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Anotace (abstrakt) 
Práce Jak matky a dcery vnímají a užívají tematiku módy v ženských 

lifestylových časopisech se zabývá tématem generačních rozdílů ve vnímání mediálních 

obsahů, konkrétně rozdílným vnímáním módy prezentované v lifestylových časopisech 

pro ženy (ELLE a Cosmopolitan) matkami a jejich dcerami. Novými technologiemi 

a formami mediálních obsahů jsou poznamenány jak jedinci samotní, tak také rodinné 

vazby, proto jsem se v práci zaměřila právě na rozdíly v konzumaci lifestylových 

časopisů mezi jednotlivými generacemi žen v rodině.  

Práce nejdříve představuje teorie týkající se sociální konstrukce reality, 

prezentace módy v těchto časopisech, jejího vnímání ženami jako čtenářkami, 

ovlivňováním identit čtenářek na základě konzumace těchto časopisů, vnímáním 

reklamy v nich uvedené apod. Teoretické předpoklady jsou poté zkoumány v praxi 

v rámci vlastního výzkumu. Jedná se o kvalitativní výzkum, který byl proveden na 

vzorku deseti dvojic matka – dcera formou hloubkových rozhovorů. Výsledky výzkumu 

ukázaly, že v dnešní době již lifestylové časopisy neslouží jako hlavní zdroj informací 

a inspirace týkající se módy. Dnes si mnoho mladých žen hledá informace o módě sama 

na internetu. Matky a dcery spolu tyto časopisy společně nečtou a módu v nich vnímají 

spíše jako přehlídku módních trendů, ne že by díky ní byly ochotny měnit svůj módní 

styl. Překvapivým závěrem je jejich kladný přístup k reklamě vyskytující se v těchto 

časopisech.  

 

 

Abstract 
The thesis How mothers and daughters perceive and use fashion themes in 

lifestyle magazines for women is aimed at generational differences when it comes to 

perception of media content. Specifically, it examines differences in perception of 



 
 

fashion phenomenon presented in lifestyle magazines for women (e.g.: ELLE and 

Cosmopolitan) by mothers and their daughters. Today, not only individuals, but also 

family relations are influenced by new media, new technologies, and new forms of 

media content, therefore I focused on differences in consumption of those lifestyle 

magazine between two generations of women within a family. 

The thesis first introduces some theories on social construction of reality; how 

fashion is presented in magazines; how women as readers perceive fashion and how this 

influences readers' identities as a result of magazines' consumption, and how advertising 

is perceived by readers. 

Theoretical knowledge is then researched. Qualitative research was conducted 

on ten pairs of respondents (mother – daughter) in the form of interviews. The results 

show that lifestyle magazines do not serve as a main source of information about 

fashion anymore. Many young women are more likely to search for information related 

to fashion on the Internet today. Mothers and daughters do not happen to read and 

discuss those magazines together. Moreover, they perceive fashion in these magazines 

more like a presentation of current fashion trends than something that would cause them 

to adjust their fashion style or lifestyle. There is also an interesting phenomenon 

revealed, advertising in those magazines is perceived quite positively by the 

respondents.  
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Úvod 

Představení tématu 
 

Většinová společnost pokládá módu za jedno z nejdiskutovanějších témat mezi 

ženami. Předpokládá, že právě ženy módu milují, i když často se jí zabývají i muži. 

Mnoho žen se navíc o módu zajímá ve větší míře i díky tomu, aby se líbily sobě i svému 

okolí, k čemuž jim právě vhodně zvolený oděv může pomoci. Móda nás obklopuje dnes 

a denně. Kromě obchodů a internetu se s ní ve velké míře setkáváme také v časopisech, 

zejména v těch lifestylových určených pro ženy. Zde je móda prezentovaná v různých 

formách, například jako na pohled hezké fotografie krásných modelek v padnoucím 

oblečení, které mohou být součástí článku nebo samostatně ve formě inzerátu, nebo 

redakce mohou doporučovat jednotlivé modely oblečení jako sezónní trendy apod. 

Právě tyto různé formy prezentace módy i rozdílně působí na čtenářky těchto časopisů. 

Je také rozdíl v tom, zda je móda prezentována v takovémto časopise jako reklama, 

skrytá nebo zjevná, jak ji rozděluje Ellen McCracken, nebo je ve formě tzv. advertorialů 

nebo fotografií slavných osobností, které dané modely nosí. Rozdíly mezi placenou 

reklamou a redakčním obsahem se v důsledku stále promyšlenějšího zpracování inzerce 

v poslední době rozostřily. Proto jsem se právě na téma, jak ženy vnímají módu 

v lifestylových časopisech, v této práci zaměřila. Ráda bych v rámci výzkumu zjistila, 

zda ženy slepě následují módní diktáty a jiné stereotypy, které jim formou těchto 

časopisů společnost prezentuje, nebo zda přistupují k takovýmto obsahům kriticky. 

A z osobní zkušenosti je pro mě zajímavé sledovat rozdíly ve formě konzumace těchto 

časopisů a módy v nich prezentované mezi matkami a jejich dcerami. Hraje věk ve 

vnímání módy, reklamy a obecně ve čtení lifestylových časopisů nějakou roli? Jsou si 

dnešní matky a dcery natolik blízké, že spolu diskutují obsahy těchto časopisů? Půjčují 

si vzájemně tyto časopisy nebo je spolu čtou v rámci společně strávené chvíle či 

relaxace? Do jaké míry je každá za sebe ochotna nechat se motivovat (nebo ovlivnit) 

obsahy těchto časopisů?  

 

Právě tyto otázky vyvstaly na základě mé vlastní zkušenosti s chováním 

a názory v rámci konzumace lifestylových časopisů pro ženy s mou vlastní matkou. My 

dvě jsme si velmi blízké a časopisy si půjčujeme, ve volných chvílích je spolu i čteme 

a diskutujeme o nich. To stejné se týče módy v nich prezentované. Rády si sdělujeme 
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módní trendy a tipy, které jsme se dozvěděly z aktuálních čísel těchto časopisů. Máme 

velmi podobný životní i módní styl. Právě proto čteme stejné časopisy? Právě proto se 

nám líbí stejné fotky v nich a naopak jiné kritizujeme? A jak to mají jiné matky 

s dcerami? Probírají spolu témata v časopisech také, nebo ani nečtou stejné tituly? Mají 

podobný módní styl? Právě tyto otázky mne motivovaly k výběru tohoto tématu 

a provedení výzkumu týkající se této problematiky.   

 

Cílem této práce tedy bude na základě kvalitativního výzkumu s vybraným 

počtem respondentek charakterizovat způsob, jakým ženy konzumují lifestylové 

časopisy, a jak vnímají módu v nich prezentovanou. Jelikož jsou právě tyto časopisy 

často kritizovány za to, že módu prezentují z převážné části v rámci reklamy, bude 

zajímavé, zda výzkum ukáže, jestli si jsou respondentky této formy prezentace módy 

vědomy či ne, a do jaké míry jsou reklamami ovlivňovány.  

 

Dalším dílčím cílem výzkumu bude snaha objevit mezigenerační shody a rozdíly 

v konzumování lifestylových časopisů. Výzkum by měl zjistit, zda matky s dcerami 

čtou časopisy společně, zda diskutují o konkrétních tématech, nebo zda tuto činnost 

společně nevykonávají. A v neposlední řadě, zda mají stejné názory na obsahy těchto 

časopisů.  

 

Nejdříve tedy popíšu základní teorie související s touto problematikou, a na 

jejich základě poté bude probíhat výzkum. Budu postupovat od obecných teorií až 

k teoriím a výzkumům týkajících se specificky žen jako konzumentek, stereotypů 

nabízených médii, prezentace módy v médiích. Poté bude následovat vlastní výzkum, 

který popíše reálné chování respondentek v každodenním životě.  

 

Problematikou konzumace obsahů určených ryze pro ženy, stereotypy 

a genderovými a generačními rozdíly se zabývalo mnoho teoretiků. Mezi pro tuto práci 

nejdůležitější však patří teoretičky zabývající se konzumentkami, módou a časopisy, 

např. Tania Modleski, Ellen McCracken, Janice Radway, Diana Crane. Jejich teorie 

budou představeny v následujících kapitolách. 
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1. Vliv médií na konzumenty 

Tato kapitola se věnuje představení základních teorií týkajících se vlivu médií na 

konzumenty. V první podkapitole stručně popíšu historický vývoj účinků médií, jak je 

představil Dennis McQuail, poté popíšu aktuální situaci, a také k jakým změnám ve 

vývoji vlivu médií na konzumenty v průběhu posledních let došlo. Dále bude popsána 

transformace publika z pasivního na aktivní a budou představeny nové typy uživatelů, 

například produser.  

Ve druhé podkapitole se budu věnovat mediální konstrukci reality, kdy 

představím základní teorii od Pethera L. Bergera a Thomase Luckmanna, dále také 

teorii nastolování agendy. S mediální konstrukcí reality souvisí také jednotlivé faktory, 

které ji ovlivňují, mezi nimi zmíním stereotypy a jejich vznik, ideologie a další mýty, 

které budou podrobněji popsány.  

 

1.1 Historický vývoj představ o vlivu médií 

Jelikož se budu v práci věnovat účinku médií na konzumenty, považuji za 

důležité ve zkratce uvést nejdůležitější milníky ve vývoji představ o médiích, především 

jejich vliv na publika. 

 

Přehled stěžejních teorií účinků médií představil Dennis McQuail. Rozdělil 

vývoj účinků médií do čtyř fází, které se vyznačují charakteristickými prvky. První fází 

je období tzv. všemocných médií (poč. 20. stol. – 30. léta 20. století). Vychází 

z představ, že konzumenti jsou bezmocní a nechávají se médii ovlivňovat bez jakékoliv 

snahy o kritický pohled na ně. Součástí tohoto období je také vznik teorie podkožní 

injekce. Druhou fází je doba tzv. omezených účinků médií (30. léta – 60. léta 20. století). 

Tato teorie klade důraz na propojení publika a chápání jednotlivce jako člena sociálních 

skupin, v rámci nichž interaguje a komunikuje. Ten tak není ovlivňován pouze médii, 

ale i členy skupin, ve kterých se nachází. Třetí fází je tzv. znovuobjevení mocných médií  

(60. léta – konec 70. let 20. stol.), kdy se znovuobjevují silné účinky médií. V této době 

se zkoumal také postup, jak média zpracovávají obsah, než ho doručí k recipientům. 

Poslední fází je tzv. dohodnutý vliv médií (konec 70. let 20. století – současnost). 
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Vychází z teorie sociálního konstruktivismu. Podle ní se média podílejí na utváření 

sociální reality, která bude podrobněji probrána v následující podkapitole. 

 

Konzumenti médií jsou odborně nazýváni jako publikum. Mezi nejznámějšími 

teoretiky zabývajícími se publikem je nutné zmínit opět McQuaila, podle něhož 

publikum jsou všichni „skutečně zasaženi určitým mediálním obsahem nebo mediálními 

‚kanály‘“ (McQuail, 2009 : 578). Podle Jana Jiráka a Barbary Köpplové můžeme 

v dnešní době, především díky rozvoji interaktivních médií, publikum definovat jako 

„difuzní množinu všudypřítomných jedinců, kteří jsou propojeni s ostatními nejen skrze 

médium, ale díky interaktivnímu rozměru média i mezi sebou. Takovéto publikum je 

neustále vystavováno mediální nabídce (ať už tradičních, nebo nových médií), 

rozptýleno v čase a prostoru a také je nejednotné v otázce nabízeného mediálního 

produktu“ (Jirák, Köpplová, 2009).  

 

V éře masové komunikace jsou média de facto monologická. To znamená, že 

potlačují či dokonce zanedbávají interaktivitu. Můžeme tak říci, že jsou ve srovnání 

s recipienty vlivnějším aktérem masové komunikace. Recipient je tak vůči médiu  

v podřadném postavení. S tím souvisí i otázky moci médií (Fairclough, 1995 : 29).  

V práci se zaměřím na zkoumání publika za užití kulturálního přístupu, jako jednoho ze 

tří přístupů, které McQuail představuje. Ten vychází z premisy, že média jsou užívána 

jako odraz určitého společensko-kulturního kontextu a také jako proces, kdy dochází  

k propůjčování významu produktům kultury a každodenním prožitkům (McQuail, 

2009). Kulturální přístup tak klade důraz hlavně na kontext, ve kterém dané publikum 

konzumuje sdělení, spíše než na sdělení samotné. 

 

Kulturálnímu přístupu byl nakloněn i Stuart Hall, který představil teorii, že 

příjemci mohou dekódovat sdělení jinak, než jej zakódoval odesílatel. Toto dekódované 

sdělení se tak může lišit od původního. Stupně porozumění a nedorozumění 

„v komunikačním procesu jsou závislé na vztazích ekvivalence ustavených mezi 

producentem a příjemcem sdělení" (Hall, 2005 : 46). A protože publikum není 

homogenní skupinou, každý jedinec v rámci ní přijímá sdělení na základě svých 

kulturních zkušeností. Což napovídá, že kulturní kontext jedince ovlivňuje to, jak vnímá 

přijímané informace. Součástí tohoto kontextu je například gender, věk nebo prostředí, 

ve kterém jedinec vyrůstal a nyní žije. Na tomto teoretickém předpokladu je postaven 
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výzkum této práce, který má za cíl zjistit, jak odlišně přijímají a dekódují matky a dcery 

(tedy zástupkyně dvou různých věkových generací) obsahy lifestylových časopisů, a jak 

se nechávají těmito sděleními ovlivňovat.   

 

Během 20. století se publikum, jak zmiňuje i McQuail, výrazně proměnilo. Díky 

přesycenosti informacemi, které vnímáme z mnoha médií, konzumenti začali být 

skeptičtí vůči jejich pravdivosti a obsahové hodnotě. Internet sice otevřel dveře 

k neomezenému množství lehce získaných informací ale za cenu snížení jejich kvality. 

Proto se moderní konzument musel naučit přebírat, hodnotit a vlastnoručně hledat 

kvalitní a pro něj vhodné informace. Takovéto konzumenty John Fiske nazývá aktivní 

publikum (Fiske, 2002 : 50), v rámci něhož přestávají být lidé pasivními příjemci 

mediálních obsahů. Fiske tuto teorii vyvinul v opozici k behaviorismu zdůrazňujícímu 

účinky médií a strukturalistickým směrům, které zase zdůrazňují determinující charakter 

tzv. struktur (sdělení, ideologie, diskurzu či textu). Konkrétně pak televizní publika 

Fiske označuje za reálné subjekty v reálných situacích, například při užívání televize. 

Publika si tak odnáší různé významy a jinak také vnímají prvek potěšení z konzumování 

televize jako média (Fiske, 2002). Aktivitu publika ve vztahu ke sdělení ovlivňují 

všechny interpersonální vazby, do nichž je jedinec zapojen. McQuail s vlastností 

aktivity publika počítá v kulturálním přístupu jeho zkoumání také. Důležitým aspektem 

je totiž samotný proces užití médií (McQuail, 2009 : 415). V dnešní době internetu si 

konzumenti dokonce vyhledávají obsahy aktivně sami za účelem uspokojení svých 

potřeb, jsou interaktivní a jsou schopni je kriticky hodnotit.  

 

Vztahem publik k novým médiím, a díky tomu následné přeměně tradičních 

publik se věnovaly Sonia M. Livingstone a  Leah A. Lievrouw, které samy tvrdí, že je 

těžké specificky označit vztah publik právě k novým médiím. Recipienti už totiž 

neodpovídají tradičnímu pojmu publikum („audience“), jelikož nejsou tak „stálí“ ani 

nečinní, ale naopak se aktivně zapojují do tohoto komunikačního procesu vedeného 

skrze nová média. Dle těchto autorek se tak divák („audience“) mění v aktivního 

uživatele („user“) (Livingstone; Lievrouw, 2002 : 10), který je při recepci těchto obsahů 

akční, vybírá si informace a jejich zdroje a hodnotí je. 

 

Tomuto tématu se věnoval také Axel Bruns, který uvedl ještě jeden typ 

konzumenta; nazývá ho „produser“. Tento pojem nemá přesný český překlad, jelikož se 
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skládá z anglických slov „producer“ (výrobce) a „user“ (uživatel). Podle Brunse je ale 

produser právě někdo, kdo konzumuje obsahy a vytváří z nich nové. Bruns tak vytvořil 

nový řetězec přijímání sdělení, kdy jedinec nějaký obsah zkonzumuje, přetvoří či ho 

nějak jinak upraví a šíří ho upravený dál. Takový řetězec se uplatňuje především v on-

line světě, na internetu (Bruns, 2008 : 268-270). Produseři jsou tedy například blogeři, 

kteří si hledají na internetu informace z několika zdrojů, upraví je, přidají jim svou 

přidanou hodnotu a šíří je mezi své publikum dál. Bruns zmiňuje, že produseři jsou také 

například přispěvovatelé na Wikipedia.org, kteří užívají stejný postup jako blogeři 

(Bruns, 2008 : 107). 

 

Při zkoumání on-line médií a jejich publik můžeme říci, že došlo ke sjednocení 

tří rolí – uživatele, autora obsahu a publik, přičemž právě uživatel je v této skupině 

dominantním prvkem. Tím jsou všechna publika vnímána jako aktivní účastníci takové 

komunikace, kteří se ve stále větším měřítku podílí na procesu tvorby obsahů 

(Carpentier; Schroeder; Hallett, 2014 : 5 a 8). A právě schopnost kritického zkoumání 

zdrojů mediálních obsahů těchto publik a schopnost čtení obsahů za pomoci 

dominantního kódu rozhoduje o tom, zda se recipient nechá ovlivnit ideologií, ať už 

více či méně skrytou, v daném médiu (Kadlecová, 2007 : 80). 

1.2 Mediální konstrukce reality 

Považuji za nutné nyní představit základní teorie mediální konstrukce reality, 

jelikož se jedná o mechanismus, kterým vznikají obsahy fungující jako reprezentace 

žen, jež budou zkoumány v dalších kapitolách práce. Je důležité si uvědomit, že média 

nám nepřednášejí realitu ve formě přímých, reálných obrazů, ale jsou schopna realitu 

znázornit jiným způsobem, tedy zkresleně.  

 

Vlastní svět člověka je mimo jiných aspektů ovlivňován i mediálními obsahy, 

které lidé vnímají. Média totiž konstruují obrazy reality.  V roce 1966 Peter L. Berger 

a Thomas Luckmann představili teorii sociální konstrukce reality, podle níž je realita 

chápána jako sociální konstrukt, který je vytvářen společností a institucemi. Teorie 

konstrukce reality je pak závislá na externalizaci, objektivizaci a internalizaci. Tyto tři 

procesy můžeme stručně vyjádřit větami: „Společnost je výtvorem člověka 

(externalizace). Společnost je objektivní realitou (objektivizace). Člověk je výtvorem 

společnosti (internalizace)“ (Berger; Luckmann, 1999 : 64).  
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Lidské činnosti, které jsou jedincem stále opakovány, vytvářejí určité vzorce, 

které souvisí se vznikem institucí, což jsou vlastně tyto typizace (Berger; Luckmann, 

1999 : 65). Podle této teorie tak můžeme nahlížet na média jako na společenskou 

instituci s primárním cílem šíření významů a vědění. Tím zaujímají důležitou a vlivnou 

roli ve společnosti. Konkrétně pak časopisy jsou schopny spoluvytvářet realitu, v níž 

daný čtenář žije, ovlivňovat nejen jeho způsob oblékání, mluvu, chování, ale i jiné 

vnější projevy osobnosti a do určité míry i přemýšlení – a to prostřednictvím 

ideologického působení přirozeného jazyka jakožto dominantního kódu; i na základě 

spoluúčasti obrazové složky časopisu. Děje se tak především u mladých čtenářů 

a čtenářek, tvrdí ve své knize věnující se českým čtenářkám časopisů Kateřina 

Kadlecová (Kadlecová, 2007 : 18).  

 

Se sociální konstrukcí reality souvisí ještě teorie nastolování agendy (agenda-

setting). Tuto teorii v rámci své studie o prezidentské volební kampani systematicky 

shrnuli v roce 1972 Max McCombs a Donald Shaw. „Masová média nastolují agendu 

pro každou politickou kampaň tím, že ovlivňují důležitost názorů k politickým 

tématům,“ uvedli autoři v závěru studie (McCombs; Shaw, 1972 : 177). Základem 

teorie nastolování agendy je tak idea, že o tom, jaká témata naplňují veřejný diskurz, 

rozhodují média tím, o čem informují a jak o tom informují. Recipienti poté díky tomu 

o těchto tématech přemýšlejí, i když s jejich obsahy nemusí přímo souhlasit (McCombs; 

Shaw, 1972). Tato teorie tak napomáhá vysvětlit, jak a proč dochází k tomu, že jsou 

čtenářky poměrně lehce ovlivnitelné obsahy tištěných lifestylových časopisů.  

 

Zaměstnanci médií, především lidé vytvářející obsahy a programy jednotlivých 

médií, rozhodují o tom, o jakých informacích budou v danou chvíli média pojednávat. 

Tímto dochází k procesu selekce informací. Tento proces závisí na několika faktorech, 

například na senzačnosti tématu, na oblíbenosti či důležitosti tématu apod. Zástupci 

médií tak vlastně vytváří hierarchii zpráv. Tím dochází k procesu zvanému gatekeeping 

a lidé, v případě redakcí zejména editoři a šéfredaktoři, provádějící selekci informací 

jsou nazýváni gatekeepeři (Burton; Jirák, 2003 : 248). Na základě této teorie můžeme 

říci, že redaktoři zmíněných časopisů jsou vlastně agenda-setteři, jelikož jsou to právě 

oni (spolu s šéfredaktory a editory), kteří rozhodují o obsahu daného titulu, a tím 

i o tom, jaké informace se dostanou ke čtenářkám. Pak záleží právě na čtenářkách, jak 
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tyto obsahy přijmou – zdali jim budou věřit, nebo zda tyto nově získané informace 

kriticky zhodnotí. To, jak s těmito obsahy a informacemi v nich budou čtenářky 

zacházet,  nezáleží jen na nich samotných, tedy na interních faktorech, ale také na těch 

externích, například na prostředí, ve kterém se čtenářky pohybují, na lidech, které je 

obklopují, či na zásadách, které vyznávají.  

 

Kadlecová na základě teorií o sociální konstrukci reality kriticky hodnotí účinky 

dívčích časopisů na jejich čtenářky, protože „do velké míry však redaktorky časopisů 

deformují mediální obraz dívčí subkultury tím, že nastolují agendu a vybírají si 

z příspěvků čtenářek jen ty, které jim ideologicky vyhovují; redaktorky působí při 

rozhodování o možnostech publikace materiálu jako poslední instance, tzv. gatekeepeři“ 

(Kadlecová, 2007 : 142).  

 

V rámci reprezentace vytvářené médii hovoříme o jejích třech rovinách – typech, 

stereotypech a archetypech (Burton; Jirák, 2003 : 196). V rámci této práce je nutné 

zaměřit se na stereotypy. „Stereotyp je zjednodušená reprezentace lidského projevu, 

rysu nebo postoje a stává se nositelem hodnotového soudu, který spolu příjemci sdílí“ 

(Burton; Jirák, 2003 : 196-197). Díky masovým médiím, a lifestylovým časopisům 

obzvlášť, dochází k procesu stereotypizace. V důsledku toho, že tato média velmi často 

šíří hlavně dominantní myšlenky, dochází k vytváření určitých stereotypů ve 

společnosti. Ať už se jedná o genderové stereotypy nebo o stereotypy v oblasti vnímání 

krásy ženy apod. Podle Graema Burtona a Jana Jiráka můžeme stereotypy nazvat jako 

nositele soudů, postojů a názorů (Burton a Jirák, 2001 : 188-189). „Média samotná 

přímo stereotypy nevytvářejí, ale tím, že je opakovaně příjemcům přinášejí, mohou 

přispívat k jejich posilování a dodávání věrohodnosti“ (Haynes, 2007 : 162). 

Lifestylové časopisy často posilují především genderové stereotypy. Přestože dnes 

v těchto časopisech autorky často užívají a podporují téma rovnocennosti obou pohlaví, 

přímo či nepřímo, stále tyto stereotypy posilují – například když prezentují na 

příkladech úspěšných žen jejich sílu a nezávislost na mužích apod. Podle Michaela 

Pickeringa je negativní vlastností stereotypů fakt, že vytrhávají konkrétní formy chování 

či tendencí z jejich kontextu a přiřazují je k jiným, které mají s danou skupinou něco do 

činění. A poté se tyto vytržené formy snaží ustavit za přirozené (Pickering, 2001 : 4).  
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S teorií sociální konstrukce reality souvisí i pojem ideologie, kterou Luckmann  

a Berger definují jako „definici reality, která je vázána na konkrétní mocenské zájmy“ 

(Berger; Luckmann, 1999 : 122). Ideologie může být také chápána jako soubor idejí 

vládnoucí třídy, která prezentuje své zájmy jako zájmy celospolečenské (Reifová a kol., 

2004 : 82). Časopisy pro dívky a pro ženy obsahují skryté ideologie, ať už méně či více. 

Jsou implikovány především častým užitím persvazivní komunikace, které si čtenářky, 

podle výzkumu Kadlecové, často ani nejsou vědomy. Do textů ideologii vkládají 

samotní autoři jednotlivých článků, ať už vědomě či nevědomě, a čtenáři ji, ať už 

vědomě či nevědomě, přijímají. Ideologie je pak součástí jak textu, tak i obrazového  

a grafického materiálu. A je pouze na čtenáři, jak text čte a zda ideologické aspekty 

odhalí či je přijme nevědomky.  

