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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na ženské online magazíny, a to konkrétně na Blesk pro ženy 

online. Názory na ženské magazíny se různí, avšak v dnešní době mají nezastupitelné 

místo v internetových médiích. Cílem práce je zjistit, jaké místo mají v životech jejich 

čtenářek a jak, nebo jestli vůbec, je dle jejich názoru ovlivňují. Dále jsem se zaměřila na to, 

proč vlastně ženské magazíny čtou, zda nacházejí rozdíly mezi tištěnými a webovými 

ženskými magazíny, a zda na webu Blesku pro ženy preferují videa, nebo psané články. 

Teoretická část představí povahu ženských webových magazínů, účinky médií tohoto typu, 

pohled na ženské magazíny z několika hledisek a konkrétně pak témata, které svým 

čtenářkám Blesk pro ženy online nabízí. V praktické části bude popsaná metodologie, která 

v mém případě představuje kvalitativní výzkum prostřednictvím polostrukturovaných 

rozhovorů s pravidelnými čtenářkami Blesk pro ženy online, a následně analýza 

sesbíraných dat, ke které jsem dospěla pomocí kódování.  

Klíčová slova: Internet, média, ženské webové magazíny, Blesk pro ženy 

 

Abstract 

This thesis focuses on women's online magazines, specifically on Blesk pro ženy online. 

There are different views on women's magazines, but nowadays they have an irreplaceable 

role in the online media world. The aim of this thesis is to find out what role does they play 

in the lives of their readers and how, or if , they affect them, according to their opinions. 

Furthemore, I focused on why women read that type of media, if they find a difference 

between print and web women´s magazines, and whether they prefer at Blesk pro ženy 

online the videos or the written articles. The theoretical part introduces the women's online 

magazines in general, the effects of this type of media and specific topics that readers of 

Blesk pro ženy online can read on its pages. The practical part will present the strategy of 

my reasearch, which was a qualitative research via interviews with regular readers of Blesk 

pro ženy online, and at the end the analysis of the obtained data, which I did with the help 

of coding. 
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Úvod 

V 21. Století jsou webové magazíny nedílnou součástí životů většiny lidí, informace na 

internetu dostávají nový rozměr, dostávají se k nám rychleji a můžeme je mít doslova 

ihned. Existuje jich nepřeberné množství a některé cílí přesně na určitou skupinu osob, 

jako například ženské lifestylové webové magazíny, které jsou předmětem mé bakalářské 

práce. Konkrétně jsem se zajímala o čtenářky „Blesku pro ženy online“. 

Protože se v tomto prostředí pohybuji, začala mě zajímat hluší motivace žen ke čtení 

tohoto obsahu. Proč vůbec ženy čtou ženské online magazíny? Přináší jim to něco? Berou 

si rady k srdci, nebo jim spíše nedůvěřují? Ovlivňují je vůbec nějakým způsobem? V tomto 

momentě bych se mohla zaměřit na spoustu dílčích věcí, proto jsem se konkrétně rozhodla 

zajímat se o to, zda je informace získané na webu Blesk pro ženy nějak, nebo jestli vůbec, 

podle jejich názoru ovlivňují v každodenním životě. Dále se zaměřuji na to, proč vlastně 

ženské magazíny čtou, zda nacházejí rozdíly mezi tištěnými a webovými ženskými 

magazíny, a zda na webu Blesku pro ženy preferují videa, nebo psané články. Vše jsem 

zkoumala prostřednictvím rozhovorů a zajímal mě pohled samotných čtenářek. 

Magazíny určené pro ženy, jak tištěné, tak i webové, se mnohdy setkávají s kritikou. Ta se 

týká především toho, že jejich obsah je triviální, číst je je něco podřadného, ztráta času a 

prosazují jen „ideály krásy“, které ženy akorát tak frustrují. Nebo je pravda jinde a 

magazíny pro ženy se snaží ženy podporovat, nabídnout jim zajímavé informace do života 

a zároveň je i pobavit? Je tedy očima čtenářek čtení ženských magazínů, které se v mnoha 

případech zaměřují i na celebrity, něco podřadného, nestojící za zmínku? Jedná se jen o 

povrchní, méněcenné informace týkající se pořád těch stejných témat, které dokola 

upevňují genderové stereotypy? Nebo jsou pro čtenářky naopak přínosem a berou je jako 

důvěryhodný zdroj informací do života?  To jsem se snažila dozvědět prostřednictvím 

polosturkturovaných rozhovorů od pravidelných čtenářek Blesku pro ženy online, na které 

jsem svůj výzkum zaměřila. 

Webové lifestylové magazíny cílící na ženy se oproti tištěným protějškům příliš neliší. 

Skladbou témat jsou téměř identické, jako je to i u týdeníku Blesk pro ženy a webovým 

magazínem bleskprozeny.cz. Nespornou výhodu ale mají v interaktivnosti se čtenářkami 

prostřednictvím sociálních sítí nebo diskuzí pod články a aktuálností těch nejnovějších a 

nejžhavějších informací. Velké množství internetových magazínů cílících na ženy je, 



7 
 

předpokládám, nepopiratelným důkazem o zájem ze strany čtenářek, protože většinu 

internetových magazínů drží při životě právě jejich čtenáři.  

V teoretické části práce představím teoretické ukotvení oblastí, ve kterých se můj výzkum 

pohyboval. Kromě mediální teorie týkající se masových, a konkrétně nových médií, 

publika a účinku médií jsem se opírala o knihu o knihu Anny Yates-Gough, výzkum Janice 

Radway, Naomi Wolf a Davida Gauntletta, jehož prostřednictvím si může čtenář udělat 

obrázek o tom, proč se ženy uchylují k četbě takovéhoto formátu, jak to na ně může 

působit a jak se měnil pohled na tento typ periodik.  Jaký názor na to mělo oproti tomu 

mnou zpovídaných 13 informantek, se čtenář dozví v kapitole Ženské webové magazíny 

očima čtenářek, kde prezentuji výsledky vyvozené z dat sesbíraných pomocí rozhovorů. 
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1 Teoretická část 

Teoretická část práce má za úkol čtenáři představit stěžejní pojmy týkající se médií, účinků 

médií, koncepce pojímání publika a teorii kódování a dekódování. Druhá část je blíže 

zaměřena na ženy a ženské magazíny, jak je ženy vnímají na základě provedených studií, 

jaký vliv mohou na ženy mít a jak se měnil pohled na tento typ periodika. V neposlední 

řadě představím čtenáři Blesk pro ženy online, a jaká témata svým čtenářům nabízí. 

 

1.1 Masová média  
 

Internetový ženský magazín spadá pod kategorii masových médií. Těmi označujeme 

periodický tisk, vysílání rozhlasu a televize, ale také sdělení dostupná na internetu. Jejich 

charakteristikou je, že oslovují neomezeně velké množství lidí, poskytují jim obsah, který 

pro ně je z nějakého důvodu použitelný, a podmínkou jejich existence je do velké míry 

podmíněna na zájmu samotných uživatelů (Jirák a Köpplová, 2015). 

Konkrétněji bych ženské online magazíny zařadila pod média nová. Tento termín označuje 

taková média, které k přenosu sdělení nebo uchování informací využívají počítačové 

technologie. Mezi jejich funkce patří např. interaktivita, síťovost, multimedialita a globální 

dostupnost (Reifová a kol. 2004).  

Média nenabízejí jen zábavu, ale rovněž poskytují a formují velké množství informací, 

podle nichž dennodenně jednáme (Giddens, 2013, s. 711). Odráží sociální realitu, ale 

zároveň jsou jejími tvůrci (Hašková, 2006). Masová média můžeme označit jako 

společenskou instituci, která do našeho života dodává sdělení různého druhu. Podávají 

svědectví o událostech, přesvědčují o správnosti určitého chování, pomáhají vyjasňovat 

informace, jsou zdrojem zábavy a také vzdělání.  

Charakteristikou naší současné doby médií by mohlo být propojení jakýchkoliv informací, 

i vážných, se zábavou. Podle Markéty Pravdové (Naše řeč, 2003) je naše epocha mnoha 

mediálními teoretik nazývána „věkem zábavy“. Marshall McLuhan (2000, s.254) tvrdil už 

v roce 1962, že dichotomie mezi informací a zábavou skončila. Nyní to v praxi můžeme 

pozorovat více než kdy dřív, a to i na webových magazínech.  

Dalším důležitým rysem masových médií je to, že mediální definice reality se míchá 
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dohromady se sociální, hranice mezi mediálními a nemediálními aktivitami se vymazávají. 

Tento proces je označován jako amalgamizace. Média už jen svou samotnou existencí 

vyvolávají sociální změnu. Kritika na ně padá ale z pohledu toho, že oslabují tradiční 

kulturní projevy a podporují masovou spotřebu unifikovaného zboží, které je produkováno 

a zprostředkováváno masově a rovněž také kvůli tomu, že hranice mezi vzděláním a 

zábavou je téměř neviditelná, jak jsem poznamenala výše (Jirák a Köpplová, 2015).  

 

1.2 Účinky médií 
 

Vzhledem k tomu, že se zabývám otázkou vlivu ženského magazínu na jejich čtenářky, 

považuji za příhodné věnovat se v další podkapitole účinkům médií, v jakých podobách 

nás mohou v životě ovlivňovat a jak se pohled na to měnil v průřezu historií. 

Názor na to, jaké účinky média mají, se v průběhu 20. století výrazně proměnil. Ve 20- 30. 

letech 20. století převládalo přesvědčení, že publikum, které přijímá sdělení, je 

manipulovatelná masa a nebralo se v potaz to, že by si sdělení mohlo vyložit jinak, než je 

vysíláno. Tento pohled zastával Henry Lasswell a média byla považována za velmi mocná 

a dalekosáhlá. 

Druhá etapa trvá od konce 30. let do 60. let 20. století, v níž se zjišťuje, že na výslednou 

interpretaci sdělení mají vliv i další faktory. Významným posunem v chápání publika byla 

studie Josepha Klappera – The effect of mass communication, ve které dochází k závěru, že 

mediální sdělení je vždy limitováno daným sociálním kontextem osoby. Média už nejsou 

považovaná za tak dalekosáhlá. 

Třetí etapa trvá od 60.-70. let. Dochází zde k návratu k názoru silného vlivu médií. 

Zatímco v první etapě byly účinky považovány za přímé a krátkodobé, v této etapě se 

vědci soustřeďují na účinky nepřímé a dlouhodobé. Podstata tkví v tom, jak se 

prostřednictvím médií celkově kultivuje osobnost člověka. Média jsou od té doby chápána 

jako zprostředkovatele sociálních hodnot a norem. V souvislosti s touto etapou je možné 

zmínit například pojem „spirála mlčení", která vychází z předpokladu, že hlasitější skupina 

vždy překřičí tu slabší, dále pak „agenda setting“ (nastolování témat), což znamená 

záměrný, někdy však i nezáměrný vliv ze strany médií. Mediální tvůrci podle svého 
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uvážení rozhodují, která témata budou nastolena. Teorie se opírá o koncept „gatekeepingu“ 

– gatekeeper, neboli dveřník rozhoduje o tom, které zprávy vyšle do éteru a které nikoli. 

 Další důležitou teorií je pak také ještě ta Georga Gerbera (konec 60. let), který tvrdí, že 

všechna média, obzvláště pak televize, ovlivňují vnímání skutečnosti okolního světa a jde 

o kultivaci jak pozitivním, tak i negativním směrem. Významnou postavou tohoto období 

je Stuart Hall s jeho teorií Kódování a dekódování, které se věnuji níže. 

Poslední, čtvrtá etapa, trvá od 80. let do současnosti. Účinky médií jsou dlouhodobé a 

společenské. V jejích začátcích se vyvíjí teorie mediální konstrukce, což znamená, že 

média jsou považována za tvůrce předobrazů reality a je jim přikládána moc spoluvytvářet 

sociální realitu. Publikum si vytváří pohled na realitu právě tím, že konzumuje mediální 

obrazy. Objevují se náznaky konceptů aktivního publika oproti bezmocné mase, kterou lze 

manipulovat (Jirák a Köpplová, 2003).  

Média mají dopad jak na jedince, tak na celou společnost, ovlivňují naše postoje, názory, 

životní styl i naše rozhodování. Určit, do jaké míry nás ovlivňují média, je však poněkud 

ošemetné. To, jak média působí na jedince, se může případ od případu lišit podle toho, 

v jakém prostředí se tak děje. Tentýž mediální obsah či tatáž přítomnost média se může 

podílet na zcela odlišných (ba protichůdných) posunech ve stavu společnosti či rozpoložení 

jednotlivce (Jirák a Köpplová, 2015, s. 302). 

Těžké je totiž oddělit mediální komunikaci od jiných činností. Jedná se o snad 

nejkomplexnější sociálně-komunikační proces a z hlediska působení je velmi obtížné ho 

oddělit od dalších faktorů, které na jedince působí. Média jsou totiž vždy součástí 

celkového společenského kontextu. 

Existují dva přístupy k předpokládanému vlivu médií. První z nich je „účinkový“ přístup, 

neboli kultivační, který vychází z přenosového modelu komunikace. Staví na tom, že 

média jsou schopna vyvolat reakce a pěstovat jednání a názory příjemců. Oproti tomu stojí 

etnografický přístup, který bere v potaz aktivitu publika. Podle tohoto přístupu nemají vliv 

pouze média na publikum, ale i publikum na média, jedná se tedy o vzájemné ovlivňování 

(Jirák a Köpplová, 2015). 

Jirák a Köpplová (2015) představují několik účinků podle povahy reakce: 1. kognitivní – 

média nabízejí podněty k naučení, 2. formují naše postoje, názory, nebo je posilují (také 

např. předsudky), 3. citové účinky – ovlivňují naše momentální emocionální rozpoložení, 
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4. vyvolávají fyziologické reakce (napínavý příběh nám zvýší srdeční tep), 5. mohou měnit 

chování jedinců a 6. mají dopad na kulturní hodnoty, a to konstruktivní i destruktivní. 

Působení účinků můžeme vnímat na úrovni jednotlivce, sociálních skupin nebo 

společnosti. Mohou být krátkodobé, nebo naopak dlouhodobé, přímé, nepřímé, plánované 

a neplánované. Z pohledu formování společnosti médii se dělí jejich účinky na destruktivní 

a konstruktivní, jedná se o to, zda prosazují hodnoty, které společnost vnímá jako 

pozitivní, nebo naopak (Jirák a Köpplová, 2003). 

Etnografický pohled na vliv médií na společnost i jednotlivce je důležitým stanoviskem mé 

práce, protože se zajímám o to, jak obsahy ovlivňují čtenářky v jejich každodenní životě. 

Právě žurnalisté mohou podle Comana reorganizovat realitu, a to prostřednictvím svých 

diskurzů, což rozebírám v kapitole Ženy a ženské časopisy (Coman, 2005 in Jirák a 

Köpplová, 2015, změním na původní zdroj ještě). Média mohou některá témata 

trivializovat, nebo naopak potvrzovat. Ovlivňují to, o čem lidé mluví, přemýšlejí, a to tím, 

jaká témata zařazují do svého portfolia (Jirák a Köpplová, 2003). 

Existuje několik dopadů medializace na společnost podle Schulze (2004): extenze, 

substituce, amalgamizace a akomodace. Extenze znamená rozšíření přirozených 

komunikačních schopností člověka (rychlejší přenos informací, ovlivňování veřejného 

mínění ve velkém). Substitucí má na mysli to, že média mohou zcela, nebo jen z části, 

nahradit sociální instituce aktivity, a v důsledku toho mění jejich povahu (např. bulvární 

tisk začal nahrazovat získávání drbů od známých). Amalgamizace označuje fakt, že 

dochází k prolínání a smazávání hranic veřejné a soukromé sféry. Akomodací je myšleno 

přizpůsobování, konkrétně to znamená společenskou změnu. Jirák a Köpplová (2015) 

přidávají ještě k této čtveřici podíl médií na hegemonii. Média podporují velkou měrou 

postavení těch, kteří mají v rukou moc. Média tak mají podíl na stabilitě společnosti, na 

což můžeme nahlížet z několika stanovisek: média přispívají k hegemonii, poskytují únik a 

jsou nástrojem společenské kontroly.  

Díky médiím můžeme utíkat ze strastí každodenního života prostřednictvím senzačních 

zpráv, příběhů. Velká síla médií také spočívá ve schopnosti podsouvat čtenářům významy 

jako „přirozené“. To však u mnoha skutečností nemusí platit, protože se do nich promítají 

sociální nerovnosti a zájmy různých sociálních skupin, např. prezentace ženských a 

mužských rolí, ideálu krásy, genderové problematiky apod. (Jirák a Köpplová, 2015).  
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Jak působí ženské magazíny na své čtenářky a proč vlastně se ženy uchylují k tomuto 

druhu četby? Tomu se budu věnovat v následujících kapitolách. Nyní bych ale ještě 

představila pojem publikum, a konkrétně koncept aktivního publika, protože za takové by 

se čtenářky Blesku pro ženy daly považovat. 

1.3 Publikum 
 

Mediální publikum je množina individuí. V kontextu síťových médií bychom je ale mohli 

označit jako uživatele technologie, protože oni sami rozhodují o tom, co si přečtou nebo 

pustí. Toto publikum se vyvíjelo v několika fázích. První z nich bylo „elitní publikum“. 

