávat.
406

 Rozhovor mohl vzniknout i se Zdenou Salivarovou-

Škvoreckou, která společně se svým mužem založila exilové nakladatelství a která 

přiznala, že zejména první dva roky emigrace pro ni byly velmi těžké.
407

 Objevuje se 

materiál o Ivaně Trumpové i rozhovor s tenistkou Martinou Navrátilovou, která se 

z Československa rozhodla odejít v 18 letech, protože se chtěla svobodně a bez 

jakýchkoli omezení věnovat tenisu. O ničem jiném prý nepřemýšlela.
408

  

Obecněji můžeme úspěšným ženám v tomto období přisoudit i odvahu. Většina 

z nich jsou navíc dámy ve vyšším, respektive zralejším věku, které stárnou přirozeně, 

s grácií. Toto nejlépe charakterizuje příběh Jany Brejchové: „Nebylo pro ni nijak snadné 

přiznat moment vlastního stárnutí, protože v divácích byla zažitá představa mladé 
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Brejchové, ale nakonec přesvědčila sebe i diváky, že přiznaný běh života je spíše 

výhrou než prohrou.“
409

 

Až na pár výjimek se neobjevují aktuálně populární tváře hereček, zpěvaček a 

moderátorek. Úspěšná žena v roce 1990 je ve Vlastě spojená především s listopadovou 

revolucí. 

 

3.14 Výzkumná otázka číslo 13: Jak vypadá obraz úspěšné ženy 
v časopise Vlasta v roce 1996? 

Vlasta roku 1996 pokračuje v trendu, který nastavila už v roce 1990. Jde o 

časopis, který je původem sice český, nicméně témata a obrazy žen, které se v něm 

objevují, jsou výrazně emancipovanější, než je tomu například u časopisu Elle, nebo u 

časopisu Katka z téhož roku. Vlasta se také široce rozkročuje, co se výběru úspěšných 

žen týká. Na svých stránkách nedává prostor pouze ženám známým z televizní 

obrazovky, jako jsou herečky (Veronika Jeníková v čísle 37, Kateřina Macháčková 

v čísle 41), zpěvačky (Jarmila Šuláková v čísle 15, Yvetta Blanarovičová v čísle 31, 

Helena Vondráčková v čísle 43), moderátorky, ale široké zastoupení mají i další 

„veřejné“ profese – ať už to jsou političky (Kateřina Lojdová v čísle 19, Hana 

Marvanová v čísle 21), operní pěvkyně (Gabriela Beňačková v čísle 1, Eva Randová 

v čísle 9)), loutkoherečky (Helena Štáchová v čísle 3) nebo sportovkyně (Kateřina 

Neumannová a Helena Fuchsová v čísle 31) – a také ženy z občanských profesí, které 

ve svých oborech výrazně vynikají (šéfdramaturgyně v TV Dagmar Kotmelová v čísle 

7, ředitelka reklamní společnosti Vanda Wolfová v čísle 11, majitelka spediční firmy 

Jana Martíšková v čísle 19, ředitelka banky Eva Viktorová v čísle 27). Ukazují tak, že 

úspěch není nutně spojený jen televizní obrazovkou. Vlasta se tak zároveň přibližuje i 

„běžným ženám“. A to i tím, že se zaměřuje spíše na lokálně, v Česku, úspěšné ženy a 

ženy ze zahraničí zařazuje jen zcela výjimečně. 

Časopis Vlasta v roce 1996 neuvádí u žen, které se na jeho stránkách objevují, 

věk. Nicméně ženy prezentované jako ženy úspěšné jsou spíše starší, jsou to ženy 

zkušené, které svůj vyšší věk neberou jako břemeno, ale spíše jako svou výhodu. Jsou to 

ženy se zkušenostmi, které dlouhými léty na vrcholu potvrdily, že jejich úspěch nebyl 

náhodný. Hovoří o nich jako o stálicích a vzorech a tyto výrazy bere jako opravdové 
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komplimenty a nikoli jako označení někoho, kdo už má vrchol popularity za sebou.
410

 

Úspěšnou a velmi dlouhou kariéru má ze sebou (a její část i před sebou) například 

operní pěvkyně Gabriela Beňačková. Podle redaktorky na svůj věk skvěle vypadá 

Helena Štáchová.
411

 Dvacetiletou kariéru v České (respektive Československé) televizi 

má za sebou Dagmar Kotmelová, která je označována za úspěšnou šéfdramaturgyni 

nové televize Premiéra.
412

 Příkladem dlouholeté a úspěšné kariéry je i zpěvačka 

lidových písní Jarmila Šuláková. „Nejhorší je, když ženská začne stárnout a říká, že na 

ní už nezáleží. To je do nebe volající nesmysl,“
413

 říká ke svému vyššímu věku herečka 

Vlasta Kahovcová 

Výraznou měrou se na úspěchu velké části žen podílí partner – podporující, 

přebírající na sebe některé z rolí. Naopak – s několika málo výjimkami – se ve Vlastě 

v roce 1996 neobjevuje úspěšná žena, která je díky svému úspěchu a často i přehnaným 

nárokům na partnera, osamělá. Úspěšné ženy vykreslené ve Vlastě úspěchu naopak 

dosahují s podporou muže. „Je dobré mít dobré rodinné zázemí, které je v případě ženy 

pro úspěch ještě důležitější než u mužů,“
414

 říká k tomuto Hana Marvanová. Tyto ženy 

ale také samy sebe charakterizují jako ty, které respektují mužskou sílu a autoritu. A 

tvrdí, že tato síla musí být skutečná.
415

  

Už v roce 1996 otevírá Vlasta téma konfliktu mateřství a kariéry – a představuje 

většinou ženy, které se rozhodly po porodu dítěte po opravdu krátké době vrátit zpátky 

do zaměstnání a zvládnout jako roli matky, tak roli kariérní. Jsou to ženy, které zvládají 

obojí, protože obojí zvládat chtějí. A zvládají obojí, ale jejich život je o kompromisech. 

Loutkoherečka Helena Štáchová k tomuto říká: „Jsem zcela určitě žena uštvaná, protože 

se snažím stihnout všechno, a ještě k tomu naplno. Tedy rodinu i divadlo. A je to občas 

fuška. Každá žena se musí v určitou dobu rozhodnout, jak se k životu postaví. Podle mě 

jsou nezdravé extrémy. Když zůstanete doma a na profesi rezignujete, budete časem 

dětem na obtíž, protože veškeré cíle a touhy vložíte jenom do nich. V opačném případě, 

když dáte přednost kariéře, se zase jako žena ochudíte.“
416

 Kariéru i rodinu zvládá naráz 

také Kamila Magálová: „Musím to zvládnout. A zvládám to proto, protože to zvládnout 
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chci. Domácnost mám moc ráda, skoro jako své povolání, pokud ne o něco více. Velmi 

ráda vařím, zavařuji, zahradničím. Prostě na domácnost si chci čas najít.“
417

  

Pro tyto úspěšné ženy je potom společné tvrzení, že své děti nezanedbávají a že 

jim svou nepřítomnost vynahrazují v okamžicích, kdy mají volno. Hana Marvanová 

k tomuto říká: „Nemyslím si, že bych své děti nějak zanedbávala. Můj denní režim je 

spíše nepravidelný. Jsou ale dny, kdy se mohu svým dětem plně věnovat a to jim 

kompenzuji svou nepřítomnost.“
418

 Stejný názor zastává Yvetta Blanarovičová: „Syn ví, 

že když mám volno, maximálně se mu věnuju a vynahradím mu to.“
419

 Ženy tak 

v tomto období bojují za změnu vnímání těhotenství a raného mateřství, kdy je žena, co 

se kariéry týká, vnímaná jako nepotřebná a neperspektivní a téměř se cítí méněcenně.  

Ve Vlastě v roce 1996 se poprvé výrazněji akcentuje prvek vzdělání, které může 

být předstupněm k úspěchu. Vzdělání, a to nejen klasické, ale vzdělávání celoživotní, 

velká část úspěšných žen považuje za nutnost. Úspěšná žena má v tomto období také 

blízko k literatuře, k poslechu klasické hudby. Vanda Wolfová, která dosáhla výsadního 

postavení v české reklamě, tvrdí, že vysokoškolské vzdělání je nutnost a rozhodně není 

zbytečné.
420

 Velký důraz na vzdělání klade i Kateřina Lojdová. „Hrozně mě baví 

dozvídat se. To je to, co mě v životě opravdu bere. Poctivě studuju, učím se.“
421

 říká. 

Herečka Vlasta Žehrová pak vzdělání považuje za velmi dobrou a velmi důležitou 

investici.
422

 A spousta dalších žen v rozhovorech připouští, že se neustále učí něčemu 

novému, že se sebevzdělávají a pracují na sobě. 

Úspěšnou ženu v časopise Vlasta v roce 1996 bych charakterizovala až jako 

možná překvapivě tvrdou, emancipovanou a jdoucí si za svým. Herečka Vlasta 

Kahovcová tento stav charakterizovala stručně: „Vždycky jsem byla takový asertivní 

typ. Když jsem chtěla, aby se mi něco podařilo, tak se mi to podařilo.“
423

 Operní 

pěvkyně Gabriela Beňačková říká, že role si tvrdě vybírá a tvrdě odmítá a hovoří i o 

tom, že si díky svému aktuálnímu postavení může dovolit být tvrdá i na své okolí.
424
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Celkově se dá říci, že časopis Vlasta v roce 1996, stejně jako v roce 1990 

předbíhá dobu a nastoluje témata, která jiné časopisy otevřely až později. Úspěšná žena 

podle Vlasty je víc emancipovaná, než by člověk od tradičního českého titulu čekal.  