 

Právě ženské a dívčí časopisy jsou ideálním prostředím pro podporu jakékoliv 

ideologie, protože zde předěl mezi faktem a názorem není příliš jasný, především díky 

vysokému výskytu hodnotících prostředků. Ideologie se zde pak projevují jako 

argumenty pro nebo proti něčemu. Jelikož jsou tyto přesvědčovací taktiky promyšleně 

zakomponovány do jednotlivých textů, nejčastěji v podobě rad a tipů, čtenářky je 

nevnímají jako ideologie, které by jim byly nějak nuceny, ale spíše jako kamarádské 

rady redakce. Tato praktika pak vede k nekritickému hodnocení správnosti informací 

a případnému ovlivňování recipientek, jejich názorů, rolí i jejich identity (Kadlecová, 

2007 : 80-82). S tím souvisí také reklamy v časopisech. Ty nabízejí čtenářkám nové 

náměty, a ovlivňují tak jejich sociální realitu, a jelikož obsahují mnoho ideologií 

a stereotypů, výrazně tak napomáhají k jejich šíření.  

 

Jedním z nejznámějších typů ideologie vyskytující se v lifestylových časopisech 

je ideologie konzumerismu, která se opírá o ideu, že spotřeba je hybnou silou 

hospodářského růstu. Podle socioložky Anny Gough-Yates ženské lifestylové časopisy 

dokážou oslovit své čtenářky tak úspěšně, protože „jsou schopny najít styčný bod  

s životními zkušenostmi té šťastné menšiny žen, které si užívaly ovoce zbožní kultury“ 

(Gough-Yates, 2003 : 38). Lidé si, i díky reklamě, kupují věci už ne jen za účelem 

uspokojení potřeb, ale především za účelem identifikace sebe sama v rámci sociálního 

statutu. „Je v nás také systematicky vytvářen pocit, že náš pohyb na společenském 

žebříčku ať vzhůru či dolů, je určován tím, co jsme si schopni koupit“ (Williamson : 

2002). Tím, co nakupujeme, se také vyhraňujeme vůči ostatním. Tedy můžeme říci, že 
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ideologie konzumerismu ovlivňuje také naši identitu jako spotřebitele. Podle Gough-

Yates propagovaná konzumace uspokojuje potřeby čtenářek hned na několika úrovních 

– emocionální, racionální i informační (Gough-Yates, 2003 : 45). Díky dobře zvoleným 

inzerovaným produktům a službám a jejich promyšlené prezentaci v rámci exkluzivního 

životního stylu prezentovaného v daných titulech se čtenářky snaží vypadat jako ty 

úspěšné ženy, o kterých si v těchto časopisech čtou, a tak hned vznikají jejich potřeby 

vlastnit stejné produkty jako ony. 

 

Vedle teorie mýtu krásy, který představila teoretička Naomi Wolf, a která bude 

popsána podrobněji v následující kapitole, existuje také mnoho výzkumů zabývajících 

se touto problematikou. Například výzkum obsahů časopisů pro ženy, který provedly 

Lucile Salesses a Deborah Romain (2014), poukázal na další z ideologií, a to ideologii 

ideální ženy. Podle tohoto výzkumu ženské časopisy stále častěji a na stále více 

stránkách zobrazují „utopický, idealistický obraz ženskosti“ – obrazy žen vytvořené 

a publikované v těchto časopisech jsou upravené tak, že zobrazují idealizované verze 

reality, čímž zobrazují tzv. ideální, ale nereálnou, ženu. Tyto obrazy pak ovlivňují 

představy čtenářek. Tím se právě tyto lifestylové časopisy stávají hlavními producenty 

prototypů, symbolů, názorů, stereotypů a mýtů (Salesses; Romain, 2014 : 1 a 12). 

Mnoho čtenářek se pak snaží vypadat co nejvíce jako tyto nereálné obrazy 

a v nejhorších případech to vede k nespokojenosti se sebou samou, k poruchám příjmu 

potravy apod. Toto potvrdily i výsledky tohoto výzkumu. Většina ze 700 dotazovaných 

žen považuje ženy zobrazované v těchto časopisech za jakousi „akceptovanou normu“, 

přestože také upozorňují na nespokojenost s příliš vyhraněnými stereotypy týkajícími se 

krásy. Výsledky ale také poukázaly na nový fenomén – respondentky spojovaly tuto 

ideu ideální ženy nejen s její krásou, ale také s jejím vnitřním pocitem spokojenosti 

sama se sebou. Tím se z čistě estetického aspektu přenášíme na aspekt individualistické 

ambice, která stojí v kontrastu ke stereotypním obrazům, a také poukazuje na změnu 

v ženské identitě. Pocit sebenaplnění je tak podle výzkumu hlavním cílem dnešních žen 

a je důležitou součástí teorie ideální ženy (Salesses; Romain, 2014 : 14). Čtenářky jsou 

si vědomy toho, že zobrazované ženy nejsou reálné, ale často se jedná o fotomontáže, 

přesto se ale nechávají, vědomě či nevědomě, těmito ideály krásy ovlivnit. Díky častým 

kritikám tohoto problému se redakce dnes už snaží (spíše jsou nuceny společností) proti 

těmto ideologiím a stereotypům bojovat a zobrazují v těchto časopisech modelky 

podobající se více reálným ženám (Salesses; Romain, 2014 : 11). 
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Všechny výše zmíněné teorie se podílejí na tom, jak vnímají čtenářky 

lifestylových časopisů jejich obsahy, především pak jak tyto obsahy samotné ženy 

a jejich život ovlivňují. Tato otázka bude také jedním z cílů výzkumu, kdy se budu 

snažit odhalit hlavní motivaci čtení vybraných lifestylových časopisů a do jaké míry se 

jimi čtenářky nechávají ovlivnit.   
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2. Ženy a média 

Jelikož se výzkum zaměřuje na ženy jako konzumenty mediálních obsahů, budu 

se v této kapitole věnovat právě vztahu žen a médií. Důraz bude kladen na to, jak jsou 

ženy zobrazovány v médiích, ale i jak je konzumují. V první podkapitole budou blíže 

představeny jednotlivé typy reprezentace žen v médiích, konkrétně genderové 

stereotypy a jejich příklady, dále také kult štíhlosti a mýtus krásy, které se velmi často 

vyskytují právě v obsazích lifestylových časopisů určených pro ženy, a jejich kritiky.  

Ve druhé podkapitole jsou popsány ženy jako mediální publika. Jsou zde 

představeny stěžejní výsledky výzkumu, který provedla na amerických konzumentkách 

Janice Radway. Právě její teorie je základním východiskem pro zkoumání mých 

respondentek a jejich chování při konzumaci lifestylových časopisů pro ženy.  

 

2.1 Reprezentace žen v médiích  

Tato kapitola se věnuje zobrazování žen v médiích. Důraz je zde kladen 

především na stereotypy a ideologie spojené s reprezentací žen. Mezi nimi zmíním 

genderové stereotypy, kult štíhlosti a mýtus krásy a další společenské stereotypy, které 

budou postupně představeny. 

 

Jak je již vysvětleno v první kapitole, reprezentace reality je proces, jenž převádí 

abstraktní ideologické pojmy do konkrétní podoby. V rámci této práce se zaměřím 

konkrétně na reprezentaci žen, ke které dochází skrze média; konkrétně tištěné 

lifestylové časopisy.  

 

S reprezentací žen v médiích úzce souvisí také stereotypy, které byly popsány  

v předchozí kapitole. Člověk obecně používá stereotypy proto, aby si zjednodušil 

chápání okolního světa (Kubálková a Čáslavská, 2009 : 4). Konkrétně pak genderovými 

stereotypy se zabývala Claire M. Renzetti, podle níž jsou to zjednodušující pojetí toho, 

jak by měl vypadat typický maskulinní muž a feminní žena (Renzetti, 2005 : 15). Karen 

Ross zase ve své knize definuje gender jako něco, co jedinec předvádí spíše než něco, 
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co jedinec má nebo čím je. My tak gender děláme skrze hraní si s určitými scénáři, které 

vědomě i nevědomě internalizujeme (Ross, 2013 : 17). Rizikem pak je, že díky definici 

dané situace či osoby dle daného stereotypu dojde vlastně ke zkreslení reality, jejímu 

ovlivnění až někdy i pokroucení.  

 

Typickými stereotypy v mediálních obsazích jsou právě genderové stereotypy.  

A lifestylové tituly jsou chápány jako média, která je podporují nejvíce. „Časopisy 

určené ženám dávají důraz na témata, která jsou považována za typicky ženská, a mají 

tedy rodovou-genderovou vazbu“ (Osvaldová, 2002 : 74). Ať už se jedná o tituly určené 

pro ženy či pro muže, vždy je v nich zastoupena řada genderově specifických znaků. 

Adriana Wyrobková ve své práci uvádí čtyři konkrétní ženské podtypy, které vznikly na 

základě jejich genderově stereotypních znaků. Jedná se o ženu v domácnosti, 

kariéristku, sexy-ženu a feministku (Wyrobková, 2007 : 30-31). Podtyp ženy 

v domácnosti je v dnešní moderní době již překonáván a naopak kariéristky nabírají na 

důležitosti, co se týče charakteristiky moderních žen. Tyto podtypy se vyskytují 

i v lifestylových časopisech určených pro obě pohlaví. Je nutné zmínit, že tituly určené 

pro ženy se snaží tyto podtypy užívat v pozitivním slova smyslu a rozvíjet jejich 

charakteristické rysy, naopak tituly pro muže je využívají spíše v negativních 

konotacích, jako ženy, které by muži neměli chtít, nebo by si na ně měli dávat pozor 

a snažit se je změnit. V časopisech určených pro muže se obecně vyskytují názory, ať 

už protichůdné či modifikované tak, aby lépe vyhovovaly mužskému chápání věci. 

Právě díky těmto znakům podporují obsahy lifestylových časopisů vytváření 

genderových stereotypů.  

 

A nejedná se pouze o stereotypy genderové, ale i další. Například stereotypy 

týkající se vnímání ženy a její krásy, stereotypy v oblasti módy a vztahů apod. 

Stereotypům a jejich vnímání či odhalování v daných titulech lifestylových časopisů se 

bude věnovat výzkum také.  

 

Dívčí časopisy čtenářčino povědomí o vlastní přináležitosti k ženám (respektive 

k jakési abstraktní, ideální představě ženství) utvrzují a vymezují roli genderu také tím, 

že jej neustále konfrontují s genderem opačným, mužským, a jeho stereotypními 

charakteristikami (Kadlecová, 2007 : 10). K tomuto názoru se přidává i Karen Ross, 

podle níž se dnešní ženy vrací k zářné prefeministické minulosti, kdy zase mají rády 
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opravdové muže, síťované punčochy a zářivě červené rty, akorát že ve 21. století se 

chtějí ženy cítit sexy ale také pod [vlastní] kontrolou (Ross, 2013 : 38). Ženy nechtějí 

být už vnímány jako ženy v domácnosti čekající na muže s teplou večeří, ale také se 

proti tomuto už tak nevyhraňují jako feministky. Rády dnes svým mužům navaří 

a postarají se o domácnost, ale zároveň chtějí být nezávislé a cítit se sexy. Což souvisí 

i s tím, že chtějí mít také čas samy na sebe; a číst si třeba lifestylové časopisy. 

 

V dnešní době se lifestylové časopisy pro muže i pro ženy snaží více prezentovat 

rovnocennost obou pohlaví – až na výjimky se mužské časopisy snaží nezobrazovat 

nahé ženy v submisivních pozicích a ženské časopisy neprezentují muže jako 

dominantní. Autorky článků feministické názory prezentují spíše v ekonomických  

a sociálních tématech, například nerovnocenná výše platu mužů a žen, jejich pracovních 

pozic v rámci firem, sexuální emancipace apod. „Feministické názory se v moderních 

časopisech pro ženy vyskytují spíše skrytě,“ říká teoretička feminismu Eva Hauserová 

(Havelková a kol., 1998 : 20). Například Cosmopolitan podle ní „ve svém feminismu 

pokročil daleko dál, především v oblasti sexuálního osvobození ženy. (...) 

V Cosmopolitanu jsou fotografie žen, většinou předvádějících módu, která zde má více 

prostoru než v Playboyi (kde jsou ženy zobrazovány obnažené). Odráží to zřejmě vkus 

žen – raději se identifikují s modelkami, než aby okukovaly pohledné svalnaté mladíky. 

Ostatně ti se zde vyskytují také, ale většinou na ilustračních fotografiích k článkům 

o sexu“ (Havelková a kol., 1998 : 21-22). 

 

Většina ženských lifestylových časopisů zobrazuje ve svých obrazových 

materiálech krásné, štíhlé, sebevědomé, stylové a spokojené ženy. Ty jsou dalším 

mýtem, který souvisí s módou prezentovanou v lifestylových časopisech, vnímáním 

ženského těla a mýtem krásy konkrétně. Zabývali se jím Roland Barthes a Naomi Wolf. 

Mýtus krásy souvisí s obrazem ženy jako estetického objektu, především v médiích. Je 

definován jako univerzální krása, kterou ženy musí chtít ztělesňovat, a muži musí chtít 

ženy, které takovou univerzální krásu ztělesňují. Ženská krása ale není jen o tom, jak 

ženy vypadají, ale také jak s nimi společnost zachází, což ovlivňuje respekt, 

sebehodnocení a pocit štěstí žen (Nichols; Morris, 2013 : 18).  

 

Naomi Wolf ve svém díle mýtu krásy hodnotí velmi kriticky především proto, že 

negativně ovlivňuje sebevědomí čtenářek, které se díky snaze vypadat stejně dokonale 
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jako prezentované ženy často dostávají do problémů spojených s poruchami příjmu 

potravy (Wolf, 2000 : 222 - 224). Uvádí tak radikální názory jako například, že 

anorektičky, které nenávidí své tělo, jsou „politicky vykastrované,“ nemají dostatek 

energie, aby byly schopny demonstrovat (Wolf, 2000 : 225). Tím, že se tyto nemocné 

ženy zajímají pouze o své tělo, nemají už energii na plnění svých společenských rolí, 

kolikrát ani na to, aby vnímaly každodenní běh událostí. 

 

Mezi zásadní ovšem patří změna pohledu na to, co to vlastně ideál krásy 

znamená. Redakce už opouští od vyzáblých modelek a naopak zobrazují ženy zdravé, 

sportovně založené a šťastné. Není pochyb o tom, že časopisy pro ženy jsou spolu 

s reklamou jedním z nejvýznačnějších mediálních prostředků, které se podílejí na šíření 

mýtu krásy. Přestože se v dnešní době již objevují hnutí za zákazy retuší a úpravy 

postav modelek na fotografiích a naopak podporující zobrazování žen s normálními 

postavami a ne vychrtlích modelek, nejsou tyto snahy natolik silné, aby nějak ovlivnily 

akutální praxi zobrazování žen v lifestylových časopisech. Přetrvávající mýtus krásy tak 

ovlivňuje myšlení a názory čtenářek i zbytku společnosti na ženský ideál krásy (Wolf, 

2000 : 78). 

 

Vzorem ideální čtenářky ženských časopisů dnešní doby, ať už v České 

republice nebo v celé západní Evropě, je žena „zvláště bílá, mladá a příslušející ke 

střední třídě“ (Gough-Yates, 2003: 38). Gaugh-Yates ji nazývá „novou ženou, která se 

dokáže potěšit, je soběstačná a autonomní“ (Gough-Yates, 2003: 38). Přestože tuto 

definici použila autorka již v 80. letech 20. století, pořád je platná. Redakce časopisů 

pro ženy totiž sázejí na to, že přesně takovéto ženy jejich tituly také čtou, a tak se jim 

chtějí co nejvíce přiblížit. Píšou tak o tématech, které by je mohly zajímat, předkládají 

a řeší problémy, které by mohly řešit čtenářky samy, a zobrazují ženy, ve kterých by se 

mohly vzhlížet. Toto stereotypní zobrazení úspěšné a krásné ženy je ale mnoha 

teoretiky i veřejností také kritizováno za to, že ať se snaží svým čtenářkám přiblížit 

jakkoliv, pořád často nezobrazují realitu. Příkladem mluvícím za všechny jsou krásné 

modelky s dokonalou postavou, jejichž těla jsou ale graficky upravená. „Taková 

reprezentace ideální ženy podle genderové kritiky tlačí ženy do nepřiměřeného úsilí 

podobat se těmto idolům, což u nich vyvolává psychické poruchy” (Kadlecová, 2006 : 

96). Mezi tyto poruchy patří nejen poruchy příjmu potravy, ale i nakupovací mánie, 

mentální potřeba dostat se do vyšší společenské třídy, působit perfektně na své okolí 
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apod. Přestože tyto časopisy propagují tento model jakési ideální ženy, Salesses 

a Romain upozorňují na to, že nenabízejí pouze jednu formu reprezentace, ale hned 

několik reprezentací žen, které pak dohromady tvoří tzv. ženskou představivost. Ta 

podle nich zahrnuje svůdnost, krásu, ženskou sexualitu (sex-appeal), ženskou práci, 

genderové vztahy, mateřství, ideál ženskosti, módu a další (Salesses; Romain, 2014 : 

12). Kadlecová také upozorňuje na společenský fakt, že tento proces negativně 

ovlivňuje celou společnost, protože ta začíná všechny tyto perfektní vlastnosti od žen 

požadovat. Nezáleží na tom, zda jsou původní premisy pravdivé, tedy zda jsou 

například krásné modelky na stránkách časopisů opravdu přírozeně krásné.  

A jelikož průměrná česká žena nevypadá jako tyto modelky, logicky o sobě začne 

pochybovat, začne se podceňovat a vytvoří si tak zcela mylnou sociální realitu.  

 

S mýtem krásy souvisí také tzv. kult štíhlosti. Tímto pojmem se zabývá Marion 

Crook jako jedním z ideálů krásy v rámci prezentace módy veřejnosti. Uvádí, že štíhlost 

je dnes znamením ženskosti. Každá úspěšná žena chce být štíhlá. Mnoho žen si štíhlost 

spojuje se štěstím, a jelikož vidí všude kolem sebe v reklamách na módu převážně 

hubené a šťastně vypadající ženy, ve skutečnosti naaranžované modelky, snaží se je co 

nejvíce napodobit (Crook, 1995).     

 

Je třeba také zmínit jeden z dalších genderových stereotypů – zobrazování 

nahého ženského těla. Zobrazování žen v moderních módních časopisech a reklamních 

obsazích týkající se módy zkoumali Scott Plous a Dominique Neptune (1997), kteří 

zjistili, že v těchto obsazích došlo k výraznému zvýšení toho, do jaké míry byly 

vystavovány nahé části lidského ženského těla v těchto obsazích, která navíc byla 

prezentována ve zvířecích (společensky degradujících) pozicích (Plous; Neptune, 1997 

in Crane, 2000 : 203). Zobrazování nahých žen, často v dehonestujících pozicích, je 

mnoha teoretiky, hlavně feministkami, kritizováno jako genderová nerovnost. Muži 

totiž tak často nazí zobrazováni nejsou a navíc neexistuje ekvivalent časopisu Playboy 

určený pro ženy, zatímco nahé ženy v časopisech pro muže jsou velmi rozšířené; 

a u jejich čtenářů oblíbené. Na rozdíl od Plouse a Neptuna Diana Crane hodnotí 

zobrazování nahého ženského těla v dnešní době spíše jako znak umocnění postavení 

ženy v dnešní společnosti oproti chápání této skutečnosti v minulosti jako nedostatku 

síly či podřizování se (Crane, 2000 : 158). Zobrazování nahého těla podle ní 

neimplikuje sexuální dostupnost dané ženy. 
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Ideologie kultu štíhlosti a krásy podporují především graficky upravené 

fotografie modelek v lifestylových časopisech a také reklamní sdělení, kde krásné 

oblečení a doplňky prezentují krásné, štíhlé a usměvavé modelky. Takovéto módní 

fotografie vytvářejí enormní nespokojenost mezi ženami, protože vytváří nereálná 

očekávání, která většina žen není schopna naplnit (Lakoff; Scherr, 1984 : 114). Každá 

žena by chtěla vypadat jako modelka na fotce, na kterou se právě dívá. I výsledky 

výzkumu, které zpracovaly Katharine Nichols a Pamela Morris toto tvrzení potvrzují – 

jejich respondentky uvedly, že cítí nátlak médií na to, aby měly perfektní těla. Uvedly 

také, že po přečtení časopisů pro ženy své tělo hodnotily mnohem hůře (Nichols; 

Morris, 2013 : 19). Bude zajímavé porovnat odpovědi respondentek v rámci výzkumu 

této práce, který by nám měl odhalit, nejen jak toto téma vnímají mladé dívky (dcery), 

ale také jak jej vnímají jejich matky.  

 

Nejen teoretikové bojují za reálné zobrazování žen na módních fotografích, ale 

už se vyskytují také první redakce a jejich časopisy, které se snaží proti těmto 

stereotypům bojovat. Dnešní časopisy a reklamy zobrazují stále častěji věkově starší 

celebrity a modelky (např. 40-tiletá Helena Christensen pózovala pro kolekci Agent 

Provocateur), kromě toho redakce a zástupci reklamních domů začali brát v potaz 

rovnoprávnost rasy, hmotnosti a dalších faktorů negativně vnímaných. Modelky různé 

rasy jsou častěji fotografovány bez make-upu a fotky nejsou retušovány. Přestože tyto 

první pokusy nemůžou zvrátit celou teorii stereotypů, konečně se objevují první 

náznaky a alternativy.  

 

Proč se ale čtenářky tak často ztotožňují s ženami v časopisech? Existují dvě 

varianty čtenářkám prezentovaných vzorů – krásné modelky a úspěšné celebrity, které 

jsou zobrazovány v těchto časopisech. Zatímco touha ztotožnění se s modelkou je hnána 

touhou vypadat jako ona, jaké jsou motivy čtenářek vypadat jako celebrity? Ross 

podává určité vysvětlení, které potvrzuje stejnou teorii jako tu s krásnými modelkami: 

„tyto ženy [celebrity zobrazované v časopisech] nepíšou písně a nezpívají jako oběti ale 

jako přeživší, jako ženy, které mají co říct, a hlavně mají publikum, které jim chce 

naslouchat. Protože ony nabízejí názory, ve kterých je vidět, že chápou zkušenosti žen 

v jejich celistvosti“ (Ross, 2013 : 31). 
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2.2 Ženy jako mediální publika  

Jelikož se výzkum zaměřuje pouze na ženy jako příjemkyně mediálních obsahů, 

je nutné si tuto skupinu teoreticky charakterizovat. Kapitola popisuje ženy jako 

konzumentky mediálních obsahů podle jedné z největších teoretiček zkoumající ženská 

publika – Janice Radway. 

 

Ženy jsou v současnosti společností vnímány jako „nositelky mnoha rolí, jejichž 

vztah tvoří více či méně ucelenou životní strategii, která je rozhodující pro fungování 

její rodiny“ (Křižíková; Tuček, 2002 : 148). Žena je neustále vystavována konfliktu jak 

sladit práci a rodinné povinnosti, protože, což je také jedním z genderových stereotypů, 

je chápána především jako matka, která se má na prvním místě starat o rodinu 

a domácnost. Ženy tak, zřejmě i v důsledku nedostatku času, konzumují média 

(především rádio a televizi) spíše jako kulisu při výkonu nějaké jiné dominantní činnosti 

(uklízení, žehlení) nebo jako formu relaxace a odpočinku. Ženy jako publikum tak tvoří 

specifickou skupinu konzumentů mediálních obsahů. Pojem ženské publikum pak 

můžeme definovat jako skupinu recipientek mediálních obsahů ženského pohlaví.  

 

Chování žen jako konzumentek se ve svém díle Reading the Romance: Women, 

Patriarchy, and Popular Literature (1991) věnovala Janice Radway, která sledovala 

čtenářky romancí v 80. letech 20. stol. v USA, a jako jedna z prvních se zaměřila na 

samotné publikum spíše než na zkoumané obsahy médií. Její výzkum je právě proto 

stěžejní pro účely této práce. Radway se zaměřila ve svém výzkumu konkrétně na ženy 

v domácnosti, které konzumovaly média určená pro ženy, tehdy především žánr 

romance. Výsledky výzkumu ukázaly, že ženy čtou právě romance, protože jim přináší 

možnost úniku z reality. Čas, kdy tento žánr konzumují, berou jako „čas jen pro mě“, 

kdy se myšlenkově propojí s postavami a prožívají s nimi jejich životní příběh. Unikají 

tak podle Radway myšlenkově od svých vlastních sociálních rolí, čímž je udržován 

status quo.  

 

Teorii eskapistické tendence publika podporuje také Kadlecová, která ve svém 

výzkumu zjistila, že respondentky čtou časopisy zejména proto, aby na chvíli utekly ze 

všední reality či aby ukojily touhy po zábavě (Kadlecová, 2007 : 74). S druhým 

zmíněným souvisí teorie užití a gratifikace, v rámci níž jsou lifestylové i dívčí časopisy 
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chápány jako ukojení potřeb s možností dosažení relaxace, úlevy a podobných 

příjemných pocitů při jejich čtení. Radway tuto rozkoš ze čtení definuje také jako 

„guilty pleasure“, tedy provinilé potěšení, kdy se ženy cítí provinile za to, že čas 

věnovaný čtení mohly věnovat rodině či domácnosti. Radway ve výzkumu zjistila, že se 

čtenářky čtení romancí snaží obhájit tím, že se vzdělávají, „že získávají poznatky 

o historických a kulturních reáliích, do kterých je zasazen děj románů“ (Radway, 2007 : 

45).  