Charakterizovala jej méně početná skupinka vzdělanějších jedinců ze společnosti. 

Následovalo masové publikum, které je charakteristické velkým počtem jedinců, 

anonymitou a velkou socio-kulturní diferenciací. Členy tohoto publika nespojuje jednota 

času a místa.  

Segmentované (fragmentizované) publikum znamená, že média se snaží cílit jen na určitou 

skupinu lidí, nikoliv na celou populaci, jak tomu napovídá koncepce masového publika. 

Specializované publikum spadá do doby vývoje elitního publika a souvisí s odborným 

zájmem (cílí na ně např. odborné a vědecké časopisy). 

Poslední fází ve vývoji publika je interaktivní publikum, to je spojené s nástupem síťových 

médií. Role příjemce není už tak vyhraněná, protože jedinec má možnost volby co si 

přečíst, poslouchat, a může se i podílet na tvorbě daného obsahu. Uživatel se může pomocí 

hyperlinků dostat na internetu v podstatě kamkoli a sám si tvořit konečný produkt. Toto 

publikum je fragmentizované, nesourodé a je interaktivní, co se týče možnosti neustále 

mediální výstup pozměňovat (Jirák a Köpplová, 2015). 

 Tyto fáze vývoje publika ale nestřídaly jedna druhou, spíše se dá říct, že v současné době 

koexistují vedle sebe. Na jejich proměnách se podílely společenské a kulturní změny a také 

technologický vývoj médií.   

Co se týče pojetí publika, existují dva různé přístupy. První z nich chápe publikum jako 

pasivní masu lidí, která je vysílaným sdělením vždy zasažena. Vychází z přenosového 

modelu komunikace a publikum vidí jako oběť manipulace médií (Reifová, 2004). Je 

historicky starší a v současnosti bychom se s tímto přístupem mohli setkat v případě 

reklamních agentur.  
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Druhé pojetí vnímá publikum jako aktivní součást mediální komunikace (Jirák a Köpplová, 

2015, s. 208). Jednotliví členové publika si sami podle svých preferencí vybírají z nabídky 

obsahů to, co je zajímá a podle svých potřeb a možností s ním nakládají a interpretují. 

Tento přístup se formoval v kontextu konstitutivního nebo etnografického pohledu na 

komunikaci a publikum chápe do jisté míry jako svobodné. Charakteristické pro něj je to, 

že získané informace si dotyčný jedinec přetváří, a tím může v podstatě „ničit“ záměr 

redaktorů. Tento pohled na publikum přišel s etnografickým či lingvistickým obratem 

zhruba v 80. letech minulého století a publikum se začalo vnímat více jako soubor 

individuí, kteří aktivně nakládají s přijímaným obsahem. Frank Biocca představuje pět 

základních typů aktivity:  

1. Selektivita, 2. utilitarismus, 3. intencionalita, 4. kritický odstup a 5. vztaženost. 

Selektivností je myšlena schopnost volit mezi různými mediálními obsahy či samotnými 

médií. S ní souvisí další aktivita, utilitarismus, který vychází z rozumové a motivované 

volby, jež slibuje určitý zisk, uspokojení určité potřeby (Reifová, 2004, s.198). 

S aktivitou je spojováno intencionální, záměrné zpracování informací, které umožňuje činit 

vědomá rozhodnutí (Reifová, 2004, s.198). Rovněž je s ní spojován postoj kritického 

odstupu od přijímaných informací. Vztažeností Biocca charakterizuje stav emocionální 

pohlcení mediálními obsahy (např. identifikace s hrdinou příběhu) (Reifová, 2004). 

Tento pohled opouští makroperspektivu a zaměřuje se na sledování jedince, či menší 

skupinky. Zjištění, že výběr médií a způsob, jakým s nimi uživatele pak nakládají, je 

výsledkem aktivního přístupu, obrátilo pozornost na to, co tyto uživatele motivuje 

k užívání médií.  

Původ publika může být různý: Publikum může být sociální skupinou, které když médium 

osloví, se stane publikem, anebo médium nabízí obsah, který si jednotlivý lidé vyberou, a 

stanou se publikem. Publikum jako sociální skupina je spojeno určitou formou 

identifikace, potřebou se vyjádřit k nějakému problému.  Médii iniciovaná publika jsou 

publika vzniklá kolem nějakého obsahu, které médium nabízí, např. fanoušci sportu, 

čtenáři Reflexu nebo čtenářky Blesku pro ženy. Podle Jiráka a Köpplové (2015) je tento 

druh publika určen:  
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1. Konkrétním mediálním produktem (filmem, pořadem, deníkem), 2. konkrétním 

typem produktu (časopis o psech, o motorkách…), 3. charakteristickými 

sociodemografickými rysy (věk, pohlaví, vzdělání…) (Burton, 2001). 

Ve 40. letech 20. století provedli Herta Herzogová a Bernard Berelson několik výzkumů a 

výsledkem byla „teorie užití a uspokojení“, která měla výrazný dopad na vnímání aktivity 

publika. Představuje to, že člověk si může aktivně vybírat sdělení podle svého uvážení, 

zájmů a potřeb a stejně tak s nimi i nakládat (Jirák a Köpplová, 2015). McQuail, Brown a 

Brumler (1972) formulovali čtyři kategorie potřeb, které média mají schopnost uspokojit: 

1. rozptýlení, únik, 2. podporu osobních vztahů, 3. podporu vědomí vlastní totožnosti a 4. 

kontrolu nebo potvrzení vlastních úsudků o světě.   

Kritici této teorie upozorňují ale na to, že i sama média mohou některé potřeby samy 

vyvolávat, aktivita pramení nejen z publika, ale i z média, nezabývá se tím, co se děje, 

když nedojde k uspokojení potřeb, a nevšímá si toho, za jakých podmínek dochází 

k určitým interpretacím obsahů. Základ koncepci aktivního publika položila 

birminghamská škola a především pak Stuart Hall (Jirák a Köpplová, 2015). 

 

1.4 Teorie Stuarta Halla 
 

Teorie kódování a dekódování představená Stuartem Hallem byla předzvěstí 

etnografického obratu ve studiu médií, čili začátku vnímání publika jako aktivního. 

Hall a jeho kolegové kladli důraz na text, a jakým způsobem je do něho zakódován 

význam jeho podavatelem, a jakým způsobem si ho poté publikum vykládá. Zastávali 

názor, že určité sociální skupiny si do mediální komunikace vnášejí nějakou svou vlastní 

sdílenou zkušenost (Jirák a Köpplová,2015,s. 225). Původci sdělení do něj vkládají 

dominantní ideologie příslušné kultury a jejich cílem je, aby publikum přijalo ten jejich 

preferovaný význam. Výsledná sdělení ale bývají, co se týče významu, mnohoznačná a 

není tudíž pravidlem, že publikum zamýšlený význam přijme. Podle Halla je publikum 

schopno odhalit vepsanou ideologii ve sdělení a přečíst ho různými způsoby. Proces 

dekódování může přitom být ovlivněn několika faktory, a to sociokulturními, politickými, 

osobními, přičemž Hall vyzdvihuje genderové, třídní a rasové aspekty. Na to, jak si 
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vyložíme dané sdělení, má tedy vliv mnoho faktorů, od našeho společenského postavení, 

životního stylu, přes vzdělání až k momentálnímu rozpoložení. 

Hallův model kódování a dekódování, jinak také příjmový model, předkládá tři typy 

dekódování: 

1. Preferované čtení: publikum přijme sdělní tak, jak bylo zamýšleno, 2. Dohodnuté 

čtení: publikum odhalí ideologii, ale vkládá do sdělení i vlastní významy, 3. 

Opoziční čtení: publikum odmítne ideologii a vytváří si vlastní interpretaci sdělení 

(Jirák a Köpplová, 2015). 

 

Hall nabízí pohled na média takový, že mají sice sílu do sdělení zakódovat nějaké sdělení, 

ale publikum má také tu moc to sdělení odmítnout a vyložit si informaci po svém (Jirák a 

Köpplová, 2003). 

Z tohoto modelu tedy podle Jiráka a Köpplové (2015) vyplývají tři závěry: 

1. Význam, který je do sdělení „vepsaný“ jeho původci, nemusí být totožný s významem, 

který si ze sdělení vyčte jeho uživatel. 

2. Publikum by se v tomto vztahu ke sdělení mohlo nazvat interpretačně aktivní. 

3. Jednotliví členové publika mohou se sdělením pracovat odlišně, ale většina z nich si je 

vědomo dominantního výkladu. 

 

To do jisté míry může vysvětlovat, jakým způsobem čtenářky přijímají informace, jak si je 

mohou interpretovat. Mou otázkou totiž je, zda je informace získané na Blesku pro ženy 

ovlivňují nějakým způsobem v každodenní životě.  
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1.5 Nová média 
 

Od obecnějšího začátku bych přešla ke konkrétnímu, a to k charakteristice nových médií, 

neboť jsou předmětem mého výzkumu. 

Nová média jsou označována také jako interaktivní (díky zvýšené interaktivitě mezi textem 

a jeho čtenářem), síťová nebo digitální. Jejich podstatou je to, že jsou v technologické 

rovině založena na digitálním kódování dat (Macek, 2013, s.19). Počátek jejich zkoumání 

můžeme datovat do šedesátých let 20. století (Macek, 2013). 

Digitální technologie jsou v současné době všudypřítomná a život bez nich si lze jen těžko 

představit. Nová média jsou specifická tím, že mezi vysílatelem a publikem není až taková 

distinkce, jako tomu bývalo v případě masových médií. Dalším rozdílem je to, že nejsou 

jednosměrným kanálem a umožňují aktivní vstup jedinců do veřejného prostoru. Ve své 

konkrétní podobě nová média nepředstavují hranici mezi veřejnou a soukromou sférou a 

zprostředkovávají interpersonální i skupinovou interakci. Charakterizuje je rovněž jejich 

mobilita, přenositelnost. Jedinci je mohou užívat jak pro domácí potřebu, ve svém volném 

čase, tak i v pracovní procesu. Nová média jsou sociálními aktéry současně užívána jako 

komunikační média i jako konzumované objekty (Macek, 2013, s. 133).  

Užití tohoto druhu médií je pro jedince každodenní rutinou, způsobem, jak udržovat 

kontakt se světem, kulturou, dalšími lidmi. Toto užívání pak může být charakterizováno 

jako aktivní konzumace, která je opakem pasivního přijímání informací (Macek, 2013). 

Média využívající počítačové sítě s sebou přinesla změny, které se podílely na proměně 

publika a jeho užívání médií. V první řadě díky přenosu digitalizovaného signálu se 

obrovsky zvětšila nabídka programů, kolem kterých se může publikum utvářet. Rozšířila 

se možnost volby konkrétních obsahů, času, kdy se mu věnuje a také platformy, které 

k přijímání sdělení využíváme (Jirák a Köpplová, 2015). 

V kontextu nových médií nastává potíž s označováním příjemců sdělení, zda se jedná o 

publikum či uživatele. Hranice mezi podavatelem a příjemcem sdělení není tak ostrá a 

mění se v širokou, nejistou mezihraniční zónu (Macek, 2013, s. 143). Nicméně v kontextu 

webových magazínů ale není těžké rozlišit mezi profesionály z řad redakce a publikem. 

Proměna v povaze médií, která přišla s novými médii, znamenala posun v užívání médií, 

které se místo občasného stalo permanentním, prostupujícím náš každodenní život 
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(Silverstone, 1994 in Macek, 2013). Díky novým možnostem sdílení, nahrávání a 

uchovávání zvukových souborů i textů se do velké míry změnila povaha masové 

komunikace umožňované právě síťovými médii. Jednotlivec si může sám vybrat, kdy si co 

pustí, přečte a tím byla oslabena jednolitost a souběh posluchačských či diváckých prožitků 

(Jirák a Köpplová, 2015, s. 219). 

Sdělení volně dostupná na internetu získala nadnárodní charakter, mají možnost oslovit 

nebývale velké množství lidí z různých zemí a kulturních prostředí. Důsledek síťových 

médií můžeme vidět v ještě větší fragmentizaci publika, které může interaktivněji nakládat 

se sděleními. Místo představy homogenní množiny příjemců se najednou nabízí představa 

nespočetného množství proměňujících se množin uživatelů (Jirák a Köpplová, 2015, s. 

219).  

 

V další části teoretického zakotvení se budu věnovat blíže ženským magazínům. 

 

1.6 Ženy a ženské magazíny 
 

Předmětem zkoumání mé bakalářské práce jsou internetové magazíny, a to konkrétně ty, 

které se zaměřují na ženy. Osvaldová (2004) definuje ženské periodika jako ta, které mají 

převážně ženskou čtenářskou obec. Mají rodovou vazbu a prezentují svým čtenářkám 

témata, které jsou považována za ženská: kosmetické rady, diety, vaření, cvičení, celebrity 

nebo módu. Poskytují ženám rady v oblasti sexuálního života, představují smutné, dojemné 

i šťastně končící příběhy ze života. Texty jsou charakteristické oslovováním čtenářek, 

expresivnějšími výrazy a redakce si mohou vytvářet vlastní interní jazyk. U všech těchto 

periodik, i jejich internetových protějšků, hraje velkou roli ve finančních zdrojích reklama. 

Jednotlivé tituly, jako např. Blesk pro ženy, OnaDnes, Cosmopolitan nebo Elle, se mohou 

lišit co do používaného slovníku, zpracováním témat, vzhledem (více nebo méně fotek) i 

mírou inzerce. Na českém trhu je výběr periodik i webových magazínů opravdu rozmanitý 

(Hašková, 2001). Může se jednat o týdeníky, které se ve většině případů zaměřují na 

celebrity, příběhy ze života a mají spíše zábavní charakter, čtrnáctideníky a měsíčníky, tzv. 

exkluzivní časopisy (Elle, Cosmopolitan, Harper´sBazaar).  

Köpplová (2005, s. 85) řadí ženské časopisy pod média masová, jejichž cílem je generovat 
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zisk tím, že utvářejí nejrůznější čtenářské skupiny definované vybranými 

sociodemografickými charakteristikami a životním stylem, a ty pak nabízejí inzerentům, 

jejichž produkce je na tyto skupiny zaměřená. 

Podle Köpplové (2005) prošly ženské magazíny velkou změnou, co se obsahu týče. Nová 

časopisecká kultura se vyznačuje trivializací jak obsahu, tak i jazyka a větší důraz je 

kladen na grafické zpracování a obrazové přílohy. Ženské časopisy ušly velký kus cesty ve 

způsobu zobrazování ženy. To se samozřejmě mění společně s realitou. Od domácí 

hospodyňky, přes pracující ženu za války, k ženě jako sexuálnímu objektu až 

k feministickým perspektivám (Tabery, 2007). Konkrétně v Blesku pro ženy online jsou 

témata velmi pestrá a nemyslím si, že by inklinovaly k genderovým stereotypům, spíše se 

je snaží bořit. 

Jak se moderní ženské magazíny liší od těch tradičních, ze starších dob? David Gauntlett 

(2008) zmiňuje jako největší odlišnost prezentování muže jako objektu. Zatímco 

v minulých dekádách byla žena středem objektivizace v mužských časopisech, nyní je 

tomu i naopak. Sexuální témata, která dříve byla tabu, jsou nyní dostupná ve velké míře.  

Příhodnou typologií pro ujasnění, co trh ženských magazínů nabízí, může být ta překládaná 

Hnízdilovou (2000), která ženské časopisy rozděluje na: a)exkluzivní (Cosmopolitan, Elle) 

b) tradiční (Vlasta, Květy) c) o zdravém životním stylu (Dieta, Blesk Zdraví), d) ženské 

časopisy zaměřující se na lásku a příběhy (Rytmus života, Chvilka pro tebe), které nabízejí 

především příběhy reálných žen, e) tituly určené pro specializované čtenářky (Burda). 

Jak se liší webové magazíny oproti tištěným periodikům? Mají výhodu toho, že čtenářky 

nemusí ve většině případů platit desítky až stovky korun, aby si mohly informace přečíst. 

Co se týče obsahu, je v podstatě stejný. Webové magazíny mají ale tu výhodu, že mohou 

čtenářkám nabízet i obsah ve formě videí, které jsou na těchto webech čím dál tím častější. 

Na tuto oblast jsem se také částečně zaměřila ve svém výzkumu. 

Jsou dostupné kdykoli je čtenářka připojena k internetu a nové informace jsou k dispozici 

denně. Jejich specifikem je jejich vyšší interaktivita. Na výsledném produktu má podíl i 

sám čtenář, protože může komunikovat s podavatelem. Existuje zde tudíž větší zpětná 

vazba. Propojení mezi tištěnými časopisy a jejich internetovými protějšky je zjevné. 

Mnoho tištěných periodik provozuje i svou internetovou verzi, stejně jako týdeník Blesk 

pro ženy a Bleskprozeny.cz (Jirák a Köpplová, 2003). 
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Náměty ženských časopisů jsou svým způsobem nadčasové a stále se opakují spolu 

s ročními obdobími (tipy na velikonoční výzdobu, vánoční pečení cukroví apod.) 