 

3.15 Výzkumná otázka číslo 14: Jak vypadá obraz úspěšné ženy 
v časopise Vlasta v roce 2002? 

Vlasta v roce 2002 uhýbá ze směru týdeníku pro ženy a stává se spíše 

společenským týdeníkem v kombinaci s kutilskými radami a radami pro hospodyňky. 

Mizí zacílení jen na ženy a Vlasta je spíše časopisem pro celou rodinu. Ze stránek 

časopisu téměř úplně mizí materiály o ženské psychice, o ženských problémech a 

ženských otázkách. Ve Vlastě se objevuje jen minimum materiálu, který by se zabýval 

ženským vzhledem, péčí o tělo, vzhled je zmiňovaný jen okrajově. Naopak se objevují 

rady týkající se například i pletení, vyšívání, péče o pokojové rostliny, dům i zahradu. 

Obraz úspěšné ženy tak vnímám jako výrazně plošší než v jiných letech. 

Na stránkách Vlasty se v této době neobjevují úspěšné ženy z civilních 

zaměstnání, protože je časopis spíše společenským týdeníkem, objevují se články a 

rozhovory převážně se ženami, které jsou úspěšné díky účinkování na televizních 

obrazovkách. Jsou to moderátorky, zpěvačky, herečky, známé sportovkyně, objevuje se 

i rozhovor s první dámou Dagmar Havlovou, modelkou Simonou Krainovou, bývalou 

herečkou a aktivní spisovatelkou Evou Hudečkovou. Pouze v několika případech se 

potom objevují ženy-cizinky, které jsou úspěšné mezinárodně, ve většině případů je ale 

úspěch ženy spjatý s pouze českým prostředím. 

Běžnou součástí života úspěšné ženy je to, že zvládá jak kariéru, tak mateřství. A 

nikdo na ni kvůli tomu, že se jen krátce po porodu vrací do práce, nehledí skrze prsty. 

Sabina Laurinová, která moderovala do osmého měsíce těhotenství, se k práci chystá 

vrátit téměř okamžitě po porodu. „Myslím, že po porodu se na práci nebudu umět 

soustředit tak, jako jsem byla zvyklá. Moje pozornost bude rozmělněná. Co vím jistě, je 

to, že žádnou mateřskou dovolenou mít nebudu. Měsíc po porodu začínám opět 

moderovat.“
425

 I přesto, že se už v době, kdy jsou děti ještě malé, tyto ženy opět věnují 

práci, vždy se snaží svou kariéru zařídit tak, aby nic nedělaly na úkor svých dětí. 

Michaela Jílková tak svůj pracovní program organizuje podle toho, aby se synem mohla 
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být co nejvíce
426

. Stejně hovoří i Veronika Žilková: „Pro mě je priorita, aby se děti 

najedly, byly v klidu a až pak je všechno ostatní.“
427

 Tyto ženy se zároveň při výchově 

svých dětí mohou opřít i o podporu dalších lidí – ať už jsou to prarodiče jako v případě 

Marcely Augustové nebo paní na hlídání v případě Hany Heřmankové. Obraz ženy, 

která by za svůj životní úspěch považovala pouze péči o rodinu, se ve Vlastě v roce 

2002 neobjevuje.  

Úspěšná žena ve Vlastě v roce 2002 k sobě potřebuje minimálně stejně 

úspěšného partnera a o svých nárocích na něj často i mluví nahlas. „Imponují mi chytří 

úspěšní muži se smyslem pro humor. Muž, kterého začnu milovat, musí v něčem 

vynikat,“
428

 říká Marie Rottrová, která se se svým prvním mužem rozešla poté, co její 

kariéra začala výrazně stoupat a on to neunesl. Kateřina Neumannová touží po klidné a 

vyrovnané lásce, po někom, u koho by se mohla občas schovat. „Potřebuji k sobě 

partnera, který si nebude nic dělat z mých sportovních úspěchů. Který si bude vážit sám 

sebe a své práce. Jenom tak mě může mít opravdu rád,“
429

 říká Kateřina Neumannová. 

Úspěšná žena tedy touží po úspěšném muži, nicméně je v jeho hledání i trochu 

skeptická. „Ideální muž musí být vtipný, tolerantní, inteligentní. Měl by domů nosit 

peníze, měl by se starat o dítě, pomáhat v domácnosti. Všechny ale víme, že princ na 

bílém koni neexistuje,“
430

 tvrdí Michaela Jílková. Tato až úporná a možná přehnaná 

snaha o partnerovu dokonalost a touha po tom, aby byl minimálně stejně úspěšný a 

jejímu tempu stačil, nakonec v některých případech končí tím, že žena zůstává sama. 

Michaela Dolinová říká, že je emancipovaná a má tah na branku, což je skvělá vlastnost 

pro život, ale už výrazně horší pro manželství.
431

 I tady tedy platí, že úspěch ženy často 

nekoresponduje s úspěchem v partnerském životě. 

Úspěšná žena v roce 2002 úspěch nepřeceňuje a stojí nohama pevně na zemi, 

protože ví, že platí, že čím výš člověk v životě vystoupí, tím víc na něj fouká vítr.
432

 

Tato žena nijak výrazně nelpí na své kariéře, kariéra jí prý neproměňuje a neovlivňuje. 

„Na kariéře jsem nikdy nijak zvlášť nelpěla, neměla jsem pocit, že bych měla dělat 

všechno pro to, abych stála na čele žebříčku,“
433

 tvrdí zpěvačka Marie Rottrová. 
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Kateřina Neumannová hovoří podobně: „Stojím teď pevně nohama na zemi. Po úspěchu 

jsem zažila hodně drsné pády. Například dodnes nevysvětlenou záhadnou nemoc, která 

mi zkazila dvě sezony.“
434

  Úspěšná žena by prý měla už při cestě nahoru na vrchol 

myslet na to, aby to po cestě dolů moc nebolelo. Některé ženy tak mají v záloze 

například i druhý plán, čemu by se věnovaly v případě neúspěchu. Kromě jiného, často 

také tvůrčího povolání, to bývá škola, kterou studují.  

Ač se v rozhovoru se Chantal Poullain objevuje názor, že majetek a peníze pro 

ni nic neznamenají,
435

 jde o názor menšinový, protože se v časopise Vlasta v roce 2002 

otevírá i téma úspěšná ženy a její úspěch vyjádřený v penězích. Ženy o tomto tématu na 

rozdíl od předchozích let hovoří, v rozhovorech je otevřeně přiznané, že úspěch není 

spojený jen s dobrým pocitem, ale kariérní úspěch i s materiálními jistotami. „Modeling 

se dělá pro peníze a vyděláte si v něm hodně peněz za krátkou dobu. A k tomu, abyste 

žila spokojený život, jich zase nepotřebujete tolik,“
436

říká modelka Simona Krainová. 

Herečka Veronika Žilková pak otevřeně hovoří o tom, že i rozhodování v rámci její 

herecké kariéry je velmi často kompromisem, kdy volí raději televizní tvorbu, než 

divadlo, protože televize jí zajistí vyšší příjem.
437

 

Úspěšná žena je také na první pohled tvrdá, emancipovaná a samostatná, pod 

tvrdou slupkou je ale citlivá. Z Michaely Jílkové mají politici strach, mimo záři 

reflektorů je ale sympatickou mladou dámou se smyslem pro humor a obyčejnými 

starostmi při výchově syna.
438

 Za tvrdou ženu je považována i Chantal Poullain, která 

ale říká, že není emancipovanou a tvrdou feministkou, že tak jen působí.
439

 Za ženu 

s navenek tvrdou krustou, kterou se ale pouze obalovala je označovaná i Michaela 

Dolinová.  

 

3.16 Výzkumná otázka číslo 15: Jak vypadá obraz úspěšné ženy 
v časopise Vlasta v roce 2007? 

I v roce 2007 časopis Vlasta pokračuje spíše v trendu být společenským 

týdeníkem s informacemi ze společnosti a o známých osobnostech než časopisem pro 

ženy, který je ženám rádcem a průvodcem „jejich“ světem. Objevuje se více článků o 

                                                
434 RESSOVÁ, Svatava. Pro medaili třeba v pytli. Vlasta. 2002, roč. 56, č. 7, s. 26-27. 
435 SEIDLOVÁ, Monika. Nejsem a nechci být rozumná. Vlasta. 2002, roč. 56, č. 25, s. 10-12.  
436 KOVAŘÍKOVÁ, Blanka. Narozeniny neslavím. Vlasta. 2002, roč. 56, č. 7, s. 10-12. 
437

 SEIDLOVÁ, Monika. Mluvím i jednám rychle. Vlasta. 2002, roč. 56, č. 37, s. 10-12.   
438

 HOUDEK, Jiří. Kuba zahnal ministra do úzkých. Vlasta. 2002, roč. 56, č. 15, s. 10-12. 
439 SEIDLOVÁ, Monika. Nejsem a nechci být rozumná. Vlasta. 2002, roč. 56, č. 25, s. 10-12.  