 

Přestože se Radwayin výzkum stal jedním z nejdůležitějších pro charakteristiku 

ženského publika, je Radway kritizována mnoha teoretiky, například Ian Ang, která jí 

vytýká, že ve své teorii odděluje sebe, jako kritičku čtení romancí, od ostatních žen, 

a dokonce je nazývá „ony“, tedy „ony ženy s pokleslým vkusem“ (Ang, 1994). Čímž 

říká, že vkus žen je také jedním ze stereotypů a že romance jsou vlastně pokleslý žánr.  

 

V dnešní době se charakter konzumování médií značně změnil. A to nejen co se 

týče žen jako publik, ale i mužů. Podle Livingstone se tak stalo především díky 

technologickému rozvoji médií, hlavně internetu (Livingstone, 2007 : 2). Ženy jsou 

velmi aktivní, co se týče vyhledávání informací a jejich hodnocení, především na 

internetu, módních blozích, sociálních sítích apod., kde vedle velkého množství 

přijímaných informací (často však na úkor kvality), mediální obsahy také samy tvoří. 

Vznikají tak nové žánry psané laickou veřejností, ovšem s příměsí osobních názorů 

a zkušeností, na které se dnes klade při hodnocení informací poměrně velký důraz. Ve 

svém výzkumu se zaměřím i na tento problém. Z rozhovorů s respondentkami budu 

analyzovat, jak daná sdělení vnímají, jak je zpracovávají a jak na ně reagují.  
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3. Prezentace módy v médiích 
Jelikož je hlavním cílem tohoto výzkumu zjistit, jak vnímají módu rozdílné 

generace žen, zastoupené matkami a dcerami, považuji za důležité zde definovat módu 

jako fenomén. A na deskripci jednotlivých forem, ve kterých je móda, především 

v lifestylových časopisech, prezentována, vysvětlím, za jakým účelem a pro koho jsou 

tyto módní obsahy vytvářeny. Důraz bude kladen také na způsob prezentace módy jako 

součásti životního stylu cílové skupině ve formě  reklamy. 

 

3.1 Co je to móda 

Ke správnému pochopení toho, jak je móda prezentovaná v médiích, a jaký to 

má vliv na publikum, považuji za důležité stručně vysvětlit pojem „móda“ a vývoj 

jejího chápání jako součásti lidské identity i celé společnosti. 

 

Móda je podle jedné z nejznámějších módních teoretiček, Diany Crane, 

excelentní způsob studia toho, jak lidé interpretují specifické formy kultury pro své 

vlastní účely (Crane, 2000 : 1). Každodenní móda pak hraje podle Jennifer Craik 

„důležitou roli v životech většiny lidí. (...) Styly, konvence a dress cody mohou být 

identifikovány ve všech skupinách, zahrnujících subkultury, etnické skupiny, vyznávající 

alternativní životní styl, a na všech místech či institucích každodenního života“ (Craik, 

1993 : předmluva). Tvoří tak celý systém obsahující normy o tom, jak má člověk 

vypadat a být oděn při konkrétních událostech, a nabízí i široké spektrum alternativ. 

Podle Crane je styl oblékání, nebo-li móda, indikací toho, jak lidé vnímali své pozice 

v rámci sociálních struktur. V preindustriálních společnostech styl oblečení indikoval 

nejen příslušnost k určité sociální třídě a pohlaví, ale také stav, typ vyznání nebo původ 

(Crane, 2000 : 1 a 3). Móda se v průběhu let vyvíjí, a reflektuje tak dané prostředí, 

normy a zvyky. Přestože je již od pradávna vnímána jako jakési „povrchní pozlátko“ 

(Craik, 1993 : 1), hraje velmi důležitou roli, co se týče identity jedince a jeho zařazení 

do společnosti. Mohli bychom podle ní vytvořit historickou linii vývoje ať už specifické 

skupiny nebo celých společností. Móda ale není jen styl oblékání a specifikace 

příslušnosti jedince k dané skupině.  
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Móda ve smyslu oděvů je dobově, někdy i místně, podmíněná podoba oblékání, 

oděvů a módních doplňků. Může být definována také jako určitý trend v oblékání 

charakteristický pro danou dobu, skupinu osob či místo. Samotné módní trendy jsou pak 

šířeny ke spotřebitelům především skrze média či celebrity prezentující jednotlivé 

módní kousky tím, že je nosí v každodenním životě, nebo pak v rámci módních 

přehlídek, kde jsou aktuální módní trendy účelně prezentovány a promovány. Roland 

Barthes definuje módu jako „systém znaků, symbolů, kterými neverbálně nositel 

komunikuje s okolím“ (Barthes, 1967). Sebe prezentuje se tak ostatním. Styl oblékání 

může být chápán také jako forma nonverbální komunikace, pomocí které jedinec dokáže 

šířit názory, které nemusí být tvořeny či prezentovány na racionální úrovni (Crane, 2000 

: 237). Například nedávno vyznávaný módní styl emo, oblíbený především mezi 

mladými lidmi, vyjadřuje už při prvním pohledu na jedince jeho názor na život, 

a nemusí ani nic říci. V tomto případě dodnes platí přísloví „Šaty dělaj člověka.“ S ním 

souhlasí i Georg Simmel, podle něhož se i bezvýznamný jedinec může stát příslušníkem 

sociální skupiny právě díky módě (Simmel, 1957 : 546). Oblečení a doplňky jsou 

důležitým faktorem, který charakterizuje člověka jako jedince ve společnosti. Kódy 

jednotlivých oděvů jsou podle Craik jakési technologické přístroje, které artikulují vztah 

mezi určitou částí lidského těla a jeho okolním prostředím – místem, které okupuje naše 

těla a je konstruováno pohybem těla.   

 

Podle Craik oblečení konstruuje „osobní habitus“ (Craik, 1994 : 4). Habitus je 

dle ní soubor speciálních technik a znalostí, které umožňují jedinci komunikovat 

s ostatními, což souvisí se sociálním statutem jedince ve společnosti. „Je to právě móda, 

která vhodnou kombinací jednotlivých oděvů podporuje a zvýrazňuje řeč těla 

a zdůrazňuje vztahy mezi tělem a jeho sociálním habitem“ (Craik, 1994 : 9).  Sociální 

pozice/status je postavení jedince ve skupině s právy a povinnostmi, které skupina 

jedinci určila. V dnešní době již členové společnosti nejsou striktně rozděleni do 

společenských tříd, nýbrž společenský status jedinci v rámci společenských norem také 

více či méně určuje jeho životní styl. Ten je výrazně vidět především na typu oblečení, 

které jedinec nosí, tedy jeho módním stylu. Podle Crane i Craik hraje móda, a oblečení 

obecně, hlavní roli při sociální konstrukci identity, jako jedna z nejviditelnějších forem 

spotřeby a znaků sociálního statutu. Stala se tak dokonce důležitějším ukazatelem 

sociální identity než samotná příslušnost k sociální vrstvě. Tuto teorii dále rozvíjí 

Simmel, který tvrdí, že napodobování určitého módního stylu dle aktuálních norem je 
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vlastně imitace vyšších společenských tříd, elit, těmi nižšími. Jedinec patřící k nižší či 

střední třídě se snaží působit navenek jako jedinec patřící do vyšší třídy, a tak je pro něj 

nejjednodušší obléci se jako on (Simmel, 1957 : 542). 

 

Není výjimkou, že právě díky změně módního stylu se jedinci snaží změnit svůj 

sociální status, tedy snaží se být vnímáni ostatními jinak, než jací ve skutečnosti jsou. 

Například mladá dívka by ráda byla vnímána jako dospělá žena, na společenském 

žebříčku výše postavená, a tak se snaží oblékat jako dospělé, krásné a úspěšné ženy 

v jejím okolí. Věří tak, že bude ostatními vnímána stejně. Přestože je to otázka spíše 

patřící do oblasti sociologie, bylo by zde zajímavé zkoumat, zda jsou tyto dívky díky 

oblečení, které nosí, opravdu vnímány jako dospělé ženy, nebo ne. Móda tedy hraje 

významnou roli i ve společenských vztazích.  

 

Podle výzkumu, který provedla Crane na 45 členech rozdělených do 15 tzv. 

focus groups, vyplývá, že existují tři hlavní zdroje, ze kterých ženy čerpají informace 

o módě, a na které spoléhají. Podle výzkumu až 69 % jejích respondentek spoléhá na 

své přátele a známé, které jsou „IN“, 69 % spoléhá na mediální obsahy a až 76 % 

získává informace v místních obchodech s módou, přičemž většina žen užívá dva 

z těchto zdrojů. Zajímavé je zjištění, že zatímco 81 % respondentek čte módní časopisy, 

jen 55 % je využívá jako zdroj informací a jen 16 % je užívá jako jediný zdroj (Crane, 

2000 : 213-214). Tyto výsledky by nás mohly uklidnit v tom, že ženy si jsou vědomy 

zkreslených forem prezentace módy v těchto lifestylových časopisech (v případě Crane 

se jednalo o Vogue), a že přistupují k těmto sdělením kriticky, a ověřují si je i z jiných 

zdrojů. Ovšem sama Crane uvádí, že se v jejím výzkumu jednalo o respondenty 

vysokoškolského věku a různých ras, kteří se všichni zajímali o módu. Byli mezi nimi 

také tři zástupci mužského pohlaví.  

 

V dnešní době už móda není tak důležitý faktor, co se týče imitace vyšší 

společenské třídy tou nižší. Lidé už nejsou „otroky módy“, ale naopak ji využívají 

k vyjadřování toho, jak sami vnímají svou vlastní identitu a životní styl. Móda je dnes 

prezentována jako volba, ne jako povinnost (Crane, 2000 : 15). Craik také zdůrazňuje, 

že chápání toho, co je stylové, a co ne, je u žen a mužů rozdílné. Je také důležité říci, že 

ženy se oblékají hlavně pro oči druhých žen; aby se líbily jim (Craik, 2000 : 64). 

Protože jsou to právě jiné ženy, které vědí, co je zrovna v módě, a kritizují se tak 
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navzájem. Proto jsou důležité právě ženské lifestylové časopisy, které ženám 

doporučují, co se dnes nosí, a co je IN. Na čtenářkách už pak zůstává svobodná volba se 

těmto radám a tipům buď přizpůsobit, nebo si zachovat dosavadní módní styl.  

 

Co se týče tvorby identity jedince, můžeme předpokládat, že mladé dívky, 

v tomto případě dcery, by díky tomu, že jejich identita a sociální status ještě nejsou plně 

vyvinuty, měly být otevřenější módním stylům prezentovaným v těchto časopisech 

a ochotnější je následovat. Naopak starší ženy, matky, by měly být k těmto obsahům 

kritičtější a zhodnotit je předtím, než se rozhodnou změnit svůj zavedený módní styl, 

a tím třeba i příslušnost ke konkrétní společenské skupině. Bude zajímavé tento faktor 

zkoumat v rámci rozhovorů s respondentkami. 

 

3.2 Móda v televizi a na internetu  

Tato podkapitola se zabývá jednotlivými médii, kde je móda prezentována. 

Z důvodu zaměření práce se budu více věnovat formám prezentace módy v tištěných 

lifestylových časopisech v samostatné kapitole, proto nyní jen stručně nastíním i ostatní 

média.  

 

Móda je dnes všude kolem nás. Nejvíce je viděna v obchodech, ale je i důležitou 

součástí mediálních obsahů jako jedno z důležitých společenských témat. Nejčastěji 

média využívají módní domy a firmy k tomu, aby v rámci reklamy v nich své módní 

produkty prezentovaly. Můžeme tak říci, že móda je v médiích prezentována především 

za účelem jejího prodeje. Přesto se v rámci médií objevují rozdíly ve formách její 

prezentace. Například v seriálech a sit-comech nejde vyloženě o hard-sellovou reklamu, 

ale spíše o vytváření jakýchsi kulturních a sociálních obrazů, jichž je móda součástí. 

Opakem k této formě jsou televizní reklamy, které na nás působí v reklamních 

přestávkách při sledování výše zmíněných seriálů a filmů. Na první pohled reklamu 

poznáme. Mnozí ji odsuzují a kritizují, ovšem reklama působí na nás na všechny, ať už 

chceme nebo ne. 

 

Na internetu jsou hlavním kanálem neinvazivní prezentace módy módní blogy.  

V rámci obsahů blogů a následných diskuzích o módních tématech v nich probíraných 

se dostává móda do vědomí všech zúčastněných. Ženy na módních blozích hledají 
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inspiraci a jakéhosi rádce módních trendů. To, že onen rádce je například zaplacená 

blogerka propagující značku H&M, jim nevadí a mnoho čtenářek tuto skutečnost 

kolikrát ani nepozná. Proto jsou módní blogy v dnešní době velmi oblíbeným nástrojem 

marketingových aktivit módních značek. 

 

3.3 Móda a tištěná média  

Tato podkapitola se zaměří na formy reprezentace módy konkrétně 

v lifestylových tištěných časopisech. Jak již bylo řečeno výše, móda je nejčastěji 

prezentována v lifestylových časopisech formou reklamy na daný módní produkt. Stírají 

se rozdíly mezi redakčními články a fotografiemi a placenou reklamou. Proto je nutné 

zde zmínit, jaké formy reklamy se v těchto časopisech vyskytují. Rozdělím je podle 

teorie Ellen McCracken na jednotlivé druhy a uvedu jejich specifické znaky.  

 

Ve své analýze ženských časopisů dostupných na americkém trhu během 80. let 

19. stol. zkoumala McCracken, do jaké míry se do nich promítá ideologie 

konzumerismu. Jednotlivé formy reklamy na módu pak definovala ve své knize 

Decoding Women's Magazines (1994). Vedle zjevné reklamy (purchased advertising), 

tedy klasického inzerátu, například v podobě krásné modelky předvádějící novou 

kolekci plavek spolu s uvedenou cenou, se v těchto časopisech stále častěji vyskytuje 

reklama skrytá (covert advertising). „Oba typy pak tvoří v těchto časopisech až 90 % 

obsahu“ (McCracken, 1993 : 4). Podle McCracken dochází v dnešní době dokonce 

k úplnému vymizení redakčních obsahů a jejich nahrazení propagačními materiály. 

Existence těchto lifestylových časopisů se podle ní stala zcela závislá na inzerci. Takto 

vysoký výskyt reklam v časopisech pro ženy pak vysvětluje tím, že ženy jsou pořád ty, 

které rozhodují v rámci celé rodiny o tom, co se bude kupovat. Právě čtenářky se tak 

stávají hlavní cílovou skupinou zadavatelů reklamy, a jsou tak, ať už vědomě či 

nevědomě, ovlivňovány reklamou, a podle McCracken, reifikovány na konzumentky. 

Což dokazuje, že lifestylové časopisy jsou dnes součástí ideologie konzumerismu.  

 

Konkrétní formy reklamy, i na módu, v těchto časopisech jsou pak dle 

McCracken následující: zjevná reklama, která je tematicky stejná jako redakční článek 

na stránce vedle ní. Dále tzv. tie-in, což je reklama umístěná přímo do textu článku. 

Další je tzv. brand reciprocity, kdy se redakční články věnují tomu, na co je na jiné 
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stránce tohoto časopisu zjevná reklama. Poslední jsou tzv. relay texts, kdy se užívá 

stejných grafických formátů a témat zjevné reklamy a redakčních článků tak, aby k sobě 

lépe zapadaly, a zjevná reklama tak byla čtenářkou vnímána jako obsah časopisu.  

 

Je také nutné zmínit často kritizovanou formu prezentace módy v časopisech – 

advertorialy – reklamní a redakční texty v jednom. Jejich tématem jsou rady a tipy jak 

a kdy nosit určité módní kousky a doplňky, ale tvoří je například i soutěže s výhrou 

daného inzerovaného produktu. Gough-Yates zmiňuje, že advertorialy vkládaly 

inzerenti do redakčních textů v naději, že propagace bude čtena jako objektivní názor 

„důvěryhodného přítele“ (Gough-Yates, 2003: 135). Lidé z reklamy se snaží být stále 

o krok před konzumentkami, a tak se snaží zaujmout jejich pozornost pomocí různých 

nových formátů reklamy či PR.  

 

Účinnými reklamními formáty jsou pak například testimonialy celebrit, které 

konzumentky vnímají jako vzory, a chtějí je napodobit, nebo různá doporučení redakce 

daného titulu či klasické dobře upravené fotografie s krásnými modelkami oblečenými 

ve skvěle padnoucím oblečení. Právě poslední typ je jedním z nejstarších typů módní 

reklamy; a stále funguje.  

 

Zajímavým formátem prezentujícím módu jsou srovnávací fotografie, kdy 

redakce ukáže fotografii celebrity oblečenou v zajímavém modelu, a vedle ní doporučí 

dostupnější varianty jednotlivých kusů oblečení, které má celebrita na sobě. Čtenářky 

mají tuto formu prezentace módy rády a ocení ji více než bežné reklamní formáty, 

jelikož jim umožňuje obléci se podobně jako slavná osobnost za takové náklady, které 

si mohou běžné ženy dovolit. Tento formát spadá spíše do skryté reklamy, alespoň 

v očích čtenářek, jelikož ty si neuvědomují, že redakce vybírající dané alternativy 

oblečení mohou být motitovány k výběru daného kusu od dané značky finančním 

příspěvkem od dané značky jako typ inzerce. 

 

Když vezmeme v potaz Craneové teorii sociální identity čtenářek lifestylových 

módních časopisů – tedy že sledování módních trendů a oblékání je pro ženy sociálně 

motivované chování – můžeme říci, že reklamní strategie většiny těchto časopisů, tedy 

inzerování komodit za účelem jejich následného prodeje čtenářkám, je velmi logická 

a efektivní činnost (Crane, 2001 : 17). Čtenářky totiž reklamu podanou v rámci 
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advertorialů, tipů redakce, slavných osobností či modelek neberou jako klasickou 

reklamu, a jsou jí tak mnohem více otevřené. Tím myslím, že si ženy mnohem raději 

inzerovaný/doporučený produkt či službu koupí.  

 

Inzeráty, tedy podle McCracken zjevná reklama, v lifestylových časopisech jsou 

kritiky, především sociology, vnímány negativně. Například podle Erwina Goffmana se 

jedná o silně zmanipulovaná znázornění scén z tzv. reálného života (Goffman, 1979 : 7). 

V lifestylových časopisech, především v reklamních sděleních a (upravených) 

fotografiích, dochází ke zkreslení reality, kdy jsou záměrně vybírány idealizované 

prvky, které se čtenářkám budou zajisté líbit, které čtenářky chtějí vidět. Podle 

Kadlecové a Goffmana se tak jedná o manipulaci (Kadlecová, 2006 : 96). 

 

 I samotné obsahy inzerátů v časopisech se v průběhu času proměňují. Zatímco 

dříve byla ideální ženou žena v domácnosti, která uměla vařit, byla krásná a věrná 

svému muži, dnes se klade důraz na samostatnou, úspěšnou, nezávislou, chytrou, 

krásnou a štíhlou ženu vyznávající zdravý životní styl a cvičení. Už nejsou v kurzu 

vychrtlé dívky – věšáky na oblečení – ale zdravé ženy. Tato úspěšná žena se místo 

stereotypu hospodyně zajímající se jen o domácnost a svého muže stává novým 

společenským stereotypem. Daniel Köppl v diskuzi o genderu v médiích prohlásil, že 

„reklamní žena je podle tvůrců reklamy mladá, tělesně velmi dobře disponovaná, 

heterosexuální a pochází ze středních či vyšších vrstev. Každopádně je velmi úspěšná 

a z této pozice i sebevědomá“ (Havelková a kol., 1998 : 36).  
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4. Ženy a tištěné časopisy 
Z důvodu rozsáhlé výše popsané charakteristiky žen jako mediálního publika se 

zaměřuji v této kapitole již konkrétně na vztah dnešních čtenářek a tištěných 

lifestylových časopisů a na charakteristiku těchto časopisů jako médií pro ženské 

publikum. Konzumentky mají při čtení těchto titulů tendence srovnávat se se 

zobrazovanými modelkami a celebritami, budou tedy představeny konkrétní výzkumy 

týkající se chování konzumentek a vnímání obsahů lifestylových časopisů.  

 

Ve druhé podkapitole budou nejdříve stručně charakterizovány žánry typické pro 

ženské publikum, soap opery a romance, protože jejich znaky se promítají 

i v novodobých lifestylových časopisech. Poté bude představen historický vývoj těchto 

časopisů, jejich rozdělení, charakteristické rysy a konkrétní informace k titulům užitým 

ve výzkumu – Cosmopolitanu a ELLE. V závěru kapitoly pak budou uvedeny vybrané 

kritiky těchto lifestylových časopisů. 

 

4.1 Ženy jako konzumentky obsahů tištěných časopisů 

V této kapitole se zaměřím především na to, jakými způsoby dnešní čtenářky 

konzumují lifestylové časopisy, jaké jsou rozdíly mezi matkami a dcerami, a obecně 

jaký je jejich životní styl. Také se zaměřím na to, zda a jak tištěné časopisy formují 

jejich sociální identitu, názory a postoje. 

 

Konzumování časopisů matkami v současných rodinách se formou výzkumu 

věnují např. Lorna Stevenson, Pauline MacLaran a Miriam Catterall (2007). Ty se 

shodují s názory Radway, protože dle jejich výzkumu ženy – matky a ženy 

v domácnosti – čtou časopisy pro ženy za odměnu a takto strávený čas vnímají jako čas 

sama pro sebe, kdy chtějí být samy a užívat si tuto chvíli relaxace. Můžeme tak na 

základě tohoto výzkumu říci, že ženy utíkají od domácího prostředí a každodenní 

rutiny, aby si od nich alespoň na chvíli odpočinuly, „dobily baterky,“ a vrátily se tak do 

každodenní reality plné znovu nabité síly. Přitom je ale důležité zmínit, že pro ženy je 

velmi těžké zkombinovat „chvíle pro sebe“ s každodenním rodinným životem. Čtení 

těchto časopisů se tak, alespoň dle tvrzení respondentek tohoto výzkumu, stává jakýmsi 
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rituálem, který ženy předem plánují, včetně prostředí, kde časopis čtou, a předem se na 

něj těší. Zároveň dle tohoto výzkumu ženy pozitivně vnímají pocit propojenosti 

s ostatními ženami, dozvídání se informací o jejich životě a názorech. Zde je ale nutné 

si uvědomit, že ženy, se kterými se čtenářky cítí propojené, jsou často nereálné – 

redakcemi vytvořené či přetvořené – ženy, skrze něž redakce šíří výše zmíněné 

stereotypy a ideologie. Tyto závěry jsou velmi podobné těm, ke kterým se dopracovala 

Radway o 30 let dříve. Zda toto platí i v našem prostředí, a jak si případně čtení těchto 

titulů ženy ospravedlňují, a zda vůbec považují čtení za relaxaci a jak často si ji 

dopřávají, budou jedněmi z otázek na moje respondentky.  

 

I praktiky čtení tištěných časopisů ženami se postupem času změnily. Přestože 

ženy dnes vnímají časopisy, především ty lifestylové, jako odpočinkové čtení, z důvodu 

nedostatku času, z důvodu přesycenosti přítomnými reklamami nebo díky rozšíření 

internetu si samy aktivně vybírají, co budou číst.  

 

Ženy chápou ženské lifestylové časopisy jako tituly určené ryze pro ženy. 

Získávají díky informacím v nich novinky o dění ve světě, především o tom módním,  

o celebritách, tipy na cvičení a fitness apod. Jelikož jsou obsahy tvořeny tak, aby 

konzumentky zaujaly, motivovaly, ať už ke změně názorů, návyků, stylu nebo k nákupu 

nějakého produktu či využití služby, je zde velká šance, že se jimi ženy poměrně lehce 

nechají ovlivnit, a následují trendy, které jsou v daném titulu prezentovány. Ale proč? 

Podle teorie identifikace je to právě proto, že ženy se s modelkami či slavnými 

a úspěšnými ženami, které jsou v těchto časopisech prezentovány, ztotožňují a snaží se 

je napodobit. Ženské časopisy tak hrají klíčovou roli při vytváření identity jejich 

konzumentek (Gough-Yates, 2003 : 8).  

 

 Lifestylové časopisy pro ženy prezentují ženy v tom nejlepším světle, snaží se 

jim radit a navádět je tak, aby se z nich staly ještě lepší, krásnější a úspěšnější ženy; 

nejlépe za pomoci nákupu inzerovaných produktů. Na druhou stranu také prezentují 

názory společnosti na ženy, kdy většinou propagují dominantní názory, často také 

genderové stereotypy, nebo naopak feministické myšlenky a kritiky těchto 

dominantních názorů. Ženy tyto časopisy pak berou jako zdroj inspirace, a tendují tak 

k přejímání těchto názorů. Navíc se mohou srovnávat s úspěšnými ženami či krásnými 

modelkami v nich prezentovanými. „Jedinec oceňuje sám sebe. Porovnává, zda myslí 
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a cítí stejně jako ostatní, zda je schopen řešit stejné úkoly a situace, zda je ve srovnání 

s jinými v něčem lepší nebo horší, přičemž pro srovnání si vybírá osoby podobné 

z hlediska věku, postavení, schopností, nacházejících se ve stejné situaci apod.“ 

(Slaměník, 2011 : 87). Často jedinec od druhých přejímá komplexní názory, místo aby 

si je vytvořil sám. Média  jsou pak jedněmi z aktérů mající vliv na formování názoru 

jedince. Postavy vytvořené médii tak můžeme brát jako další zdroj, se kterým se 

konzumentka má tendenci srovnávat. Praktickým příkladem může být touha čtenářky 

být štíhlá a krásná jako modelka na titulní stránce časopisu. A zárověn může nabýt 

dojmu, že když už není tak krásná jako modelka, měla by se jako ona alespoň obléci, 

aby se jejímu vzhledu přiblížila. Díky tomuto stylu myšlení může docházet, zejména 

u mladších čtenářek, k přejímají módních trendů, které tyto časopisy představují, aniž 

by přemýšlely nad tím, zda daný styl odpovídá jejich osobnosti. Na tuto problematiku 

jsem se zaměřila i v praktické části práce, kde zjišťuji, jak velkou roli hraje věk v míře 

přejímání módního stylu z těchto titulů. 