(Osvaldová, 2004). Najdeme v nich ale také jistou míru protikladnosti, co se týče témat 

článků. V dnešní době se objevují hojně články o tom, jak žít spokojený život, pozitivně 

myslet a cítit se dobře, ale vedle toho můžeme najít článek týkající se ideálů krásy. 

Celkově ale mají ženské magazíny v současnosti tón moderního feminismu, ženu 

představují jako asertivní, hledající úspěch v práci i ve vztazích, požadující právo jak na 

rovnost, tak i na potěšení (Gauntlett, 2008). A to platí i v obsahu Blesku pro ženy online. 

 

1.6.1 Proč je ženy čtou?  
 

Proč ženy ženské magazíny tak přitahují, když stále prosazují ty samé genderové 

stereotypy, hlavně na poli módy a kosmetiky? To, co z jejich obsahu dost explicitně a 

neúnavně vyplývá, je, že ženy všech věkových kategorií se musí úpěnlivě snažit vypadat 

co nejlépe podle společenských standardů. Po přečtení takových slov následují pocity 

frustrace, úzkosti, nespokojenosti se sebou samotnou… (Gauntlett, 2008).  

Navzdory tomu se ženské magazíny těší čím dál tím větší čtenosti, která stoupá především 

na internetových magazínech pro ženy (Netmonitor, 2016). Čtenářky je tudíž svým 

zájmem stále udržují při životě. Proč tak ženy jednají, bychom mohli vysvětlit 

prostřednictvím tří rozdílných výzkumů prezentovanými Janice Radway v 80. letech 20. 

století, americkou autorkou Naomi Wolf a Davidem Gauntlettem. 

Přestože je moje práce zaměřená na internetové ženské magazíny, studie Janice Radway 

z 80. let 20. století je pro výzkum relevantní, protože představuje důvod, proč se ženy 

uchylují ke čtení romancí, které jsou mnohdy kritizované a považované za 

neplnohodnotné, oddechové čtení, kterým jen ženy ztrácí čas, a podkopávají snahy 

feministek o zrovnoprávnění intelektuálních schopností žen. Ženské magazíny a weby jsou 

svou povahou blízké romancím. Mají odpočinkový a poučný charakter, nabízejí témata, 

která by se dala popsat jako ryze ženská: móda, kosmetika, diety, láska a vztahy, a při 

jejich čtení si žena také vyhrazuje čas pro sebe, pro relaxaci a uvolnění. 

Práce Janice Radway „Čtení romancí: Ženy, patriarchát a populární literatura“ (1984) do 

velké míry vysvětluje, proč ženy nacházejí potěšení ve čtení textů této povahy a významně 
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přispěla k rozvoji kulturálních studií (Oates-Indruchová, 2007). Obrat v důrazu na 

čtenářstvo místo textu je novátorskou metodologií, kterou založila právě Radway, přesto 

ale při svém výzkumu úplně nezavrhla analýzu textu. Z odpovědí zpovídaných žen ze 

Smithonu ve Spojených státech zjistila, že nacházejí zálibu spíše v samotném aktu čtení, 

než v obsahu daných příběhů. Pro čtenářky je čas strávený s knihou únikem před 

každodenní rutinou, akt vzdoru proti současnému stavu jejich života a prohlášením 

nezávislosti ve smyslu toho, že při čtení vnímají strávený čas jako svůj, ničím nerušený.  

Čtení tohoto žánru považovali za formu „dospělé konverzace“, kterou postrádaly, protože 

se musely starat o děti a domácnost. Čtení romancí tedy Radway vysvětluje jako 

„kompenzační fikci“, která ženám naplňuje psychologické potřeby, které v běžném životě 

zůstávají neuspokojeny. Dále se čtenářky často ztotožňují s hlavní hrdinkou a díky tomuto 

pocitu se stanou alespoň na chvíli v kolotoči dennodenních povinností středem pozornosti. 

Romantické příběhy tedy ženám kompenzují určitý druh emocionální deprivace a vytváří 

iluzi pohybu nebo změny (Radway, 1984). Domnívám se, že tento postoj může do jisté 

míry charakterizovat i to, proč ženy tak rády čtou ženské časopisy a weby. 

Americká autorka Naomi Wolf podotýká, že většina kritiků ženských časopisů se vysmívá 

triviálním problémům a tónu, jakým ženské časopisy tyto problémy řeší. Podle ní i ženy 

zastávají názor, že právě časopisy přenášejí ty nejhorší aspekty mýtu krásy (Wolf, 2005).  

Jejich čtenářky často při čtení znejišťují, protože v nich nacházejí potěšené smíchané 

s úzkostí. Své tvrzení dokládá výpovědí jedné ze zpovídaných žen: „Poskytují mi zvláštní 

směs očekávání a strachu, jakousi smíšenou euforii. Ano! To je ono! Můžu být lepší od 

tohoto okamžiku! Koukněte se na ni! Ale hned potom mám chuť vyhodit všechny moje šaty 

a obsah ledničky a říct svému příteli, aby mi už nikdy nevolal. Mám chuť spálit celý svůj 

život. Stydím se přiznat, že je čtu každý měsíc“ (Wolf, 2005, s.131). Daná žena se za čtení 

ženských magazínů v podstatě stydí a podle jejích slov je považuje za formu 

sebepoškozování. Wolfová také dochází k závěru, že ženy ke čtení ženských časopisů 

přitahuje „elektrizující pocit“ sounáležitosti k větší sociální skupině stejného smýšlení 

(Wolf, 2005). 

David Gauntlett ve své knize Media, Gender and Identity  (2008) prezentuje výsledky 

rozhovorů zaměřující se na to, co si čtenářky (z různých rozvinutých zemí) skutečně o 

ženských magazínech myslí. Při jejich čtení dle výpovědí cítí jakési „rozpolcené“ potěšení. 

Čtení magazínu si užívají, a čas od času se něco z článků naučí (jak se chovat nebo 
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vypadat, informace o zdraví, popkultuře atp.). Za ideální by ale určitě neoznačily, jak 

ženské magazínu ženu vykreslují. Z výpovědí žen vyplývá, že rady neberou doslovně a 

jsou pro ně spíše zábavou, pobavením v daném momentu, kdy si z časopisu vybírají ta 

témata, se kterými souhlasí nebo se ztotožňují, jako např. s tipy v oblasti módy. Přesto, že 

v reálném světě tyto čtenářky bojují proti genderovým stereotypům, při odpočinku rády 

utečou do fantazijního světa ženských magazínů. Jde o protipól reálného každodenního 

života plného stresu.  

 

1.6.2 Vliv ženských magazínů na ženy 
 

V této podkapitole bych chtěla stručně nastínit různé aspekty vlivu ženských magazínů na 

ženy, jelikož jejich vliv na čtenářky, v každodenní rovině, je předmětem mého zkoumání. 

Jak jsem už zmínila v kapitole Účinky médií, média, a tudíž konkrétně ženské weby, mají 

tu moc formovat postoje čtenáře, posilovat určité názory, nebo naopak některé oslabit. 

Svým výběrem témat dávají důraz na to, o čem se zrovna „mluví“, co je trendy a tak 

podobně. Pro ilustraci poslouží nadpis článku, který vyšel  tento duben: Oblečte se do 

barev jara: Vyzkoušejte světle růžovou. 

Hašková (2001) podotýká, že ženský časopis se snaží prezentovat své články jakoby 

z pohledu čtenářek, řešit problémy které je trápí, nebo dodávat odvahu prostřednictvím 

příběhů reálných žen. Z tohoto pohledu mají ženské weby vliv v kontextu potvrzování, či 

vyvracení názorů, předsudků (Jirák a Köpplová, 2015).  

Köpplová (2005) zastává názor, že čím dál tím více v časopisech převažují fotografie nad 

textem a ty působí na utváření hodnot a chování publika. Tím pádem klesá míra schopnosti 

publika kriticky přemýšlet a úroveň veřejného diskurzu se snižuje. Časopisy podle ní 

nenabízejí jen rady, ale v příbězích ze života, které prezentují na svých stránkách, navozují 

určité modely chování a stereotypů.  

Texty v novinách i na webových magazínech sledují určitý diskurz. Ten lze ve vztahu 

s médií chápat jako dobově a společensky podmíněné konvence spoluurčující průběh 

tvorby mediovaných sdělení a produktů mediálního průmyslu obecně a očekávání a 

zvyklosti spojené s jejich příjmem a užitím (Reifová, 2004 s. 47). Jeho charakteristikou je 

schopnost přenášet informace, které jsou ovlivňované stylizací autora i interpretací 
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příjemce. Jazyk je nositelem ideologie textu v novinářských článcích, přičemž autoři ji do 

nich buď vědomě, či nevědomě umisťují a recipienti ji stejným způsobem přijímají. 

Ideologií je v tomto případě myšlen soubor představ a hodnocení, který ovlivňuje naše 

chování, myšlení. Souvisí se sociálními skupinami, díky níž se v nich udržuje soudržnost a 

vyjadřuje jejich zájmy a postoje.  

Ideologie může být prezentována jak textem, tak i obrazem a zřetelnější je v publicistickém 

žánru oproti zpravodajskému. Vyplývá to z volnějšího úzu, co se týče užívaných 

jazykových prostředků, autor článku má mnohem větší prostor v expresi svých myšlenek. 

Kde je přítomen názor, tam se objevuje i ideologické zakotvení (Kadlecová, 2006, s. 64) 

Konkrétně v ženském magazínu, i online webu, jsou nositeli určité ideologie dané 

redaktorky (Kadlecová, 2006). 

Co se týče čtenářek, při rozpoznávání ideologie nejsou bezmocné, jak jsem představila 

v podkapitolách Účinky médií a Teorie Stuarta Halla. Proti vnucování ideologie jsou 

vybaveny vlastními zkušenostmi, které jim pomáhají ideologii rozšifrovat. Ideologie jsou 

totiž přítomné v každém diskurzu. Jazyková forma textu tedy formuje sociální realitu a ta 

závisí na kognici jednotlivých sociálních skupin – čtenářů, které si diskurz „vyrábí“ 

(Kadlecová, 2006, s. 64). 

Manipulovat se čtenářkami, vědomě či nevědomě, může kromě textu i obrazový materiál a 

inzerce. Ty se snaží ženu vykreslovat jako ideální, což může vést k depresím, pocitům 

méněcennosti nebo až k poruchám příjmu potravy.  Reklamy mohou ženu degradovat jen 

na pouhou věc, např. zobrazením jen části těla, bez hlavy (Kadlecová, 2006).  

Naomi Wolf podotýká, že časopisy jsou jedním z nejsilnějších faktorů, které mění roli ženy 

(Wolf, 2005, s. 133). Ženské časopisy představují ženskou masovou kulturu (populární 

kulturu). Na rozdíl od romantických příběhů se mění s tím, jak se mění i ženská realita. 

Wolf zastává stanovisko, že ženy jsou hluboce ovlivňované tím, jaké poselství jim jejich 

časopis přináší.  

Časopisy mají také tendenci ženy izolovat od sebe, poštvávat je proti sobě v soutěži o 

perfektního muže, kterého získají jen díky bezchybnému vzhledu – to má na svědomí 

mýtus krásy, který redakce ženských časopisů, potažmo jejich inzerenti, prosazují (Wolf, 

2005). 
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David Gauntlett ve své už zmiňované knize Media, Gender and Identity (2008) pojednává, 

jak se měnil názor na vliv ženských magazínů na ženy. Studie Angely McRobbie zkoumala 

v sedmdesátých letech minulého století časopis pro mladé slečny Jackie a jeho vliv na 

čtenářky. Ženské časopisy kritizovala za jejich stereotypně ženský a romantikou posedlý 

obsah, jehož ideologii čtenářky plně přijímaly bez jakéhokoli kritického myšlení. Později 

však s radostí přiznala, že se mýlila, protože její názor se podařil vyvrátit Elizabeth Frazer 

v roce 1987.  

Zjistila, že spíše než by čtenářky Jackie dané texty absorbovaly jako praktické rady, 

vysmívaly se jim a kritizovaly je a považovaly je za vykonstruovanou fikci. Tato studie, a 

mnohé další, ale nesmí vést k omylnému vyvození, že lidé nejsou ovlivněni texty, které 

čtou, jen proto, že je nějakým způsobem kritizují, podotýká Gauntlett (2008). Nevypovídá 

to nic o tom, proč by jimi nemohli být ovlivněni. Závěr, ke kterému došla Frazer, je ale 

také důležitý: vliv textů na čtenářky se nedá předpokládat, ani předpovídat. 

Gauntlett (2008), podobně jako Wolf, zastává názor, že kvůli magazínům se ženy cítí 

špatně. Jejich neustálé oslavování ideálu krásy a následně články týkající se rad, jak 

zhubnout a jak dosáhnout toho či onoho, v ženách mohou vyvolávat akorát tak pocit 

úzkosti, protože vědí, že toho „ideálu“ nebudou moci nikdy dosáhnout. 

Celou další kapitolou by pak byl vliv ženských časopisů na vnímání svého těla. Na 

negativním vnímání své postavy mohou mít časopisy vliv, ale nejsou tím hlavním 

spouštěčem. Dále se Gauntlett zabýval i vlivem, nebo zda vůbec nějaký je, ženských 

magazínu na identitu čtenářek. Některé z informantek odpověděly, že díky ženám 

prezentovaným v časopisu mají lepší pocit, protože doufají, že jednou se stanou takto 

úspěšnou ženou. Další ženy se zase naopak od představovaných identit distancovaly. 

Nakonec dochází k závěru, že ženské časopisy nabízí matoucí a vzájemně si odporující 

obsah. Přestože do velké míry nese pozitivní kontext prosazující asertivní, nezávislou ženu, 

ideály krásy jsou na těchto stránkách nevyhnutelné. Čtenářky přiznaly, že všechen obsah 

magazínu stejně neberou vážně, a vybírají si z něj jen to, co je zajímá. To částečně vyvrací 

teorie o bezmocném publiku, které podceňují schopnosti publika být selektivní a kritický. 

Neznamená to však, že by čtenáři nebyli vůbec nijak texty ovlivňováni. Časopisy formují 

naše smýšlení o sobě samém a prosazují určitý styl života. Kritika padající na tento typ 

periodik zní většinou z řad feministek, ale časopisy do svého obsahu zařadily nebo alespoň 

nějakým způsobem reagovaly na spoustu feministických myšlenek (Gauntlett, 2008). 



24 
 

Mezi médiem a čtenáři platí asymetrie. Původce a příjemce jsou odděleni, nespojuje je 

stejný prostor, ani čas, komunikace je jednostranná. Čtenář nemůže reagovat ihned, ačkoli 

u internetových médií se situace lepší prostřednictvím diskuzí pod článkem, kam může 

přispět kdokoli svým názorem či podnětem. Pomocí analýzy ideologie textu je možné 

zjistit, jakým způsobem text může ovlivňovat čtenářky, jestli mění nějak současný stav 

sociálních struktur či mocenských poměrů (Kadlecová, 2006). Já jsem však svůj pohled 

upřela přímo na čtenářky a jejich názor na to, jak je informace získané na stránkách 

ovlivňují v rovině každodenního života a proč vlastně ženské weby čtou. 

Proměny zkoumání ženských časopisů, jejich vlivu a pohled na ně shrnula také Anna 

Gough-Yates ve své knize Undestanding Women´sMagazines (2002).  

Zkoumání ženských časopisů iniciovaly mediální akademičky z řad feminismu. Většina 

feministických kritik týkající se médií (druhá vlna feminismu = druhá polovina 60. let) se 

shoduje v tom bodě, že média tohoto typu posilují genderové stereotypy a rovněž také 

nerovnoprávnost ve společnosti. Informace předkládané médii jsou pak podle této 

interpretace klíčové v konstrukci utlačujících ženských identit a jejich dalšího šíření. 

Média v tomto smyslu tedy chápaly jako nástroj k manipulaci, k prosazování kapitalismu a 

patriarchálního řádu (Hermes, 1997 in Gough-Yates, 2002). 

Předpoklady o manipulativní roli médií jsou patrné v mnoha studiích na toto téma, jak 

podotýká Gough-Yates (2002). Ve své knize ale zdůrazňuje jiné stanovisko, a to, že 

většina těchto feministických kritik opomíjí jeden důležitý aspekt. Sdělení těchto médií 

považovaly za jednoznačná, nepřipouštěly, že by informace, které magazíny poskytují, 

mohly prostřednictvím čtenářek dostávat alternativní význam podle toho, jak si je 

jednotlivé čtenářky přetváří.  

Tyto rané feministické studie spojovaly vliv mediálních sdělení se sebepojetím. Magazíny 

v druhé polovině minulého století podle nich svým čtenářkám předkládaly nereálný, 

nepravdivý a zkreslený obraz ženy, který podle Friedman (1963) a Tuchman (1978) 

podrýval skutečnou identitu žen. Tyto dvě autorky popsaly ženské magazíny jako zhoubné 

a odcizující, protože ženy poštvávají proti sobě a odcizují je jednak od sebe navzájem a i 

od sebe samých tím, že jim kradou jejich pravou identitu. 