   

 

120 

  

módě (včetně haute couture), o péče o tělo, a to namísto článků „pro hospodyňky“ 

s recepty a radami pro domácnost, nicméně nepřibývá témat ženských ve smyslu řešení 

psychologických témat, jako jsou mateřství, partnerské vztahy a problémy v nich. 

Jako úspěšné jsou nejčastěji zobrazovány ženy vyzrálé, které už mají 

v profesním, ale i osobním životě leccos za sebou, ženy s mnohaletou kariérou, spíše 

stálice než nově objevené hvězdy. Obvykle je těmto ženám mezi třiceti až čtyřiceti lety 

(objevují se ale i ženy starší) a mají už děti a za sebou tedy i řešení konfliktu mezi 

mateřstvím a kariérou. Někdy si dokonce ve vyšším věku pořizují i dalšího potomka. 

„Jáchym přišel tak akorát,“
440

 říká Ivana Chýlková, která syna porodila ve 34 letech. Po 

čtyřicítce si druhé dítě pořídila Lenka Hornová, která říká, že sotva začala přemýšlet o 

svém stárnutí, otěhotněla a začala běhat okolo dítěte.
441

 Ženy v tomto věku už obvykle 

vědí, co od života chtějí a mají srovnané priority. Herečka Zdeňka Žádníková říká: 

„Jsem ráda, že je mi třiatřicet a mám v hlavě srovnané, co je podstatné a co ne. Taky už 

se netrápím tím, co kdo o mě řekl, nebo jak se na mě podíval, netrápím se kvůli 

blbostem a užívám si práci i rodinu.“
442

 Tyto ženy nevnímají svůj věk jako handicap, ale 

naopak ho vnímají tak, že se jim otevírají nové možnosti. „Tu pravou dospělost cítím až 

teď po padesátce. Souvisí to s tím, že teď opravdu o všem rozhoduji jen já sama. I po 

padesátce a dál si člověk může připadat mladý, chce to ale mít potřebnou odvahu,“
443

 

říká ke svému věku herečka Simona Stašová. A osmačtyřicetiletá herečka Zlata 

Adamovská mluví velmi podobně, navíc odmítá, že by pro ni byl vyšší věk handicap i 

ve vztahu k mladším kolegyním: „Kolik je vám let, je souhrn toho, jak se cítíte a jak o 

sebe pečujete. S rokem narození to vlastně nemá nic společného. Na mladé kolegyně 

nežárlím. Naopak. Jsem ráda, když do divadla přijde nová krev, nová inspirace. Když se 

objeví někdo talentovaný, znamená to i pro mě, že se musím snažit. A to je jednoznačně 

dobré pro obě strany.“
444

 

Jako úspěšné ženy jsou opět zobrazené především televizní tváře – moderátorky 

(například Michaela Dolinová v čísle 7, Klára Doležalová v čísle 29, Ester Janečková 

v čísle 35), modelky (Iva Kubelková v čísle 21), herečky (například Ivana Chýlková v č. 

1, Vilma Cibulková v čísle 17, Kateřina Brožová v čísle 23, Alena Antalová v čísle 25, 

Zlata Adamovská v čísle 39), zpěvačky (například Helena Vondráčková v čísle 27, 
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Hana Zagorová v čísle 41), sportovkyně, které jsou výrazněji úspěšné, a proto známé 

(například Kateřina Neumannová v čísle 3, Yvetta Hlaváčová v čísle 37). Výrazně 

zastoupené jsou ženy z Česka, zahraničních tváří je minimum, jde tedy o ženy úspěšné 

v regionálním, českém měřítku.  

Co se týká osobního života, hledá k sobě úspěšná žena podobně úspěšného 

muže, který se jí minimálně vyrovná, spíše ji ale předčí. Muže, který má svou kariéru, je 

úspěšný a nemá tedy problém s úspěchy své ženy. Zpěvačka Hana Zagorová, která žije 

se Štefanem Margitou, označuje fakt, že je její muž také respektovaný umělec, za úlevu. 

„Jsem ráda, že to není ,ten od Zagorové´, ale je sám za sebe. Žádnému chlapovi totiž 

nepřidá, když na něj ostatní hledí skrze jeho manželku.“
445

 Zlata Adamovská, která má 

v době vzniku článku za manžela moderátora a novináře Radka Johna říká: „Do vztahu 

jsme šli s tím, že se milujeme a zároveň, že se respektujeme. A k tomu respektu patří i 

to, že oba chceme dobře dělat svojí práci.“
446

 Stejný názor má i herečka Kateřina 

Brožová, která rovnou zahrnuje i otázku materiálna: „Všichni mí partneři byli úspěšní 

muži, kteří ve svém věku už něco dokázali a stáli pevně na svých nohou. Pro mě jejich 

majetek znamená, že se uměli sami o sebe postarat, že byli schopní a velmi 

pracovití.“
447

 

Žena v tomto období nepovažuje za zásadní a určující svatbu, pro spokojený 

život jí stačí s partnerem žít takzvaně na „psí knížku“. Nicméně nezpochybňuje fakt, že 

pro někoho je svatba důležitá. „Po svatbě netoužím. To bych si musela vzít rozvedeného 

a to jsem nikdy nechtěla,“
448

 říká Ivana Chýlková. Herečka Markéta Plánková pak 

hovoří podobně. „Pro mě svatba není zase tak důležitá. I když přiznávám, že mi připadá 

hezké, když jeden druhému slíbí, že spolu budou v dobrém i zlém. S přítelem jsme 

spolu dva roky a za sebe můžu říct, že jsem moc šťastná.“
449

 

Pokud žena nenajde partnera, který by odpovídal jejím představám, pak je raději 

sama, single, nebo zůstává pouze s dětmi. A ani ona, ani společnost to nepovažují za 

problém, ale za její legitimní volbu. Kateřina Brožová říká: „Nemusím být za každou 

cenu zadaná, to opravdu ne. Přiznávám ale, že život v partnerství mi v mnoha ohledech 

přijde jednodušší.“
450
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Zásadním tématem ve Vlastě v roce 2007 je mateřství. Mít dítě je pro úspěšnou 

ženu tím nejzásadnějším v jejím životě a porod dítěte považuje za zlom ve svém životě. 

„Mám pocit, že kvůli dětem jsem schopná úplně všeho,“
451

 říká herečka Aňa 

Geislerová. A lyžařka Kateřina Neumannová tvrdí, že až po narození dcery je její život 

naplněný: „Život před Luckou pro mě byl placatej. Chyběl mi třetí rozměr. Žila jsem 

svým způsobem zajímavě, ale pak už mě život plný závodění nebavil. Když se teď 

podívám nazpátek, vůbec se to nedá srovnat.“
452

 

Podle informací, které časopis uvádí v jednom z článků, by téměř polovina 

českých mužů chtěla, aby žena nechodila do práce, ale zůstala doma v domácnosti a 

starala se „na plný úvazek“ o děti.
453

 Nicméně žen v domácnosti je v Česku jen 13 

procent a 87 procent žen v produktivním věku pracuje.
454

 Úspěšná žena v roce 2007 

nemá problém s tím zkombinovat práci a zároveň péči o dítě, byť s pomocí někoho 

dalšího (nejčastěji partnera a prarodičů). „Myslím si, že žena na mateřské se klidně 

může věnovat své rodině a zároveň pracovat, nebo studovat. A rodina přitom nemusí 

být nijak ochuzena. Je pro mě nepředstavitelné, že bych všechno v práci měla opustit a 

zůstat jenom doma. Být doma je sice příjemné, ale já se potřebuji realizovat také ve 

svém zaměstnání. Chápu, že pro některé ženy může být mateřství vrcholem jejich 

života. Z ženského pohledu je to i pro mě jakési vyvrcholení, ale do životní cesty patří i 

práce,“
455

 říká manažerka Zdeňka Demlová. Za špatné považuje vzdání se celé kariéry 

kvůli dětem i herečka Zdeňka Žádníková: „Opustit zcela práci je přece velká škoda. 

Jsem hrozně ráda, že by něco podobného můj muž nedovolil. Pokud má čas, sám se do 

všeho zapojí a kromě toho, že nám pomáhá i jeho maminka, která s námi bydlí, navrhl, 

abychom si vzali paní na úklid.“
456

 Velmi brzy po porodu se do práce vrátila i herečka 

Tereza Kostková, která s návratem do divadla souhlasila, protože – ač je ze svého dítěte 

celá pryč – svou práci má také pořád velmi ráda.
457

 

Typický pro úspěšnou ženu je ale i fakt, že dokáže zkombinovat mateřství a 

rodinu, ale v okamžiku volby neváhá a rozhoduje se pro dítě a rodinu. Pořízení dítěte 

pak nepovažuje za oběť, za něco, co by ji připravilo o zajímavé kariérní příležitosti. 

Mateřství se s ničím takovým nedá podle těchto žen srovnávat. Divadelní a seriálový 
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herečka Andrea Elsnerová říká, že by nikdy nedopustila, aby kvůli rolím v divadle 

neměla děti: „Jednou budu mít děti a nebudu litovat toho, co mi uteče v práci.“
458

 

Manažerka roku 2006 Petra Škopová k tomuto říká: „Mým největším manažerským 

rozhodnutím bylo početí druhého dítěte. Dítě je důležitější než kariéra a díky babičkám 

a dědečkům se dá všechno zvládat.“
459

 V mládí dostala nabídku na životní roli Simona 

Stašová, která ji ale kvůli těhotenství odmítla: „Miminko v sobě bych nevyměnila za 

žádnou divadelní příležitost,“
460

 tvrdí. 