 

Výše popsané chování vysvětluje teorie napodobování. Dnešní ženy se snaží být 

originální a snaží se odlišit především zevnějškem – oblečením, stylem líčení, úpravou 

vlasů apod. Zároveň ale mají své vzory, kterým se snaží přiblížit, tedy je napodobují. 

Tímto potlačují vlastní osobnost a v extrémních případech se pak setkáváme s kopiemi 

Terezy Maxové, Katy Perry nebo jiné celebrity, která je zrovna na titulní straně 

aktuálního čísla lifestylového časopisu. Čtenářka si  najde vzor prezentovaný v médiích, 

v tomto případě se jedná o úspěšné a krásné ženy v lifestylových časopisech, považuje ji 

za atraktivní, a tak chce být jako ona, proto ji začne napodobovat (DeFleur; Ballová-

Rokeachová, 1996: 224-225).  

 

Tuto teorii rozvíjí i Barbora Osvaldová, která upozorňuje na to, že luxusní 

časopisy pro ženy si kupují ženy, které nepatří, co se týče finančního zázemí, mezi 

typické čtenářky těchto časopisů: „ve srovnání se světovými průzkumy dále vyplynulo, 

že čtenářka ELLE vlastně není zdaleka tak dobře situovaná, jak by se podle ceny tohoto 

časopisu dalo předpokládat“ (Havelková a spol, 1998 : 23). Neustálé srovnávání se 

s ostatními, úspěšnějšími, známějšími, krásnějšími ženami v těchto časopisech pak 

může v praxi vést k sebekritice, a v některých případech až k vnitřním osobnostním 

konfliktům.  
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4.2 Tištěné časopisy jako médium pro ženy  

Tato kapitola se věnuje stručné charakteristice tištěných časopisů a jejich 

obsahům. V krátkosti budou popsány i žanry typické pro ženy, které ovlivnily podobu 

dnešních časopisů. Dále budou představeny dva vybrané tištěné lifestylové časopisy, se 

kterými budu pracovat při výzkumu – ELLE a Cosmopolitan.  

 

Pojem lifestylový časopis je definován jako časopis o určitém životním stylu. 

Životní styl je pak vyjádřen určitým zájmem a sociálním zařazením čtenářů (Osvaldová; 

Halada, 2007 : 112). Podle Renzetti a Curran jsou z výše uvedených důvodů tyto 

časopisy chápány jako tradiční šiřitelé kultu ženskosti, zaměření se na sama na sebe, na 

vlastní vzhled a na hodnocení vlastního úspěchu a porovnání s ostatními, často s ženami 

či modelkami v časopisech (Renzetti; Curran, 2003 : 187-188). 

 

Lifestylové časopisy, především ty vnímané jako glamour a luxusnější, nabízejí  

i luxusnější obsahy – prezentují vyšší životní styl, dražší produkty a služby a celkově 

vzbuzují dojem exkluzivity. Kadlecová v rámci definice časopisu Marianne ve své práci 

popisuje tento typ časopisů jako časopisy vzbuzující zdání, že jsou určené pro vyšší 

třídu (Kadlecová, 2006 : 11).  

 

Co se týče obsahu, kromě typických rubrik tvoří značnou část obsahu těchto 

časopisů inzerce, ať už ve formě reklamy nebo advertorialů, a také vysoké množství 

fotografií. Rozhodující roli obrazového a grafického materiálu v těchto časopisech 

zdůrazňuje i Osvaldová, která ji pokládá za základní složku reklamy, která je dle ní 

hlavním zdrojem financí těchto titulů (Osvaldová, 2002 : 74). 

 

Během historického vývoje žen jako konzumentek mediálních obsahů se díky 

jejich typickým znakům vyhranilo několik žánrů jako ty určené ryze pro ženy, jejichž 

typické znaky se objevují v médiích pro ženy dodnes. Jsou jimi především romance 

a soap opery. Lifestylové časopisy pro ženy pak můžeme chápat jako jejich moderní 

alternativu, jejíž přečtení zabere méně času.  

 

Romance i soap opery představují typické charaktery a životní osudy žen 

v domácnosti. Romancím a jejich čtenářkám se věnovala Janice Radway, jejíž výzkum 
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je popsán na začátku práce. Soap opery a jejich konzumentky zkoumala Tania 

Modleski, která věří, že soap opery vytvářejí unikátní femininní narativní formu 

potěšení jejich divaček, a tak i očekávání toho, jak děj skončí (Modleski, 2008 : 33). 

Soap opery jsou oblíbeným žánrem žen do současnosti, i když i přes Modleskiinu snahu 

obhájit tento žánr se na něj veřejnost dívá stále kriticky. Mnozí teoretikové jej definují 

jako pokleslý žánr, protože nepřináší žádnou kvalitu ani užitek. Jejich děje ale mohou 

působit jako vzorové případy pro dnešní konzumentky (Modleski, 2008 : 84).  

 

Soap opery zde zmiňuji, jelikož jsou konzumovány ženami v domácnosti 

dodnes, i když už spíše jako kulisy v rámci vykonávání nějaké jiné činnosti. Podle 

Modleski se soap opery pozměnily, aby reflektovaly dnešní dobu, čímž vznikl nový 

žánr tzv. „chic lit“, který v její době nabyl na popularitě, a můžeme ho chápat jako 

moderní pojetí romance. Tyto novely se zaměřují na mladé ženy hledající kamarády, 

řešící problémy v práci, často v nakladatelstvích, a krátící si čas nakupováním. Samotná 

Modleski uvádí jako příklad tohoto žánru film Deník Bridget Jones (Modleski, 2008 : 

xxi). Oproti romancím Modleski charakterizuje chick lits jako „novely deziluze“, 

protože představují reálný život a každodenní problémy s ním spojené.  

 

Některé ze znaků obou žánrů, romance i soap oper, se dnes vyskytují 

i v časopisech pro dívky a ženy ve formě příběhů čtenářek nebo ve formě editorialů 

slavných žen – např. editorial Báry Nesvadbové v časopise Harper's Bazaar nebo 

Natálie Kocábové pro aktuální číslo ELLE, které jsou dnes typickou součástí těchto 

časopisů. 

 

Osvaldová pak vyzdvihuje především tyto žánry objevující se v současných 

ženských titulech: editorial, rozhovor, informativní a analytický článek, rozšířená 

zpráva – hlavně cestopisná, epistorální formy či fejetony (Osvaldová, 2002 : 74). 

Žánrovost daného titulu se podle ní v čase mění. Přestože se redakce snaží držet 

dlouhodobě naplánovaného komunikačního stylu, každý samostatný titul a jeho obsah 

záleží na editorech a šéfredaktorovi.  

 

K definování lifestylového časopisu si vypůjčím od Kadlecové definici časopisů 

pro dívky, která je aplikovatelná i na ženské časopisy; ovšem s rozdílem, že obsahy 

ženských časopisů častěji podporují ideje feminismu a emancipace. Můžeme tedy říci, 
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že tyto „časopisy jsou komplexním komunikátem zastávajícím jednotnou ideologii 

a užívajícím kompaktní jazyk. Obsahy časopisů tvoří texty a fotografie nebo ilustrace, 

které jsou spolu vzájemně propojené, a jsou volené v rámci zájmů jednolitého publika, 

které vyžaduje specifickou komunikační strategii“  (Kadlecová, 2007 : 24). 

 

          Hlavní znaky lifestylových časopisů pro ženy se v průběhu let příliš 

nezměnily. V USA vyšel první lifestylový časopis pro ženy již v roce 1867, a to 

Harper's Bazaar, následoval Vogue, tyto dva tituly patří mezi nejoblíbenější časopisy 

dodnes. Ani témata časopisů se od 19. století dodnes příliš nezměnila, mezi hlavní 

patřila móda, později kosmetika. Revolučním byl časopis Marie Claire vycházející 

poprvé v roce 1937, který poprvé použil techniku zobrazování velkých fotografií 

krásných žen na titulních stranách těchto časopisů. Důležitou součástí obsahů byla také 

reklama. Podle Guilles Lipovetského tvořily v 60. letech 20. stol.  reklamní inzeráty 50 

– 70 % obsahu časopisu Vogue či ELLE (Lipovetsky : 2000). Můžeme tedy říci, že už 

v této době byly tyto časopisy důležitým nástrojem šíření reklamy. 

 

V České republice to byly Ženské listy, které byly považovány za první ženský 

tisk. Vycházely v polovině 19. století. Již tehdy obsahovaly vesměs stejná témata jako 

americké časopisy, a navíc se zabývaly, v důsledku tehdejšího historického vývoje 

v České republice, také formováním ženských spolků a postavením ženy ve společnosti. 

Hlavním nakladatelstvím vydávajícím časopisy pro ženy bylo nakladatelství Mona, 

založené Miladou Horákovou. Důležitým mezníkem ve vývoji bylo vydání časopisu 

Vlasta v roce 1948. Módní, nebo-li licenční, časopisy začaly v České republice vycházet 

až v roce 1994. Prvními byly Cosmopolitan a ELLE. Jejich obsahy byly již tehdy plné 

reklamních sdělení, stejně jako je známe dnes. I když v titulech vycházejících před nimi 

reklama ještě nehrála zdaleka tak velkou roli jako právě po roce 1994. 

 

Podle výsledků Media Projektu z prvního čtvrtletí roku 2016 se lifestylové 

časopisy dělí do tří hlavních skupin: časopisy pro ženy, časopisy životního stylu pro 

ženy a časopisy životního stylu pro muže. 1  Právě vyčlenění lifestylových časopisů pro 

muže můžeme chápat jako velkou změnu oproti rozdělení časopisů v předchozích 

desetiletích. Tyto časopisy jsou na trhu totiž novými hráči. Jejich vznik také ovlivnil 

                                                
1 MEDIA PROJEKT. 1. čtvrtletí roku 2016. Unie Vydavatelů. Dostupné z WWW: 
 <http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/mpk25tz06.pdf > [cit. 2016-04-01]. 
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změnu reprezentace žen v médiích. Podle výzkumu existuje nyní na českém trhu celkem 

13 časopisů pro ženy, 15 časopisů životního stylu pro ženy a 2 pro muže. 2   

 

Rozdělení českých ženských časopisů se věnovala i Osvaldová, která je rozdělila 

do dvou hlavních skupin: konzervativní proud (např. Katka, Tina) a módní časopisy 

(ELLE, Cosmopolitan aj.). Tyto skupiny se liší jak užitím jazyka, tak i obsahem. Joke 

Hermes ženské časopisy zase rozdělila do následujících podskupin – časopisy  

o domácnosti, časopisy pro mladé ženy, exkluzivní měsíčníky, feministické měsíčníky  

a bulvární časopisy (Hermes, 1995 : 55).  

Časopisy jsou typickým produktem masové komunikace, především díky svému 

disperznímu a velmi početnému publiku, které se vzájemně nezná. Časopisy směrem 

k publiku hovoří jak pomocí textu, tak i fotografií a obrázků, proto můžeme říci, že se 

jedná o komunikaci verbálně-neverbální probíhající ve více kódech. Přestože lifestylové 

časopisy pro ženy se snaží se svými čtenářkami navodit dojem osobního vztahu, jedná 

se stále o komunikaci veřejnou (Kadlecová, 2007 : 38). 

 

Mezi hlavní charakteristické znaky lifestylových časopisů patří styl jazyka, 

pevně daný obsah rozdělený do rubrik, typická témata (kosmetika, zdravý životní styl, 

rozhovor s celebritou, módní trendy, tipy aj.), reklama jako hlavní zdroj zisku, krásné 

a úspěšné ženy na titulních stranách apod. Osvaldová tak řadí tyto časopisy do 

tzv. licenčních magazínů, které „kladou důraz na společenské rubriky se zprávami 

a rozšířenými zprávami, rozhovory, medailony osob, velké reportáže, jsou zde také 

recenze na knihy, filmy, divadla a hudební nahrávky, objevují se i původní povídky 

a fejetony" (Osvaldová, 2002 : 74).  

 

Jedním z nejdůležitějších znaků těchto časopisů je inzerce, na které jsou 

časopisy v dnešní době závislé. Současná reklama podle Lucile Salesses a Dominique 

Romain není už přesně definována a jednoznačně rozpoznatelná, naopak se stále více 

integruje do editorského obsahu (Salesses; Romain, 2014 : 6), za nějž pak může být 

laickými čtenářkami často zaměňována. Jedním z takových formátů jsou například výše 

popsané advertorialy.  

 

                                                
2 Tamtéž. 
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Konkrétně ELLE a Cosmopolitan, především díky svému zaměření převážně na 

módu, pak obsahují hlavně image fotografie, medailonky slavných a úspěšných žen, 

novinky ze světa celebrit a společenských událostí, v neposlední řadě také rady a tipy 

jak být krásná, žít zdravě a oblékat se moderně. Typické fejetony či původní povídky se 

v těchto dvou titulech příliš nevyskytují, když už, tak ve formě editorialů (např. Bára 

Nesvadbová pro ELLE). 

 

Kadlecová uvádí také několik témat těchto časopisů, které jsou velmi populární  

v dívčích časopisech. Protože ženské časopisy navazují na ty dívčí, můžeme mnohá 

témata označit jako oblíbená a stěžejní i pro tento typ časopisů. Hlavním tématem, které 

se prolíná všemi časopisy pro ženy, a čím se liší od ostatních typů, jsou muži – jak si 

udržet muže, jak ho získat, jak se k němu chovat. Dále příběhy úspěšných žen, zde se 

dívčí a dámské časopisy mírně liší – v dívčích je úspěšná žena či dívka chápána jako 

vzhledově krásná dívka, zatímco v ženských už se klade větší důraz na profesní 

úspěchy. Dalším tématem je krása ženského těla – toto téma často vede čtenářky 

k problémům se sebe kritikou. A v neposlední řadě se zde vyskytují články podporující 

stereotypní role mužů a žen (Kadlecová, 2007 : 88-90). 

 

Časopisy ELLE i Cosmopolitan jsou měsíčníky a patří právě do skupiny 

exkluzivních časopisů určených pro ženy a pojednávající o módě a životním stylu. 

Trefně popsala obsahy obou titulů Hauserová jako ty zaměřující se na „život na vysoké 

noze, na úrovni, je to svět zlatých platebních karet, posledních modelů aut, exotických 

dovolených (...)." I když „v Cosmopolitanu je potlačeno téma rodiny“ (Havelková 

a kol., 1998 : 22). Z charakteristiky jejich obsahů vyplývá, že Cosmopolitan je určen 

mladším čtenářkám, 15 - 25 let, zatímco ELLE pak širšímu publiku, spíše se však 

zaměřuje na věkově starší ženy, 19 - 35 let. To potvrzuje i Hauserová: „Cosmopolitan 

čtou hlavně mladé dívky, které asi chtějí tento sen [pohádkový svět] učinit ve svých 

životech realitou“ (Havelková a kol., 1998 : 22). Osvaldová ale v diskuzi na toto téma 

tvrdila, že „teoreticky řečeno, Cosmopolitan by měl být pro mladší a ELLE by měla být 

pro starší, ale rozdíl tam není vůbec vidět“ (Havelková a kol., 1998 : 23). Obsahy obou 

titulů se zaměřují na ženu a její vztah k sobě samé a snaží se díky svým tipům vytvořit 

jakousi ideální ženu. Kadlecová uvádí rozdíl mezi ELLE a Marianne především v tom, 

že v ELLE jde „o prestiž a snahu mít všechno nej,“ čímž je agresivnější než Marianne. 
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Na základě těchto tvrzení bude zajímavé analyzovat výsledky mého výzkumu, 

které by měly ukázat, zda matky s dcerami čtou oba tyto časopisy, nebo zda pouze jeden 

z nich, a pak která čte jaký.  

 

Cosmopolitan je vydáván redakcí BAUERMEDIA, která jej charakterizuje na 

svých stránkách jako „nejčtenější časopis pro mladou ženu na světě", a řadí jej do 

kategorie „móda a životní styl.“3 Vychází v průměrném nákladu 45 000 za rok.4 ELLE 

vydává BURDA MEDIA 2000, který jej charakterizuje zase jako „mezinárodní módní 

časopis určený sofistikovaným, nezávislým ženám s citem pro vlastní styl.” 5. Co se týče 

ceny za výtisk, ELLE i Cosmopolitan patří s 99,90 Kč za výtisk k dražším titulům 

v rámci své skupiny. Co se týče formátu, ELLE vychází již tradičně ve formátu 203x274 

mm se 156-204 stranami v průměrném nákladu 67 233 kusů za rok6, zatímco 

Cosmopolitan kromě klasického formátu 200x270 mm se 148 stranami, vychází 

i v tzv. mini formátu A5.  

 

Kadlecová vidí hlavní funkci lifestylových časopisů pro ženy v pobavení či 

relaxaci. „Pokud je primární funkcí dívčích časopisů nikoli informovat a kultivovat, ale 

bavit, a pokud přistoupíme na to, že jsou spíše prostředky eskapismu, než aby byly 

užívány utilitárně, tedy s nějakou vizí za určitým účelem, lze jejich četbu dívkám 

doporučit jako způsob aktivity ve volném čase nebo dokonce jako součást mentální 

hygieny“ (Kadlecová, 2007: 142). Autorka takto definuje funkci časopisů pro dívky, ale 

díky podobným znakům titulů ELLE i Cosmopolitan, můžeme tuto funkci přisoudit 

i jim. 

 

Kadlecová se ve svých pracích věnuje také kritice obsahů těchto časopisů, 

především zobrazování a prezentování ideologie v obsazích časopisů pro dívky. Tvrdí, 

že na čtenářky těchto časopisů působí skrze jejich obsahy dvě hlavní ideologie: 

globální, které ovlivňují celou společnost (konzumerismus, sexismus aj.) 

a tzv. ideologie s účelem rezistence, jejichž cílem je stmelovat a uzpůsobovat členy 

                                                
3 Domácí stránka redakce BAUERMEDIA. Cosmopolitan. Dostupné z WWW: http://www.elle.cz a 
http://www.bauermedia.cz/cosmopolitan [cit. 2016-02-22]. 
4 Charakteristika titulu Cosmopolitan. Dostupné z WWW: http://cosmopolitan.magaziny.cz/ [cit. 2016-
02-22]. 
5 Domácí stránka redakce BURDA MEDIA 2000. ELLE. Dostupné z WWW: http://burda.cz/cs/elle/elle-
32016 [cit. 2016-02-22]. 
6 Charakteristika titulu ELLE. Dostupné z WWW: http://elle.magaziny.cz/ [cit. 2016-02-22]. 
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určité skupiny k tomu, aby byli ovladatelnější (feminita, asertivita aj.) (Kadlecová : 

2007). Renzetti a Curran zase tvrdí, že hlavním účelem časopisů pro ženy je šíření tzv. 

kultu ženskosti (popsaného výše), který definují jako „narcistické pohroužení se do sebe 

sama“ (Renzetti; Curran, 2003 : 1887). Tento narcismus se týká nejen vzhledu, ale také 

úspěchu v milostných či pracovních vztazích. Citují také Angelu McRobbie: „redakční 

týmy a návrhářská i reklamní oddělení stále vykreslují svou ideální dívku či ženu 

jazykem konzumentské volby, volby kariéry, životního stylu a světonázoru“ 

(Renzetti; Curran, 2003 : 187). Právě tyto myšlenky teorie ideální ženy vedou čtenářky 

těchto titulů k tomu, aby se snažily být jako ty úspěšné ženy v časopisech, a aby tak 

kupovaly inzerované produkty či služby. Což je spojeno s konzumerismem, pozičními 

statky a dalšími sociologickými problémy. Je to uzavřený, z hlediska reklamy velmi 

dobře promyšlený, kruh, ze kterého se dlouhodobé čtenářky těchto určitých titulů těžko 

vymaňují. Lifestylové časopisy pro ženy jsou tak společností vnímány jako nekvalitní či 

dokonce škodlivá četba, právě díky ideologiím a stereotypům, které šíří.  

 

Dalším kritizovaným tématem obsahů ženských lifestylových časopisů je mýtus 

krásy, který šíří, a na kterém jsou často celé tituly založeny. Krása, ať už v mnoha 

formách,  je v časopisech pro ženy prezentována téměř na každé stránce. Souvisí to 

s historií zobrazování žen jako estetického objektu. Přestože se v dnešní době zobrazení 

ženy jako objektu krásy změnilo, jak je popsáno v předchozích kapitolách, na titulních 

stranách těchto časopisů nebo na obrázcích s módou je žena stále zobrazována jako 

ikona. Většinou se jedná o úspěšnou celebritu, ve které se mnoho čtenářek zhlíží. 

Důležité je také zmínit retuše, klamavou reklamu a cenzuru krásy, které jsou typickými 

symboly zkreslování reality.  

 

Časopis je podle Ellen McCracken také jedním z hlavních nástrojů šíření výše 

popsané ideologie konzumerismu. Skrze obsahy časopisů se ženy dozvídají o nových 

trendech, produktech a službách, které si za účelem zlepšení sociálního postavení či 

prostě vlastního dobrého pocitu ze sebe sama čtenářky pořizují, aniž by tyto věci nutně 

potřebovaly k uspokojení svých základních potřeb. Tyto stylové věci jsou jakýsi 

společenský bonus navíc k základní výbavě ženy. Mohla by mít obyčejné kalhoty 

z TESCO, ale když v ELLE uvidí Terezu Maxovou v kalhotách od Guess, hned se jí tyto 

kalhoty zdají lepší, a neváhá si je koupit. Také tento případ souvisí s teorií 

napodobování, kdy čtenářky nenapodobují pouze modelky z reklam, ale také celebrity 
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a jiné slavné ženy, o kterých se píše v těchto časopisech. Na stránkách těchto časopisů 

tak můžeme pravidelně vidět podle Wolf „povinnou dávku mýtu krásy, která 

v konzumentkách evokuje nepříčetnou, nenasytnou a spalující touhu po výrobcích (...) 

a následné zvýšení účinku konzumerismu“ (Wolf, 2000 : 80). 
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5. Generační rozdíly  
Základním pojmem této kapitoly věnující se rozdílům mezi různými generacemi 

v rámci jedné rodiny je pojem „generace“. Generacemi, především jejich souvislostí  

s médii, se věnovaly ve své kapitole Nicoletta Vittadini, Andra Siibak, Irena Reifová  

a Helena Bilandzic v knize Audience Transformations (2014). Dle nich koncept 

generací expandoval za hranice demografie a získal nový kulturální význam. Generace 

je definována jako kulturní užití věku, jako možnosti pro rozvoj identity, jež lidé mohou 

či nemusí rozvinout (Vittadini; Siibak; Reifová; Bilandzic, 2014 : 65). Autorky 

představují ve vztahu k médiím také pojem mediální generace,  které jsou tvořeny jako 

kolektivně vytvořené, sdílené a zpracované odpovědi na dostupnost nebo 

všudypřítomnost určité technologie, která se pak stane částí generační identity 

(Vittadini; Siibak; Reifová; Bilandzic, 2014 : 66). Hlavním rozdílem mezi generacemi 

je naprosto přirozené užívání nových technologií mladšími generacemi (dnešních dětí 

a náctiletých), čímž se vyhraňují oproti starším generacím, které tyto technologie 

neužívají vůbec nebo jen v omezené míře.  

 

Tradiční rodina byla vždy pojímána jako základní prvek naší společnosti. Je to 

první a hlavní faktor, který se podílí na tvorbě jedincovy identity už od narození. 

„Rodina je institucí ochrany v nebezpečí, nemoci, nebo konfliktní situaci. Je také 

institucí sociální kontroly, trestu a odměny“ (Klapilová, 1996 : 6). Dítě se již od útlého 

dětství snaží napodobovat své okolí, především rodiče, se kterými často tráví nejvíce 

času. Proto bychom mohli předpokládat, že převezme od rodičů i mnohé jejich návyky. 

Často se tak děje, ovšem když pak dítě dospívá, především v náctiletém období, snaží se 

najít vlastní identitu, odlišit se, až se spíše staví proti návykům rodičů. „Děti 

a adolescenti mají rozdílné vnímání masových médií než rodiče. Toto vnímání závisí na 

jejich úrovni vývoje, genderu, ale také na zdroji informací (typ média, formální prvky 

reality a fikce). Přičemž adolescenti jsou také velmi aktivní, co se týče užití nových 

technologií; využívají je mnohem více než jejich rodiče“ (Kundanis, 2003 : 31). Právě 

toto věkové období je velmi zajímavé pro studium mezigeneračních rozdílů a také 

hlavní otázkou tohoto výzkumu. Bude zajímavé zkoumat, zda náctileté a dvacetileté 

dcery mají stejný životní styl a názory, co se týče ženských časopisů, jako jejich matky. 

A zda a jak velké jsou případné rozdíly mezi nimi, když se zaměříme na rozdílný věk 
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dcer. Kromě věku hraje roli samozřejmě také rodinné zázemí, ve kterém dítě vyrůstá. 

Proto byly vybrány do tohoto výzkumu respondentky jak z úplných, tak z rozvrácených 

rodin, kdy žije dcera pouze s matkou.  