V polovině osmdesátých let začaly feministky pohlížet na věc z jiné perspektivy, ke které 

je navedly postmoderní a postrukturalističtí teoretikové (hlavně Michel Foucault). Dřívější 

studie založené pouze na analýze textů zkritizovaly a argumentovaly tím, že významy 
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vyplývající ze ženských magazínů – nebo z jiné formy kultury – nejsou preexistujícími 

zprávami čekajícími na objevení. Jejich stanovisko se změnilo a významům vyplývajícím 

ze ženských magazínů už nepřisuzovaly pouze jednoznačný výklad. Ten je ovlivněn 

různými aspekty.  

Vztah významů vyplývajících z mediálních sdělení už byl najednou dialogický, braly 

v potaz i další proměnné, které ho mohou ovlivnit nebo utvářet. Otázkou najednou bylo, 

jakým způsobem konkrétní čtenáři dávají ženským magazínům význam v rovině 

specifických sociálních a kulturních kontextů. Holanďanka Joke Hermes toto označila jako 

významný etnografický obrat ve vnímání publika v kontextu médií a kulturálních studií 

(Hermes, 1997 in Gough-Yates, 2002). Právě Joke Hermes se zaměřila na to, jak si 

čtenářky ženských magazínů přetvářejí jejich obsah. 

Od analýzy textu přešla k tomu, aby čtenářky mluvily sami za sebe. Hledala cestu mezi 

analýzou textu a jeho významem, který mu přisuzovaly samy čtenářky. Ve svém výzkumu 

z roku 1995 zkoumala, co čtení ženských magazínů ženám přináší za potěšení. 

Z provedených rozhovorů zjistila, že dotazované ženy měly jen málo co říct o samotném 

magazínu, spíše mluvily o tom, jak jeho čtení zapadá do jejich každodenní rutiny. 

Významy, které mu přisuzovaly, byly do velké míry nezávislé na textu a časopis pro ně byl 

spíše nástrojem jak utéct z reality do světa fantazie a formování jejich „nového já“.  

Závěrem tedy bylo, že magazíny nemají žádný význam, pokud se zkoumají mimo kontext 

každodenního života jejich čtenářů. Magazíny pro ženy nejsou důležité primárně jen 

z hlediska informací obsažených v textech, ale díky své povaze pro ně představují 

možnost, jak vyplnit volný čas (Gough-Yates, 2002). 

 Tento koncept je v kontextu mé bakalářské práce klíčový, neboť z něho vycházím. Ptám 

se po tom, „jak“ ovlivňují v každodenní životě, jak si dané informace přetváří, nebo 

užívají, a co pro ně čtení těchto magazínů znamená. 

Větou, která by shrnula tuto podkapitolu, by mohla být: Tyto časopisy spoluvytvářejí 

pohled ženy na sebe samu i pohled společnosti na ženu (Ferguson, 1985, přebal). 
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1.7 Blesk pro ženy online 
 

Tištěná verze týdeníku Blesk pro ženy vychází už od roku 2004 pod vydavatelstvím Czech 

News Center. Jeho online verze je představena takto: 

Destinace pro vše, co souvisí s ženami a tím, co je zajímá. Krása, móda, zdraví, bydlení, 

děti, rodina, recepty - to vše ve formě zpravodajství, příběhů, fotogalerií, videí atd. 

Webový magazín se neustále rozšiřuje a v současnosti pod něj patří i web Super mámy, 

zaměřující se na mateřství, specializovaný web Jak zhubnout, nabízející rady z oblasti 

zdravého životního stylu, Recepty, Hobby a Horoskopy. Pro své čtenářky se snaží být 

„kamarádkou“, jak praví i podnadpis: „Blesk pro ženy – vaše skvělá kamarádka“. Denně 

své čtenářky zásobuje novými články v rubrikách: Video, Trendy, Horoskopy, VIP, 

Příběhy, Láska a vztahy, Rodina, Jak zhubnout, Zdraví, Recepty, Volný čas a Hobby. 

Objevují se zde tedy témata týkající se diety, vaření, úklidu, vztahů a lásky, módy, krásy, 

zdraví, zdravého životního stylu, příběhy ze života, novinky ze světa celebrit. Výjimkou 

nejsou ale také kontroverznější témata z oblasti sexu. Čtenářky mají k dispozici i 

audiovizuální obsah ve formě videí, např. vaření, cvičení, rozhovory se slavnými tvářemi, 

testování kosmetiky či módní videa. Se čtenářkami Blesk pro ženy komunikuje i 

prostřednictvím sociálních sítí, hlavně přes Facebook a Instagram. 

Stránky bleskprozeny.cz denně navštíví okolo 40 – 50 tisíc uživatelů a v celkové 

návštěvnosti se mezi internetovými ženskými magazíny na českém trhu řadí na druhé až 

třetí místo. Nejvíce navštěvovaným ženským magazínem je prozeny.cz, kde se návštěvnost 

šplhá až k 400 tisícům denně. Čtenost těchto magazínů v celkovém ročním průřezu stoupá, 

z čehož lze vyvodit, že oslovují čím dál tím větší počet žen (Netmonitor, 2016). 
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2 Praktická část 

V předchozí části jsem teoreticky ukotvila pojmy, se kterými budu pracovat v praktické 

části. Praktická část se zaměřuje na zvolenou metodologii výzkumu, a to konkrétně na 

upřesnění cíle výzkumu a jeho strategii, co předcházelo realizaci, jak probíhal výběr 

vzorku a samotný rozhovor. V poslední části se čtenář dozví výsledky výzkumu.  

 

2.1 Metodologie výzkumu  
 

2.1.1  Výzkumný problém, výzkumné otázky   
 

Webové magazíny cílící na ženské publikum jsou oproti svým tištěným protějškům 

snadněji a rychleji dostupné, většina je jich zdarma, což je kompenzováno velkou 

přítomností reklamy, rychleji mohou reagovat na nejnovější události a nabízí svým 

čtenářům i audiovizuální obsah ve formě videí. Cílem práce je získat hlubší vhled do toho, 

jak na ženy tento typ médií působí, a to konkrétně, zda informace získané na stránkách 

ovlivňují jejich každodenní život. To vše z pohledu samotných čtenářek. 

Prvním krokem ve výzkumu bylo stanovení výzkumných otázek: 

Ovlivňuje obsah webového magazínu Blesk pro ženy z pohledu čtenářek nějakým způsobem 

jejich každodenní život? 

Proč ženy čtou Blesk pro ženy online, potažmo další ženské webové magazíny? 

Vnímají čtenářky nějaký rozdíl mezi tištěnými a webovými ženskými magazíny? 

Zajímají čtenářky Blesku pro ženy online na webu více videa, nebo psané články? 
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2.1.2 Strategie výzkumu 
 

Mým cílem bylo získat hlubší vhled do toho, zda podle čtenářek ženské online magazíny 

ovlivňují jejich každodenní život a proč je vlastně čtou, a k tomu by podle mého názoru 

dotazníkové šetření s nabízenými odpověďmi nevyhovovalo, proto by byla i strategie 

kvantitativního výzkumu v tomto případě špatná. 

Výzkum není zacílen na vyvrácení nebo potvrzení hypotéz a ani se nesnaží o získání 

plošných statistických dat ohledně určité skupiny lidí. Zajímaly mě konkrétní názory 

jednotlivých žen na mé výzkumné otázky. Proto je východiskem kvalitativní výzkum, 

který si klade za úkol podle Dismana (2002, s. 285) odkrýt význam podkládaný sdělováním 

informací. 

Kvalitativní a kvantitativní výzkum se liší hlavně v perspektivě, se kterou na zkoumaný 

problém/jev nahlíží. Kvantitativní vychází z novopozitivismu, kvalitativní přístup je 

interpretativní. Kvantitativní výzkum se pohybuje v makroperspektivě a jeho 

prostřednictvím lze získat omezené informace o velkém počtu jedinců. Kvalitativní je 

charakteristický mikrorovinou, zaměřuje se na konkrétní případy, jedince, a jeho snahou je 

získat co nejdetailnější popis, tedy mnoho informací o malém počtu jedinců. Z tohoto 

důvodu je pro můj výzkum relevantní kvalitativní přístup. (Sedláková, 2015). 

Cílem je především porozumět danému problému a k tomu v mém případě poslouží 

metoda polostrukturovaného interview/ rozhovoru. Jejím prostřednictvím se mi podařilo 

získat názory jednotlivých informantek, na jejichž základě jsem mohla vyvodit obecnější 

závěry, které jsou podrobně rozebrané v kapitole Výsledky výzkumu. 

 

2.1.3 Metoda výzkumu 
 

Charakteristika rozhovoru - interview 

Disman (2002, s. 124) metodu rozhovoru využívanou v kvalitativním výzkumu definuje 

takto: 

„Vyžadované informace jsou získávány v přímé interakci s respondentem. Rozhovor může 

být prováděn tváří v tvář nebo telefonicky.“ 



29 
 

Sedláková (2015) představuje čtyři typy rozhovorů: standardizovaný, strukturovaný, 

polostrukturovaný a hloubkový rozhovor. 

 Já jsem si pro svůj výzkum vybrala metodu polostrukturovaného rozhovoru neboli 

rozhovor s návodem. Při takovémto rozhovoru nemá výzkumník pevně připravené otázky, 

ale pouze jejich stručný soupis, který mu pomáhá rozhovor vést. Dá se říct, že informanti 

spoluutváří výzkum, protože výzkumník svými otázkami reaguje na to, jak dotazovaný 

odpověděl na předchozí otázku. (Disman, 2002). Jedná se o flexibilnější formu, kdy další 

otázky mohou vyplynout z kontextu nebo momentálního rozpoložení dotazovaného, a tím 

zajistit celkově lepší výsledek rozhovoru.  

Otázky jsem si rozdělila do několika okruhů: vliv obsahu ženských webů na čtenářky, proč 

ženské weby vůbec čtou, zda pro ně existuje rozdíl mezi tištěným a webovým ženských 

magazínem, a zda sledují na webu videa.  

Dá se vůbec dojít k cíli mého výzkumu pomocí polostrukturovaného rozhovoru? Jelikož se 

mi jedná o názory jednotlivých čtenářek, prostřednictvím rozhovorů je získám asi 

nejsnadněji. Do jaké míry však budou informantky upřímné, nebo si vliv webu uvědomují, 

to zcela ovlivnit nemohu. Podpořit to samozřejmě mohu příhodným výběrem místa 

rozhovoru, anonymizací interview. Zda se informacemi získanými na webu Blesk pro ženy 

řídí v každodenním životě, by se možná dalo ještě zkoumat zúčastněním pozorování, ale 

domnívám se, že má společnost by byla rušivým elementem a výpovědní hodnota tudíž 

skoro žádná. Proto si myslím, že metoda rozhovoru je v mém případě nejlepší volbou.  

  

2.1.4 Výběr vzorku  
 

Dalším klíčovým krokem bylo vybrání informantek. V kontextu mediálních studií lze 

vzorek vybírat náhodně nebo záměrně. V mém případě bylo správnou volbou vybrat 

vzorek záměrně, cíleně, protože jsem hledala pravidelné čtenářky Blesku pro ženy online. 

Tato metoda výběru zkoumaných osob neumožňuje aplikování výsledku na širší populaci, 

ale dává se důraz na to, aby co nejlépe reprezentoval zkoumaný jev (Sedláková,2015). 

Mou cílovou skupinou byly pravidelné čtenářky webu Blesk pro ženy. V dnešní době 

internetu není příliš těžké sehnat určitou skupinu lidí, zvláště za pomoci sociální sítě 

Facebook. Blesk pro ženy má, tak jako téměř každý další magazín, svou fanouškovskou 
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stránku na Facebooku, kde může udržovat kontakt se svými pravidelnými čtenářkami, šířit 

své články dál, a tím se dostat do podvědomí většímu počtu lidí. Prostřednictvím této 

stránky jsem zveřejnila prosbu, zda by 15-20 žen z řad pravidelných čtenářek tohoto webu 

bylo ochotných mi poskytnout rozhovor. Uvedla jsem, na jaké téma se bude soustředit a 

k jakému účelu bude sloužit. 

Výzkumná osoba může hledat cílovou skupinu vyznačující se homogenitou, nebo 

heterogenitou (Sedláková, 2015). Protože neexistuje typická čtenářka tohoto webu, na 

věku, vzdělání, ani na dalších odlišnostech čtenářek mi nezáleželo. Denně web navštíví 

celé spektrum různých žen, z různého prostředí a různého věku a web sám o sobě necílí jen 

na určitou skupinu. Dle posledního průzkumu web oslovuje tři kategorie žen: 

1) Ženy ve věku do 29 let činí 27 % 2) Ženy ve věku od 30-49 let činí 39 % a 3) Ženy 

od 50 let a více činí 34 % z návštěvnosti (Czech News Center, 2014) 

Jak je vidět, opravdu se nejedná o homogenní skupinu, a proto by nebylo podle mě 

správné, zaměřit se pouze jen na jednu věkovou kategorii. Jedinou podmínkou bylo, aby 

Blesk pro ženy online dotyčná žena četla pravidelně. 

Důležité je mít na paměti, že data získaná na základě záměrného výběru vzorku jsou vždy 

omezená, nedají se aplikovat na celou populaci, proto je třeba přesně vymezit, ke komu je 

možné výsledky vztahovat (Sedláková, 2015). Zobecňování závěrů by tedy bylo v mém 

případě velkou chybou. 

Na mou prosbu na Facebooku se však žádná žena nepřihlásila, a proto jsem musela 

přistoupit k výběru vzorku metodou sněhové koule: 

Volba dalších případů na základě doporučení již zkoumaných jedinců (Patton, 1990 in 

Hendl, 2005, s. 154).  

Mezi svými známými jsem se snažila najít ženu, která pravidelně čte Blesk pro ženy, a ta 

mi doporučila další její známé. Ve výsledku jsem musela oslovit i další ženy ze svého 

okolí, protože metoda sněhové koule nefungovala tak dobře, jak jsem předpokládala. 

Několik žen nakonec odmítlo účast ve výzkumu. Výsledný počet zkoumaných 

pravidelných čtenářek Blesku pro ženy byl třináct. 

Třináctka vybraných žen byla věkovým průřezem téměř všech skupin, které na tento web 

chodí. Z tohoto pohledu jsem byla s výběrem spokojena, ačkoli se mi nepodařilo sehnat 
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žádnou informantku ze třetí skupiny, od 50 let a více. Mou nejstarší informantkou byla 

46letá Lucie.  

 

2.1.5 Příprava a průběh rozhovoru 
 

Jak by měl takový ideální rozhovor probíhat? Přesný návod neexistuje, ale abychom došli 

ke zdárnému konci, je potřeba se držet jistých zásad. Jak podotýká Hendl, před začátkem 

rozhovoru, nebo v jeho průběhu, je třeba udělat několik zásadních rozhodnutí (Hendl, 

2005). Kvůli tomu, že jsem zvolila metodu polostrukturovaného rozhovoru, nemusela jsem 

všechna rozhodnutí činit před jeho zahájením. Měla jsem prostor během rozhovoru 

improvizovat a bezprostředně reagovat na odpovědi informanta. 

První dojem je velice důležitý, a proto je podstatné dbát na to, aby atmosféra byla příjemná 

už od začátku. Dále je důležité informantovi předložit k podepsání informovaný souhlas, 

kde ho touto formou výzkumník informuje o účelu rozhovoru, o možnosti neodpovídat na 

otázky, které zodpovídat nechce, a kdykoli rozhovor ukončit, a že data budou zpracována 

jako anonymní. Před začátkem rozhovoru je ještě nutné získat souhlas s pořízením 

záznamu. (Sedláková, 2015).  

Co se týče otázek v kvalitativním výzkumu, měly by mít jasné znění, být neutrální a 

citlivé. Jejich samotná formulace by neměla napovídat nebo nějakým způsobem ovlivnit 

dotazovaného (Hendl, 2005). 

Dále je důležité se při formulaci otázek sám sebe ptát, zda daná otázka koresponduje 

s naším výzkumným problémem, zda bude pro naše informanty srozumitelná, nebo 

naopak, aby pro něj/ni nebylo nepříjemné na ni odpovídat (Disman, 2002). Tazatel by 

neměl na informátora tlačit, brát ho za slovo a nedávat mu dostatek prostoru pro vyjádření 

názoru. Dalším faktorem je také délka rozhovoru, který by neměl být zbytečně moc 

dlouhý, a samotná osobnost tazatele (Sedláková, 2015). 

Tazatel by měl u dotazujícího udržovat motivaci v odpovídání a dobrý pocit z rozhovoru, 

ale zároveň by neměl svým chováním ovlivnit jeho odpovědi (Hendl, 2005). Najít tu 

správnou hranici tudíž není jednoduché. Také jsem se snažila nezastávat nadřazený postoj 

ve vztahu k dotazované ženě a snažila jsem se navodit uvolněnou a přátelskou atmosféru. 
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Otázky, které jsem zahrnula do rozhovoru, vyplynuly z připravených výzkumných otázek. 

Otázky se dělí na primární a sekundární, neboli sondážní, které výzkumník pokládá 

v kontextu rozhovoru. Mohou pomoci ujasnit otázku, odpovědi, doptat se na případné 

nejasnosti či shrnout dosavadní získané informace pro lepší orientaci. Zpravidla se začíná 

těmi obecnějšími, lehčími otázkami, při kterých se informant snadněji rozmluví, než u 

takových, které jsou nějakým způsobem citlivé (Sedláková, 2015). 