Úspěšná žena také není klasická hospodyňka, to neznamená, že na domácnost 

rezignuje zcela, ale péči o ni obvykle omezuje na absolutní nutné minimum, nebo 

využívá pomoc od paní na úklid. Místo úklidu se pak věnuje svým zájmům a zálibám, 

případně rodině. Herečka Ivana Chýlková k tomuto říká, že jejím snem je, aby se o ni 

někdo v tomto smyslu staral a že s jejím vařením to bylo, je a bude problematické: 

„Obecně mi pohyb v domácnosti nikdy žádnou radost nedělal. Nejsem ten typ, který by 

přenášel vázičky. Vařím a uklízím tak, aby se doma dalo žít.“
461

 A herečka Zuzana 

Slavíková k tomuto dodává: „Teď se stěhujeme, když bude dva měsíce doma bordel, tak 

se to taky nezblázní.“
462

 

Svůj úspěch v roce 2007 žena nepřeceňuje a stojí nohama pevně na zemi. Často 

se nepovažuje za natolik významnou, aby s ní novináři vůbec dělali rozhovor. Nakolik 

jde o reálný názor a nakolik o stylizaci, je na posouzení. Herečka Sandra Nováková 

k tomuto říká: „Nemám toho za sebou tolik, abych si zasloužila pozornost médií.“
463

 A 

herečka Vilma Cibulková jinými slovy říká to samé: „Sama pokládám za slavné úplně 

jiné osobnosti než herce. Na ulici mě málokdo pozná, na jevišti mi stačí potlesk jako 

dík.“
464

 Velmi podobně hovoří i Petra Škopová, manažerka roku 2006, která říká, že se 

drží raději při zemi, protože v Česku se úspěch obvykle neodpouští: „Znáte ty spekulace 

se ženským úspěchem. Jsem úplně normální člověk, nijak to nepřeháním a neříkám jako 

ostatní manažeři, že pracuji 12 a více hodin denně.“
465
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 DIVIŠOVÁ, Jana. Chleba s máslem pro četníky. Vlasta. 2007, roč. 61, č. 15, s. 4-7.   
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 SCHNEIDEWIND, Zuzana. Skvělá žena. Vlasta. 2007, roč. 61, č. 25, s. 46.  
460 DIVIŠOVÁ, Jana. Drobečky z mé duše. Vlasta. 2007, roč. 61, č. 49, s. 8-12. 
461 DIVIŠOVÁ, Jana. Plánuju být otřesná tchýně. Vlasta. 2007, roč. 61, č. 1, s. 4-7. 
462 DIVIŠOVÁ, Jana. Dračice podle scénáře. Vlasta. 2007, roč. 61, č. 27, s. 74-75.  
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 DIVIŠOVÁ, Jana. Chlapa bych se nikdy nedoprošovala. Vlasta. 2007, roč. 61, č. 5, s. 66-67.  
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 DIVIŠOVÁ, Jana. Popularitu si nakládám do láku. Vlasta. 2007, roč. 61, č. 17, s. 4-7.  
465 SCHNEIDEWIND, Zuzana. Skvělá žena. Vlasta. 2007, roč. 61, č. 25, s. 46. 
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3.17 Výzkumná otázka číslo 16: Jak vypadá obraz úspěšné ženy 
v časopise Vlasta v roce 2012? 

Podoba článků a především rozhovorů s úspěšnými ženami v roce 2012 

v časopise Vlasta je odlišná než v předchozích případech. Otázky a odpovědi v 

rozhovorech, stejně tak články nesměřují k ženskému světu, ženským problémům a 

ženským tématům, ale obecně se točí okolo ženiných „světonázorů“, pohledů na 

politiku, směřování země, objevují se témata, jako jsou vyšší moc, spravedlnost, 

nesmrtelnost, životní energie, nahlížení na chod světa. Osobně tento odklon 

k „obecným“ tématům přisuzuji tomu, že velkou část rozhovorů s ženami ve Vlastě 

v tomto roce vede muž, konkrétně Luboš Nečas, který nemá takový vhled do ženské 

duše a ženského vnímání světa jako případná ženská autorka. A v obsahu článků se to 

dle mého projevuje. 

Úspěšná žena v roce 2012 hovoří o rovnoprávnosti a emancipaci, nicméně 

zároveň říká, že muži by do jisté míry měli zůstat muži a ženy ženami. „Když ženy 

makají jako chlapi a nosí do domácnosti nějaký ten úlovek, měla by i doma fungovat 

rovnoprávnost,“
466

 říká k tomuto tématu Ljuba Krbová. A herečka Jana Plodková prý 

neuznává dělení na ženské a mužské role.
467

 Nicméně na druhou stranu se objevuje 

názor, že ubývá mužů s velkým „M“: „Nechci v rámci jakési emancipace shazovat 

chlapy na mateřské dovolené, nebo takové ty muže – domácí kuchyňky, to vůbec ne. 

Ale bylo by super, kdyby k tomu všemu navíc ještě zůstali muži,“
468

 říká moderátorka 

Markéta Fialová. 

Tato dvojakost se projevuje i v jejích vztazích. Na jedné straně touží po muži a 

přiznává, že občas potřebuje, aby ji někdo chránil, na straně druhé ale muže podrobuje 

přísné kritice a chce, aby jí v jejím životním stylu minimálně stíhali. Modelka a herečka 

Pavlína Němcová k tomuto říká, že kvalitních mužů je málo: „Já bych chtěla, aby chlap 

pomáhal, ale ne při mytí nádobí. Aby hrál svou roli. I proto jsou problémy ve vztazích – 

jsme ve finále schopnější, víc zvládáme, už i děti si pořizujeme bez nich – a chlapi 

degenerují. Kvalitních mužů je málo.“
469

 Pokud je žena ve vztahu nespokojená – právě 

z těchto důvodů – pak raději zůstává sama, nebo s dětmi. Popírání sebe sama vedle 

muže je slepé, hloupé a zbytečné, byť třeba z veliké lásky.
470

 Nicméně neznamená to, že 

                                                
466 ČERNÁ, Marcela. Japonkou bych být nechtěla. Vlasta. 2012, roč. 66, č. 33, s. 6-9. 
467 ČERNÁ, Marcela. Taky jsem byla rebelka. Vlasta. 2012, roč. 66, č. 13, s. 6-8. 
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 NEČAS, Luboš. Chlapi jsou ohrožený druh. Vlasta. 2012, roč. 66, č. 5, s. 6-8. 
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 ČERNÁ, Marcela. Život bez lásky pro mě nemá smysl. Vlasta. 2012, roč. 66, č. 3, s. 6-8. 
470 ČERNÁ, Marcela. Taky jsem byla rebelka. Vlasta. 2012, roč. 66, č. 13, s. 6-8. 
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žena na vztahy zcela rezignuje – pouze dává, v případě, že není spokojená, přednost po 

nějakou dobu životu single, rozvod považuje za prohru, protože s ním ztrácí i kus 

osobního života, zároveň ale rozvod chápe i jako zkušenost, která ji do budoucna 

obohatí a udělá ji silnější.
471

 Zásadní je pro ni i to, aby byl její partner dobrý otec a ač 

chce být okamžicích, kdy je toho na ni příliš, ochraňovaná, zároveň nechce být na 

partnerovi zcela závislá, ale naopak soběstačná.
472

 „Být ženě dobrým partnerem není 

malý úkol. I ta nejsilnější ženská se občas zhroutí a potřebuje mužské rameno. Chci 

chlapa, ale nemusí se projevovat tím, že bude házet špinavé ponožky po bytě a klepat 

vidličkou o stůl, protože tam v poledne není teplý oběd,“
473

 říká Ljuba Krbová. 

Časopis Vlasta v roce 2012 výrazně rozšiřuje záběr úspěšných žen, které na 

svých stránkách zobrazuje. Stejně jako v předchozích letech tvoří největší skupinu ženy, 

které jsou veřejně známé – a to především z televizních obrazovek, kde hrají ve filmech, 

v seriálech, moderují, zpívají… Dominanci těchto televizních tváří potvrzuje 

v rozhovoru herečka Ivana Andrlová: „Pokud herec neleze lidem každý den skrze 

obrazovku d obýváku, je ztracený.“
474

 Kromě těchto známých žen se ale na stránkách 

objevují i ženy, které jsou úspěšné, dá se říci veřejně známé, ale na televizních 

obrazovkách neviditelné. Do této skupiny patří například klarinetistka Ludmila 

Peterková v čísle 1, textařka Jiřina Fikejzová v čísle 19 nebo čtyřnásobná kadeřnice 

roku Jana Burdová v čísle 27. Výrazněji jsou zastoupené i „obyčejné“ ženy z lidu, které 

v článcích popisují své životní osudy. A Vlasta na svých stránkách zobrazuje i úspěšné 

ženy ze zahraničí, cizinky, které je možno chápat jako globálně úspěšné. 

Zatímco v předchozích letech bylo jako zásadní chápáno téma mateřství a 

kariéry a skloubení těchto dvou světů dohromady, v roce 2012 je toto téma spíše na 

okraji. A propojení kariérního a mateřského života je chápáno jako standard, který není 

potřeba nijak obhajovat a popisovat.  