 

5.1 Změna rodinných vazeb 

Přestože je rodina základem sociálních vazeb, v průběhu let došlo k proměně 

rodinných vazeb, což značně ovlivnilo i recepci médií konzumenty, především v rámci 

domácnosti. Rodinné vazby se uvolnily a rodina jako základní stavební prvek každé 

společnosti již tuto funkci ztratila. Vytrácí se tradiční pojetí rodiny jako stabilní 

instituce, jejíž hlavní funkcí je ochrana, zajištění a formování identit všech jejích členů. 

Podle tradičního pojetí byla rodina základní jednotkou také v rámci ekonomiky. 

V poslední době se ale zvýšila rozvodovost a počet neúplných rodin. Dnes už se i matka 

samoživitelka dokáže uživit sama, s příspěvky od státu i od otce dítěte. Rodina tak již 

ztrácí na vlivu i co se týče ekonomiky. 

 

V dnešní době už také není typické, že by spolu v jedné domácnosti žily více jak 

dvě generace rodiny. Naopak děti se snaží v útlém věku osamostatnit, stěhují se za 

studii do jiných měst, dospělé děti se stěhují se svými rodinami do vlastního, a rodiče 

tak zůstávají sami. I tento prvek hraje důležitou roli ve zkoumání rozdílů 

v konzumování a vnímání mediálních obsahů.  

 

Jedince ale neformuje pouze rodina, důležitou roli v tomto procesu mají také 

vzdělávací instituce, kde jedinec od útlého věku tráví poměrně značnou část času, a jeho 

vrstevníci, mezi kterými se pohybuje. Tyto vnější faktory ovlivňují chování a názory 

jedince, které získal původně v rámci rodiny. Jedinec se tak začíná vyhraňovat vůči 

svým rodičům – nejvíce je to znát v období puberty. Rozdíly v chování dítěte tak může 

vést až k závažným problémům, především když chybí stabilní a citové rodinné zázemí. 

(Říčan, 2004).   

 

5.2 Jak jednotlivé generace konzumují média 

Změny v rámci rodinných vztahů jsou viditelné i na změně v konzumování 

médií, konkrétně televize, kterému se věnovalo mnoho teoretiků. Například James Lull 
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tvrdil, že televize představuje každodenní rodinný rituál. Televize je dle něj užívána 

rodinnými příslušníky dvěma způsoby. Jedná se konkrétně o strukturní a vztahové 

užívání (Lull, 1990 : 36-37). Základem strukturního užívání je užití televize jako kulisy 

při výkonu jiných aktivit (vzpomeňme si na Radway a její výzkum). Mnoho žen, 

i mužů, užívá televizi tímto způsobem stále častěji. Například ženy u televize žehlí, děti 

čtou časopisy a poslouchají přitom hudbu atd.  Naopak vztahové užívání televize je užití 

televize jako prvku sociální interakce (Lull, 1990). 

 

 Teorií tzv. rodinné televize se zabýval i David Morley, který zkoumal, jakým 

způsobem je televize používána v rámci každodenního rodinného života. Sledování 

televize považoval za společenskou aktivitu probíhající v rámci rodiny spíše než jako 

individuální aktivitu nebo aktivitu společnou pro několik lidí, kteří spolu žijí v jedné 

domácnosti, ale netvoří rodinu (Morley, 1986). Chápal televizi jako zdroj a udržování 

mezilidských vztahů.  

 

Ovšem v dnešní době došlo ke změně konzumace médií. Teorie tzv. rodinné 

televize v dnešní době již příliš neplatí. Televize už není jednotícím prvkem, jako byla 

dříve. Lidé už se k ní nesházejí každý večer a netráví u ní čas celá rodina jako dříve. 

Každý člen rodiny má vlastní médium, které individuálně konzumuje. Vedle toho došlo 

také k posunu od jednosměrné masové komunikace k interaktivnější formě mezi 

médiem a jednotlivcem. Příjemci už nejsou pasivním publikem, ale stali se aktivním 

interaktivním uživatelem médií, která využívají nejen večer v kruhu rodiny, ale 

především na cestách, či když jsou sami. 

 

Vittadini a kol. se také zmiňují o tom, že ve snaze přiblížit se a porozumět svým 

dětem, které na internetu komunikují především se svými vrstevníky, se dnes i starší 

generace snaží používat nová média, především internet. Navázali tak na Soniu 

Livingstone, která dnešní konzumaci médií dětmi trefně pojmenovává jako „bedroom 

culture“ (kultura dětských pokojů). Livingstone tvrdí, že dnešní děti a adolescenti 

konzumují média, především počítače, převážně ve svém pokoji, o samotě. Uvádí, že se 

stáhli do svých pokojů z veřejných míst, kde se dříve potkávali s kamarády. Tím, že 

jsou zavřeni ve svém pokoji, jsou osvobozeni od požadavků zbytku rodiny. Zároveň 

jsou skrze nová média a technologie „v neustálém spojení“ se svými vrstevníky skrze 

internet. Role rodičů je navíc oslabena; díky nedostatku vědomostí o užívání nových 
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technologií nemohou děti nijak vést (Livingstone, 2010 : 9). Díky konzumaci nových 

technologií tak nastává velký rozdíl mezi dětstvím a dospíváním dnešních dětí a jejich 

rodičů, což rozevírá mezigenerační nůžky. Děti se najednou už nemusí dívat povinně 

s celou rodinou na určitý pořad jen proto, že se tak rozhodlo (rodiče rozhodli). Je nutné 

zde také zmínit novodobou teorii zvanou teorie čtyř obrazovek, kdy jedinec užívá hned 

několik technologií najednou, například se dívá na televizi, přitom surfuje na internetu 

na tabletu a odpovídá na SMS kamarádovi na telefonu. 

 

S výše popsanými teoriemi souvisí i vnímání generačních rozdílů, co se týče 

konzumování lifestylových časopisů matkami a dcerami. V dnešní době se už rodina 

zpravidla nesetkává u televize. A podle této teorie tak ani matky s dcerami nečtou 

společně časopisy. Nebo ano? Tato otázka bude kladena respondentkám v rámci 

výzkumu. Dalším cílem tohoto výzkumu bude zjistit, zda matky a dcery vůbec čtou 

stejné tituly a zda se zajímají o stejná témata v těchto lifestylových časopisech.  

  

Co se týče konkrétně konzumace lifestylových časopisů, ve výzkumu, který 

provedla v roce 2007 Kadlecová, dívky uváděly, že některé články v dívčích časopisech 

čtou s maminkou (nebo že jí je vystřihují), a naopak že čtou (nebo v dětství četly) také 

magazíny určené pro ženy. Témata i komunikační strategie ženských a dívčích médií 

jsou velmi podobná, a zdá se dokonce, že čtenářky dívčích časopisů v dospělosti 

navážou na předchozí četbu sledováním a nákupem ženských časopisů (Kadlecová, 

2007 : 11). 

 

Další studie věnovaná konzumaci časopisů matkami a dcerami byla provedena 

čtyřmi teoretiky v Costa Rice (2007) a uvádí zajímavý vztah mezi matkou a dcerou: 

„Čím více mladé ženy slýchávají od svých matek pozitivní komentáře o modelkách 

v časopisech pro ženy, tím více s těmito modelkami svá těla porovnávají,“ a „čím více 

slýchávají kritiku matek týkající se těchto modelek, tím více s těmito modelkami svá těla 

porovnávají“ (Botta; Thompson; Munoz; Vargas, 2007). Toto tvrzení je značně 

znepokojující, protože značí, jak lehce jsou mladé dívky ovlivnitelné tím, co prezentují 

tyto časopisy jako normu krásy. Přičemž je úplně jedno, jak se k tomu vyjadřují jejich 

matky.  
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Mladé dívky se na lifestylové časopisy a módu v nich prezentovanou dívají jinak 

než jejich matky, především díky jejich věku a nedostatku zkušeností zřejmě méně 

kriticky. Jelikož proces konstrukce sociální identity u těchto dívek není ještě dokončen 

nebo aspoň není vědomě ovlivňován, tyto časopisy mají velkou možnost působit na 

dívky a formovat jejich názory. Krásné ženy prezentované v takovýchto časopisech jsou 

pak často vzorem těchto adolescentek. A inzerované oblečení se jím díky této 

skutečnosti stává také. Malcolm Gladwell zase tvrdí, že pro mnoho mladých je cílem 

módy především odlišit se od svých vrstevníků a diktovaných módních stylů (Gladwell, 

1997 in Crane, 2000 : 191). S tím nesouhlasí Crane, podle níž v jiných situacích se 

mladí snaží získat nejnovější módní oblečení jako první (Crane, 2000 : 191). Na těchto 

dvou názorech můžeme vidět, že adolescenti ve svém věku nemají přesné představy 

o své prezentaci navenek a spíše užívají módu k rivalitě s vrstevníky.  

 

5.3 Vzájemná inspirace nebo odlišné zájmy? 

Současné děti jsou vystavovány obsahům masových médií dnes a denně. Není 

tak divu, že si mnoho názorů a obecně vlastní identitu tvoří či mění na základě toho, co 

přijmou ve formě mediálních obsahů. „To, co vidí v masových médiích vedle dalších 

zkušeností, ovlivňuje myšlení dětí o tom, kdo vlastně jsou, a jak vnímají svět. (...) 

A zrovna pochopení sebe sama je u dětí jedním z dlouhodobých procesů“ (Kundanis, 

20013 : 86). A když média zobrazují stereotypy, Rose M. Kundanis upozorňuje 

především na ty genderové, děti je nekriticky přebírají, a tím ovlivňují chápání sebe 

sama, co se týče genderu, ale i ostatních vrstevníků (Kundanis, 2003 : 96). Jsou to pak 

hlavně rodiče, kteří jsou schopni řídit interakce dítěte s masovými médii, a záleží jen na 

nich, do jaké míry toto dovolí. Kundanis také navrhuje aktivitu společného sledování 

televize nebo společného čtení časopisu jako formu kontroly rodiče nad tím, jaké 

obsahy dítě vnímá (Kundanis, 2003 : 110). 

 

Nyní vyvstává otázka, jestli děti, v tomto případě dcery, stále mají své rodiče 

(matky) za vzor, a snaží se je napodobovat, nebo ne? Odpovědi na tuto otázku 

poskytnou až výsledky výzkumu. Ovšem v důsledku změn rodinných vazeb 

a posouvání pojetí tradiční rodiny do ústraní a naopak v důsledku rostoucí míry volnosti 

dětí bychom mohli předpokládat, že rodiče a děti mají spíše odlišné zájmy. I když 

v tomto případě není zobecňování vhodné, jelikož konkrétní rodinná situace zde hraje 
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zásadní roli. Existují matky, které si jsou se svými dcerami natolik blízké, že nejenže 

čtou stejné časopisy, ale dokonce o jejich obsazích i společně diskutují, mají stejný 

životní styl i módní vkus. Naopak mohou být rodinné vztahy natolik pokrouceny, že si 

matka s dcerou jsou příliš vzdáleny na to, aby se těmto společným aktivitám věnovaly. 

Záleží také na věku dcery a matky. Obecně lze říci, že čím je věkový rozdíl menší, tím 

je bližší životní styl těchto dvou generací, a tím si více rozumí.  

 

Dalším faktorem ovlivňujícím shodné názory a životní i módní styl je 

skutečnost, jak často spolu matka a dcera přicházejí do interakce. Tedy zda spolu žijí 

v jedné domácnosti nebo zda už má dcera vlastní domácnost. Když bydlí zvlášť, každá 

již má jiné osoby, se kterými žije pod jednou střechou, a přizpůsobuje se tak jejich 

zvykům. Naopak když spolu tyto dvě sdílí jednu domácnost, mohou se vzájemně 

snadněji ovlivňovat a napodobovat. Také je zde vyšší riziko možnosti střetu zájmů.  

 

Ovšem nejdůležitější podmínkou je vzájemný vztah mezi matkou a dcerou. 

Pokud si nerozumí, nemají většinou podobné zájmy ani motiv se jedna od druhé učit či 

vykonávat nějaké aktivity společně. Naopak matka s dcerou, které jsou si velmi blízké, 

mohou dokonce společně daná média konzumovat, diskutovat o nich, a vzájemně si tak 

předávat názory a zkušenosti. Právě na vztah matka – dcera se zaměřím ve výzkumu 

v rámci této práce. Budu zkoumat, jaké jsou vztahy mezi matkami a dcerami, a jak 

ovlivňují konzumování lifestylových časopisů. Cílem výzkumu bude také zjistit, jak 

matky a dcery přijímají obsahy ženských lifestylových časopisů a jak si je vykládají.  
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6. Kvalitativní výzkum 
V rámci praktické části se zaměřím na zkoumání typických rysů konzumace 

tištěných lifestylových časopisů vybraným vzorkem ze skupiny matek a jejich dcer, kdy 

bude mým cílem zjistit, jak se liší či shodují jejich chování při konzumaci zvoleného 

typu média.  

 

V rámci této práce jsem zvolila dvě metody sběru dat. První je rozhovor 

s prvkem nezúčastněného pozorování, jehož cílem je zjistit, jak respondentky 

konzumují lifestylové časopisy, a také jaký je jejich názor na titulní strany těchto 

časopisů jako na nejdůležitější část časopisu, se kterou čtenářky přijdou jako první do 

styku. Zvolenými tituly pro analýzu je jeden titul, jehož cílovou skupinou jsou spíše 

starší ženy – březnové číslo ELLE – a druhý určený spíše pro mladší čtenářky – 

březnové číslo Cosmopolitanu.  

 

Druhou užitou metodou sběru dat je polostrukturovaný rozhovor, jehož cílem je 

zjistit, jak vnímají respondentky lifestylové časopisy, jejich obsahy – především módu 

v nich prezentovanou – a také zda tyto časopisy čtou či diskutují společně, zda se 

navzájem ovlivňují, a v neposlední řadě, zda se shodují ve svých tvrzeních, či nikoliv. 

 

6.1 Metodologie 

Kvalitativní výzkum je užíván tam, kde je nutné zjistit, jakým způsobem 

respondenti (jednotlivci či menší skupiny, tzv. focus groups) vnímají a interpretují dané 

jevy. Často se jedná o zjištění osobních zkušeností či názorů respondentů. Tento typ 

výzkumu nevyužívá statistických metod, ale podle Douglase Ezzyho studuje význam 

(Ezzy, 2002 : 79). Nejedná se zde tedy o zjištění čísel a procent závisejících na nějakém 

velkém počtu respondentů, ale na specifických výpovědích respondentů v konkrétních 

situacích – kvalitativních metodách. Jan Hendl vyzdvihuje mezi hlavními znaky 

kvalitativního výzkumu roli výzkumníka, který se „snaží získat integrovaný pohled na 

předmět studie, na jeho kontextovou logiku, na explicitní a implicitní pravidla, která 

fungují v dané oblasti.“ Dále také uvádí, že hlavním úkolem tohoto typu výzkumu je 

vysvětlení, jak se respondenti v daných situacích a v daných podmínkách chovají a jaké 
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jsou jejich myšlenkové pochody či názory na dané jevy (Hendl, 2005 : 52). Kvalitativní 

výzkum má mnoho výhod ale i nevýhod.  

 

6.1.1 Výhody a nevýhody 

Hlavními výhodami kvalitativního výzkumu je především to, že je používán 

k získání a zkoumání dat a jevů kvantitou malých, ale kvalitou velkých. Mezi hlavní 

výhody tohoto typu výzkumu patří například to, že „získává podrobný popis a vhled při 

zkoumání jedince, skupiny, události, fenoménu; umožňuje studovat procesy, navrhovat 

teorie, pomáhá při počáteční exploraci fenoménů a hledá lokální a příčinné souvislosti“ 

(Hendl, 2005 : 52). Výsledky získané pomocí něj jsou konkrétní, kvalitní a obsahově 

cenná data o zkoumaných jevech, na jejichž základě můžeme tvořit teorie od nuly. Proto 

je tohoto výzkumu často užíváno při zkoumání a seznamování se s novým jevem.   

 

Podle toho, jak k výzkumu přistupujeme, může mít kvalitativní výzkum i své 

nevýhody. Například když potřebujeme výsledky zobecnit na populaci, není tento typ 

výzkumu vhodný, protože zkoumaný vzorek není dostatečně reprezentativní, aby závěry 

mohly být zobecněny. Podle Hendla také nemusí získané závěry platit už při malé 

změně prostředí, ve kterém se zkoumaný jev vyskytuje, či podmínek, za kterých byl 

výzkum proveden. Hendl uvádí i časovou náročnost sběru a analýzy dat a možnost 

ovlivnitelnosti výzkumu osobou výzkumníka (Hendl, 2008 : 52). 

 

6.1.2 Postup 

Výzkumník by si měl na začátku promyslet a předem naznačit výzkumnou 

otázku. Podle Hendla by měl mít před začátkem výzkumu alespoň „vágní koncepty“ 

(Hendl, 2005 : 128). Poté by měl v rámci sběru dat vyrazit do terénu, do přirozených 

prostředí respondentů, protože ti by měli být zpovídáni v autentickém prostředí. Místo 

rozhovoru totiž může ovlivnit výpovědi respondentů. V ideálním případě by se ve 

zkoumaném prostředí respondenti měli cítit komfortně. V mém výzkumu jsem všech 

dvacet respondentek zpovídala v jejich domácím prostředí, aby se cítily co 

nejpříjemněji a byly uvolněné.  
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Výzkumník poté sbírá data. Hendl představil tři metody jejich sběru: pozorování 

(zúčastněné či nezúčastněné – záleží na tom, do jaké míry se výzkumník do výzkumu 

zapojuje, zda pouze pozoruje z dálky nebo je úplný participant), dokumenty (jejichž 

obsahy jsou analyzovány) a interview, nebo-li rozhovor. Existuje několik typů 

rozhovorů: strukturovaný s otevřenými otázkami, rozhovor pomocí návodu, 

polostrukturovaný, neformální, narativní, fenomenologický a skupinová diskuze (Hendl, 

2002 : 162 a 166-180). Výzkumník by měl získaná data zaznamenat, například 

v případě rozhovorů provést transkripci hlasového záznamu, a podle Hendla by měl data 

současně také analyzovat.  

 

6.1.3 Vyhodnocení  

Získaná data pak musí výzkumník podrobně analyzovat a na jejich základě 

vytvořit závěry či celé nové teorie. Často se tedy nejedná o ověření předem dané 

hypotézy, jako je tomu u kvantitativního výzkumu.  

 

Přestože existuje několik metod zpracování získaných dat, v této práci jsem 

zvolila metodu zakotvené teorie, protože právě ona je podle Hendla užívána  

k prozkoumání a rozvoji nových teorií. Cílem výzkumu vycházejícího z této strategie je 

„návrh teorie pro fenomény v určité situaci, na niž je zaměřena pozornost výzkumníků“ 

(Hendl, 2005 : 125 a 127).  

 

Získaná data jsou v rámci této teorie kódována. Anselm Strauss a Juliet Corbin 

definují kódování jako metodu, kdy kódování probíhá pomocí interpretace, 

konceptualizace a nové integrace získaných dat (Strauss; Corbin, 1999 : 39). V rámci 

zakotvené teorie se kódování skládá ze tří částí. První je metoda otevřeného kódování, 

která bude blíže vysvětlena v kapitole Zpracování získaných dat. Po otevřeném 

kódování následuje axiální kódování, kdy se získaná analyzovaná data postupně formují 

do složitějších kategorií. Poté následuje selektivní kódování, kdy se vybere „jedna 

centrální kategorie, která je pak systematicky uváděna do vztahu k ostatním kategoriím" 

(Strauss; Corbin, 1999 : 86). Strauss takto analyzuje a „zkomplexňuje“ získaná data, až 

dojde k jedné centrální kategorii, což je hlavním cílem zakotvené teorie. Vytvořené 

kategorie a jejich vzájemné vztahy jsou pak prezentovány ve výsledné zprávě, která by 

se dle Ezzyho neměla zabývat přílišnými detaily. Rozhodnutí nechat některá témata, 



49 
 

problematické oblasti a otázky bez povšimnutí musí být provedeno s ohledem na hlavní 

téma nebo záměr předkládané zprávy (Ezzy, 2002 : 193).  

 

6.2 Výběr vzorku pro praktickou část 

V kvalitativním výzkumu není běžně přesně dané číslo respondentů. Neexistují 

žádné testy nebo koeficienty, které by naznačily, že vzorek je již dostatečně 

reprezentativní (Lindlof; Taylor, 2002 : 128-129). Po zvážení účelu této práce bylo 

rozhodnuto, že vzorek deseti dvojic (matka – dcera) bude dostačující. Tento vzorek 

respondentek, konkrétně tedy matek a dcer, byl účelově vybrán tak, aby zastupoval co 

nejširší spektrum populace, co se týče demografických údajů. Zcela záměrně jsem 

zvolila respondentky, které dobře znám, jelikož mi znalost jejich osobností pomohla při 

výběru vzorku tak, aby byly zastoupeny dvojice nejen lišící se demograficky, ale 

i vztahově, tedy dvojice, které jsou známé tím, že mají velmi podobný životní styl 

a názory a často spolu komunikují, i ty, které spolu příliš názorů nesdílejí a nejsou si 

příliš blízké. Ve vzorku jsou tak zastoupeny dvojice různých věkových kategorií 

(přičemž věk dcer se pohybuje v rozmezí 15 - 27 let, věk matek v rozmezí 38 - 58 let), 

různého vzdělání, bydliště (vesnice i velkoměsto), ale i různých životních stylů, názorů 

a vztahových rysů, a v neposlední řadě také dvojice z plnohodnotných i rozvrácených 

rodin (dcera žije pouze s matkou). Některé respondentky už se svými matkami nebydlí 

v jedné domácnosti, živí se samy a pracují, jiné jsou ještě školou povinné, a plně tak 

závislé na svých matkách. Tento faktor je při tomto typu výzkumu, dle mého názoru, 

důležitý a bude zajímavé, zda tuto mou premisu výsledky výzkumu potvrdí nebo 

vyvrátí. Všech deset dvojic bude zkoumáno v jejich domácím prostředí, aby bylo 

zachováno co nejautentičtější prostředí, ve kterém se ženy cítí komfortně.  

 

6.3  Interview        

Interview, nebo-li rozhovor, je v kvalitativním rozhovoru velmi užívanou 

metodou. Tuto metodu definuje Earl R. Babbie jako „interakci mezi zpovídajícím  

a respondentem, v jejímž rámci má tazatel hlavní plán šetření zahrnující témata, která 

by měla být pokryta, nicméně neexistuje tam přesný seznam otázek, které musejí být 

položeny v konkrétním pořadí a znění“ (Babbie, 2010 : 318). Existuje několik typů 

rozhovorů lišících se především strukturou a konkrétním scénářem, ale i hloubkou  
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a rozsahem probíraných témat, kvalitou apod. (Lindlof; Taylor, 2002 : 175). Můžeme 

tak jmenovat například strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami, 

polostrukturovaný  či narativní rozhovor.   

 

6.3.1 Polostrukturovaný rozhovor 

S ohledem na účel práce byla zvolena metoda polostrukturovaného rozhovoru 

pro samotné dotazování respondentek. Hlavním cílem totiž bude nechat respondentky 

volně se vyjadřovat a přispívat do diskuze vlastními názory a zkušenostmi, které mohou 

odvézt řeč od předem připravených otázek. Na druhou stranu je nutné si předem 

připravit základní kostru rozhovoru, aby bylo zajištěno, že budou položeny otázky 

vedoucí k získání dat, která pak budou potřeba pro následnou analýzu. Právě pro tento 

typ rozhovoru jsou nejvhodnější polostrukturované rozhovory, které zajistí dostatečnou 

volnost odpovědí respondentek, a zároveň udrží rozhovor v předem daných mezích. 

 

Hlavním cílem hloubkových rozhovorů je pochopení zažité zkušenosti jiných 

osob a významů, které si na základě těchto zkušeností vytváří (Seidman, 2015, 21). 

Rozhovory jako formami kvalitativního získávání dat se zabýval například Jean-Claude 

Kaufmann, který je nazývá tzv. chápající rozhovory. Ty se liší od klasického modelu 

tím, že „obrací fáze při konstruování objektu: terén už neslouží verifikaci předem 

stanovené problematiky, ale stává se výchozím bodem pro její zkoumání“ (Kaufmann, 

2010 : 27). V neosobním, nebo-li strukturovaném, rozhovoru je problém či hypotéza 

stanovena již na počátku a rozhovor pak slouží k verifikaci a sběru dat. Osnova 

rozhovoru je předem daná, tím dochází k omezení respondentovy výpovědi, a tedy 

i možnosti dozvědět se nějaké další relevantní informace. Proto je metoda 

polostrukturovaného rozhovoru, podle Kaufmanna „chápajícího rozhovoru“, pro účely 

této práce relevantnější, protože se snažím získat co nejpřirozenější odpovědi 

respondentek a snažím se pochopit jejich chování.  

 

Přestože metoda nevyužívá vždy přesně stejný soubor otázek, je na začátku 

nutné vytvořit si meze a konceptuální jádro, aby se nestalo, že se rozhovor stočí úplně 

jiným směrem, a získaná data se tak stanou nerelevantními (Kaufmann, 2010 : 41). 

Důležitým aspektem tohoto rozhovoru je „navození konverzačního stylu, přičemž se 

tazatel nesmí nechat do konverzace zatáhnout,“ musí mít neustále na paměti, že 
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vykonává výzkum (Kaufmann, 2010 : 57). Na závěr je nutné zmínit, že správné 

provedení rozhovoru i analýzy dat závisí ve velké míře na výzkumníkovi. Ten se musí 

oprostit od svých morálních zásad a předsudků, musí vystupovat neutrálně, aby výzkum 

nijak neovlivnil svými intervencemi. Je vyžadována „plná, byť diskrétní, a osobní 

účast“ výzkumníka (Kaufmann, 2010 : 61). 