Klíčem k úspěchu je také dobře rozumět tématice, o které se chci s respondentkou bavit, 

což v mém případě, troufám si tvrdit, platí. V prostředí ženského online magazínu se 

pohybuji už čtvrtým rokem a dále mi v některých bodech pomohlo ujasnit věci teoretické 

ukotvení, které jsem prezentovala v Teoretické části. 

Místo konání rozhovoru jsem vždy domluvila s danou informantkou, dvanáct z nich se 

odehrálo tváří v tvář, jeden po telefonu.  Z mého pohledu byl pro mě i pro informantku 

příjemnější osobní setkání, kdy se mi zdálo, že mi byly ochotné sdělit více věcí, více se 

rozmluvit, než jen po telefonu. Také jsem mohla pozorovat jejich mimiku, gestikulaci, 

která může, ale také nemusí, vypovídat o spoustě věcí. Po konci setkání jsem si vždy 

v kostce shrnula celkový názor informantky a zapsala si všechny nejrůznější věci, které mě 

během schůzky napadly. 

Snažila jsem se rozhovor zahájit otázkou, která by v informantovi nevzbuzovala žádné 

protichůdné pocity nebo stud. Začala jsem tedy obecnou otázkou, jaké další magazíny 

kromě Blesku pro ženy online na webu čte. Myslím, že díky tomu byly informantky i 

otevřenější, protože cítily, že je nijak nehodnotím, neodsuzuji. Musím však podotknout, že 

nepřistupuji k ženským magazínům s předsudkem, že se jedná o čtení, za které se je třeba 

stydět. Tento pohled nebyl ani předmětem mého výzkumu. 

Příliš často se mi nestávalo, že bych musela otázku reformulovat, jejich znění bylo pro 

informantky jasné. Ve dvou případech jsem musela pokládat více prohlubujících otázek, 

protože se vyjadřovaly zkráceně, heslovitě, občas nevěděly, co otázkou přesně myslím. 

Naopak u dalších čtyřech jsem neměla s otázkami problém a své odpovědi rozvíjely i bez 

mého pobízení. Myslím však, že se mi povedlo udržet během rozhovoru příjemnou 

atmosféru. Jeden rozhovor trval cca 20 minut. 
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2.1.6 Analytické postupy 
 

Všechny operace výzkumu je nutné provádět co nejméně odděleně, to znamená 

shromažďování dat, výběr vzorku jedinců, analýza, interpretace a redukce dat a 

stanovování závěrů (Disman, 2002). Sice na začátku neznám, nebo ani nemohu 

předpokládat, co ze sesbíraných dat vyplyne, ale některé náznaky se formují už během 

sběru dat. Proto je třeba dávat pozor, aby nějaký aspekt člověk neopominul. Už od prvního 

rozhovoru jsem tedy data analyzovala, abych zjistila, zda se na něco zaměřit ve zbývajících 

rozhovorech, čemu se naopak vyhnout nebo zda nějaké otázky přidat.  

„U kvalitativního výzkumu jsou výsledky snadněji ovlivněny výzkumníkem a jeho osobními 

preferencemi.“ (Hendl, 2005, s. 52). Proto by se měl výzkumník vyhnout generalizování 

nejrůznějších situací během rozhovoru a také co nejvíce minimalizovat svůj vliv na 

respondenta, ačkoli úplně tomu zabránit nelze nikdy.  

Stejně tak, jako odpověď informanta na mnou položenou otázku, mohou dobře posloužit i 

terénní poznámky. Ty je možné pokládat za komentář, co se v průběhu výzkumu děje 

uvnitř výzkumníka i v prostředí výzkumu (Loffland a Loffland, 1984 in Hendl, 2005). Tyto 

poznámky, které si můžu během rozhovoru zapsat, mi mohou při následné interpretace dat 

velmi pomoci. Mohou to být například pocity z konverzace, to jak se respondent chová, 

jestli prostředí může nějak ovlivnit jeho výpovědi apod. Je ale nezbytné začít už od začátku 

výzkumu, ke každé si psát datum, abychom mohli posoudit nějaký posun, a třídit je 

přehledně podle témat a nepoplést je se sesbíranými daty. Poznámky jsou vlastně 

fragmenty teorie a mohou komentovat kódy, které jsme při zkoumání textu získaly (Hendl, 

2005). V mém případě se ukázalo, že průběžné poznámky byly dobrý krokem, protože mi 

pomohly si utřídit fakta a vlastně celkový názor jednotlivých čtenářek na webové 

magazíny. Do procesu analýzy jsem je tedy pochopitelně zařadila. 

 Jak už jsem zmínila, všechny kroky ve kvalitativním výzkumu jsou úzce provázané a je 

vyžadováno je provádět paralelně, to znamená co nejméně odděleně. Už po prvním 

rozhovoru je proto výhodnější, si jej ihned přepsat. Hendl nabízí čtyři možné způsoby: 

doslovná transkripce, komentovaná transkripce, shrnující protokol a selektivní protokol 

(Hendl, 2005). V mém případě byla nejlepší možnou volbou komentovaná transkripce, 

protože jsem si zapsala i mimoslovní projevy, které mi napomohly ke snazšímu 

vyvozování závěrů.  
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Po přepsání dat ze zvukového záznamu jsem ho roztřídila do kategorií, neboli 

segmentovala. To znamená si masu textu rozdělit podle toho, jakého tématu se dané otázky 

týkaly, nebo zda ve výpovědích naleznu určité podobnosti. K tomu nejlépe posloužila 

metoda kódování, což znamená systematicky prohledávat data s cílem nalézt pravidelnosti 

a klasifikovat jejich jednotlivé části (Hendl, 2005, s. 226). 

Jedná se nástroj zakotvené teorie, kdy při opakovaném pročítání textu, v mém případě 

přepsaného rozhovoru, vyznačujeme pravidelnosti, podobnosti nebo jednoduše věci, které 

nám připadají důležité, nebo naopak nejasné (Sedláková, 2015). Na základě toho potom 

výsledky interpretujeme (Hendl, 2005). 

Protože jsem do výzkumu nevstupovala s určitou hypotézou, kterou bych sebranými daty 

buďto vyvrátila, nebo potvrdila, pro mě vhodným postupem byla zakotvená teorie. Ta je 

podle Strausse a Corbinové (1999) charakterizována jako kvalitativní pojetí výzkumu. 

Díky tomuto přístupu výzkumník formuje teorie během bádání bez předchozích hypotéz. 

Je zde velký prostor pro tvořivost, umožňuje ze sesbíraných dat vytěžit co nejvíc a text 

prozkoumat opravdu do hloubky. Klíčovou schopností výzkumníka je teoretická citlivost, 

díky které může rozpoznat, co je v datech důležitého. Tuto schopnost lze získat pomocí 

odborné literatury, osobní zkušeností v dané zkoumané oblasti a také během samotného 

sběru dat a jejich analýzy. Nevýhodou tohoto přístupu může být to, že se badatel nechá 

unést svou tvořivostí a rozdíl mezi realitou a tím, co vytvořil, se stírá. Je důležité si proto 

stále držet odstup, skeptický postoj a nenechat se příliš unést. 

Když se na kódování zaměříme z bližšího pohledu, Strauss a Corbinová (1999) předkládají 

tři typy: axiální, otevřené a selektivní. Cílem je tematické rozkrytí textu (Hendl, 2005, s. 

247) Nemusí se používat vyloženě odděleně, ale výzkumník může při analýze mezi nimi 

přecházet. Celý proces je doplňován tvorbou poznámek, pomocí nich můžeme diskutovat 

význam kódů a posléze mohou sloužit ke zdůvodnění teorie. 

Když jsem prvně procházela data, použila jsem otevřené kódování, tzn. v textu nacházet 

určitá témata a ty si označovat kódy. Charakterizují ho úkony porovnávání, nacházení 

rozdílů a podobností a kladení otázek (Strauss a Corbinová, 1999). Při axiálním kódování 

jsem vytvářela osy mezi jednotlivými tématy, propojovala jsem ty, které se propojit dali, 

hledala jsem další koncepty, které spolu souvisí (Hendl, 2005). 

Existuje několik faktorů, které mohou analýzu negativně ovlivnit. Zaprvé to může být 
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přemíra sebedůvěry v bodě, kdy uděláme určité rozhodnutí, které poté považuje za 

přehnaně spolehlivé. Dále také to, že se necháváme příliš strhnout prvním dojmem nebo se 

zaměřujeme na ty informace, které nám jsou lépe dostupné (Robson, 1993, in Hendl, 

2005). 

Kódování sebraných dat končí v momentě, kdy už jeho další kódování nepřináší žádné 

nové poznatky, a dosáhli jsme bodu teoretické saturace. V poslední fázi dochází 

k interpretaci výsledků a závěrů (Hendl, 2005). 

Tematicky jsem sesbíraná data rozdělila do kategorií: Proč ženy čtou ženské webové 

magazíny, Zda z jejich pohledu čtení ovlivňuje jejich každodenní život, a proč konkrétně 

čtou Blesk pro ženy online. Zodpovězení výzkumných otázek se čtenář dočte v poslední 

kapitole Ženské magazíny očima čtenářek. 

 

2.1.7 Etika výzkumu 
 

Samozřejmostí výzkumu je dodržování etických zásad ve vztahu k informantům. Před 

zahájením rozhovoru jsem je informovala o svém záměru, a čeho se bude rozhovor týkat. 

Byli informováni, že během rozhovoru mohu kdykoli odejít, pokud k tomu budou mít 

důvod. Důležité je před zahájením rozhovoru získat povolení k záznamu a informovaný 

souhlas, a zdůraznit, že bude anonymní, což jsem před každým rozhovorem udělala 

(Hendl, 2005).  

Už při hledání čtenářek, které by mi byly ochotné věnovat svůj čas, jsem se svou prosbou 

na Facebooku vysvětlila, k čemu rozhovor poslouží a na co se bude orientovat. Díky tomu 

se mohly svobodně rozhodnout, zda chtějí přispět do výzkumu, či nikoli. Vzhledem 

k tomu, že tato výzva neměla žádné výsledky, uchýlila jsem se k metodě sněhové koule a 

sama přes známé hledala pravidelné čtenářky Blesku pro ženy online.  

Dodržování slušnosti a empatičnosti je samozřejmé za každých okolností, zvláště pokud se 

rozhovor stáčí k citlivějším tématům. Vše pak shrnuje tato věta: výzkum nesmí za žádných 

okolností ohrozit zdraví zkoumaných osob, a to jak fyzické, tak i psychické (Hendl, 2005). 
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2.1.8 Zhodnocení výzkumu 
 

Kvalitu výzkumu můžeme posoudit z hlediska validity, reliability, relevanci a senzitivity. 

Validitou je myšlen rozsah, zda zkoumáme opravdu to, co jsme chtěli. Lze ji rozdělit na 

vnitřní a vnější, a také empirickou a teoretickou (Sedláková, 2015). 

Konkrétněji bych zmínila validitu vnější, která vypovídá o tom, zda jsou výsledky 

výzkumu aplikovatelná na širší populaci. Dají se zobecnit? Vztáhnout i na další jednotky, 

které nebyly předmětem zkoumání, případně i v jiném časovém období? Což je vhodnou 

otázkou vzhledem k tomu, že jsem se rozhodla pro kvalitativní přístup ve výzkumu 

(Sedláková, 2015). Proto jsem se tedy snažila vybrat vzorek, který představoval nejrůznější 

věkové kategorie pravidelných čtenářek Blesku pro ženy, což jsem podrobněji zdůvodnila 

v podkapitole Výzkumný vzorek. 

Reliabilitou označujeme, do jaké míry by byl stejný postup našeho výzkumu opakovatelný 

a jak by se znovu sesbíraná data shodovala s těmi původními. Její problém tkví v tom, že 

v momentě, kdy pracujeme s lidmi, je velice nepravděpodobné, že získáme ty stejné 

informace (Loučková, 2010 in Sedláková, 2015). 

Tyto aspekty týkající se kvality výzkumu můžeme ovlivnit správným výběrem výzkumné 

strategie, přesvědčit se, že výběr vzorku, sběr dat a jejich následnou analýzu provedeme 

pečlivě a nebudeme odbíhat od cíle výzkumu (Hendl, 2005). V rámci kvalitativního 

výzkumu lze validitu výsledků zajistit ještě také srovnáváním sesbíraných výsledků 

s jinými zdroji, posoudit je z vlastního pohledu „zdravým rozumem“, nebo je dát 

zkontrolovat odborníkům (Sedláková, 2014). 

Existují ale okolnosti, které mohly validitu mého výzkumu nepříznivě ovlivnit, a to je 

reaktivita, zkreslení ze strany výzkumníka a zkreslení ze strany účastníka (Lincoln a Guba, 

1985 in Hendl, 2005). Reaktivitou je myšleno, že už samotná přítomnost výzkumníka 

může nějaký způsobem ovlivnit výpovědi. Může také dojít ke zkreslení informací, které 

dotazovaná osoba poskytuje, a to například zamlčením některých skutečností, lhaním, 

anebo ovlivněním ze strany výzkumníka. Člověk v této pozici by se měl vyhnout 

zobecňování, předjímaní skutečností a předsudků. (Hendl, 2005) Pohled na sesbíraná data 

z více úhlů zaručuje úspěšnější interpretaci dat, což jsem se v průběhu celého výzkumu 

snažila dodržovat, a tím zajistit validitu výzkumu.  Také jsem se snažila nereagovat na 
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odpovědi informantek ani pozitivně, ani negativně, zachovávala jsem neutrální výraz 

vzhledem k odpovědím, ale zároveň jsem se snažila o to, aby rozhovor probíhal příjemně. 

Zda informantky odpovídaly pravdivě, podle svého názoru, to s jistotou tvrdit nelze. 

Kvalitu mých sesbíraných dat mohlo ovlivnit několik skutečností, jak jsem zmínila výše. 

Konkrétně by to pak mohlo být v případě telefonického rozhovoru lehká nepříjemnost 

toho, že nás v hovoru tlačil čas. Není to pocitově to samé jako sedět v kavárně a povídat si. 

Proto bych se případně v dalších výzkumech snažila s informantkou vždy domluvit sezení 

tváří v tvář. Cenným zdrojem informací jsou nepochybně i mimoslovní projevy. 

Co se týče mnou zvoleného okruhu otázek, mohlo něco negativně ovlivnit validitu mého 

výzkumu? Otázky jsem formulovala jasně, neutrálně, ale problém mohl být v pořadí 

kladených otázek. Protože jsem si vybrala metodu polostrukturovaného rozhovoru, seznam 

ani pořadí otázek nebylo předem dané. Proto jsem mohla v některých případech 

nevědomky ovlivnit informantku v odpovědi, nebo ji trochu vykolejit, protože jsem občas 

přeskakovala v tématech podle toho, co mě v kontextu rozhovoru napadlo. Také se 

domnívám, že v některých oblastech jsem mohla více pídit po tom, proč tak danou věc 

vnímají, jít v některých bodech ještě více do hloubky. 

Pro příště bych si tedy spíše připravila pevnější nástin rozhovoru, ale zároveň i nechala 

prostor na otázky, která by mě během setkání napadly. Tím bych také měla jistotu, že se 

zeptám na všechny okruhy otázek, které by pro mě byly ve výzkumu důležité.  

Kdybych ještě měla zreflektovat můj výběr vzorku, z určitého pohledu by validitu 

výzkumu mohla ovlivnit jeho velká heterogenita. Já si však myslím, že můj výběr byl 

správný. Blesk pro ženy totiž cílí na nejrůznější věkové skupiny, jak už jsem podotýkala 

výše. Není tematicky orientovaný jen na jednu oblast, a proto se snaží oslovit co nejširší 

spektrum žen, které si na jeho stránkách mohou najít to, co konkrétně je zajímá.  Ačkoli by 

se tedy mohl zdát můj výběr nahodilý, v mém případě je vskutku cílený a důvodem 

velkého věkového rozdílu mezi informantkami je i opodstatněný, neboť se nezaměřuji jen 

na určitou věkovou skupinu čtenářek. 
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3 Ženské webové magazíny očima čtenářek 

Výzkum probíhal pomocí polostrukturovaných rozhovorů s 13 informantkami. Jednalo se 

o ženy ve věkovém rozmezí od 20 do 46 let a všechny dotazované jsou pravidelnými 

čtenářkami Blesku pro ženy online a i dalších ženských webových magazínů. V nějakých 

bodech se shodovaly, v některých pohlížely na věc z jiného úhlu pohledu. Výsledky, které 

z rozhovorů vyplynuly, budu podrobně prezentovat na následujících stránkách. 

 

3.1 Proč ženy čtou Blesk pro ženy online, potažmo další ženské 

magazíny? 
 

Ženské magazíny by se na základě mého výzkumu daly nazvat „oázou klidu“. Webové 

ženské magazíny představují slovy zpovídaných čtenářek místo odpočinku, relaxace, 

uvolnění, odpoutání se od stresu a každodenních strastí.  