Nicméně dochází k destigmatizaci ženy, která za svůj úspěch a životní náplň 

považuje to, že zůstává doma s dětmi a stará se o rodinu a domácnost. Zatímco 

v předchozích letech byla tato žena chápána minimálně jako žena, která není úspěšná, je 

v roce 2012 na stránkách Vlasty naopak přiznáno, že i výchova dětí a péče o domácnost 

může být pro někoho náplní úspěšného života. Logicky se tyto příklady neobjevují u 

úspěšných a veřejně známých žen, ale u žen, které mají občanské povolání. Jedním 
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 NEČAS, Luboš. Můj život? Momentálně improvizace! Vlasta. 2012, roč. 66, č. 25, s. 6-8.  
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 NEČAS, Luboš. V minulém životě jsem asi byla muž. Vlasta. 2012, roč. 66, č. 31, s.  
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z příkladů je čtenářka Míša Ž., která zůstala doma nejdříve s prvním a vzápětí hned i 

s druhým dítětem: „Byla jsem spokojená a bylo to na mě vidět a muž mi navrhl, abych 

zůstala doma i poté, co děti nastoupí do školky. Moje ego chvíli protestovalo, šla jsem 

se dokonce podívat do práce, ale nelíbilo se mi tam. Touha dokazovat něco sobě, nebo 

okolí mě opouštěla. Táhlo mě to domů a manžel nic nenamítal. Navíc si zvykl na 

zabezpečenou domácnost a tu bych nemohla zvládat jako pracující.
475

“  Jediný problém, 

který tato žena řeší je, že nechce být na svém muži zcela finančně závislá. 

Výrazně zastoupené jsou úspěšné ženy, které svého úspěchu dosáhly takzvaně 

po odrazu ze dna, nebo navzdory všemu a všem okolo sebe. Uznávaná klarinetistka tak 

úspěchu ve svém obou dosáhla i přesto, že jí v dětství učitel hudby řekl, ať se raději 

vrhne na vaření, že v lepším případě skončí jako učitelka hudby.
476

 Herečka Chantal 

Poullain dosáhla úspěchu jako herečka poté, co v 70. letech přišla do Česka z Francie za 

svou láskou, neuměla česky a s partnerem se nakonec rozešla.
477

 Moderátorka Markéta 

Fialová je vykreslená jako žena, která je úspěšná přes těžkou nemoc, kterou 

překonala.
478

 Objevují se příběhy dvou známých vdov – Šárky Rezkové Brabcové a 

Venduly Svobodové, které jsou označené za ženy, které se s nepřízní osudu popraly se 

ctí. Obyčejné ženy pak zastupuje realitní makléřka, která patří k nejlepším ve svém 

oboru – navzdory těžké autoimunitní nemoci, kterou trpí.
479

 Herečka Michaela Kuklová 

se zvedá ze dna po manželství s Jiřím Pomeje, kvůli kterému má obrovské dluhy.
480

 A 

objevují se i další příběhy, které všechny mají společné to, že jejich protagonistky 

povětšinou věří v dobrý konec. 
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Závěr 

Na výzkumné otázky jsem vyčerpávajícím způsobem odpověděla v předchozí 

výzkumné části, ale v tezích diplomové práce si pokládám i další, vedlejší výzkumné 

otázky, na které bych ráda odpověděla v Závěru mé diplomové práce. Nicméně platí pro 

ně, že jsou pouze stručným výtahem z rozsáhlé výzkumné části a plnou odpověď na ně 

– byť ne v přímé podobě  – čtenář najde právě ve výzkumné části.  

Jak se změnil, pokud vůbec mediální obraz úspěšné ženy? 

Mediální obraz úspěšné ženy se dle mého názoru proměnil – u každého ze 

sledovaných periodik nicméně jiným způsobem.  

Úspěšná žena podle týdeníku Katka byla v roce 1996 anonymizovaná, neměla 

jméno, měla občanské povolání a nebyla to žena veřejně známá. Její „podoba“ (a 

uvozovky jsou na místě, protože podobu ani totožnost této úspěšné ženy neznáme) byla 

do značné míry dle mého názoru ovlivněná tím, že Katka byla v roce 1996 překladovým 

titulem. Úspěšná žena tak neměla reálnou předlohu a byla více než čímkoli jiným 

představou redaktorek/překladatelek o úspěšné ženě. Tato úspěšná žena nicméně za svůj 

úspěch do značné míry vděčila partnerovi, který jí byl oporou, a neřešila konflikt 

mateřství a kariéry, zejména proto, že plnila především roli matky, pečovatelky a pojem 

kariéra pro ni nic neznamenal. V dalších letech se obraz úspěšné ženy v časopise Katka 

proměňuje – za úspěšné jsou označeny zejména ženy, které se pravidelně objevují na 

televizní obrazovce, jsou to ženy populární, veřejnosti známé a ženy Češky. Stále pro ně 

nicméně platí, že důraz kladou na své mateřství, role matky je pro ně zásadní a 

mateřství chápou jako největší ženský úspěch. Obraz úspěšné ženy se v časopise Katka 

v letech 2002 až 2012 už příliš neproměňuje. Úspěšná žena podle Katky plní svou 

tradiční roli, je matkou a objevuje se na televizní obrazovce. 

V časopise Svět ženy se obraz úspěšné ženy v průběhu let 2002 (kdy časopis 

začal vycházet) až 2012 příliš neproměnil. A v porovnání s časopisem Katka je tento 

obraz výrazně plošší a méně plastický. Svět ženy po celou dobu spojuje úspěch 

s popularitou. Na stránkách časopisu se tak ve všech sledovaných obdobích objevují 

ženy známé z televizních obrazovek, téměř žádný prostor naopak nedostávají běžné 

ženy úspěšné v občanských povoláních. Svět ženy pak stejně jako časopis Katka 

vykresluje úspěšnou ženu především jako matku, která staví mateřství nad kariéru a 

dokonce ji v opačném případě neváhá označit za krkavčí matku. Že žena může tradiční 

roli matky opustit, nebo se souběžně s mateřstvím věnovat i kariéře, časopis naplno 
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připouští až v roce 2012. Úspěšná žena v časopise Svět ženy také stárne, nicméně stárne 

v tom pozitivním slova smyslu, zraje do krásy a uplatňuje zkušenosti, které postupně 

získává. 

Obraz úspěšné ženy v časopise Elle se od předchozích dvou výrazně liší a 

zároveň se v čase výrazně proměňuje. I v roce 1996 je úspěšná žena vykreslená 

tradičním způsobem, tedy především jako matka, partnerka a pečovatelka a náhled na ni 

je v časopise spíše povrchní a materialistický. V dalších letech se ale obraz této ženy 

mění – úspěšná žena nepřijímá tradiční roli matky a partnerky, která rezignuje na 

kariéru, ale naopak na své kariéře pracuje. I proto je pak často ze strany mužů 

obdivovaná, nicméně ne milovaná. Úspěšná žena je v časopise Elle vykreslená jako 

žena samostatná a zároveň osamělá. Až v pozdějších letech pak tato osamělost dostává 

pozitivní nádech a statut „single“ je považovaný za výhodu a nikoli za handicap.  

Výrazně se u úspěšné ženy proměňuje i její vztah k mateřství, který se na 

stránkách Elle v letech 1996 a 2002 příliš neobjevuje Až rok 2007 je ve výzkumu rokem 

zlomovým – mateřství a jeho přirozené propojení s kariérou se stává trendem. 

Těhotenství není chápáno jako brzda úspěchu, ale jako jeho další podoba. A na 

stránkách časopisu se prosazují úspěšné ženy-matky, pro které není mateřství 

24hodinovou službou o dítě, ale přirozenou náplní života ženy. A tento trend trvá i 

v roce 2012. 

Výraznou proměnou prošel i obraz úspěšné ženy v časopise Vlasta, který jsem 

analyzovala od roku 1990 do roku 2012. Je třeba podotknout, že obraz úspěšné ženy se 

v tomto časopise proměňoval od na svou dobu velmi moderní a progresivní ženy až po 

ženu, která splyne s hlavním proudem a ničím příliš nevynikne. V roce 1990 jsou jako 

úspěšné zobrazované ženy političky, ženy politizující a ženy toužící po emancipaci, 

nicméně narážející na hranice nové uspořádané společnosti. Tento obraz byl na svou 

dobu velice progresivní a tento trend jsem vnímala i v roce 1996, kdy úspěšné ženy na 

stránkách Vlasty hovořily o tom, že mateřství je krásné, ale náplní ženského života by 

měla být i kariéra a práce – a to klidně i v období, kdy je dítě velmi malé. Stejně tak se 

už v tomto období na stránkách Vlasty objevují ženy, které jsou úspěšné, ale v osobním 

životě osamělé.  

Na přelomu tisíciletí nicméně časopis Vlasta udělal pomyslný úkrok stranou, 

směrem ke společenskému týdeníku a progresivita z jeho stránek mizí. Úspěšná žena – 

podobně jako například v časopisech Katka nebo Svět ženy – plní své tradiční role, je 
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především matkou a v okamžiku, kdy se má rozhodovat, zda dá přednost mateřství, 

nebo kariéře, rozhoduje se jednoznačně pro dítě.  