 

V rámci mého výzkumu budou respondentky dotazovány každá zvlášť a poté 

jim bude dán prostor na vzájemnou diskuzi. Nejdříve však budou sepsány osnovy obou 

rozhovorů, tedy základní otázky, které jednak udrží rozhovor v daných mezích tématu,  

o kterém se bude diskutovat, a jednak jsou to otázky, jejichž odpovědi mi poté pomohou 

analyzovat data. Seznam otázek je flexibilní, protože cílem je vytvořit „návod jak 

respondentky přimět, aby se rozmluvily o daném tématu, přičemž ideálem je konverzace, 

která bude bohatší než pouhé odpovědi na otázky, aniž se přitom odchýlí od tématu“ 

(Kaufmann, 2010 : 52). Během rozhovorů budou mít respondentky volnost rozpovídat 

se a případně spolu následně diskutovat nad obsahy daných časopisů, což se ovšem 

může stát již v první části výzkumu, kdy spolu ženy procházejí dané tituly a tvoří 

ideální titulní stránku. Výpovědi budou nahrány na diktafon a přepsány.  

 

6.4 Rozhovor s prvkem nezúčastněné pozorování 

Aby měly respondentky více volnosti pro vyjádření vlastního názoru 

a zkušeností se zkoumanými časopisy, a abych vytvořila respondentkám přirozené 

prostředí,  rozhodla jsem se zařadit do výzkumu kromě polostrukturovaného rozhovoru 

také prvek nezúčastněného pozorování. Nejednalo se však přímo o dlouhodobé 

nezúčastněné pozorování, nýbrž o zhruba hodinový rozhovor s prvkem nezúčastněného 

pozorování. 

 

Nezúčastněné pozorování je jednou z metod kvalitativního výzkumu, kdy ale 

výzkumník nezasahuje do jeho průběhu. Barbara B. Kawulich jej definuje jako „proces, 

který umožňuje výzkumníkovi dozvědět se o aktivitách respondentů v jejich přirozeném 

prostředí skrze pozorování a začlenění se do daných aktivit“ (Kawulich, 2005 : 2).  

V tomto případě jsem zvolila metodu výzkumníka jako pozorovatele,  což znamená, že 

výzkumník je součástí zkoumané skupiny, ale drží si odstup – soustředí se hlavně na 

sběr dat. Skupina si tak je vědoma toho, že probíhá výzkum (Kawulich, 2005 : 6). 
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Účastníci výzkumu s nezúčastněným pozorováním by se však měli chovat v dané 

situaci naprosto přirozeně. Nezúčastněné pozorování je také užíváno k ověření 

informací, které byly respondenty dříve řečeny, zda se opravdu chovají podle toho, co 

předtím uvedli. Je to také metoda, která poskytuje výzkumníkům možnost 

zaznamenávat i neverbální komunikaci, kolik času jsou účastníci schopni strávit 

konkrétními aktivitami (Schmuck, 1997 in Kawulich, 2005 : 3). 

 

Během svého výzkumu budu předstírat, že jsem si přišla s danými ženami 

časopisy přečíst, povykládat si o nich a mít příjemný dámský večer. Je zde nutné zmínit, 

že jsem si vědoma toho, že si respondentky uvědomí, že jsou součástí výzkumu, a že 

praktika společného čtení matek s dcerami neexistuje; jedná se o zcela umělou situaci. 

Přesto jsem tuto umělou situaci do výzkumu zařadila, především za účelem co nejméně 

ovlivnit spontánní chování při čtení časopisů. 

 

6.4.1  Charakteristika jednotlivých metod 

V rámci rozhovoru s prvkem nezúčastněného pozorování se zaměřím na vlastní 

způsoby zacházení s časopisy při jejich čtení. Cílem bude zjistit, jak se respondentky 

chovají při konzumování jejich obsahů. Zvolila jsem pro tento účel konkrétně dvě 

aktivity – společné listování časopisem a sestavení ideální titulní stránky. 

 

6.4.1.1 Společné listování vybraným časopisem 
Abych zjistila, jak vlastně konzumentky přistupují k lifestylovým časopisům, 

tedy jak je konzumují, jak je vnímají, a co při čtení dělají, zařadila jsem do výzkumu 

aktivitu společného listování dvou daných titulů. Zatímco respondentky budou listovat 

časopisy, budu zaznamenávat jejich chování a výroky. Zaměřím se na to, zda časopis 

nejdříve prolistují rychle a pak se zastaví u pro ně zajímavých článků, nebo zda jej 

budou číst od začátku, a jak se k daným obsahům budou samy vyjadřovat. Obě 

respondentky budou přítomné. Obě najednou vyzvu, aby si (z nabídky vždy jednoho 

čísla časopisů Cosmopolitan a ELLE) vybraly titul, který preferují, a začaly ho číst tak, 

jak jsou zvyklé, a komentovat nahlas to, co jim přijde na mysl. Mohou tak hovořit 

klidně obě najednou nebo se střídat. Ideálním případem bude, když spolu budou 

vzájemně diskutovat. Při výzkumu se zaměřím na to, jaké jsou rozdíly ve způsobu čtení 
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lifestylových časopisů matek a dcer, zda spolu jednotlivé články diskutují, nebo zda je 

čtou každá zvlášť apod.  

 

6.4.1.2 Sestavení ideální stránky časopisu 
Protože se zaměřuji i na to, jak si respondentky představují ideální titulní stránku 

časopisu, zahrnula jsem do výzkumu i metodu načrtnutí ideální titulní stránky časopisu. 

Cílem bude zjistit, zda respondentkám aktuální titulní stránky vyhovují, zda jsou pro ně 

zajímavé, nebo co by na nich naopak změnily. Většina lifestylových časopisů pro ženy 

má velmi podobný vzhled – uprostřed stránky je vyretušovaná fotka krásné ženy, buď 

celé postavy, nebo obličeje, a kolem jsou nejzajímavější titulky článků v daném čísle 

obsažených. Jak se konkrétní titul s takovýmto layoutem titulní stránky odliší od desítky 

svých konkurentů? Zaujme vůbec ženu prohlížející si řadu vyskládaných časopisů 

v trafice? Není čas na změnu? Tyto otázky jsou motivem zařazení této metody do 

výzkumu. Konkrétně se jedná o načrtnutí layoutu titulní strany časopisu tak, aby tam 

bylo vše, co by respondentky zaujalo a motivovalo ke koupi. Na načrtnutí stránky 

budou mít respondentky cca. pět minut. Následně budou vyzvány, aby své výtvory 

ústně popsaly.  

       

Tato část výzkumu se bude po mém zvážení odehrávat před samotnými 

polostrukturovanými rozhovory, aby respondentky nebyly ovlivněny otázkami, které 

jim budu klást právě v rámci rozhovoru. Na začátku výzkumu tedy respondentky budou 

listovat časopisy a budou ponechány, aby se volně vyjadřovaly, diskutovaly spolu, aby 

tituly srovnávaly a komentovaly, co se jim líbí, a co ne. Poté budou vyzvány, aby 

načrtly ideální titulní stránku časopisu. Následně budou probíhat jednotlivé rozhovory, 

vždy s každou respondentkou zvlášť. 

 

6.5 Zpracování získaných dat     

Jednotlivé diskuze nad sestavenými titulními stránkami i komentáře, které zazní 

při listování časopisy, a následné rozhovory jsem v tomto případě analyzovala pomocí 

metody otevřeného kódování. V rámci tohoto typu kódování výzkumník prochází text, 

většinou řádku po řádce, a označuje ta data, která spolu souvisejí určitými názvy. Jak 

postupně prochází text, podobné myšlenky nazývá stejným názvem, tím vznikají tzv. 

koncepty (Hendl, 2002 : 244). Poté výzkumník texty prochází znovu a stejně označené 
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koncepty třídí do nadřazených skupin, tím vytváří tzv. kategorie (Lindlof; Taylor, 2002 

: 219). Kategorie je zastřešující pojem pro obecné fenomény, např. koncepty, témata, 

konstrukce, a jiné přihrádky, do kterých jsou výzkumníkem rozdělovány podobné 

položky (Lindlof; Taylor, 2002 : 214). Hendl je zase nazývá „základními kameny 

vznikající teorie“ (Hendl, 2002 : 244). Názvy kategorií si může výzkumník zvolit sám, 

proto je tato metoda kódování označována za nelimitující (Lindlof; Taylor, 2002 : 219). 

Jednotlivé kategorie jsou v posledním kroku znovu analyzovány a na základě 

podobných vlastností spojovány do jedné teorie. 

 

Pro účely této práce jsem nehledala pouze jednu centrální teorii, která by 

popisovala nějaký komplexní daný jev, ale zaměřila jsem se spíše na několik dílčích 

témat, dle nichž jsem rozdělila i jednotlivé otázky určené pro polostrukturovaný 

rozhovor.  

 

První skupina otázek se věnovala mediálnímu chování, konkrétně tomu, jakým 

způsobem matky a dcery konzumují dámské lifestylové časopisy. Zde jsem se 

respondentek ptala, jaké tituly preferují, jak časopisy nakupují, kdy a jak je čtou. Dále 

za jakým účelem je čtou, zda jako inspiraci nebo ke zkrácení dlouhé chvíle apod. 

Zajímalo mě také, zda konzumují tyto časopisy samy nebo s kamarádkami, dcerou či 

v práci s kolegyněmi. V neposlední řadě také zda jejích obsahy s někým diskutují, 

případně s kým. Součástí této skupiny otázek byly i ty týkající se problematiky, jak 

ženy vnímají a ospravedlňují si čtení této kritiky nazývané pokleslé kultury, jíž se 

zabývala i výše citovaná Janice Radway. 

 

V rámci druhé části výzkumu, kdy respondentky byly požádány, aby načrtly 

layout titulní strany oblíbeného časopisu tak, jak by měl dle jejich názoru vypadat, jsem 

se respondentek ptala především na názory týkající se obsahu titulní strany lifestylových 

časopisů. Zajímalo mě, jak moc je pro ně důležitá v rámci procesu rozhodování o koupi 

daného titulu nebo jeho rozpoznání od ostatních. Dále jak hodnotí úvodní fotografii  

a celkové grafické zpracování titulní strany.  

 

Třetí okruh otázek se věnoval generačním rozdílům. V rámci otázek zjišťujících, 

jak respondentky vnímají věk, co se týče konzumování lifestylových časopisů, jsem se 

jich ptala na to, jak hodnotí samy sebe jako čtenářky. V rámci otázek, jak by 
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charakterizovaly typické čtenářky daných titulů, jsem se snažila zjistit, zda si jsou 

respondentky vědomy generačních rozdílů, a zda se vůbec nějaké mezi matkami  

a dcerami vyskytují. 

 

Čtvrtá skupina otázek byla zaměřena na obsahy dámských lifestylových 

časopisů a na to, jak je respondentky hodnotí. Zda k nim přistupují kriticky. Dotazovala 

jsem se jich na to, jaké rubriky preferují, jaké by doplnily, odstranily z jejich oblíbených 

titulů apod. V rámci těchto otázek jsem se ptala také na srovnání titulů ELLE 

a Cosmopolitan.  

 

Pátá skupina otázek se týkala módy prezentované v těchto časopisech. 

Respondentek jsem se dotazovala na to, jaké formáty módy rozeznávají, preferují a jak 

jednotlivé módní styly hodnotí. Požádala jsem je také o popis jejich vlastního módního 

stylu. Respondentky jsem také vyzvala k tomu, aby zhodnotily fotografie týkající se 

módy v daných titulech, přičemž měli časopisy u sebe k případnému nahlédnutí. 

 

Šestý okruh se zabýval tím, do jaké míry jsou respondentky ochotny nechat se 

inspirovat těmito časopisy. Ptala jsem se jich, zda cítí, že by lifestylové časopisy nějak 

ovlivňovaly jejich životní styl. Byly vyzvány, aby uvedly, jaká rubrika je inspiruje, zda 

si někdy koupily nějaký konkrétní model (oblečení), který byl prezentován v těchto 

časopisech. Zde jsem se zaměřila také na to, aby byla zodpovězena otázka, o které  jsem 

pojednávala v teoretické části práce – jakou roli hraje věk v ochotě přejímat módní styly 

z těchto časopisů.  

 

Poslední okruh otázek byl zaměřen na to, jak respondentky vnímají reklamu  

v lifestylových časopisech. Ptala jsem se jich, jak hodnotí grafické zpracování inzerátů, 

vhodnost výběru prezentovaných inzerovaných značek a zda jim inzeráty v těchto 

titulech vadí. Zajímalo mě také, zda záměrně přeskakují reklamy a pokud ne, zda je 

motivují ke koupi inzerovaného výrobku. 

 

Na tyto otázky jsem se ptala explicitně během rozhovorů, ale o mnohých 

tématech se zmínily samy respondentky již v první části výzkumu – při listování 

časopisy.  
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U většiny žen nebyly nalezeny významnější rozdíly v porovnávaných 

výpovědích, proto jejich názory budu uvádět pouze v rámci analýzy 

polostrukturovaných rozhovorů, aby nedocházelo k duplicitám při prezentování 

výsledků. 

 

6.6 Výsledky výzkumu 

Na základě analyzování výpovědí respondentek za použití metody otevřeného 

kódování vzniklo několik kategorií dat. Pojmenovala jsem je převážně sama podle toho, 

jakému fenoménu se věnovaly, ale někdy jsem využila i metodu pojmenování kategorií 

„in vivo“, tedy užila jsem některá pojmenování, která užily při rozhovorech samy 

respondentky. 

 

6.6.1 Konzumování tištěných lifestylových časopisů ženami 

Respondentky uváděly, že čtou tištěné lifestylové časopisy poměrně často. 

Vzhledem k tomu, že Cosmopolitan i ELLE vycházejí jednou měsíčně, čtou většinou 

každé číslo. Matky čtou časopisy mnohem častěji než dcery, které konzumují v poslední 

době spíše články na internetu. Jako hlavní důvody přesunutí se na internet dcery 

uváděly, že tištěné lifestylové časopisy jsou příliš drahé a kvalita obsahu, především 

užitečných informací, této vysoké ceně neodpovídá. Matky naopak stále ještě čtou 

převážně tištěné časopisy, spíš než jejich on-line verze. Jedním z důvodů je jistě i fakt, 

že stále mnoho starších žen počítač téměř vůbec nepoužívá nebo spíše jen k práci, ale ne 

pro čtení těchto typů obsahů. 

 

Překvapivě mladé ženy uváděly, že spíše než Cosmopolitan nebo ELLE čtou 

raději ekonomické časopisy nebo ty zaměřené na aktuální dění (např. REFLEX, 

REPORTER). Tvrdily, že se z nich dozvědí relevantnější informace než z lifestylových 

časopisů. Matky s těmito názory sice souhlasily, ale přesto uváděly, že lifestylové 

časopisy si rády přečtou. Ani jedna matka neuvedla, že by četla ekonomické či politické 

tituly. Toto může být vysvětleno tím, že matky čtou lifestylové časopisy v rámci 

relaxace, a vyhledávají tak „lehké čtení“ nebo si jen prohlížejí fotografie. Vedle ELLE 

a Cosmopolitanu respondentky také vyzdvihovaly časopis Harper's Bazaar a Marianne, 
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to především matky. K těmto titulům jmenovaly respondentky i časopisy zaměřené na 

zdravý životní styl a cvičení – Dietu a Kondici. 

 

Co se týče stylu čtení lifestylových časopisů, dcery uváděly, že se nejdříve 

podívají na titulní stranu nebo obsah, časopis zběžně prolistují, a až poté se vrací 

k jednotlivým stranám, které je zaujaly, a přečtou si je podrobně. Matky naopak 

časopisem listují stránku po stránce, v klidu, nikam nespěchají; čtení časopisu si užívají. 

Téměř všechny respondentky uvedly, že většinou nečtou všechny články v těchto 

časopisech, což je logické. Jelikož jsou lifestylové časopisy určeny pro širokou skupinu 

čtenářek, nabízejí i široké spektrum témat.  

 

6.6.1.1 Čas a oblíbenost titulu jako významné veličiny 
Výsledky výzkumu ukazují, že v dnešní době mladé ženy nemají dostatek 

volného času na čtení časopisů určených pro zábavu či potěšení. Většina dcer uvedla, že 

je čtou nepravidelně a spíše ke zkrácení dlouhé chvíle – když čekají na vlak, autobus 

nebo o přestávce ve škole.  

 

„... podle mě je slovo ,čtou' nadnesený slovo. Tyhle časopisy se spíš 

prohlíží, než čtou. Jako inspirace i jako relax, ale nečtou se“ (dcera ML, 

27 let). 

 

 Z odpovědi respondentky dcery ML (27 let) vyplývá, že dcery hodnotí tyto 

časopisy jako lehké čtení. Přičemž ale toto nemají čas ani na samotné prohlížení 

časopisů, natož jejich čtení. Matky naopak tyto časopisy čtou rády a rády si na ně 

vyhraní čas. 

 

Frekvence čtení lifestylových časopisů je závislá spíše než na věku na životním 

stylu čtenářek. Při výzkumu bylo zřetelné, že respondentky, které se více zajímají 

o módu, a také respondentky mladší, které chodí do školy či na univerzitu, čtou tyto 

časopisy častěji. Například dcera AL (27 let) má ráda módu a ráda za ni utrácí nemalé 

částky, navíc jí aktuální práce umožňuje číst časopisy během pracovní doby a kolegyně 

jí časopisy do práce dokonce nosí, proto čte snad jako jediná časopisy téměř denně, 

a diskutuje pak o jejich obsahu se svými kolegyněmi. Stejnou výhodu má i matka JV 

(47 let), která má v práci také možnost prolistovat si mnoho titulů. Naopak starší dcery, 
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například RŠ (25 let), VK (23 let), DŠ (25 let) a ML (27 let), mimochodem všechny již 

pracující a s vysokoškolským vzděláním, tvrdily, že kvůli své časové vytíženosti nemají 

čas na čtení časopisů, ale když už si ho najdou, čtou spíše časopisy s tematikou 

aktuálního dění než lifestylové tituly. Matky čtou časopisy mnohem častěji než jejich 

dcery. Většinou jako formu relaxace, doma, samy, nebo u kadeřnice, kde se obsahy 

časopisů mohou stát prvním tématem rozhovoru s kadeřnicí.  

 

Co se týče oblíbenosti těchto dvou časopisů mezi respondentkami, už v první 

části výzkumu, kdy byla respondentkám předložena březnová čísla časopisů ELLE 

a Cosmopolitan, sáhly dcery jako první po Cosmopolitanu, který pak také 

prolistovávaly mnohem pečlivěji. Tento podvědomý výběr ukázal už na začátku 

výzkumu, že dcery preferují právě Cosmopolitan. To se potvrdilo i později při 

jednotlivých rozhovorech, kdy většina, ať už matky či dcery, uvedla, že Cosmopolitan 

je čtivější – obsahuje více článků na témata, která jsou jim bližší, obsahuje méně reklam 

a celkově má širší nabídku témat.  

 

„Je tam [v Cosmopolitanu] od každýho něco. Není to jen o módě, o kráse 

a zdraví, ale je tam víc textu. Obrázky si stejně jen rychle prohlídnu, protože 

prohlížení obrázků je ztráta času. A taky tam je míň reklam" (dcera VB, 18 

let).   

 

K ELLE přistupovaly dcery poměrně kriticky. Několikrát mezi nimi zaznělo, že 

více než polovina obsahu ELLE tvoří reklamy, a proto ho čtou rychleji a nejsou ochotny 

mu věnovat svůj volný čas. 

 

U matek už hranice oblíbenosti ELLE nebo Cosmopolitanu tak jasná není. 

Matky LR (39 let) a OK (48 let) explicitně uvedly, že preferují spíše Cosmopolitan než 

ELLE. Ostatní matky preferují ELLE; a Cosmopolitan si předtím třeba ani 

neprolistovaly, protože ho vnímaly jako „časopis pro mladé“, ale mnohé z nich byly 

mile překvapené jeho obsahem, když jím listovaly. 

 

6.6.1.2 Pro dcery ztráta času, pro matky relaxace 
Dcery čtou časopisy hlavně pro odlehčení, když mají dlouhou chvíli při čekání 

na MHD apod. Jejich čtení berou spíše jako využití volného času a prostojů. Častým 
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důvodem opět bylo, že na čtení „jen tak“ nemají čas. Zatímco žádná z dcer neuvedla, že 

by čtení časopisů brala jako rituál, několik matek ano. Ty mají četbu časopisů často 

spojenou s pravidelnou návštěvou kadeřnictví nebo manikérky. Jednou z možností, proč 

dcery časopisy na těchto místech nečtou, může být skutečnost, že při těchto 

příležitostech užívají spíše mobilní telefony, kde surfují po internetu nebo sociálních 

sítích. Mobilní telefony používají matky k surfování na internetu mnohem méně, možná 

proto se stále více kloní k četbě tiskovin. Četbu jako rituál v tom pravém slova smyslu 

vnímá například matka JV (47 let); ta to tak přímo označila.  

 

„Je to pro mě obřad. Ráno u kafíčka, když mám volno. A to teda úplně 

miluju. Já si to úplně užívám. Někdo se [pro relax] naloží do vany a já si čtu 

časopis“ (matka JV, 47 let).  

 

Je nutné uvést, že i některé matky řekly, že čtou časopisy spíše na zkrácení 

dlouhé chvíle nebo když mají chvilku volna – především večer. Většina je ale nevnímá 

jako ztrátu času. Čtou je v rámci relaxace a užívání si chvilky „sama pro sebe“.  

 

„Potřebuju na to [čtení] mít klid, abych se soustředila a užila si to. Je to 

forma relaxace. Úplně u toho vypnu“ (matka MB, 38 let).  

 

Tento výrok potvrzuje výše popsanou teorii eskapismu Radwayové, která 

prosazuje tuto teorii jako důvod, proč ženy tak rády čtou tuto „nízkou kulturu“, jak ji 

sama nazývá. Obliba čtení časopisů je u matek zřejmě tak vysoká proto, že matky 

nemají příliš času samy pro sebe. Mají totiž dvě zaměstnání – když přijdou domů 

z práce, ujímají se další role – matky, která se musí postarat jak o rodinu, tak 

o domácnost. Právě proto občas potřebují chvilku, kdy se zastaví, odpočinou si a věnují 

se samy sobě. Radway uvádí, že utíkají do světa, o kterém čtou na stránkách romancí. 

I za tímto účelem mohou matky v dnešní době číst lifestylové časopisy, mohou prožívat 

životy slavných osobností při čtení rozhovorů s nimi, mohou si představovat, že cestují, 

když čtou o exotických destinacích apod. Čtenářky se také ztotožňují s ostatními 

čtenářkami, se ženami, o kterých čtou, i redaktorkami. Díky sdílení názorů o ženských 

tématech, byť takto nepřímo, se mohou cítit součástí jakési komunity čtenářek těchto 

časopisů. Tuto skutečnost popsaly dvě respondentky: 
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„Časopis Ti dá svět, jehož se cítíš být součástí“ (dcera DŠ, 25 let). 

 

„Čtu časopisy, protože jsem doma už jen s manželem a nemůžu s ním mluvit 

o ženských tématech. Ženské věci považuje muž za malicherný, i když se mu 

snažím vysvětlit, že je to taky součást kultury“ (matka EL, 58 let).  

 

Tento výrok matky EL (58 let) zase potvrzuje, že lifestylové časopisy pro ženy 

jsou jako moderní nástupce soap oper a harlekýnek v dnešní době, především muži, 

stále považovány za nízkou kulturu, jak bylo uvedeno i v teoretické části. Jedná se ale 

pouze o jeden názor, na kterém není možné stavět obecné závěry, proto by bylo 

zajímavé provést na toto téma další, podrobnější, výzkum.  

 

6.6.1.3 Časopis čtu výhradně o samotě 
Dále je nutné zmínit, že až na jednu respondentku, všechny uvedly, že čtou 

časopisy výhradně samy. Nejčastějším důvodem, který zazníval z úst respondentek, byl 

fakt, že v danou chvíli není zrovna nikdo jiný doma. Toto je překvapivé zjištění 

především u dcer, jelikož by se očekávalo, že spíše mladší ženy či dívky by časopisy 

mohly číst spolu s kamarádkami a probírat s nimi jednotlivá témata. Ani u patnáctileté 

dcery KR tomu tak ale není. Ta časopisy do školy většinou nenosí. Jen občas, když 

jedou na školní výlet, je čte s kamarádkami v autobuse.  

 

Ani jedna zpovídaná dvojice neuvedla, že by četla ve větší míře časopisy 

společně a prodiskutovávaly jejich obsahy. Spíše výjimečně tak činí na dovolených, ale 

i tam si respondentky čtou časopis každá sama, a případně si ho poté doporučí. Což je 

zajímavé zjištění, jelikož polovina dvojic spolu stále bydlí v jedné domácnosti. 

Nedostatek času tráveného společně proto není příčinou. Tento znak tak můžeme 

přiřadit spíše k fenoménu uvolnění rodinných vazeb díky stále častějšímu 

individuálnímu užívání nových technologií, především tedy dcerami, načež upozorňují 

mnozí teoretikové, mezi nimi i výše citovaná Sonia Livingstone.  