V této souvislosti jsou tedy už zmiňované poznatky, které ve své knize prezentuje David 

Gauntlett (2008), relevantní i v mém případě: Čtení magazínu je pro čtenářky útěkem do 

fantazijního světa, jde o protipól reálného každodenního života plného stresu (Gauntlett, 

2008). Přestože fantazijní svět i odpočinek se může lišit, relaxační kontext zde nelze popřít.  

To samé by se dalo říct i ve spojitosti s výzkumem Janice Radway z roku 1984 zamřeným 

na čtení romancí, z něhož vplynulo, že pro ženy je čas strávený s knihou únikem před 

každodenní rutinou, akt vzdoru proti současnému stavu jejich života a prohlášením 

nezávislosti ve smyslu toho, že při čtení vnímají strávený čas jako svůj, ničím nerušený. 

Sice se výzkum týkal čtení romancí, ale s mým výzkumem se dá srovnávat, vzhledem 

k podobné odpočinkové povaze ženských webů a romancí. 

Martina na otázku, zda má čtení ženských webů spojené s nějakou činnosti či pocitem, 

odpověděla: 

„Asi spíš ten odpočinek, prokrastinace, to tam hraje největší roli.“ 

Podobnou odpověď jsem slyšela i od dvaačtyřicetileté Markéty: 

„Určitě odpočinek, relaxace. Mám to jako takový rituál u kávy.“ 

V případě Markéty (42) jde tedy o pocit relaxace spojený ještě navíc s rituálem v podobě 
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pití kávy, zpříjemnění rutiny dne, odpočinku od práce kadeřnice. 

Ženské weby splňují toto i pro Andreu (23), která „čte, když si potřebuje oddychnout od 

nějaké práce, stresu, trochu vypnout a přijít na jiné myšlenky“. Téměř identicky 

odpověděla i grafička Jana (26): 

 „Je to pro mě forma odpoutání od každodenní rutiny, stresu, když si chci odpočinout, 

odreagovat se, jdu si číst.“ 

Dalším motivem, který informantky zmínily v kontextu čtení ženských webových 

magazínů, byla zábava. Pro Kristýnu (28) jsou webové magazíny prostředek, jak zahnat 

samotu, nudu: 

„Většinou s pauzou v práci, popř. při obědě bez společnosti. V té situaci mi Váš magazín 

nahradí mou kamarádku.“  

Webové magazíny Kristýně zaplňují volný čas, kdy by se nudila. Díky mobilnímu telefonu 

a internetu ale nemusí zoufat, že obědvá sama. Lze tady mluvit o specifickém „vztahu“, 

který má tato informantka k webovým magazínům, který má ale samozřejmě jinou povahu, 

než kamarádství k reálné osobě. V jejím případě jde o „náhražku“ známého, když není 

k dispozici. 

Ze třinácti žen jen jedna nezmínila v kontextu čtení ženských magazínů odpočinek. Klára 

(35) je vnímá jako prostředek k získávání informací, je to pro ni forma zábavy a také 

inspirace do práce. Její odpověď mi po osmi rozhovorech přišla zajímavá, a proto jsem jí 

řekla, že je první, která mi neřekla, že pro ni čtení ženských webů znamená odpočinek. Na 

to odvětila, že odpočinek si představuje jinak a odpočívá spíše při čtení knih. 

K čemu ženské weby čtenářkám slouží? K „oáze klidu“ bychom mohli přidat ještě slovo 

„zábava“ a „inspirace“. Nejčastěji vyskytujícími slovy, která v rozhovoru padala, byly 

novinky ze světa módy, zábava, informace, vyplnění volného času, inspirace. Souvisí to 

také s tím, že cíleně vyhledávají na webu témata, které je zajímají, mezi dotazovanými 

ženami se nevyskytla ani jedna, kterou by zajímal všechen obsah webu. 

V další části analýzy výsledků bych se chtěla věnovat tomu, zda čtenářkám webové 

magazíny přináší nějaký užitek.  
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Odpovědi byly rozmanité, některé informantky berou čtení ženských webových magazínů 

za formu získávání informací, pro ně hodnotných užitečných (jaká témata nejčastěji 

vyhledávají, prezentuji v podkapitole Blesk pro ženy online). Další se k nim staví poměrně 

s rezervou a informace mnohdy kritizují.  

Petra (25) pevně zastává názor, že jí užitek přináší: 

 „Ano, určitě, jak jsem řekla, je to pro mě forma zábavy, a přináší mi to nové informace.“  

Stejně tak Klára (35): 

 „Užitek určitě, i kvůli práci tam načerpám spoustu informací, takže rozhodně ano.“ 

Podobně odpověděla i dvacetiletá Štěpka, která uvedla, že ženské weby ji slouží 

k získávání nových informací, které pak na sobě praktikuje nebo se o tom baví se 

známými, když ji nějaká konkrétní rada zaujme. Pětačtyřicetiletá asistentka jednatele 

firmy, Simona, si užitek ze čtení převedla do duchovní podoby a oceňuje na čtení těchto 

webů, že ji vždy pozitivně naladí.  

„Na těchto webech se píše většinou všechno pozitivní, tak mě to pozitivně naladí.“  

Užitek v podobě inspirace si ze čtení odnáší 23letá Andrea:  

„Asi bych řekla, když mi to přináší inspiraci, tak mi to přináší užitek.“ 

Naopak Lucie (46) ve čtení užitek příliš nevidí:  

„No, nevím, jestli užitek, možná některý věci jsou zajímavý, třeba co se týče cvičení, přes 

jeden web jsem našla cvičení Jillian Michaels, takže to jsem pak zkoušela, takže to asi by 

užitek přineslo, kdybych vytrvala (smích). Spíš je to ale pro o odreagování a žádný užitek 

bych v tom asi neviděla.“ 

Ačkoli Eliška (23) uznala, že užitek jí weby přináší hlavně v oblasti zdravého životního 

stylu, k informacím se staví rezervovaně: 

„Neřídím se lacinými radami, jako že například, pokud má váš partner zelené oči, určitě 

vás podvede. Tak články takovýho typu mi přijdou úplně z cesty, že to není podložený.“  

O takových článcích se asi opravdu nedá tvrdit, že by obsahovaly nějakou informační 

hodnotu. Cílem je spíš pobavit. Daná informantka měla o ženských magazínech 

negativnější obrázek, alespoň to na mě z jejích odpovědí tak působilo. Na ženských 
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magazínech ji nejvíce zajímají hlavně recepty, které cíleně vyhledává. Na Blesk pro ženy 

vlastně chodila jen z tohoto důvodu a občas si přečetla článek z oblasti zdravého životního 

stylu, konkrétně různé diety. 

Informace obsažené na ženských webech jsou také zdrojem pro konverzaci 

s kamarádkami, kolegyněmi nebo zákaznicemi v práci. Jde o specifické využití informací, 

které žena získala na online webu, a slouží i k reálné konverzaci tváří v tvář, jako pro 

kadeřnici Markétu (42): 

„Je to dobrý na vyplnění času, kdy je stříhám atd. Je to taková ta konverzace, kterou 

člověk neurazí. Prostě dobrý téma na neformální rozhovor.“ 

Stejně tak Martina (25) řekla, že se o tom, co nového se na stránkách dozví, baví 

s kamarádkami: 

„To se k vínu vyloženě hodí.“ 

Pro některé informantky jsou informace hodnotné, pro některé zase naopak moc ne, jak 

jsem ukázala pomocí odpovědí dotazovaných. Také na otázkou proč je čtou, odpovídaly 

odlišně. Některé v rovině informační hodnoty, druhé v rovině emocionální. Ta samá otázka 

tak pro dotazované ženy vyzněla v některých případech odlišně, ačkoli formulována byla 

stejně. 

Kdybychom měli celkově shrnout, čím ženské online magazíny pro informantky jsou, bylo 

by to místo, kde si čtenářka odpočine, rozptýlí se, oprostí od stresu, zabaví a zároveň se 

dozvídá nové informace do života, které ve svém případě považuje za důležité či 

inspirativní, jinak řečeno jsou „oázou klidu, inspirace a zábavy“. Většina informantek má 

jejich čtení spojeno s nějakým „rituálem“, ať už to byla cesta autobusem, káva nebo ráno 

při zapnutí počítače. 

Nutno poznamenat, že všechny vyjmenované aspekty neplatí pro každou z 

dotazovaných čtenářek. Některá je čistě vnímá jako odreagování a informační hodnotu 

vůbec nevnímá (jako např. Lucie (46), pro další informantky je to naopak čistý zdroj 

informací a inspirace (Klára (35). Ženské webové magazíny, a tedy i Blesk pro ženy, 

rozhodně na všechny z nich nepůsobí stejně, každá si odnáší to, co ji konkrétně zajímá a 

v jejich životě hraje toto médium rozdílnou roli. 
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3.2  Celkový názor na ženské webové magazíny  
 

Osm ze třinácti informantek  hodnotilo ženské webové magazíny pozitivně a v této 

souvislosti nezmiňovaly slova jako „neseriózní“, „nedůvěryhodný“. 

„Já je vnímám pozitivně, jinak bych na ně nechodila, tenhle obsah mě prostě baví a je to 

dobrá protiváha strastem každodenního života.“ (Petra, 25) 

„Mám na ně dobrý názor, proto je čtu.“ (Jana, 26) 

 Zajímavý pohled vyjádřila informantka Martina (25): 

„Celkově si myslím, že je to docela podceňovaná oblast, že hlavně ze strany chlapů, který 

si myslej, že je to kravina, že si tam listujeme mezi šatama a nic se tam nedozvíme, takže 

chápu, že ženy a muži na to mají rozličný názory. Ale tohle mi zrovna vadí hodně, že je to 

podceňovaný, a myslím si, že když ten online magazín je kvalitně udělanej, tak je to 

přínosný a že to nemusí být jenom jako pokrytí volnýho času, ale i zdroj zajímavých 

informací.“  

Její odpověď by se dala interpretovat jako rozhořčení nad tím, jak jsou ženské weby, 

potažmo časopisy, společností vnímány méněcenně, a to hlavně z řad mužů. Podle ní nejde 

jen o povrchní, méněcenné, laciné informace. Žena se může díky nim dozvědět spoustu 

zajímavých věcí, které budou přínosem do jejího života. Ženské weby tedy nejsou očima 

Martiny jen místem zábavy, ale také vzdělání. 

Naopak čtyři informantky ženské weby neberou jako seriózní čtení, spíše ho berou 

s rezervou jako zábavní formu čtení, pobavení, odpočinku.  

U Elišky (23) bylo jasně znatelné, že tyto weby bere poměrně rezervovaně a informacím 

nedává příliš velkou váhu, kromě receptů. Podobný postoj vyjádřila i Markéta (42): 

„Některý informace na mě působí seriózně a některý tak že si je pořád někdo vymýšlí, to mi 

někdy zůstává rozum stát.“ 

Z tohoto pohledu tedy nevnímala webové magazíny příliš pozitivně, a to hlavně co se týče 

informací v nich obsažených a jejich důvěryhodnosti. V tomto se shodovala i s několika 

dalšími informantkami, např. s Andreou (23) a Renatou (42).  
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Zajímavé však je, že v kontrastu s otázkou „Jak celkově vnímáte ženské magazíny?“ 

odpověděla Andrea (23) pozitivně: 

„Je to dobrý zdroj informací cílený vyloženě na ženy, takže každá si tam najde to, co 

chce.“ 

Ačkoli předtím se zmínila se, že informace bere s rezervou. V jejím případě tedy nejspíš 

jde o konkrétní článek, a jak na ni dané téma působí. Vyloženě špatný názor na webové 

magazíny nemá, přestože to z jejího přístupu mohlo tak vypadat. 

Do rozhovorů jsem začlenila otázku také na to, jak si informantky myslí, že společnost 

celkově vnímá ženské webové magazíny. Některé zastávaly názor stejný, jako už citovaná 

Andrea (23): 

 „Veřejnost na ně moc dobrý názor nemá, spíš bych řekla, že se na to dívají stejně jako na 

bulvární plátky“.  

V případě této informantky je znát, že podle ní hranice mezi bulvárními weby a weby 

zaměřenými na ženská témata moc velký rozdíl není. Mají stejný zábavní odpočinkový 

charakter, ale jde o neseriózní čtivo.  I podle Lucie (26) je většina lidí bere jako vzpruhu, 

odreagování se, ale příliš seriózních informací se tam nenajde.  Další mi na tuto otázku 

odpověděli pouze „že asi dobře“ a Štěpánka (20) zastává názor, že ne všechny ženy mají 

pozitivní názor na tyto weby, ale většinu to baví. Renata (42) zmínila také fakt, že muži 

mnohdy magazíny pro ženy zesměšňují, ale občas stránky podle ní také navštíví: 

„Muži je pomlouvají, ale věřím, že na ně rádi zabrousí i sami.“ 

V názorech zpovídaných žen nicméně převažoval názor pozitivní, kdy ženské magazíny 

nevnímají jako pofiderní zdroj informací, ale jako místo, kde se můžou odreagovat a 

zároveň dozvědět informace do života.    

Prostřednictvím otázek jsem se snažila dozvědět, zda existuje něco, co se jim na těchto 

webech nelíbí, jak strukturou, tak i obsahově. Maximálně jsem se snažila o to, aby nebyly 

návodné a manipulativní. V odpovědích převládaly „nepodložené informace“. 
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„Občas mi přijde, že některý články jsou až nereálný, že prostě je tam dáno něco, aby to 

lidi četli, protože k tomu daji zajímavej titulek, tak se tam pak podíváš a v závěru informaci 

jsem neobdržela žádnou, je to vlastně o ničem.“ 

Lucie (46) kritizuje snahu redaktorů nalákat čtenáře díky chytlavému titulku, ale 

informační hodnotu pak ve výsledku nemá článek žádnou. Stejnou tendenci zaznamenává 

nejen na ženských webech, ale i na dalších internetových portálech. 

Další nevýhodou webových magazínů, i Blesku pro ženy, je větší množství reklam. Tři 

z informantek tuto skutečnost negativně komentovaly, ale jen jedna z nich uznává, že tam 

prostě být musí a chápe to. Nicméně ruší jí to ve čtení, když musí reklamu zavřít, aby 

mohla pokračovat v četbě. Naopak jedna z nich si myslí, že na webových magazínech je 

reklam méně: 

„Nelíbí se mi velké zaměření na reklamy v časopisech. Proto preferuju možnost online 

časopisu, který je skoro bez reklam a kde si jednoduše vyhledám témata, která mě 

zajímají.“ Kristýna, 28 

Jedna z informantek také zmínila, že se jí nelíbí, když redakce ženského webu kritizuje 

slavné ženy a zastává názor, že ženské časopisy by měly ženy vzájemně podporovat. To 

zmínila Naomi Wolf jako jeden z důvodů, proč ženy čtou ženské časopisy. Podle ní ženy 

ke čtení ženských časopisů přitahuje „elektrizující pocit“ sounáležitosti k větší sociální 

skupině stejného smýšlení (Wolf, 2005).  

„Obecně u ženských magazínů mi vadí, že třeba vyjde článek: „Podívejte se na špeky Julie 

Roberts“, takovéhle pomlouvání do vlastních řad. Myslím, že tyto magazíny jsou tady i 

proto, aby nějak sdružovaly ženy, aby se vzájemně podporovaly, a ne se navzájem 

pomlouvaly. Přijde mi ale, že poslední dobou tohohle nešvaru ubývá a přenechává se jen 

bulváru.“ Petra (25) 

Ačkoli se tento názor vyskytl jen jednou, je zajímavým pohledem na ženské magazíny a 

jejich „poslání“ či funkci.  

Poslední z důvodů kritiky čtenářek jsou komerční články, které jsou placené a mají 

prosazovat např. nějaké nové produkty. Protože je Martina (25) pravidelnou čtenářkou 

ženských webů, dokáže už rozeznat, zda se jedná o článek založený na nápadu redaktorky, 

nebo na penězích. Tento postřeh se vyskytl jen u jedné informantky: 
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„Na webech mi vadí, že ten článek není dělanej proto, že by to někoho zajímalo, ale že je 

zaplacenej, že už to dokážu rozeznat, protože je čtu často. I když není ten článek atraktivní, 

tak ho tam stejně nacpou a někdy i já sama se nachytám, že nějaký takový komerční článek 

čtu, a není to přínos tý redaktorky, co si myslí.“ 

Některé čtenářky jsou, jak to z rozhovorů vyplývá, všímavější, než by si možná redakce 

magazínů uvědomovaly. Pozitivně hodnotí ten obsah, na kterém je vidět „otisk“ samotné 

redaktorky. Komerční a senzační články s křiklavými nadpisy neoslovují každou. Opět se 

potvrzuje, že nejsou jen pasivními konzumentkami všech naservírovaných článků, ale 

kriticky texty hodnotí a vytváří si na ně vlastní názor. Jak podotýká Renata (42): Vybírám 

si, čemu věnuji svůj čas. 

V porovnání s teoretickým ukotvením informantky nekritizovaly vůbec to, jak ženské 

webové magazíny vykreslují ženu, ani že prosazují ideály krásy, na co poukazoval 

například David Gauntlett (2008). Těmito aspekty se ani jedna informantka nezabývala a 

nebyly předmětem jejich kritiky nebo celkového názoru na magazíny.  