Jaká je dnes charakteristika úspěšné ženy a mění se tato charakteristika 

v závislosti na typu média? 

Zatímco ještě na přelomu tisíciletí bylo možné vypozorovat mezi jednotlivými 

časopisy výraznější změny, v roce 2012 se tyto změny – snad jen s výjimkou časopisu 

Elle, který v roce 2012 klade velký důraz na módu a styl a na provázanost těchto témat 

s úspěchem – smývají. I dlouhou dobu až překvapivě progresívní časopis Vlasta 

nakonec sklouzl k vyobrazení úspěšné ženy především v tradičních rolích matky a 

partnerky. Úspěšná žena je ta, která skloubí kariéru s mateřstvím a v případě nutnosti 

dělá ústupky v kariéře a nikoli v mateřství. Úspěšná žena má obvykle podporu svého 

partnera (zde se opět vymyká pouze časopis Elle, který nadále otevřeně hovoří o 

problémech úspěšných žen ve vztazích) a obvykle je to žena populární a známá 

z televizní obrazovky. Ženy veřejně známé a zároveň úspěšné jsou stále nejčastěji 

zobrazovanými úspěšnými ženami na stránkách těchto časopisů. U Katky, Světa ženy a 

Vlasty jde obvykle o Češky a opět jen časopis Elle je v tomto výjimkou a zobrazuje na 

svých stránkách ve větší míře i cizinky a celosvětově úspěšné ženy. 

Odlišuje se reprezentace úspěšné ženy v typicky českém lifestylovém 

časopise od obrazu úspěšné ženy v časopise, který vznikl na základě zahraniční 

licence? 

Po důkladné rešerši a sepsání obsáhlé teoretické části, ve které jsem rozdělila 

časopisy na tradiční, překladové, nové vzniklé a časopisy vzniklé na základě zahraniční 

licence, si dovolím tuto původní otázku rozšířit. Časopis Katka, který můžeme chápat 

nejdříve jako překladový a později jako tradiční český titul, se od ostatních časopisů 

v prvních letech fungování lišila absencí českých reálií a tedy i absencí konkrétních 

úspěšných žen. Později, s vlastním obsahem se nicméně tento rozdíl smazal. Časopis 

Svět ženy je možno chápat jako časopis nově vzniklý – nicméně i přes svůj vznik v roce 

2002 byl a stále je Svět ženy spíše časopisem, který ženy vykresluje v tradičních rolích. 

Výrazně se od sebe navzájem i od ostatních lišily časopis Elle vzniklý na základě 

zahraniční licence a především v devadesátých letech i časopis Vlasta. Ten byl v první 

polovině zkoumaného období ve vyobrazení úspěšné ženy pravděpodobně 

nejprogresívnější, nastoloval tematickou agendu, která se v roce 1996 často 

neobjevovala ani v „zahraničním“ Elle. Na přelomu tisíciletí pak společně tyto dva 

časopisy naplno hovořily o emancipaci a úspěch žen nespojovaly výhradně jen 
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s mateřstvím. Po roce 2000 se časopis Vlasta z této cesty odklonil a v zobrazování 

úspěšných žen se přiklonil spíše k tradičnímu zobrazení, u časopisu Elle trvá jeho 

progresívní ražení, nicméně v posledních letech se do popředí dostává ve větší míře 

móda a styl a na ženská témata a problematiku ženství je méně prostoru. 

Uplatňují se v těchto obrazech (genderové) stereotypy, jsou v nich 

pravidelně prezentovány některé sociální hodnoty? 

Stereotypního zobrazení – byť úspěšných žen – se tyto časopisy dopouštění. 

Některé ve větší, jiné v menší míře. Nejméně stereotypizaci podléhá a nejvíce proti 

proudu jde časopis Elle, před přerodem ve společenský týdeník mu v tomto sekunduje i 

týdeník Vlasta. Naopak časopisy Katka a Svět ženy zobrazují úspěšné ženy více 

stereotypně. Ženy jsou zde velmi často popisované skrze svůj vzhled, na stránkách se 

objevují ženy atraktivní, ženy mladistvě vypadající, zralé a pěštěné dámy. Časopisy 

otevřeně podporují kult krásy.  

Úspěšná žena je také do značné míry (a opět s výjimkou časopisu Elle) 

vykreslená jako závislá na partnerovi – když ne finančně, pak minimálně psychicky. 

Osamělá žena je vykreslená jako žena spíše trpící. Žena, byť úspěšná, je stále 

vykreslována jako slabší pohlaví, které partnera potřebuje a které by měl partner 

ochraňovat. Toto stereotypní vyobrazení se nicméně v posledních letech proměňuje – a 

náhled na osamělou úspěšnou single ženu je více pozitivní. Stereotypní je samozřejmě 

také vyobrazení ženy jako matky, starající a pečující partnerky, hospodyňky, kuchařky. 

Tento stereotyp je opět nabouraný až v posledních letech, v předchozích je tento obraz 

velmi častý. Stereotypní je i zobrazování pouze heterosexuálních žen a pomíjení 

homosexuální menšiny.  

Co se týká (ne)známosti těchto žen, podporují časopisy stereotyp televizních 

tváří – většinou pouze ženy z televizní obrazovky jsou považovány za úspěšné. 

Nicméně jak poznamenávám v úvodu této závěrečné kapitoly. Plný vhled do 

problematiky poskytnou odpovědi na jednotlivé výzkumné otázky. Závěry, které 

předkládám zde, jsou výrazně plošší a méně plastické než výsledky, ke kterým jsem se 

ve svém výzkumu dobrala. 
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Summary 

I described history of women's magazines in the Czechoslovakia since 19th 

century until the present in theoretical part. The shape of magazine's market was 

influenced by WWII and by 40 years of communist era as well. There was little number 

of published magazines during that time. After the Velvet Revolution in 1989 there was 

a great development in women's magazine market and it is still in dynamic progress. We 

can find in this magazine's market different kinds of magazines such as: traditional, 

foreign magazines and also a high number of cheap magazines. However the number of 

readers of those magazines is constantly descending. 

We can find differences in representation of the successful women in individual 

surveyed titles. Magazine Katka supports the traditional view of a woman - the woman 

is primarily a mother, housewife and babysitter. Emphasis is placed on the mother's role 

and motherhood is being seen as the greatest achievement of every women. Katka 

shows pre-eminently Czech women successful at the local scale. 

Magazine Svět ženy associates success by popularity and TV performance. On 

the pages of this magazine appear mostly women who work in TV. Magazine Svět ženy 

as well as the magazine Katka are both rather traditional magazines, which support the 

stereotypical representation of women primarily as caregivers and mothers. 

Magazine Elle, which passed in the years 1996-2012 dramatical changes, is 

breaking down stereotypes, which are reflected by image of successful woman. In 1996, 

Elle magazine on its website focused also on the woman as a housewife and mother. 

The view of female personality is desultory and materialistic in 1996. Elle is not 

different from other magazines in this year. Elle is changing in 2002, though. A major 

topic for Elle are since that time interpersonal relationships and a successful woman is 

described through them. It puts emphasis on relationships and mother's role moves 

background. The woman is no longer considered only as a mother and housewife. 

According to the magazine Elle successful woman is also lonely. Women who are self-

confident and self-sufficient are always admired by men, but rarely loved. It is also 

valid for a successful woman in 2007, which is not very different from woman in 2002. 

Fashion is coming to the foreground in 2012. With exaggeration 

We can say that editors of the magazine Elle are not interested in what a woman 

is successful, but if she has her own style. 
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Traditional magazine Vlasta is surprisingly similar in some aspects as a 

progressive magazine Elle. In 1990 the form of the magazine is influenced by political 

events , so on its pages are mainly reflected female politicians. In next years magazine 

Vlasta earlier than other magazines opens the topic of conflict of motherhood and 

career, loneliness and successful women's emancipation. In recent years magazine 

Vlasta became more weekly society magazine than women's magazine. 
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Přílohy 
Příloha č. 1: Přehled článků citovaných ve výzkumné části 

 

Aspekty života:Poznala jsem, co znamená úspěch. Katka: Týdeník pro současné ženy. 

1996, roč. 2, č. 13, s. 12-13. 

 

Jak moc by se ženy měly mazlit. Katka: Týdeník pro současné ženy. 1996, roč. 2, č. 11, 

s. 33. 

 

Miss Bohemia miluje tulipány. Katka: Týdeník pro současné ženy. 1996, roč. 2, č. 15, s. 

31. 

 

Modelka Renata: Sympatická kráska studuje francouzštinu. Katka: Týdeník pro 

současné ženy. 1996, roč. 2, č. 9, s. 38. 

 

Nejlepší podnikatelkou matka tří a zanedlouho čtyř dětí. Katka: Týdeník pro současné 

ženy. 1996, roč. 2, č. 1, s. 12. 

 

Nová Miss je blondýna. Katka: Týdeník pro současné ženy. 1996, roč. 2, č. 19, s. 30. 

 

Sexbomba Nieslová křtila vodkou. Katka: Týdeník pro současné ženy. 1996, roč. 2, č. 

13, s. 39. 

 

Simona Krainová. Katka: Týdeník pro současné ženy. 1996, roč. 2, č. 35, s. 38.   

 

Ve třiceti život teprve začíná. Katka: Týdeník pro současné ženy. 1996, roč. 2, č. 29, s. 