 

6.6.1.4 Věk jako faktor pro ochotu kupovat lifestylové časopisy 
Více než polovina dcer si lifestylové časopisy nekupuje sama, protože jim 

přijdou příliš drahé a informace v nich pro ně nejsou natolik hodnotné. Uváděly, že jim 
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je buď přinesou kamarádky, nebo leží doma na stole. Mladším dcerám – KR (15 let) 

a VB (18 let) – je kupují jejich matky, když spolu nakupují.  

 

„Tyhle časopisy jsou příliš drahý. Stovku za časopis bych nedala. Radši to 

čtu spíš na internetu" (dcera SV, 26 let).  

 

„Kdyby to ještě zdražily, už bych si to nekupovala“ (dcera JH, 26 let). 

 

„Já si za ty peníze koupím radši knížku“ (dcera LV, 24 let).  

 

Naopak většina matek odpověděla, že si časopisy kupuje sama. Zajímavostí je, 

že kromě dvou matek a jedné dcery nemají respondentky aktuálně žádný časopis 

předplacený. Údajně je k tomu nic nemotivuje nebo nemají výběr jednoho oblíbeného. 

Jiný důvod uvedla matka JŠ (55 let), která si časopisy nekupuje záměrně.  

 

„Mně baví čekat na časopis. Vím, kdy má vyjít nové číslo, a těším se na něj. 

Cena mě až tak nezajímá“ (matka JŠ, 55 let).  

 

 

6.6.2 Titulní strana jako faktor prodávající časopis 
V části výzkumu, kdy respondentky měly načrtnout dle nich ideální titulní 

stranu, se nevyskytovaly téměř žádné významnější rozdíly mezi matkami a dcerami, co 

se týče preferovaného obsahu titulní strany. Většina respondentek totiž načrtla titulní 

strany velmi podobné těm, jaké mají lifestylové časopisy. Tím se prokázalo, že jednotný 

layout a zavedené prvky a znaky těchto časopisů dobře fungují, co se týče 

zapamatovatelnosti u čtenářek. 

 

 Rozdílné názory těchto dvou generací se ale projevily ve způsobu hodnocení 

titulních stran. Dcery byly mnohem kritičtější, co se týče současného stavu. Uváděly, že 

lifestylové časopisy dostupné na českém trhu mají stejný vizuál a „jsou přeplácané  

a příliš barevné“ (dcera ML, 27 let). Zvláštní ale je, že kritizující dcery načrtly titulní 

stranu obsahově i vizuálně velmi podobnou těm reálným.  

 

6.6.2.1 Jsou všechny stejné, ale vlastně se mi to líbí 
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Jak bylo řečeno, respondentky nenavrhly příliš mnoho změn v rámci layoutu 

titulní strany lifestylového časopisu. Jen dvě respondentky by uvítaly vertikální 

umístění názvu časopisu, ale to až poté, co byly na tuto možnost dotázány. Ostatní ženy 

odpověděly, že preferují vodorovný nápis, protože jsou na něj již zvyklé. Dcera DŠ  

(25 let) a dcera ML (27 let) by preferovaly více umění na titulní straně. 

 

 „...aby tam nebyla jen fotka. Měla by z toho vystupovat integrita – cítíš se 

být toho součástí. Časopis Ti dá svět, ve kterém se pak můžeš orientovat" 

(dcera DŠ, 25 let). 

 

 

 

6.6.2.2 Velká fotka ženy jako hlavní znak lifestylového časopisu 
Většina respondentek umístila do středu titulní stránky ať už obličej se zářivým 

úsměvem, nebo celou postavu známé modelky či herečky nebo i neznámé ženy, ale 

všechny zdůraznily, že by měla být krásná a mít na sobě pěkné oblečení. Což většina 

takovýchto fotografií v lifestylových časopisech splňuje, pokud se nejedná o příliš 

umělecké líčení či účesy žen. Respondentky velkou fotku krásné ženy tedy uvedly jako 

typický znak lifestylových časopisů.  

 

Jen čtyři ženy (z toho tři dcery) navrhly jako hlavní fotku na titulní straně něco 

jiného. Matce OK (48 let) by se líbila rovnou „skupina žen oblečených v trendy jarním 

oblečení tematicky vyfocených v parku / v přírodě / ve městě“. Okomentovala to tím, že 

se zajímá spíše o oblečení, které tyto ženy mají na sobě, jako inspiraci na aktuální 

módní trendy. Stejný názor měla i její dcera VK (23 let), která by ale vypustila ženy 

úplně, a umístila by tam pouze jednotlivé modely doporučovaných šatů. Tyto dvě ženy 

spolu mají velmi blízký vztah, což se projevilo i v mnoha stejných názorech a stylu.   

 

Naopak jediná respondentka, dcera LV (24 let), by preferovala na titulní straně 

fotku muže místo ženy a to z důvodu, aby daný titul zaujal mezi všemi ostatními. 

V rámci této problematiky se projevily rozdíly mezi matkami a dcerami. Zatímco 

ostatním dcerám by muž na hlavní fotce na titulní straně spíše nevadil, přestože to samy 

prvotně nenavrhly, matky si naopak o efektivitě vyobrazení muže na titulní straně 

časopisu nebyly příliš jisté. Uváděly, že časopisy pro ženy jsou určeny ženám, a tak by 
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měly ženu zobrazovat i na titulní straně, aby se s nimi snadněji mohly identifikovat. 

Navíc matky uváděly, že muži pro ně již nejsou příliš lákaví, „kor ti mladí, co vypadají 

jako chlapečci,“ uvedla matka RŠ (44 let). 

 

6.6.2.3 Je to přeplácané, ale dostatečně informativní 
Výrazné množství respondentek také upozornilo na velké množství textu na 

titulních stranách. Zároveň ale chápaly, že má titulní strana informativní charakter 

a jejím účelem je daný titul prodat.  

 

Co se týče úrovně fotografií, uváděly respondentky, že jsou také příliš 

přeplácané. Dcera VK (23 let), přestože není fotografka, uvedla, že: „je vždy vidět, že je 

to focené ve studiu. Je to strašně umělé" (dcera VK, 23 let). Což má zrovna 

s březnovým číslem Cosmopolitanu naprostou pravdu – J. Lopez, která je tváří tohoto 

čísla, má přes bílé tričko nevkusně umístěné bílé plavky, které na první pohled vypadají, 

jako by byly uměle přidané ve PhotoShopu. I dcera ML (27 let), která fotí 

profesionálně, upozornila na velmi umělý vzhled této fotografie; i ostatních. Uvítala by, 

kdyby modely byly umístěny do nějakého prostředí – měly za sebou pozadí.   

 

 

6.6.3 Kategorie věku jako veličina rozdílného vnímání časopisů 
Samy respondentky explicitně uváděly věkový rozdíl jako hlavní důvod 

rozdílnosti v oblíbených titulech časopisů i v módním stylu. Byly to převážně matky, 

které věk používaly jako vysvětlení, proč se nenechají příliš ovlivnit názory 

prezentovanými v lifestylových časopisech. 

 

6.6.3.1 Jsem si vědoma svého věku 
Generační rozdíly byly patrné už na výběru oblíbeného titulu. Většina matek 

uvedla, že preferuje časopis ELLE, jelikož jim je obsahově bližší. Tedy zabývá se 

tématy, která jsou bližší jejich věkové skupině.  

 

„Mně se ELLE líbí víc, protože je pro znalejší, hlavně obsahem – příběhy“ 

(matka JL, 49 let).  
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„Ta, co čte ELLE, budu předvídat, že má lepší vkus a víc jde po kvalitě. 

Když vidím dvě dámy, jednu s Cosmopolitanem a jednu s ELLE, tak se mi 

víc bude líbit ta s ELLE“ (matka EL, 58 let).   

 

Matka EL (58 let) upozorňuje na jakousi vyšší úroveň, elegantnější zpracování  

a lepší pověst časopisu ELLE, což samozřejmě souvisí také s tím, pro jaké čtenářky je 

určen, jaké komunikační styly používá a jak se celkově prezentuje.  

 

Naopak většina dcer uvedla jako oblíbenější titul Cosmopolitan z důvodu 

většího výskytu článků na témata, o která se zajímají ony více – vztahy (články typu 

„Jak ho ulovit.“; „Ráno po opojné noci.“; „Sexy chlapi a jejich miláčci.“). Dále 

ocenily tipy na problematickou pleť, jak se líčit na party, rozhovory s mladými 

celebritami apod. Takovéto články se v ELLE spíše nevyskytují; samozřejmě je to 

logické vzhledem k  cílové skupině tohoto titulu. Vedle toho, že je v ELLE obecně 

článků mnohem méně, jsou spíše zaměřené na vztahy z pohledu dlouhodobého 

manželství, nevěry apod. Vyskytují se tam rozhovory s typově jinými osobnostmi než v 

Cosmopolitanu – věkově starší, například v aktuálním březnovém čísle konkrétně 

s Jiřím Bartoškou. Proto i výběr oblíbeného titulu, a tedy i témat v nich obsažených, 

prozrazuje mnohé o názorech a životním stylu respondentek.  

 

Obecně většina respondentek souhlasila s tvrzením, že „časopis ELLE je spíše 

pro starší ženy a Cosmopolitan pro ty mladší“, ale byly mezi nimi i výjimky, které 

uvedly, že přestože si toho jsou vědomy, lépe se jim čte Cosmopolitan. Což je důkazem, 

že se ženy, alespoň tyto respondentky, neřídí mainstreamovými názory na to, co by 

v daném věku měly číst, ale jsou své a čtou to, co vyhovuje jim.  

 

„Necítím se tak stará, když čtu Cosmopolitan“ (matka JV, 47 let).  

 

Také matka RŠ (44 let) čte raději Cosmopolitan, protože jsou tam prý 

zajímavější témata a pro ni vhodnější a dostupnější móda. I matka LR (39 let) si vybírá 

spíše Cosmopolitan, ale ne kvůli článkům; spíše kvůli módě. Ta je dle ní totiž v ELLE 

mnohem „dražší a usedlejší“, což jí, vzhledem k tomu že se obléká spíše mladistvěji, 

příliš nevyhovuje. 
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6.6.3.2 Vzájemný vztah jako faktor pro stejné názory 
Přestože spolu většina dvojic časopisy nečte ani příliš nediskutuje, mnoho z nich 

má podobné názory, ať už na život nebo na styl oblékání. Zde se výrazně projevily 

vzájemné vazby mezi matkou a dcerou. Například dcery KR (15 let), VK (23 let) a SV 

(26 let) si jsou se svými matkami velmi blízké, jak osobnostně, tak životním i módním 

stylem. A přesně tyto dvojice bez váhání uvedly, že mají stejné nebo velmi podobné 

názory jako jejich matky. To dokázaly i v předchozí části výzkumu, kdy listovaly 

danými tituly a hodnotily jejich obsah. 

 

U těchto dvojic je také zajímavé pozorovat, kdo se přizpůsobuje komu, kdo koho 

napodobuje. Dcera matku nebo matka dceru? Například matka OK (48 let) a matka LR 

(39 let) napodobují stylem oblékání spíše své dcery. Snaží se tak působit mladistvě  

a stylověji. Dcera VK (23 let) to ale kritizuje. Nelíbí se jí, že se její matka obléká stejně 

jako ona, protože se k ní některé modely již věkově ani stylem nehodí. Naopak dcera 

AL (27 let)  a dcera SV (26 let) se dobrovolně oblékají elegantněji a snaží se přiblížit 

stylem oblékání svým matkám.  

 

Dvojice, které k sobě nemají až tak blízko, explicitně uvedly, že se v módě 

neshodují.  

 

„Mně se líbí, co se jí [dceři] líbí, ale moje preference jsou pro ni moc  

usedlý“ (matka EL, 58 let).  

 

Často zazněl důvod rozdílnosti názorů právě věkový rozdíl.  

„Máme jiné názory. Já jsem skeptičtější [co se týče módy]. Mamka chce 

vždy vše zkusit a já ji od toho odrazuju. Každá se oblékáme jinak, ale ne že 

bysme nesouhlasily s tím, co má ta druhá na sobě. V každém věku je 

rozdílnej [módní] styl“ (dcera JH, 26 let).  

 

„O módě se nebavíme, protože to nemá cenu. Protože máma nosí věci, které 

jsou jí. Je jí padesát. Může si dovolit koupit pěkné věci, ale pak si vezme 

sportovní mikinu. Není jí šestnáct, kdy mikina byla cool. Měla by být 

elegantnější. Má na to nárok“ (dcera DŠ, 25 let). 
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Z výzkumu také vyplynulo, že premisa uvedená v teoretické části – dcery, které 

bydlí s matkami v jedné domácnosti, tendují k tomu napodobovat své matky, a mají 

tedy stejné názory a módní styl jako ony – není stoprocentně platná. U některých dvojic 

se tato skutečnost potvrdila, například u matky HV (54 let) a dcery SV (26 let), u matky 

JL (49 let) a dcery AL (27 let) a matky MB (38 let) a dcery VB (18 let) či matky RŠ (44 

let) a dcery RŠ (25 let) – ty dokonce uvedly samy, že rozdílnost v názorech pocítily až 

poté, co se dcera odstěhovala do zahraničí. Naopak u stejného množství dvojic, 

například u matky JŠ (55 let) a dcery DŠ (25 let) nebo u matky JH (50 let) a JH (26 let) 

a u dvojic matky LR (38 let) a dcery KR (15 let) a OK (48 let) a VK (23 let) to byla 

dokonce matka, která spíše napodobuje životní i módní styl své dcery. Spíše než 

společné bydlení má tedy na shodnost názorů a módního stylu vliv vzájemný vztah 

respondentek, tedy to, jak jsou si blízké.  

 

 

6.6.4 Lifestylový časopis jako nositel informací 
Při komentování obsahů lifestylových časopisů byly dcery mnohem aktivnější. 

Znatelně více dcer uvedlo, že obsahy lifestylových časopisů jsou velmi podobné, proto 

je nečtou pravidelně. Stále se opakující typická témata hodnotila dcera RŠ (25 let) spíše 

negativně, zatímco dcera AL (27 let) pozitivně.  

 

„Časopisy si drží svou linii. Když znám ten daný časopis, tak vím, že každé 

číslo bude stejný. Vím co od toho čekat. Vnímám to jako pozitivum“ (dcera 

AL, 27 let). 

 

Jediná dcera RŠ (25 let), která je však politicky zaměřená, by umístila i do 

lifestylového časopisu pět až deset hlavních událostí ze světa v bodech. Otázkou ale je, 

zda čtenářky mají vůbec o toto téma zájem, nebo zda si o těchto věcech v lifestylových 

časopisech číst nechtějí. 

 

„Aby i čtenářky takovýchto titulů měly přehled o tom, co se děje kolem nich. 

Ne jen o světě módy“ (dcera RŠ, 25 let).  

 



67 
 

Podle dcery DŠ (25 let) by mělo v lifestylových časopisech být více příběhů od 

žen ženám. Více příběhů o obyčejných ženách. „Příběhy, se kterými se ztotožním“ 

(dcera DŠ, 25 let).  

 

Zatímco matky byly s obsahy těchto časopisů relativně spokojené, dcery je 

kritizovaly. 

 

„Tady v těch [časopisech] nečekám, že se něco dozvím. Tyhle časopisy jsou 

spíš zahlcený módou, ty tě nijak neobohatí... Módní tipy nejsou priorita do 

života“ (dcera SV, 26 let).  

 

Velmi podobný názor přednesla i dcera RŠ (25 let). Je nutné zmínit, že zrovna 

tyto dvě mladé ženy jsou si velmi podobné životním stylem – studují politologii a módu 

mají spíše jako koníček. Naopak překvapivým hodnocením bylo to od dcery AL (27 

let), která by svým životním stylem klidně mohla být označena za typickou čtenářku 

těchto časopisů (jak sama uvedla, čte jich několik denně a kupuje si mnoho oblečení), 

a přesto uvedla: 

 

 „Ty módní [časopisy jsou] spíš ke krácení volnýho času v práci. Nic moc 

hlubokamyslnýho nečekám. Ale neříkám, že mě to nebaví“ (dcera AL, 27 

let). 

 

6.6.4.1 Elegantní a luxusní ELLE vs. dostupný a hravý Cosmopolitan 
Časopis ELLE byl obecně ženami charakterizován jako titul elegantnější, 

luxusnější, určený spíše pro bohatší čtenářky, které si mohou dovolit koupit drahé 

značkové oblečení v nich prezentované.  

 

„ELLE pro normální lidi není, protože to jsou drahý luxusní značky, které si 

lidi nemůžou dovolit. Je to většinou spíš pro podívanou” (dcera SV, 26 let), 

která ale zrovna uvedla, že čte ELLE víc než Cosmopolitan.  

 

„ELLE si ženy kupují, protože si tím dělají určitý jméno. Kupují si ho, aby 

bylo vidět, že si je kupujou. Je to součást image, ale ne že by to četly“ (dcera 

LV, 24 let). 
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 Přestože je tento názor poměrně kontroverzní, mohl by být důvodem vysvětlení, 

proč ELLE kupují mladé ženy. Je totiž pravda, že obsah ELLE – články i fotografie 

s módou – je určen pro ženy starší, vyzrálejší. Co na nich tedy mladé ženy zajímá? 

Tento fenomén může být vysvětlen pomocí teorie pozičních statků – mladé ženy si 

takovéto tituly a módní produkty v nich prezentované kupují za účelem zvýšení hodnoty 

své osoby na společenském žebříčku. Chtějí působit dospěleji, fundovaněji, elegantněji 

než jejich vrstevnice, a zároveň napodobují ženy, které si tyto tituly kupují, a jsou tak 

podle nich „na úrovni“.  

 

Naopak Cosmopolitan byl respondentkami charakterizován jako hravější, 

sympatičtější a přístupnější obyčejným lidem, ať už nabízenou módou nebo širší 

nabídkou témat jednotlivých článků.  

 

„Cosmopolitan má i zajímavější reklamy. Jsou reálný, ne tak extrémně 

vymóděný“ (dcera JH, 26 let).  

 

Je nutné také zmínit již výše popsaný rozdíl mezi těmito dvěma tituly, co se týče 

podílu textu vůči fotkám. Většina dcer kritizovala ELLE za příliš mnoho reklam a malé 

množství článků.  

 

„Cosmopolitan má o polovinu míň stran, ale čtu ho dvakrát tak dlouho. 

V ELLE se nemá co číst. Jsou tam jen fotky“ (dcera VK, 23 let).  

 

„Ten Cosmopolitan je takovej povrchnější, lacinější. Je to dost patrný už 

z tý obálky... taková nižší úroveň... i to oblečení“ (dcera ML, 27 let). 

 

6.6.4.2 Vaření pro matky a cvičení pro dcery? Ne tak docela. 
Co se týče jednotlivých rubrik daných časopisů, překvapivým zjištěním bylo, že 

většina žen se rozpovídala o mnoha různých rubrikách, které je zaujaly na stránkách 

zmíněných časopisů, ale módu zmínily až na několikátém místě. Toto zjištění podporuje 

názor, že v dnešní době už tištěné časopisy nejsou hlavním zdrojem inspirace v oblasti 

módy, jako tomu bylo dřív. Je jím u mladších žen spíše internet a u těch starších 

samotné obchody, kam si chodí módu nejen kupovat ale i prohlížet.  
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Většinu matek zaujaly především recepty, u kterých uvedly, že jsou velmi pěkně 

nafocené, ale kolikrát nemusí vůbec chutnat dobře. A navíc jsou podle nich v ELLE 

spíše exotičtější recepty z těžko dostupných surovin, oproti tomu v Cosmopolitanu jsou 

dostupnější. Dále je zaujalo cestování a rozhovory s celebritami. Dcery se zase zajímají 

především o cvičení, zdravý životní styl, jídelníčky, srovnávání výrobků (ať už oblečení 

nebo kosmetiky) a o módní tipy spolu s doporučeními, kde mohou koupit levnější 

varianty drahého oblečení. Dále jsou mezi dcerami oblíbené i kosmetické tipy a rady. 

Dcery zaměřené na kariéru, především RŠ (25 let) a VK (23 let) nebo VB (15 let), 

zmínily, že si rády přečtou i v těchto časopisech tipy týkající se kariéry a životní 

příběhy úspěšných žen. 

 

Rozdíly v oblíbených rubrikách nebyly mezi matkami a dcerami příliš výrazné. 

Opět to potvrzuje fakt, že toto nezáleží na věku, ale spíše na životním stylu. Například 

matky často uváděly, že se zajímají o zdravý životní styl, ale některé – ty aktivnější – by 

v těchto časopisech uvítaly více cvičení, zatímco ty fyzicky méně aktivní je neuvedly 

jako oblíbenou rubriku.  

 

6.6.4.3 Pobaví, ale do paměti se nezaryje 
Na otázce, zda si respondentky pamatují nějaký konkrétní článek z ELLE nebo 

Cosmopolitanu, 18 z 20 respondentek odpovědělo, že si nepamatují nic. Tento výsledek 

potvrzuje mezi kritiky rozšířený názor, že obsahy lifestylových časopisů nejsou příliš 

složité na přemýšlení a jejich cílem je okamžité pobavení, potěšení. Nenesou žádnou 

natolik stěžejní či zajímavou informaci, že by si ji čtenářky zapamatovaly. Tento závěr 

je o to zajímavější, že přestože se v první části výzkumu, při listování časopisy, téměř 

všechny čtenářky pozastavovaly nad extravagantností a výraznými módními 

fotografiemi, ani jedna je v této části výzkumu nezmínila.  

 

 

6.6.5 Časopisy jako inspirace? 
Odpovědi na otázky týkající se toho, do jaké míry zmíněné lifestylové časopisy 

ovlivňují životní a módní styl respondentek, byly v případě matek až na jednu negativní. 

Dospělé ženy tedy konzumují tyto časopisy opravdu spíše v rámci relaxace či zkrácení 

dlouhé chvíle. Inspirace, ať už týkající se životního stylu nebo módy, není hlavním 
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důvodem nákupu těchto titulů. Například matka JH (50 let) uvedla, že se jí sice líbí tipy 

na cvičení v těchto časopisech, ale že je moc líná a bojácná je zkusit. Ženy si rády 

přečtou nové informace, podívají se, pokochají se krásnými fotografiemi, ale spíše 

nenásledují rady ani doporučení v nich uvedené. Což může být považováno za 

bezúčelné, jelikož matky nově získané informace z těchto časopisů, které by jim mohly 

v něčem nějak pomoci, vlastně nevyužijí.  

 

6.6.5.1 Jsem svá! 
Matky na otázku, jak lifestylové časopisy ovlivňují jejich životní styl, 

kategoricky odpovídaly, že jejich styl rozhodně neovlivňují. Dovysvětlily pak, že mají 

již svůj vlastní životní i módní styl, kterými se dlouhá léta řídí, a neplánují je měnit.  

 

„Jsou tam hlavně krásné, mladé a úspěšné ženy. Aby se v nich ženy vzhlédly. 

Ale já ne, žiju v realitě. Tohle je elita. Nesrovnávám se s nimi a ani si 

neříkám, že bych chtěla vypadat jako ony. Nemám z nich komplexy“ (matka 

OK, 48 let).  

 

„To [životní styl] se nedá takhle ovlivnit. Přečtu si to, zamyslím se nad tím, 

ale neovlivní mě to“ (matka RŠ, 44 let).  

 

Dcery překvapivě ve většině případů také tvrdily, že tyto časopisy jejich lifestyle 

nijak neovlivňuje. Ovšem jsou otevřenější zkoušet nové věci týkající se tipů na cvičení 

nebo zdravého životního stylu. Poté se ale přiznávaly, že u nich dlouho nevydrží.  

 

„Možná si řeknu, že bych něco mohla zkusit. Třeba při stravování. Chvíli to 

držím, ale pak se stejně vrátím k tomu svému“ (dcera VK, 23 let).  

 

Není to tedy o tom, že by se dcery nechtěly vzdát svého dosavadního stylu za 

účelem vyzkoušení něčeho nového, ale jsou spíše líné nebo nemají dostatek sebekázně, 

aby své zaběhnuté zvyky, například ty stravovací nebo cvičící, změnily.  
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6.6.6 Kategorie módy v lifestylových časopisech 
Móda prezentovaná v lifestylových časopisech, především ELLE  

a Cosmopolitanu, byla obecně respondentkami kritizována jako příliš extravagantní  

a nenositelná v běžných situacích. Mezi jednotlivými formáty prezentujícími módu  

v těchto časopisech respondentky nejvíce preferovaly formát, kde redakce představila 

nějaký luxusní drahý model a doporučila k němu alternativu, která byla pro čtenářky 

dostupnější. 

 

6.6.6.1 Inspirace módou se přesunula na internet 
Dcery, ale i matky, uváděly, že lifestylové časopisy pro ně nejsou hlavní 

inspirací, co se týče módy. Dcery módní trendy sledují spíše na módních blozích nebo 

sledují blogerky na Instagramu, které podle nich nosí oblečení vhodnější pro 

každodenní nošení.  

 

„... [co se týče módy] sleduju spíše blogerky na Instagramu. Nepoužívám 

časopis“ (dcera VK, 23 let).  

 

Některé dcery ale také uvedly, že si v lifestylových časopisech rády prohlédnou, 

co je v zrovna v módě, a nechají se jimi inspirovat, například barevnými kombinacemi. 

Ale také uváděly, že by si nekoupily daný model jen kvůli tomu, že je zrovna nyní 

v módě. Ale například dcera AL (27 let) si je vědoma toho, že nějaký vliv na ni tyto tipy 

a trendy mají. Nekoupila by si model dle nového trendu hned, ale až je bude nosit více 

lidí z jejího okolí, pak se tomu bránit nebude.  