 

 

3.3 Rozdíl mezi tištěným a webovým magazínem 
 

Cílem výzkumu bylo také zjistit, zda čtenářky vidí rozdíl v četbě tištěného a webového 

magazínu, zda některý z nich preferují, nebo mají s jejich používáním spojené určité 

činnosti či úsek dne. Jaké jsou tedy výhody webových magazínů oproti tištěným očima 

čtenářek? 

Nespornou výhodou webových magazínů je jejich aktuálnost, kterou vyzdvihlo 5 

informantek jako jednu z největších předností, o čemž u webových magazínů nelze 

pochybovat. 

„Web mě víc baví tím, že ty informace jsou fakt aktuální, že si třeba říkám, že jsem mezi 

prvníma sto, který si to přečetli, a vím to jako první, ale v tom tištěným je to už proběhlá 

informace, už to všichni vědí.“ Martina (25)  

Konkrétně na Blesku pro ženy je denně publikováno nejméně 10 článků, z toho každý 

z jedné rubriky. O aktuální informace tedy čtenářky nemají nouzi. 
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Zda si žena vezme do ruky tištěný časopis, nebo najede na ženský web, o tom rozhoduje do 

velké míry situace, ve které si daná žena chce číst. Čtení tištěných periodik souvisí dle 

odpovědí informantek s místem:  

„Když třeba relaxuju na zahradě, radši si čtu tištěné, nebo knihu. Záleží asi na místu a na 

okolnostech,“ řekla Petra (25).  

Podobný názor má i Lucie (46): 

„Pokud budu doma, tak si daleko raději vezmi tištěnej magazín, ale pokud jsem v práci, 

kde si chci na chvilku oddáchnout, tak čtu internetový servery.“ 

Jedná se o to, co je v dané chvíli pro ženu praktičtější volba, zda si v práci jít koupit 

časopis do trafiky, anebo pohodlně na počítači najet na svůj oblíbený web. Velkou roli zde 

hrají také chytré telefony s internetovým připojením, kdy si žena může zpestřovat chvíli 

během cestováním do práce. 

„Je to zdarma, líbí se mi to, že v autobusu můžu vzít jednoduše telefon a zvednout si 

náladu.“ (Eliška, 23) 

Dále také oceňuje například to, že jí v bytě nepřekáží štosy přečtených časopisů. Jasně 

preferuje web před tištěnými časopisy, protože se může připojit všude a zkrátit si 

kupříkladu cestu autobusem čtením. To samé preferuje i Renata (42), která navíc ještě 

zmínila to, že v elektronické podobě najde informace, které jí zajímají, rychleji a 

přehledněji. 

Překvapilo mě, že ze 13 rozhovorů jen 2 informantky zmínily skutečnost, že weby jsou 

zadarmo. Oproti tištěným se to může zdát jako poměrně velkou výhodou, ale jak je vidět, 

finanční částka pro ně hraje malou roli.  

 Mezi dotazovanými ženami nebyla ani jedna, která by preferovala tištěné časopisy před 

webovými, ale osm z nich si rádo přečte jak web, tak i tištěný a zbývajících pět jasně dává 

přednost webovým magazínům. U jedné z informantek se ještě vyskytl názor, že starší 

ročníky asi budou preferovat tištěné a mladší ty webové.  

Největší výhodou webových magazínů je očima čtenářek tedy jejich aktuálnost, snadná 

dostupnost, manipulace a přístup prakticky odkudkoli, kde je internetové připojení. 
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„Mám radši ale tištěné, ale zase třeba v práci, když má volnou chvilku, nepoletím do 

trafiky pro tištěnej časopis, radši si na telefonu vlezu na tu chvilku na internet, to je ta 

největší výhoda no.“ Markéta (42) 

 Jejich používání je často spojeno s určitým rituálem, u kávy (Renata, 42), u oběda 

(Kristýna, 28) či cestou autobusem (Eliška, 23) 

 

3.4 Ovlivňuje obsah webových magazínů jejich čtenářky? 
 

Ovlivňuje obsah webového magazínu Blesk pro ženy z pohledu čtenářek nějakým způsobem 

jejich každodenní život? Takto zněla jedna z výzkumných otázek. Téměř všechny 

informantky přemýšlely nad touto otázkou déle. Některé zprvu odpovídaly, že spíše ne, že 

občas jen něco vyzkouší. Jako třeba Simona (45): 

„Teď si nemůžu hned vzpomenout. V každodenním asi spíše ne, ale občas uvařím nějaký 

ten recept, co si tam přečtu, koupím si nějaký kosmetický výrobek, který doporučují a jsou 

na ně kladné ohlasy. (přemýšlí ještě) Ráda si čtu ještě rady o bylinkách, nebo rady 

přírodní, tipy na zdravý životní styl, jako např. pít každé ráno vodu s citronem, a to pak 

zkouším. Takže v tomhle kontextu se dá říct, že mě ovlivňují v každodenním životě.“ 

Po delším přemýšlení vlastně uznala, že některými radami se řídí denně a zkouší jejich 

účinnost. Často se v rozhovorech vyskytlo, že informantky si uvědomily až po chvíli, že je 

získávané informace vlastně ovlivňují v nějakém směru. 

Jana (26) uznala, že ji informace získané na webu ovlivňují každodenně: 

„Ovlivňují mě určitě věci co čtu, protože to aplikuju do běžného života.“ 

Dle jejích slov praktikuje především tipy do domácnosti nebo z oblasti módy, které pak 

například probírá s kamarádkou. 

Doménou, kde ženské webové magazíny mají podle čtenářek na ně největší vliv, je 

kosmetika. Sedm informantek zmínilo, že si na doporučení redaktorek často kupují 

kosmetické výrobky. Zde je vidět, že důvěřují radám redakce, berou ji jako důvěryhodný 

zdroj, alespoň co se kosmetiky týče. Blesk pro ženy je tedy zde „kamarádkou“, která 

čtenářkám radí, jak daný výrobek funguje a zda za něj stojí utrácet peníze. Jedná se o 
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články, kde samotná redakce testuje kosmetické výrobky, nikoli o komerční články. Ty, 

jak jsem prezentovala výše, jsou terčem kritiky ze strany čtenářek. 

„Určitě mě ovlivňují, ráda si koupím nový kosmetický přípravky, na které je dobré 

doporučení, ráda je vyzkouším.“ Markéta, 42 

Stejný názor má i Kristýna (28): 

„V oblasti nákupu kosmetických produktů určitě dám na zkušenosti redaktorek. Protože 

hodnocení není vždy jen pozitivní, vzbuzuje ve mně důvěru. „ 

V této výpovědi informantky však nacházíme i něco navíc. Kristýna dokáže vycítit, zda se 

jedná o marketingový tah firem, které se snaží protlačit svůj výrobek. Pokud daná 

redaktorka produkt i trochu pohaní, zdá se jí to důvěryhodnější a článek nevnímá jako 

komerční prezentaci, přestože do jaké míry to tak opravdu je, je diskutabilní. 

Třiadvacetiletá Andrea zkouší i různé recepty: 

„Určitě některé rady zkouším, třeba recepty z rubriky vaření. Nebo články o redakčním 

testování mi pomáhá se rozhodnout ve prospěch nějakého kosmetického výrobku.“ 

Podle Naomi Wolfové (2008) jsou ženy hluboce ovlivňovány tím, co si v ženských 

časopisech, a tudíž i webech, přečtou. Mnou zpovídané čtenářky Blesku pro ženy a dalších 

ženských magazínů takový názor nezastávají. Občas vyzkouší nějakou radu nebo tip, ale 

tím to pro ně končí. Na mou otázku, zda je Blesk pro ženy a další weby ovlivňují 

v každodenním životě, odpovídaly spíše v rovině praktikování nejrůznějších rad a 

inspirace, které jim web nabízí. Příliš nezvažovaly to, že by je ovlivňovaly informace 

získané v jejich článcích. Pouze dvě informantky uznaly, že v každodenní rovině je Blesk 

pro ženy ovlivňuje (Simona, Jana). 

Takřka všechny informantky v nějakém bodě rozhovoru zmínili skutečnost, že na webech 

mají možnost si vybírat.  

„Mám toho spoustu na výběr, co si chci přečíst.“ Andrea (23) 

Oceňují právě to, že si mohou z velkého množství článků rozkliknout to, co chtějí. Tento 

fakt souvisí také s tím, když jsem se jich ptala, zda se jim něco na ženských magazínech 

nelíbí, tak spíš než by řekli něco negativního, tak odpověděly, že když je něco nezajímá 

nebo se jim nelíbí, tak prostě ty články nečtou, ale vyberou si z nabízených témat něco 
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jiného. Kromě Renaty (42) to však nevyzdvihovaly oproti tištěným magazínům, spíše to 

souvisí s větší nabídkou aktuálních článků, které na webech nachází a ze kterých si mohou 

vybrat.  Jediná Renata (42) to zmínila jako výhodu webových magazínům oproti tištěným, 

které v současnosti už nekupuje vůbec: 

„V elektronické podobě najdu informace, které mě zajímají, rychleji a přehledněji.“ 

Nicméně z této skutečnosti nevyplývá, že by si v tištěných časopisech četly vše a 

nevybíraly si. Nic takového ani jedna čtenářka neřekla. 

K podobnému závěru došel i Gauntlett (2008), kdy na základě jeho výzkumu zjistil, že 

čtenářky všechen obsah magazínu stejně neberou vážně, a vybírají si z něj jen to, co je 

zajímá a s čím se ztotožňují. V případě Gauntletta to platí v oblasti tištěných magazínů, ale 

jak mé informantky potvrzují, možnost výběru oceňují i na webech. Mají možnost si 

sestavovat svůj konečný výběr a to je nespornou výhodou webových magazínů, a tudíž 

nových médií, na což jsem narážela už v teoretické části.  

 To částečně vyvrací teorie o bezmocném publiku, které podceňují schopnosti publika být 

selektivní a kritický. Podle Gauntletta (2008) ovšem platí, že časopisy formují naše 

smýšlení o sobě samém a prosazují určitý styl života. To se dá předpokládat i v kontextu 

ženských webových magazínů. 

Dotazované čtenářky bych tedy rozhodně neoznačila pasivními konzumentkami všech 

obsahů, které jim ženské weby nabízí. Aktivně si vybírají to, co je zajímá, a poselství 

článků kriticky hodnotí. Jasně to tak dává najevo, že masová média určitě nejsou 

všemocná. Na druhou stranu, Gauntlett (2008) podotýká, že i když čtenářky obsah 

magazínů nějakým způsobem kriticky hodnotí, nesmí to vést k mylnému vyvození, že tím 

ani nejsou nikterak ovlivněny. Jaká ta aktivita ze strany čtenářek může být? Popsat se dá 

prostřednictvím Bioccových pěti typů aktivity, které jsem zmiňovala už v podkapitole 

Publikum: 

1. Selektivita, 2. utilitarismus, 3. intencionalita, 4. kritický odstup a 5. vztaženost. 

Selektivností je myšlena schopnost volit mezi různými mediálními obsahy či samotnými 

médií. S ní souvisí další aktivita, utilitarismus, který vychází z rozumové a motivované 

volby, jež slibuje určitý zisk, uspokojení určité potřeby (Reifová, 2004, s.198). V případě 

mých čtenářek weby uspokojují potřebu odpočinku, relaxace, což jsem zmiňovala 

v samém začátku analýzy. 
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S aktivitou je spojováno intencionální, záměrné zpracování informací, které umožňuje činit 

vědomá rozhodnutí (Reifová, 2004, s.198), kdy ženské webové magazíny slouží čtenářkám 

jako zdroj informací, např. v případě Kláry (35): 

„Je to pro mě zdroj informací velkej.“ 

 Rovněž je s aktivitou spojován postoj kritického odstupu od přijímaných informací, pro 

ilustraci zmíním odpověď Andrey (23): 

  „Neberu to jako směrodatné ve svém životě, čtu i jinde a udělám si na to vlastní názor.“ 

 Vztažeností Biocca charakterizuje stav emocionální pohlcení mediálními obsahy, např. 

identifikace s hrdinou příběhu (Reifová, 2004). Žádná ze čtenářek toto emocionální 

pohlcení mediálními obsahy nezmínila, ale například Tereza (26) si často čte skutečné 

příběhy: 

„Často čtu o vztazích, jak tam jsou takový ty zápletky, tak se aspoň trochu pobavím.“ 

Úplným emocionálním pohlcením by se toto asi nazvat nedalo, ale vztažeností, útěkem 

z reálného světa ano. 

V kapitole Účinky médií jsem poznamenala, že to, jak média působí na jedince, se může 

případ od případu lišit podle toho, v jakém prostředí se tak děje. Tentýž mediální obsah či 

tatáž přítomnost média se může podílet na zcela odlišných (ba protichůdných) posunech ve 

stavu společnosti či rozpoložení jednotlivce (Jirák a Köpplová, 2015, s. 302).  

Podle účinků médií na člověka představených Jirákem a Köpplovou (2015) lze shrnout, 

jakým způsobem čtenářky Blesku pro žen online ovlivňuje jeho obsah. Zaprvé to je 

kognitivní povaha účinku, kdy média nabízí podněty k naučení (Klára (35): „Je to pro mě 

zdroj informací velkej, nechodím tam že bych si chtěla odpočinout.“) zadruhé formují naše 

postoje, názory nebo je posilují (např. hojně zmiňované názory na kosmetiku), a 

v neposlední řadě citové účinky, což znamená, že ovlivňují naše momentální rozpoložení. 

Poslední bod potvrzuje Simona (45): 

 „Na těchto webech se píše většinou všechno pozitivní, tak mě to pozitivně naladí.“ 

Znovu bych zmínila koncept aktivního publika, který na základě mého výzkumu lze 

prohlásit za platný, alespoň co se mého zkoumaného vzorku týče. Jedná se o pohled na 

publikum jako na aktivní součást mediální komunikace (Jirák a Köpplová, 2015, s. 208). 

V kontextu nových médií je v některých případech lepší hovořit spíše než o publiku tak o 
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jednotlivých uživatelích, což souvisí opět s rozšířenou nabídkou obsahů a možností volby 

konkrétní podoby sdělení. Neznamená to však, že by publikum internetových médií 

neexistovalo. V tomto bodě se ale spíše nabízí na základě zkoumání názorů těchto čtenářek 

označení uživatelky, které si z nabízených článků a témat vybírají to, s čím se ztotožňují a 

co je zajímá, ale v rovině každodenního života je to příliš neovlivňuje. Nutno však 

podotknout, že to nevyzdvihuji oproti tištěným časopisům, tento kontrast jsem ve slovech 

čtenářek, kromě jedné, neobjevila. Spíše to, co praktikovaly při čtení tištěných časopisů, 

praktikují i v případě těch webových. 

V souvislosti s představenou teorií Stuarta Halla lze vyvodit, jakým způsobem čtenářky 

interpretují sdělení:  

1. Význam, který je do sdělení „vepsaný“ jeho původci, nemusí být totožný 

s významem, který si ze sdělení vyčte jeho uživatel. 

2. Publikum by se v tomto vztahu ke sdělení mohlo nazvat interpretačně aktivní. 

3. Jednotliví členové publika mohou se sdělením pracovat odlišně, ale většina z nich 

si je vědomo dominantního výkladu (Jirák a Köpplová, 2015). 

V tomto bodě bych tedy definici ženských magazínu jako „oázy klidu, inspirace a zábavy“ 

rozvedla o slova interaktivní a selektivní. Samy čtenářky si vybírají to, co si chtějí přečíst a 

rozhodují o tom, zda je informace budou ovlivňovat, nebo ne. Alespoň dle jejich názoru. 

S tím, zda čtenářky ovlivňují informace a rady na webových magazínech souvisí do jisté 

míry i to, zda konkrétní informace považují za důvěryhodné.  

Jak na informantky předkládané informace působí? Eliška (23) odpověděla takto: 

„Musím říct, že mi přijde, že každá redaktorka do toho dává kus sebe, není to jako referát, 

snaží se tomu dát šťávu, je tam cítit kus z autora. Záleží taky, o co se jedná, když jsou to ty 

recepty nebo národní kuchyně, tak je jasný, že to nebude vymyšlený, ale ty rady o sexu a 

vztazích, to beru s nadhledem. Jedině pokud je to vědecky podloženo, tak bych tomu třeba 

věřila.“ 

Oceňuje názor samotné redaktorky, který do svého článku vkládá. Ovšem informace bere 

rezervovaně, rozhodně nevěří všemu, co se dočte. Sama dokáže dle svého názoru poznat, 

kdy se jedná o neseriózní obsah. 
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Ženské magazíny dávaly informantky často do kontrastu s bulvárem, který vnímají vesměs 

negativně. Oproti bulvárním plátkům, které se podle informantek zaměřují hlavně na život 

celebrit, považují ženské webové magazíny za důvěryhodnější. Pro ilustraci zmíním tři 

odpovědi informantek: 

Simona (45): „Oproti bulváru důvěryhodněji, bulvár nečtu, mám raději ženské magazíny.“ 

Petra (25): „Člověk docela pozná, kdy se jedná o totální hloupost. Ale vesměs na mě ty 

informace důvěryhodně působí. Jinak bych tam asi nechodila.“ 

Jana (26): „Na ženských magazínech tomu docela věřím, nebo takhle, nemyslím si, že by 

tam psali bláboly.“ 

Odlišný názor zastávala šestačtyřicetiletá Lucie: 

„Důvěryhodně tedy na mě moc nepůsobí, spíš se občas pobavím. Nechci to nějakým 

způsobem snižovat, nebo to, ale není to seriózní, nebo jak to říct. Pro mě je to forma 

oddechu, takže že bych si z toho odnesla vážný poučení, tak to asi ne.“ 

Weby jsou pro ní především zdrojem zábavy, nikoli zdrojem informací dle jejích slov. To 

samé tvrdí Andrea (23): 

„Neberu to jako nějaké seriózní čtení, spíš to je pro mě jako čtení pro zábavu. Neberu to 

jako směrodatné ve svém životě, čtu i jinde a udělám si na to vlastní názor.“ 

Andrea (23) na toto téma ještě poznamenala, že důvěryhodně nepůsobí, když „všude se 

píše něco jiného“. 