12-13. 

 

Zcela nový životní cíl. Katka: Týdeník pro současné ženy. 1996, roč. 2, č. 21, s. 12-13. 

 

Ženy v domácnosti. Katka: Týdeník pro současné ženy. 1996, roč. 2, č. 41, s. 10-11. 

 

Aby vám žádný muž neodolal. Katka: týdeník pro současné ženy. 2002, roč. 8, č. 33, s. 

30.  

 

Auta jí mizí před nosem. Katka: týdeník pro současné ženy. 2002, roč. 8, č. 31, s. 42.  

 

Heidi Janků. Katka: týdeník pro současné ženy. 2002, roč. 8, č. 41, s. 56.  

 

Hledám ženicha a sladký život. Katka: týdeník pro současné ženy. 2002, roč. 8, č. 17, s. 

12-13 .  

 

Kvůli ostavě pořád kouří. Katka: týdeník pro současné ženy. 2002, roč. 8, č. 25, s. 48.  

 

Můj milenec je mladší. Katka: týdeník pro současné ženy. 2002, roč. 8, č. 3, s. 34.  

 

Na silvestra hodlá lenošit. Katka: týdeník pro současné ženy. 2002, roč. 8, č. 1, s. 15. 
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O nevěře pouze zpívá. Katka: týdeník pro současné ženy. 2002, roč. 8, č. 15, s. 42.  

 

Občas zatoužím po někom, kdo by mě obejmul. Katka: týdeník pro současné ženy. 

2002, roč. 8, č. 45, s. 18-22.   

 

Objednala jsem si callboye. Katka: týdeník pro současné ženy. 2002, roč. 8, č. 11, s. 34.  

 

Píšu vám, co bych vám chtěla říct do očí. Katka: týdeník pro současné ženy. 2002, roč. 

8, č. 1, s. 20. 

 

Poslala dopis do semaforu. Katka: týdeník pro současné ženy. 2002, roč. 8, č. 4, s. 16.  

 

Proč jsou všechny bez chlapa. Katka: týdeník pro současné ženy. 2002, roč. 8, č. 27, s. 

48.  

 

Tréma jí nedá spát. Katka: týdeník pro současné ženy. 2002, roč. 8, č. 33, s. 42.  

 

Vyžaduje bezpečnou vzdálenost. Katka: týdeník pro současné ženy. 2002, roč. 8, č. 11, 

s. 48.  

 

Změna partnera jí svědčí. Katka: týdeník pro současné ženy. 2002, roč. 8, č. 1, s. 46. 

 

Co je to úspěch? Katka: týdeník pro současné ženy. 2007, roč. 13, č. 23, s. 14-15.   

 

Já, muž a kariéra. Katka: týdeník pro současné ženy. 2007, roč. 13, č. 1, s. 16-17.  

 

Nehraju divadélko o superženě. Katka: týdeník pro současné ženy. 2007, roč. 13, č. 3, s. 

32. 

 

Svištím životem. Katka: týdeník pro současné ženy. 2007, roč. 13, č. 5, s. 20-21.  

 

Top ženy roku 2006. Katka: týdeník pro současné ženy. 2007, roč. 13, č. 1, s. 12-13 

 

Čím starší, tím hezčí. Katka: Týdeník pro současné ženy. 2012, roč. 18, č. 5, s. 68-69.  

 

Je fajn být zase v klidu. Katka: Týdeník pro současné ženy. 2012, roč. 18, č. 13, s. 24-

25.   

 

Je superdokonalým lidem co závidět? Katka: Týdeník pro současné ženy. 2012, roč. 18, 

č. 23, s. 24-25.   

 

Jsem neschopná? Katka: Týdeník pro současné ženy. 2012, roč. 18, č. 45, s. 14-15. 

 

Měla jsem nápad a dotáhla ho do konce Katka: Týdeník pro současné ženy. 2012, roč. 

18, č. 15, s. 12-13. 

 

Pětinásobná manželka. Katka: Týdeník pro současné ženy. 2012, roč. 18, č. 9, s. 66-67.   

 

Příručky nezahazuji. Katka: Týdeník pro současné ženy. 2012, roč. 18, č. 17, s. 28-29.  
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Říkám věci otevřeně. Katka: Týdeník pro současné ženy. 2012, roč. 18, č. 19, s. 28-29.   

 

Statečná dáma. Katka: Týdeník pro současné ženy. 2012, roč. 18, č. 7, s. 66-67. 

 

Tragédie na sněhu. Katka: Týdeník pro současné ženy. 2012, roč. 18, č. 3, s. 66-67.   

 

Vyhýbám se stereotypu. Katka: Týdeník pro současné ženy. 2012, roč. 18, č. 11, s. 28-

29.  

 

Vysnila jsem si velkou rodinu. Katka: Týdeník pro současné ženy. 2012, roč. 18, č. 29, 

s. 66-67.   

 

Žena s velkým srdcem. Katka: Týdeník pro současné ženy. 2012, roč. 18, č. 31, s. 68-69.   

 

BAHYLOVÁ, Dana. Osmero přikázání každé sebejisté ženy. Svět ženy: časopis, který 

poradí, pomůže, potěší. 2002, roč. 1, č. 10, s. 22-23.  

 

BAHYLOVÁ, Dana. Plnou parou vpřed. Svět ženy: časopis, který poradí, pomůže, 

potěší. 2002, roč. 1, č. 10, s. 20-21.  

 

BAHYLOVÁ, Dana. Vždy proti proudu. Svět ženy: časopis, který poradí, pomůže, 

potěší. 2002, roč. 1, č. 7, s. 60-61.  

 

Co o nás říká image? Svět ženy: časopis, který poradí, pomůže, potěší. 2002, roč. 1, č. 8, 

s. 56-57. 8/2002, str. 56-57 

 

ČERVINKOVÁ, Iva. Jdu do třetí třetiny. Svět ženy: časopis, který poradí, pomůže, 

potěší. 2003, roč. 2, č. 5, s. 4-5. 

 

HAVELKOVÁ, Martina. Spoléhám jen sama na sebe. Svět ženy: časopis, který poradí, 

pomůže, potěší. 2002, roč. 1, č. 11, s. 4-5. 

 

HORČICOVÁ, Jitka. Osud nedráždím, jdu mu naproti. Svět ženy: časopis, který poradí, 

pomůže, potěší. 2002, roč. 1, č. 7, s. 4-6. 

 

KOUBOVÁ, Alena. Bára v říši snů. Svět ženy: časopis, který poradí, pomůže, potěší. 

2002, roč. 1, č. 9, s. 4-5 

 

LAŇKA, Jan. Byla jsem hodná. Svět ženy: časopis, který poradí, pomůže, potěší. 2002, 

roč. 1, č. 8, s. 4-5. 

 

PRAŽSKÁ, Jana. Když je soukromí opravdu velký luxus. Svět ženy: časopis, který 

poradí, pomůže, potěší. 2002, roč. 1, č. 12, s. 4-5.  

 

VODOVÁ, Marcela. Splňte si své sny. Svět ženy: časopis, který poradí, pomůže, potěší. 

2002, roč. 1, č. 10, s. 60-61.  

 

ZELINKOVÁ, Eva. Jedna hádka je lepší, než hodiny mlčení. Svět ženy: časopis, který 

poradí, pomůže, potěší. 2003, roč. 2, č. 1, s. 4-5. 
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BAHYLOVÁ, Dana. Kdo je lepší? Ty, nebo já?. Svět ženy: časopis, který poradí, 

pomůže, potěší. 2007, roč. 6, č. 4, s. 30-32.   

BAHYLOVÁ, Dana. O umění spolupráce. Svět ženy: časopis, který poradí, pomůže, 

potěší. 2007, roč. 6, č. 7, s. 38-39. 

 

BÁLKOVÁ, Tina. Už mám svoje místo. Svět ženy: časopis, který poradí, pomůže, 

potěší. 2007, roč. 6, č. 1, s. 4-5.  

 

BÁLKOVÁ, Tina. Záleží to jen na vás. Svět ženy: časopis, který poradí, pomůže, potěší. 

2007, roč. 6, č. 4, s. 36-37. 

 

ČERVINKOVÁ, Iva. Spoléhám se sama na sebe. Svět ženy: časopis, který poradí, 

pomůže, potěší. 2007, roč. 6, č. 5, s. 4-5.  

 

Pozor, žena energická. Svět ženy: časopis, který poradí, pomůže, potěší. 2007, roč. 6, č. 

1, s. 46-47. 1/2007, str. 46-47 

 

TOTUŠKOVÁ, Pavla. S dětmi doma, nebo v práci. Svět ženy: časopis, který poradí, 

pomůže, potěší. 2007, roč. 6, č. 11, s. 42-44. 

 

VEČEŘOVÁ, Libuše. Jdu do každého boje. Svět ženy: časopis, který poradí, pomůže, 

potěší. 2007, roč. 6, č. 11, s. 6-8.  

 

VOLNÝ, Sláva. Jedno vím jistě, chci mít děti. Svět ženy: časopis, který poradí, pomůže, 

potěší. 2007, roč. 6, č. 6, s. 4-6. 

 

ČECH, Michal. Mám krásnou zodpovědnost. Svět ženy: časopis, který poradí, pomůže a 

potěší. 2012, roč. 11, č. 11, s. 4-5. 

 

ČERVENKOVÁ, Mirjana. Dopřáváme si únosy. Svět ženy: časopis, který poradí, 

pomůže a potěší. 2012, roč. 11, č. 4, s. 4-6. 

 

ČERVENKOVÁ, Mirjana. Mužům budiž odpuštěno. Svět ženy: časopis, který poradí, 

pomůže a potěší. 2012, roč. 11, č. 2, s. 4.  

 

HEJČOVÁ, Helena. Hraním si plním sny. Svět ženy: časopis, který poradí, pomůže a 

potěší. 2012, roč. 11, č. 5, s. 4-6.  

 

HEJČOVÁ, Helena. Zděděná tolerance je ku prospěchu. Svět ženy: časopis, který 

poradí, pomůže a potěší. 2012, roč. 11, č. 6, s. 4-6.   

 

HERALOVÁ, Zuzana. Lidské příběhy mě fascinovaly odjakživa. Svět ženy: časopis, 

který poradí, pomůže a potěší. 2012, roč. 11, č. 3, s. 4-5.  

 

PRIMUSOVÁ, Hana. Děti štěstěny konstra smolařky. Svět ženy: časopis, který poradí, 

pomůže a potěší. 2012, roč. 11, č. 7, s. 24-25.  

 

PRIMUSOVÁ, Hana. Já na to mám. Svět ženy: časopis, který poradí, pomůže a potěší. 

2012, roč. 11, č. 3, s. 70-72. 
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PRIMUSOVÁ, Hana. Sólová cesta životem. Svět ženy: časopis, který poradí, pomůže a 

potěší. 2012, roč. 11, č. 4, s. 24-25.   

 

TVAROHOVÁ, Dagmar. Můj muž říká, že jsem chlápek. Svět ženy: časopis, který 

poradí, pomůže a potěší. 2012, roč. 11, č. 7, s. 4-6.  

 

ŽÁČKOVÁ, Jana. Zraněná labuť. Svět ženy: časopis, který poradí, pomůže a potěší. 

2012, roč. 11, č. 1, s. 80-81. 

 

FRANKENBERG, Lisa. Markéta Larsenová. Elle. 1996, roč. 3, č. 5, s. 29.  

 

Je vážně šílená. Elle. 1996, roč. 3, č. 4, s. 40-44.    

 

KEEBLE, Jim. Made in Venezuela. Elle. 1996, roč. 3, č. 7, s. 50-53.   

 

KELLNER, Tomáš. Živel budoucnosti. Elle. 1996, roč. 3, č. 10, s. 24-25.  

 

KODYMOVÁ, Nina. Být tak bohatá. Elle. 1996, roč. 3, č. 5, s. 60-63.  

 

Na vlastní nebezpečí. Elle. 1996, roč. 3, č. 11, s. 50-52 . 

 

PALMIERI, Michel. Cindy Crawford. Elle. 1996, roč. 3, č. 8, s. 12-16.  

 

Redakce Elle. Krásná, úspěšná, sebevědomá. Elle. 1996, roč. 3, č. 6, s. 68-69.  

 

SINGER, Nataša. Moskevské milionářky. Elle. 1996, roč. 3, č. 9, s. 46-49. 

 

ZBOŘIL, Jiří. Cruisova žena, Batmanova milenka. Elle. 1996, roč. 3, č. 6, s. 24-26. 

 

ZBOŘIL, Jiří. Janka se našla. Elle. 1996, roč. 3, č. 6, s. 28-29.  

 

ZBOŘIL, Jiří. Michelle Pfeifer. Elle. 1996, roč. 3, č. 1, s. 18-20 . 

 

Ženy v ohrožení. Elle. 1996, roč. 3, č. 1, s. 60-63. 

 

BOEMOVÁ, Zuzana. Za všechno může čas. Elle. 2002, roč. 9, č. 8, s. 64-66.  

 

BŘEŠŤAN, Robert. Já a Ponec. Elle. 2002, roč. 9, č. 2, s. 32.  

Editorial. Elle. 2002, roč. 9, č. 2, s. 18.  

 

CHALUPOVÁ, Petra. Rozmarná léta Jenifer Lopezové. Elle. 2002, roč. 9, č. 8, s. 40-

44.  

 

KNAPOVÁ, Adéla. Chvíli jsem prý byla slavná. Elle. 2002, roč. 9, č. 7, s. 84-86.   

 

KNAPOVÁ, Adéla. Mám svou vlastní hlavu. Elle. 2002, roč. 9, č. 6, s. 71-72.  

 

KNAPOVÁ, Adéla. Milla Jojovich. Elle. 2002, roč. 9, č. 6, s. 58-62. 

 

KNAPOVÁ, Adéla. Viděno dvojmo. Elle. 2002, roč. 9, č. 7, s. 68-72.   
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KOMÁNKOVÁ, Jana. Americká krása. Elle. 2002, roč. 9, č. 5, s. 26. 

 

KOMÁNKOVÁ, Jana. Divy světa. Elle. 2002, roč. 9, č. 1, s. 40-46. 

 

KOTOVÁ, Elena. Tornádo Dorota. Elle. 2002, roč. 9, č. 6, s. 30.   

 

LUBIEJEWSKA, Magdalena. Příliš vysoká laťka. Elle. 2002, roč. 9, č. 4, s. 70-72.   

 

MILEA, Holly. Svět podle Sarah. Elle. 2002, roč. 9, č. 10, s. 58-64.  

 

NOSEK, Viktor. Pozadu na rovném svahu. Elle. 2002, roč. 9, č. 3, s. 26.  

 

SOLOMON, Michael. Na vrcholu. Elle. 2002, roč. 9, č. 11, s. 69-73.   

 

SOŠKA, Milan. Třikrát Kate. Elle. 2002, roč. 9, č. 2, s. 64-68.  

 

ZBOŘIL, Jiří. Modelkování. Elle. 2002, roč. 9, č. 11, s. 80-83.   

  

BENSIMON, Gilles. Nepředvídatelná Kate. Elle. 2007, roč. 14, č. 4, s. 110-112.  

 

DRATI RONDE, Patricia. Nechci být exot z východu. Elle. 2007, roč. 14, č. 5, s. 114-

118. 

 

FAILACI, Sara. Konečně jsem žena. Elle. 2007, roč. 14, č. 4, s. 20-25.   

 

HUBÍNKOVÁ, Anna. Chci být dobrá máma. Elle. 2007, roč. 14, č. 9, s. 56-63.  

 

HUBÍNKOVÁ, Anna. Modelka na penzi. Elle. 2007, roč. 14, č. 3, s. 55.  

 

HUBÍNKOVÁ, Anna. Splnit si své sny. Elle. 2007, roč. 14, č. 10, s. 96-100. 

 

Jordánská Jackie O.. Elle. 2007, roč. 14, č. 2, s. 72-74.   

 

Návrat Lindy. Elle. 2007, roč. 14, č. 8, s. 71-74.  

 

SLÁDEČKOVÁ, Irena. Děti versus kariéra. Elle. 2007, roč. 14, č. 11, s. 148-149.  

 

SLÁDEČKOVÁ, Irena. Krásná, chytrá a sama. Elle. 2007, roč. 14, č. 10, s. 115-116. 

 

SOURALOVÁ, Ilona. Změňte kurz. Elle. 2007, roč. 14, č. 10, s. 105-106.  

 

ŠŤASTNÁ, Barbora. Dospělé dítě. Elle. 2007, roč. 14, č. 2, s. 46-49.  

 

ŠŤASTNÁ, Barbora. Robinsonka na mateřské. Elle. 2007, roč. 14, č. 9, s. 68-69. 

Víc než on. Elle. 2007, roč. 14, č. 3, s. 66-67. 

 

ZÁVESKÁ, Dominika. Dítě jako životní styl. Elle. 2007, roč. 14, č. 3, s. 102-104. 

 

Dívka, která si hraje s drahokamy. Elle. 2012, roč. 19, č. 11, s. 138-142.   
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DRATI RONDE, Patricie. Proč přibývá dlouhodobě svobodných matek? Elle. 2012, 

roč. 19, č. 10, s. 35-36. 

 

Elle Trend – Liběna Rochová. Elle. 2012, roč. 19, č. 8, s. 50.  

 

HRADECKÝ, Martin. Nejzářivější hudební hvězda dneška. Elle. 2012, roč. 19, č. 1, s. 

80-81. 

 

HUBÍNKOVÁ, Anna. Marie Petráková obléká Kateřinu, Lucii a Lenku. 2012, roč. 19, 

č. 9, s. 85-87. 

 

Královna Lady Gaga. Elle. 2012, roč. 19, č. 2, s. 94-101. 

 

Lekce stylu. Elle. 2012, roč. 19, č. 5, s. 264-265. 

 

Moje kariéra – Anna Smrkovská. Elle. 2012, roč. 19, č. 9, s. 54.  

 

Nejlepší. Elle. 2012, roč. 19, č. 1, s. 92-98.  

 

Proč lžeme o sexu. Elle. 2012, roč. 19, č. 3, s. 110-111. 

 

ROCHOVÁ, Laura. Byznys pro jednoho. Elle. 2012, roč. 19, č. 12, s. 128-132.   

 

WOLFOVÁ, Pavlína. Zrovna teď jsem herečka. Elle. 2012, roč. 19, č. 8, s. 62-67.  
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