Ženské magazíny a informace v nich obsažené tedy všechny informantky neberou jako 

směrodatné, ale občas se něčím inspirují. Zda je článek důvěryhodný, či ne, hodnotí svými 

subjektivními pocity, než že by měly vysledované nějaké konkrétní „indikátory 

neserióznosti“. Při doptávání nebyly schopné nic takového definovat, spíše mi daly 

konkrétní příklady, jako např. Eliška (23): 

„Neřídím se lacinými radami, jako že například, pokud má váš partner zelené oči, určitě 

vás podvede. Tak články takovýho typu mi přijdou úplně z cesty, že to není podložený.“ 

Znamenají pro ně spíš o vedlejší zdroj informací, zábavu, odreagování. To možná je 

špatnou zprávou pro redaktory magazínů, kteří se snaží v dobré víře předat informace a 
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rady, které ale pak v reálném životě čtenářky nějak moc nevyužívají. Anebo si to jen 

nechtějí připustit? 

Nicméně větší polovina informantek považuje ženské weby za důvěryhodné. Komentovaly 

to často tím, že kdyby se jim daný obsah nelíbil, nechodily by tam. 

 

3.5 Blesk pro ženy online 
 

Tento webový lifestylový magazín by se dal popsat podle většiny informantek jako pestrý 

web s důvěryhodnými informacemi. Největší výhodou tohoto webu je slovy čtenářek 

hlavně velký výběr článků, který denně přibývají. Mají tak velký výběr z toho, co si 

přečíst, a díky tomu je web schopný oslovit velké spektrum žen s nejrozličnějšími zájmy, 

proto byl i můj výběr vzorku tak heterogenní. Každá žena si na tomto webu najde téma, 

které jí baví a zajímá. Proč zrovna Martina (25) čte Blesk pro ženy? 

„Myslím si, že asi tím největším gro je pestrost těch článků, že má záběr jak do fashion 

oblasti, tak do odborný, že se to dotýká každýho, že si tam každý může najít to svoje téma, 

co ho zajímá. A myslím si, že těch článků se tam denně přidává tolik, že i když tam člověk 

jde každý den, nenajde tam nic starýho, jako třeba u jiných webů.“ 

Tento web definuje podnadpis „vaše skvělá kamarádka“. Na základě zkoumaných čtenářek 

lze toto označení prohlásit za platné. Jak podotkla Kristýna (28) ohledně otázky, kdy si 

webové magazíny čte: Většinou o pauze v práci, popř. při obědě bez společnosti. V té 

situaci mi Blesk pro ženy nahradí mou kamarádku.  

Zpovídané čtenářky důvěřují redakci hlavně co se týče tipů a doporučení na kosmetiku, 

kterou opravdu redaktorky testují a posléze popisují své zkušenosti a výhody/nevýhody. 

Příklady jsem už uvedla výše v podkapitole ohledně vlivu obsahu na čtenářky. 
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3.5.1 Jak často ženy na webové stránky chodí? 
 

Deset z třinácti čtenářek se svěřilo, že na stránky Blesku pro ženy a dalších webových 

magazínů pro ženy chodí denně. Jsou tedy součástí jejich každodenního života. 

Nejdéle času na nich tráví Tereza (26): 

„Chodím na ně pokaždý, když jsem v práci. Hodku, hoďku a půl denně.“  

Důvodem, proč tráví na těchto webech podstatnou část dne, je její zaměstnání. V pracovní 

době má hodně volného času, a ženské weby bere v tomto kontextu jako formu zabavení. 

Také je to spojeno s tím, že celkově vnímá ženské webové magazíny pozitivně, a proto na 

ně chodí. 

Svou roli ve čtení ženských webů hraje také Facebook. Většina magazínů, i Blesk pro 

ženy, má na této sociální síti založenou fanouškovskou stránku, jejímž prostřednictvím 

sdílí nejnovější články. Díky tomu si ženy pak rozkliknou to, co je zrovna zaujme a 

z Facebooku putují na Blesk pro ženy a další ženské magazíny, jako např. Petra (25): 

„Každý den je navštěvuji, mám Blesk pro ženy lajklý na Facebooku, a tak mi každý den 

vyjíždí na zdi novinky a já se na ně podívám. A kolik času tomu věnuju? No, asi tak 5-15 

minut denně. Záleží na tom, jak moc chci prokrastinovat.“  

Podobně je na tom i Jana (26), která si každé ráno najede na stránky Facebooku a pokud ji 

zaujme nový článek sdílený Bleskem pro ženy, rozklikne si ho. Některé informantky mají 

čtení tedy spojeno s nějakým rituálem. Jana si čte každé ráno, Renata (42) si čte zase 

například u „odpočinkové kávy“.  

Podle Macka (2013) je užití nových médií je pro jedince každodenní rutinou. To by se dalo 

tvrdit i o informantkách, kdy některé z nich to popsaly jakou svou každodenní součást dne, 

ať už jako podobu zábavy nebo odreagování v práci, při jízdě dopravním prostředkem, či 

při obědě nebo rituálu odpočinkové kávy. Jako příklad lze uvést odpověď Elišky (23) na 

otázku: Jak často čtete ženské magazíny?  

„Když jedu domu busem, tak třeba půl hodiny každý den.“ 
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3.5.2 Jaká témata jsou nejoblíbenější mezi čtenářkami na Blesku pro 

ženy? 

Většina informantek oceňuje na webových magazínech jejich pestrost, jak jsem již popsala 

výše. Široký záběr webových magazínů je určitě nesporný a u Blesku pro ženy to rozhodně 

platí. Navzdory tomu ale některé informantky kritizovaly, že témata článků jsou 

stereotypní, stále se opakují. To vysvětluje skutečnost, že náměty ženských časopisů jsou 

podle Osvaldové (2004) svým způsobem nadčasové a stále se opakují spolu s ročními 

obdobími (tipy na velikonoční výzdobu, vánoční pečení cukroví apod.). Nicméně každý 

den vychází množství nových článků. Denně přibývají do následujících rubrik: Video, 

Trendy, Horoskopy, VIP, příběhy, Láska a vztahy,  Jak zhubnout, Zdraví, Recepty, Volný 

čas, Hobby, Supermámy. 

Jaké okruhy zájmu padaly v rozhovorech se čtenářkami nejčastěji? Vyrovnaně skončila 

móda a krása (kosmetika), poté čtenářky zajímají čtenářky články o slavných osobnostech 

a zdravém životním stylu (cvičení, diety), menší část informantek pak zmínila recepty, 

zdraví, vztahy, tipy do domácnosti, cestování a tipy na dárky. 

Statisticky ale složení nejčtenějších rubrik vypadá jinak. Na prvním místě jsou Horoskopy, 

poté Vztahy a láska (včetně témat o sexu), Hobby, Jak zhubnout a Móda/krása 

(Netmonitor, 2016). Je nutné ovšem podotknout, že můj výzkum se týkal jen 13 čtenářek a 

existuje mizivá šance, že by zrovna můj výběr vzorku potvrdil statistická data vypočítaná 

z velkého počtu uživatelů, kteří Blesk pro ženy navštěvují. 

 

3.5.3 Sledují na webu videa? 
 

Jedna z mých otázek byla také mířena na to, zda informantky mají v oblibě videa, které 

jsou na Blesku pro ženy, a samozřejmě i na dalších webech, čím dál tím častější. Podle 

odpovědí čtenářek jsou dobrým ozvláštněním čtení, ale přece jenom preferují ve většině 

případů psané články. 

„Musím říct, že v poslední době jsem se na ně celkem naučila, často mě nějaké zaujme, a 

když je k tomu vhodný místo, tak si ho pustím. Občas mě to mrzí že na si ho nemůžu pustit, 

protože jsem třeba v autobuse, nebo nemám dobré připojení k internetu, a pak už si ho 



56 
 

doma většinou nepustím, protože na něj zapomenu.“ Petra (25) 

Podobný postoj zastává i Jana (26). Která také zmínila to, že video si nemůže pustit 

kdykoli, protože by tím rušila ostatní.  To, zda si čtenářka pustí video na webu, nebo ne, je 

tedy ovlivněno tím, v jaké situaci se zrovna nachází a zda má technologii a možnost 

k tomu, si ho přehrát. 

Pouze dvě informantky sdělily, že videa si pouští často a i cíleně je vyhledávají: 

„Videa jsou pro mě zpestřením. Vždycky když jsem na Blesku pro ženy, podívám se, jaké 

jsou nejnovější.“ Kristýna, 28 

Kláře (35) slouží stejně jako články jako zdroj informací a inspirace: 

„Ano, hodně, sleduju hodně věci o nehtech, i cíleně vyhledávám. Videa hledám hodně, 

musím říct, ty mě baví a právě je to pro mě zdroj informací, inspirace k práci třeba, i do 

života no.“ 

Dotazované ženy považují za přínosné například videa ohledně vaření, kde je ukázaný a 

vysvětlený postup, rozhovory se slavnými osobnostmi a v neposlední řadě videa ohledně 

kosmetiky. Naopak další dvě, Markéta (42) a Renata (42) přiznaly, že videa si pouští zcela 

výjimečně a mnohem raději čtou.  

Klíčová je tedy doba, kdy si daná čtenářka čte web a zda si může video pustit zrovna v té 

dané situaci, a zda ji téma, kterého se týká, zaujme. Tyto aspekty hrají v oblíbenosti videí 

velkou roli. 

Ještě bych ráda zmínila skutečnost, že všechny dotazované informantky používají na 

internetu i další zdroje informací. Ať už to jsou další ženské magazíny, zpravodajské 

portály nebo blogy. Nejvíce zmiňovaly webový magazín prozeny.cz, který se nachází na 

Seznam.cz., a ze zpravodajských serverů to bylo Idnes.cz. 
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Závěr 

Předmětem této bakalářské práce byly lifestylové webové magazíny určené pro ženy a 

konkrétně Blesk pro ženy online. Zajímala jsem se o to, jak jsou vnímané očima 

samotných čtenářek, a zaměřila jsem se na čtyři oblasti. První z nich bylo, proč vůbec 

mnou dotazované pravidelné čtenářky Blesku pro ženy online čtou tento web, potažmo 

další ženské webové magazíny. 

Ženské magazíny by se na základě mého výzkumu daly nazvat „oázou klidu“. Slovy 

zpovídaných čtenářek pro ně představují místo odpočinku, relaxace, uvolnění, odpoutání se 

od stresu a každodenních strastí. K čemu ženské weby čtenářkám slouží? Nejčastěji 

informantky zmiňovaly novinky ze světa módy, zábavu, informace, vyplnění volného času, 

inspiraci. Souvisí to také s tím, že cíleně vyhledávají na webu témata, které je zajímají. 

Kdybych měla celkově shrnout, čím ženské online magazíny pro informantky jsou, bylo by 

to místo, kde si čtenářka odpočine, rozptýlí se, oprostí od stresu, zabaví a zároveň se 

dozvídá nové informace do života, které ve svém případě považuje za důležité či 

inspirativní, jinak řečeno jsou „oázou klidu, inspirace a zábavy“. Většina informantek má 

čtení spojeno s nějakým „rituálem“, ať už to byla cesta autobusem, káva nebo ráno při 

zapnutí počítače. 

Nutno poznamenat, že všechny vyjmenované aspekty neplatí pro každou z čtenářek. 

Některá je vnímá pouze jako odreagování (jako např. Lucie (46), pro další informantky je 

to naopak čistý zdroj informací a inspirace (Klára (35).  

Mezi informantkami převládal ohledně ženských webových magazínů kladný názor. 

Pozitivně hodnotí ten obsah, na kterém je vidět „otisk“ samotné redaktorky. Předmětem 

kritiky byly komerční a senzační články s křiklavými nadpisy, které je příliš neoslovují a 

staví se k nim kriticky.  

Zajímalo mě také, zda čtenářky preferují webové magazíny před tištěnými, zda mají podle 

nich nějaké něco navíc. Největší výhodou webových magazínů je očima informantek jejich 

aktuálnost, snadná dostupnost, manipulace a přístup prakticky odkudkoli, kde je 

internetové připojení. Mezi dotazovanými ženami nebyla ani jedna, která by preferovala 

tištěné časopisy před webovými, ale osm z nich si rádo přečte jak web, tak i tištěný a 

zbývajících pět jasně dává přednost webovým magazínům. 
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Další oblastí výzkumu bylo zjistit, zda Blesk pro ženy online a další ženské webové 

magazíny ovlivňují podle názoru čtenářek jejich každodenní život. 

Pouze dvě informantky uznaly, že v každodenní rovině je Blesk pro ženy ovlivňuje. 

Odpovídaly však spíše v kontextu praktikování nejrůznějších rad, inspirace, které jim web 

nabízí. Příliš nezvažovaly to, že by je ovlivňovaly informace získané v  článcích, a o to víc 

v každodenním životě. Nicméně deset z třinácti čtenářek se svěřilo, že na stránky Blesku 

pro ženy a dalších webových magazínů pro ženy chodí denně. Dalo by se tedy říct, že jsou 

součástí jejich každodenního života. 

Doménou, kde ženské webové magazíny mají podle čtenářek na ně největší vliv, je 

kosmetika. Sedm informantek zmínilo, že si na doporučení redaktorek často kupují 

kosmetické výrobky. Důvěřují radám redaktorek, nikoli komerčním článkům.  

Ženské webové magazíny, a tedy i Blesk pro ženy, rozhodně na všechny informantky 

nepůsobí stejně, jak vyplynulo z rozhovorů. Samy si vybírají to, co si chtějí přečíst a 

rozhodují o tom, zda je informace budou ovlivňovat, nebo ne. Alespoň dle jejich názoru. 

Mnou zpovídané čtenářky bych tedy rozhodně neoznačila pasivními konzumentkami všech 

obsahů, které jim ženské weby nabízí. Aktivně si vybírají to, co je zajímá, a poselství 

článků kriticky hodnotí. 

Jaké okruhy zájmu zmiňovaly čtenářky v rozhovorech nejčastěji? Vyrovnaně skončila 

móda a krása (kosmetika), poté čtenářky zajímají čtenářky články o slavných osobnostech 

a zdravém životním stylu (cvičení, diety), menší část informantek pak zmínila recepty, 

zdraví, vztahy, tipy do domácnosti, cestování a tipy na dárky. 

Webové magazíny mají oproti tištěným výhodu toho, že svým čtenářům mohou nabízet i 

obsah ve formě videí, proto mě zajímalo, zda tento aspekt čtenářky oceňují. Na základě 

rozhovorů však můžu tvrdit, že pouze dvě informantky videa vyhledávají cíleně a další dvě 

si je pouští zcela výjimečně. Zbytek informantek zastával neutrální postoj a roli u nich 

hraje doba, kdy si daná čtenářka čte web a zda si může video pustit zrovna v té dané 

situaci, a zda ji téma, kterého se týká, zaujme. Tyto aspekty jsou v oblíbenosti videí 

klíčové. Informantky považují za přínosné například videa ohledně vaření, kde je ukázaný 

a vysvětlený postup, rozhovory se slavnými osobnostmi a v neposlední řadě videa ohledně 

kosmetiky. 
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Přílohy 

Základní otázky, které byly při rozhovorech použity: 

 

Jaké další ženské webové magazíny kromě Blesku pro ženy čtete na webu? 

Proč čtete Blesk pro ženy online/ženské online magazíny? 

Přináší vám čtení Blesku pro ženy a dalších ženských magazínů užitek? Pokud ano, 

v jakém směru? 

Jaká témata čtete nejvíce? 

Máte čtení spojeno s nějakou činností, pocitem? Kdy čtete? 

Ovlivňuje obsah Blesku pro ženy online/ dalších ženských webových magazínů nějak váš 

každodenní život? 

Jak často stránky navštěvujete? Kolik času denně/týdně věnujete čtení? 

Jak celkově vnímáte ženské online magazíny? Jaký na ně máte celkově názor? 

Jak na vás informace obsažené na stránkách působí? 

Bavíte se o obsahu stránek se známými? 

Používáte na internetu i jiný zdroj informací? Pokud ano, jaký? 

Existuje pro vás rozdíl mezi tištěným ženským magazínem a webovým ženským 

magazínem? Pokud ano, jaký? 

Je něco, co se vám na BPŽ/ ženských online magazínech nelíbí? 

Díváte se na videa, pokud na stránkách jsou? Pokud ano, zajímají vás víc, než psané 

články? 

 

 