 

I matky, více než polovina, uvedly, že móda není hlavní důvod, proč si tyto 

časopisy kupují. Chtějí mít hlavně přehled, než aby zjišťovaly poslední módní trendy,  

a následně si je koupily. To potvrzuje zmíněné tvrzení, že matky jsou věrné svému 

módnímu stylu.  

 

„To, že je to módní, neznamená, že to sedí a sluší každýmu. Je to davové 

šílenství. To já ne, to si radši udržím tu svou linii“ (matka LR, 39 let).  
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6.6.6.2 Časopis jako módní rádce 
8 z 10 matek uvedlo, že si téměř nikdy nesestavily model (oblečení) podle těchto 

časopisů. Spíše preferují sestavovat si modely přímo v obchodech, kde si je rovnou 

vyzkouší, zda jim sedí. Výjimkou je matka EL (58 let), která si dříve vystříhávala 

konkrétní módní kombinace a lepila si je na dveře své skříně. Dnes prý již hledá 

inspiraci na určité módní kombinace na internetu, konkrétně na Pinterestu, ale stále si je 

tiskne a lepí na to stejné místo.  

 

Naopak dcery se nechávají módními kombinacemi a módními tipy v těchto 

časopisech inspirovat více. Než konkrétní kusy oblečení se ale inspirují spíše barvami  

a vzory, které se dají kombinovat. Pak si v obchodě vyberou něco levnějšího nebo co 

jim sedí lépe. Ani dcery tedy slepě nenásledují módní trendy, ale přemýšlejí o nich, 

srovnávají je se svým dosavadním stylem, a módní tipy redakcí těchto časopisů 

považují spíše jen za inspiraci.  

 

6.6.6.3 Nedostupnost doporučovaných modelů 
Důležitým poznatkem je také fakt, že jak matky, tak dcery si často stěžovaly na 

nedostupnost inzerovaných produktů ve vlastních obchodech značek.  

„Šla jsem do MANGO pro riflovou bundičku, kterou jsem našla 

v Cosmopolitanu pár dní na to, co časopis vyšel, a nebyla tam ani jedna. 

Personál mi řekl, že tento kus dokonce ani nikdy neměly na skladě. Tak pak 

to nedává smysl, když si to lidi nemůžou koupit“ (dcera VK, 23 let).    

 

6.6.6.4 Luxus rovná se extravagance 
Zatímco většina matek hodnotila módní styly v obou časopisech jako velmi 

nereálné a extravagantní, dcery označily jako extravagantní mnohem méně modelů. 

Jejich hranice vnímání toho, co je běžně nositelné, je tedy mnohem dál než u matek. 

Jejich módní styl je ovlivněn také společenskou etiketou týkající se módy. Nemohou si 

většinou dovolit nosit do práce takové modely, které nosí jejich dcery. A jen málo 

starších žen umí měnit styly, proto se s postupným věkem spíše kloní k elegantnějším a 

střídmějším modelům i v soukromí.  

 

„Tohle oblečení není na běžný nošení, ale k upoutání pozornosti je to dobré“   

(matka LR, 36 let). 
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Matky se také pozastavovaly nad tím, že právě luxusní móda je tak 

extravagantní, až není nositelná v běžném životě.  

 

„Tyhle boty od Diora... za několik tisíc a vypadají tak strašně! Je to 

nenositelný“ (matka JL, 49 let). 

 

Jediná dcera ML (27 let) nehodnotila extravaganci z přehlídkových mol jako 

negativní.  

 

„Mě baví, že jsou to [módní] trendy, které do České republiky teprve 

přijdou. Baví mě sledovat, jak se to sem dostává.“ (dcera ML, 27 let). 

 

Tyto výroky dosvědčují, že móda prezentovaná v obou těchto titulech je vhodná 

spíše na přehlídková mola než na každodenní nošení. Jsou si toho vědomy 

i respondentky, a proto tyto extravagantní modely vůbec neberou v potaz jako 

případnou inspiraci. 

Téměř všechny respondentky se shodly na tom, že v Cosmopolitanu je móda 

cenově dostupnější a nositelnější než v ELLE, kde tvoří většinu obsahu spíše umělecké 

fotografie s luxusní drahou módou. Právě ona je ale kolikrát mnohem extravagantnější 

než mainstreamové značky, což respondentky hodnotily negativně. Nechápaly, proč by 

někdo utrácel tolik peněz za oblečení, které by si nemohl vzít (v rámci společenské 

etikety) do společnosti. 

 

6.6.6.5 Móda blíže běžným lidem 
Co se týče formátů, ve kterých je móda v lifestylových časopisech prezentována, 

spíše než fotografie z módních přehlídek světových návrhářů by většina respondentek 

uvítala více srovnávacích fotografií s módou pro ně cenově i stylově vhodnější. Tedy 

fotografii z módní přehlídky a vedle ní fotografii alternativ modelu běžně dostupného 

pro českou konzumentku. Některé by tato srovnání uvítaly i jako speciální rubriku, 

kterou by do těchto časopisů přidaly. Na druhou stranu několik z nich uvedlo, že by tím 

redakce přišly o inzerenty, jelikož právě dražší značky jsou hlavními zadavateli 

reklamy.  
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6.6.6.6 Cena jako faktor při hodnocení módy  
Téměř žádný rozdíl mezi matkami a dcerami nebyl nalezen, co se týče ochoty 

koupit si oblečení prezentované na fotografiích v ELLE. Ta byla velmi nízká, až nulová. 

Hlavním důvodem byla příliš vysoká cena těchto drahých značek. Ani starší, dobře 

situované matky by si tak drahé věci nebyly ochotny koupit.  

 

„To by mě ani nebavilo nosit tak drahý boty“ (matka RŠ, 44 let). 

 

Dokonce i matky samy uváděly, že by raději ocenily, kdyby u těchto drahých 

modelů byly tipy na levnější varianty. Nezáleží tedy pouze na módním stylu, ale spíše 

na finančních prostředcích. U matek, které mají prostředky na nákup těchto dražších 

značek, je toto zajímavý poznatek. Zde se tedy teorie pozičních statků příliš neuplatnila.  

 

 „Je to pro mě jen inspirace, než že bych si hned šla koupit něco, co ELLE 

říká, že je IN. Když mi to nesluší, tak si to nekoupím, i když je to zrovna teď 

hit“ (matka OK, 48 let).  

 

Matky nepovažují nákup drahého módního oblečení luxusních značek za něco, 

co by měly nebo byly povinny v rámci svého společenského postavení udělat.  

 

Dcery se několika tisícovým částkám za modely značek jako Versace, Gucci či 

Burberry spíše smály; ani nepřemýšlely o případné možnosti, že by danou věc chtěly; 

přišlo jim to až absurdní.  

 

6.6.6.7 Estetičnost módních fotografií 
Co se týče módních fotografií v lifestylových časopisech, ty byly matkami  

i dcerami hodnoceny většinou jako krásné na pohled, ale nereálné a nepraktické.  

 

„Já si u těch hezkých fotek odpočinu. Naladí mě to do příjemna. To, že tam je     

hezká modelka, které padne oblečení, se mi líbí. Přenesla jsem se už přes to, že  

si takový model nekoupím, ale aspoň si to ráda prohlídnu“ (matka JH, 50 let). 
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„V těchhle časopisech neočekávám fotky z reality, tady očekávám přesně 

tenhle typ fotek – inspirující, nastylizovaný. Jsou to takový ty plakátový 

fotky, co se babám líbí. Mají to rády“ (dcera AL, 27 let).  

 

Tyto výroky můžou být chápány jako potěšení z konzumování obsahu dle teorie 

rozkoše z textu Rolanda Barthese. Ten uvádí, že obsahy krásné na pohled nebo příjemné 

na čtení produkují jejich konzumentům slast a rozkoš, které jsou samozřejmě velice 

individuální. Tvrdí, že text v sobě musí obsahovat a vzbuzovat euforii. Jedině tak se 

bude čtenáři číst komfortně (Barthes, 1975 : 14). Čtenářky těchto časopisů si rády 

prohlížejí pěkné fotografie krásných modelek, jelikož jim tato krása a estetičnost 

způsobují příjemné pocity. Přesně tuto reakci vlastního těla při čtení textu, které 

přichází s vlastními myšlenkami, popisuje i Barthes právě jako okamžik rozkoše z textu 

(Barthes, 1975 : 17). 

 

Nejen dcery ML (27 let) a DŠ (25 let) a matka LR (39 let), které profesionálně 

fotí, ale i ostatní respondentky se zmínily, že fotografie jsou příliš umělé – oblečení na 

nich naaranžované tak, aby modelce sedělo, a modelky jsou vyretušované.  

 

„Na fotce jsou pak při focení užity kolíky a různě se to oblečení na holce 

upraví tak, že na fotce vypadají pěkně. Ale v reálu pak šaty nesedí. Jsou 

třeba větší přes prsa a tak“ (matka LR, 39 let). 

 

„Tím, že je to [móda] všechno ukázaný na hubených holkách, tak nevíš, jak 

to bude vypadat na tobě. Takže je to zkreslený“ (dcera RŠ, 25 let).  

 

Několik respondentek také upozornilo na vyretušované fotky, ale zároveň 

uvedlo, že jim to nevadí, že takové fotografie v lifestylových časopisech mají být krásné 

na pohled. A právě líbeznost na pohled je hlavním cílem používání retuší při úpravě 

těchto fotografií.  

 

„Lidi už musí být vůči retuším imunní. Lidem už to musí dojít, že ty modelky 

v reálu vypadají jinak“ (dcera ML, 27 let).  
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Respondentky ale chápaly, že fotografie v takovýchto časopisech musejí vypadat 

krásně, a tak ani jedna neřekla, že by jí to přiliš vadilo. 

 

Reklamní módní fotografie jako formát prezentující módu hodnotily ženy 

mnohem pozitivněji. Uváděly, že jsou tam modelky střídměji a reálněji namalované  

i oblečené. Například inzerát na spodní prádlo od Intimissimi respondentky chválily 

jako krásný na pohled, graficky velmi pěkně zpracovaný a zároveň nabízející produkt, 

který je pro ně dostupný. Matky uváděly, že je takto krásně provedená reklama motivuje  

k tomu, aby se na daný produkt šly podívat do obchodu.  

 

„Na tuhle podprsenku se tam musím zajít podívat“ (matka OK, 48 let). 

 

 O několik minut později to stejné pronesla její dcera. Zde se opět projevil stejný 

módní styl těchto dvou žen.  

 

6.6.6.8 (Umělá) krása v lifestylových časopisech 
Co se týče krásy modelek v těchto časopisech, dcery i matky byly kritické ne 

přímo k jejich kráse, ale především k jejich líčení a modelům, které nosí. Označily je 

jako extravagantní, nepraktické a přeplácané. Dcera VK (23 let) k tomu doplnila, že 

všechny modelky jsou typově stejné, aby fotografie v rámci jednoho titulu tvořily sérii – 

vypadaly podobně. Pozitivním zjištěním je fakt, že většina respondentek si je vědoma 

toho, že modelky na fotografiích v těchto časopisech nejsou přirozené, ale upravené. 

 

 „Já jsem zdravě sebevědomá a s nohama na zemi. Myslím si, že drtivá 

většina čtenářek se s modelkama porovnává a neuvědomují se, že tyhle lidi 

mají taky nedostatky, ale ty jsou skrytý“ (dcera AL, 27 let).  

 

Tento názor vyvrací patnáctiletá dcera KR, u které bychom to jako u dívky, jejíž 

identita se ještě vyvíjí, a je tak náchylnější k porovnávání s ostatními ženami v okolí, 

předpokládali. 

 

„Řeknu si, že je to upravený, ale chci vždycky zkusit zhubnout, abych byla 

jako ona [modelka], ale jsem na to líná“ (dcera KR, 15 let).  
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Naopak starší dcery, především ty, které se zajímají o módu a krásu, uvedly, že 

se s krásnými modelkami občas srovnávají.  

 

„Na mě s krátkýma nohama vypadají ty modely jinak než na té modelce. 

Mívám deprese, že mi to oblečení nesedí“ (dcera VK, 23 let).  

 

Kritické sebehodnocení či poruchy příjmu potravy, před kterými varuje 

a kritizuje je teoretička Naomi Wolf, tak u většiny respondentek nehrozí. Přestože 

některé respondentky, hlavně dcery, uvedly, že by chtěly vypadat jako tyto modelky, 

byly si zároveň vědomy toho, že tyto modelky v reálu zase tak dokonalé nejsou.   

 

 

6.6.7 Reklama v lifestylových časopisech 
Jak už bylo řečeno, reklamní fotografie v lifestylových časopisech byly 

respondentkami hodnoceny relativně kladně. Přestože si jsou vědomy, že i na těchto 

formátech jsou fotky počítačově upravené, respondentkám se líbily. Uváděly, že většina 

těchto reklam je esteticky pěkně zpracována a stala se již pro čtenářky běžnou součástí 

lifestylových časopisů, kde reklamy prezentují buď nové nebo již známé a oblíbené 

značky.  

 

„Je to spíš brandová než produktová záležitost. Nejde o to, co má zrovna ta 

modelka na sobě, ale o to připomenout značku“ (dcera VK, 23 let).  

 

Když dcera VK (23 let) nalistovala v Cosmopolitanu konkrétní reklamu na 

MANGO, kde má dívka extravagantní šaty, uvedla, že by si konkrétní model nekoupila, 

ale do MANGO chodí pravidelně, takže se na jejich reklamy většinou podívá.  

 

6.6.7.1 Reklamy tam musí být 
Respondentky si jsou bez ohledu na věk vědomy toho, že v lifestylových 

časopisech reklamy musí být. Uváděly, že chápou, že inzerce tvoří podstatnou část 

příjmů redakcí těchto titulů. 

 

„Něco ty časopisy živit musí“ (dcera AL, 27 let).  
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„Někdy je ta reklama i přínosná. Musí být ale hezky udělaná. Když souvisí 

s článkem, tak se na ni podívám a nechám se jí ovlivnit, inspirovat. Hlavně 

reklamami na kosmetické a vlasové přípravky” (matka MB, 38 let).  

 

Podobný názor vyřkla i matka OK (48 let), které se líbí i reklamy na parfémy, 

ale ocenila by k nim vzorky pro lepší představivost. 

 

6.6.7.2 Reklamy ano ale ne v takové míře 
Co ale kritizovala většina respondentek bez ohledu na věk, bylo množství 

reklam v daných titulech. Obecně je jich tam podle nich až příliš. Mnoho žen si všimlo, 

že v ELLE tvoří téměř polovinu celého časopisu.  

 

6.6.7.3 Je to reklama? 
Překvapivě mnoho respondentek, především matek, kolikrát ani nepoznalo, že se 

v určitých případech jedná o reklamní sdělení, konkrétně advertorial. Pročítaly si 

článek, a až když byly dotázány, zda je to reklama nebo článek, začaly nad tím 

přemýšlet.  

 

„Stalo se mi, že jsem četla článek a zjistila jsem, že je to reklama. I ty články 

jsou v podstatě reklamy, protože v nich inzerují produkty, ale nevadí mi to. 

Když je reklama zajímavá, beru ji jako inspiraci“ (dcera VK, 23 let).  

 

To dokazuje um marketérů a to, že reklama jako jeden z formátů, ve kterých je 

móda v časopisech prezentována, má na konzumenty stále poměrně velký vliv. Toto je 

na jedné straně alarmující poznatek.  

 

6.6.7.4 Oblíbenost značek jako faktor 
Reklamy, které jsou na známé nebo oblíbené produkty, si respondentky 

automaticky prohlédnou, a až poté usoudí, zda se nechají reklamou inspirovat nebo ne.  

 

„Když je mi ten produkt blízký, volně přístupný, tak to zkouknu. Když tak to 

přeskočím“ (matka MB, 38 let).  
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Většina matek uvedla, že když je navíc reklama na známou značku zaujme, 

vydají se do obchodu věc prohlédnout v reálu..  

 

6.6.7.5 Preference nad televizní reklamou 
Když byly respondentky dotázány na to, jak je podle nich reklama v těchto 

lifestylových časopisech prezentována, mnohé ji hodnotily kladně, především ve 

srovnání s televizní reklamou. Preferovaly její formát i zpracování a vhodné umístění 

právě v těchto titulech. 

 

„Něco to prostě v sobě má. V ELLE to tak nějak přitahuje. Ta reklama 

zaujme, zvlášť když je to ve spojení s nějakou známou osobou“ (dcera AL, 

27 let).  

 

„Je tak nějak součástí toho časopisu. Nemáš pocit, že by ti to nějak narušilo 

to listování. Máš rubriku o módních trendech a vedle toho reklamu na ty 

konkrétní věci. Nemá to rušivej efekt“ (dcera ML, 27 let). 

 

Zároveň respondentky, především matky, uváděly, že reklama v těchto 

časopisech není tak obtěžující či násilná jako televizní reklama.  

 

„Jsou mnohem méně násilné než třeba v televizi. Když se na ni nechci dívat, 

tak ji prostě přeskočím“ (matka JL, 49 let).  

 

6.6.7.6 Reklamy jako zvláštní příloha 
Z matek reklamy ruší a nijak neobohacují matku OK (48 let). Navrhla proto, což 

stojí za zvážení, že by reklamy „mohly být třeba ve zvláštní příloze, aby nebyly tak 

rušivý“ (matka OK, 48 let).  
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Závěr 
Tato práce se věnuje tématu, jak matky a dcery vnímají obsahy lifestylových 

časopisů, konkrétně pak módu v nich prezentovanou. V dnešní době, především díky 

masovému rozvoji nových technologií a internetu, mladí lidé vyměňují tištěné verze 

časopisů za internetové zdroje, což negativně ovlivnilo i český trh s tištěnými 

lifestylovými časopisy. Mladé ženy totiž informace, které dříve hledaly v tištěných 

časopisech, hledají dnes převážně na internetu. Pro časopisy je tak stále těžší oslovovat 

tyto čtenářky a motivovat je zpět k návratu. Tomu nepřidává ani fakt, že lifestylové 

časopisy pro ženy mají v naší společnosti pověst spíše pokleslé kultury, stejně jako 

dříve soap opery nebo romance, jejichž konzumentky ve velké míře zkoumaly 

především Janice Radway a Tania Modleski. Stejně jako výše zmíněné žánry 

i lifestylové časopisy jsou vnímány jako ty mající negativní vliv na ženy, protože 

ovlivňují názory a identity čtenářek. Navíc podle kritiků neposkytují mnoho 

relevantních informací. Protože je také důležité zjistit to, co si o lifestylových 

časopisech myslí samy české čtenářky, ať už jejich oblíbenkyně nebo odpůrkyně, 

rozhodla jsem se na toto téma provést výzkum. Zajímalo mě ale také, jaké jsou rozdíly 

ve vnímání a hodnocení obsahů těchto časopisů u žen různých věkových kategorií. 

Konkrétně zda matky a dcery konzumují stejné tituly a jak vnímají jejich obsahy.   

 

Cílem této práce tedy bylo pomocí kvalitativního výzkumu provedeného na 

vzorku deseti dvojic matka – dcera zjistit, jak ženy tyto časopisy konzumují, co pro ně 

vlastně znamenají, ale také do jaké míry se jimi nechají inspirovat či dokonce ovlivnit. 

Přestože je práce zaměřená především na vnímání a hodnocení módy v lifestylových 

časopisech, pro úplnost výzkumu bylo nutné zkoumat celkový přístup žen k těmto 

časopisům.  

 

V úvodu práce byly pro lepší pochopení výsledků výzkumu představeny 

základní teorie týkající se konzumování mediálních obsahů ženami a žen jako publika. 

Dále byly uvedeny základní charakteristické rysy titulů, které byly zvoleny pro výzkum 

– ELLE a Cosmopolitan – a bylo také popsáno, jak je móda v médiích, zejména těch 

tištěných, prezentována. Protože je práce zaměřena na dvě generace žen, byly uvedeny 
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také teoretické předpoklady ovlivňující změny rodinných vazeb a vznik případných 

rozdílů mezi matkami a dcerami.  

 

Samotný kvalitativní výzkum se pak skládal ze tří částí: z rozhovoru s prvkem 

nezúčastněného pozorování, kdy ženy listovaly danými tituly a samy komentovaly 

jejich obsahy, z diskuze o titulní straně oblíbeného časopisu, kdy respondentky 

navrhovaly vlastní layout titulní strany oblíbeného časopisu, a poslední částí byl 

polostrukturovaný rozhovor.  

 

Na základě tohoto výzkumu bylo zjištěno, že v dnešní době už mnoho žen, 

především mladých žen, tištěné lifestylové časopisy příliš nečte, o módě si raději hledají 

informace samy na internetu a různých módních blozích. Toto je poměrně alarmující 

zjištění pro zadavatele reklamy. Samozřejmě by bylo nutné provést mnohem širší 

výzkum, spíše kvantitativní, než by inzerenti začali měnit strategii zadávání reklamy 

v těchto časopisech, ale je to zajímavý poznatek. Naopak matky čtou časopisy mnohem 

častěji než jejich dcery. Většinou je vnímají jako formu relaxace a mají z jejich čtení 

potěšení; čtou je doma samy, nebo u kadeřnice. Zda je toto zapříčiněno tím, že matky 

často umí mnohem méně zacházet s novými technologiemi a internetovými zdroji nebo 

zda je čtou spíše ze zvyku, je otázka pro případný budoucí výzkum. Dále bylo zjištěno, 

že matky a dcery spolu časopisy nečtou, žádné. Obě skupiny uvedly, že si je čtou raději 

o samotě, kdy matky tento okamžik vnímají jako „čas sama pro sebe“. Toto zjištění je 

shodné s tím, které představila i Janice Radway při výzkumu čtenářek romancí. A tím je 

fakt, že matky čtení těchto časopisů vnímají jako chvilku, kdy mohou „utéct 

z každodenního rodinného života“ a věnovat se chvíli jen sobě.  

 

Co se týče konzumace a hodnocení jednotlivých titulů, především při jejich 

listování, matky byly celkově méně kritické při hodnocení jejich obsahů. Oproti dcerám 

listovaly pomalu stránku po stránce. Dcery naopak prolistovaly časopis, který není 

jejich preferovaný – ve většině případů ELLE – jen zběžně. Až oblíbenému časopisu 

věnovaly více času. Jako vysvětlení uváděly, že nemají čas číst vše, a tak si vybírají jen 

články, které je zajímají. Matky preferovaly spíše ELLE, protože je obecně pro ženy 

vyššího věku, a předem odsuzovaly Cosmopolitan jako časopis pro mladé. Dcery 

naopak oceňovaly dostupnější módu i témata na stránkách Cosmopolitanu a kritizovaly 

příliš luxusní styl ELLE spolu s velkým množstvím reklam na úkor článků.  
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Jednotlivý výběr rubrik těchto dvou titulů respondentky příliš nekritizovaly. 

Uváděly, že tyto tituly mají vše, co od lifestylového časopisu očekávají, a žádná rubrika 

matky ani dcery neirituje natolik, že by ji z časopisu chtěly odstranit. Rozdíly ale byly 

v oblíbených rubrikách matek a dcer. Matky se zastavovaly především u receptů  

a rozhovorů se známými osobnostmi. Uváděly, že naopak témata o vztazích, kariéře 

nebo tipy jak svézt muže už pro ně nejsou zajímavá. Dcery naopak právě tato témata 

zajímala.  

 

Zajímavý poznatek přinesla druhá část výzkumu, kdy respondentky měly 

načrtnout vlastní layout titulní strany lifestylového časopisu. Přestože později poměrně 

kritizovaly fakt, že jsou všechny titulní strany takovýchto časopisů stejné, téměř 

všechny účastnice výzkumu opakovaly stejný design i ve svých návrzích a uváděly, že 

jim vlastně takto vyhovuje. Na tom je vidět, že titulní strany fungují – zanechávají 

v myslích čtenářek určitou stopu, ať je kritizují nebo ne. Dále se také projevila velká 

fotografie ženy na titulní straně jako specifický znak titulních stran těchto časopisů. 

Většině respondentek se tyto fotografie líbí, přestože jsou často vyretušované. 

 

Výzkum také ukázal, že ženy si jsou vědomy generačních rozdílů mezi sebou, 

a tento fakt používají jako vysvětlení pro rozdílnost jejich názorů. Přesto existují matky 

a dcery, které k sobě mají velmi blízko, a mají tak stejné názory na módu i na život. Je 

nutné zmínit, že se jednalo především o dvojice, které si k sobě byly věkově blíž. Díky 

těmto výsledkům můžeme říci, že věk není hlavním faktorem rozdílných názorů, je jím 

spíše podobnost životního stylu a také množství času spolu stráveného, s čímž je 

spojeno i vzájemné ovlivňování se, ať už vědomé či nevědomé.  

 

Co se týče vnímání módy v lifestylových časopisech, matky mají již svůj módní 

styl a jsou mu věrné. Samy se charakterizovaly jako konzervativnější. Módu na 

stránkách daných titulů vnímaly jako příliš extravagantní, kterou by nenosily ani do 

práce ani v soukromí. Naopak dcery měly hranici toho, co je extravagantní, mnohem dál 

a byly ochotnější vyzkoušet různé modely nebo barevné kombinace, i když ty na první 

pohled vypadaly jako z přehlídkových mol. Toto zjištění nasvědčuje tomu, že mladé 

ženy se ještě nemusí tolik řídit společenskou etiketou o oblékání. Zajímavé také je, že 
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matky už v sobě mají svůj módní styl natolik zakořeněný, že se dle něj oblékají i tam, 

kde společenské konvence dovolují být odvážnější ve výběru oblečení.  

 

Zajímavým poznatkem je také vnímání ceny jako faktoru ovlivňujícího ochotu 

koupit si dané modely. Zatímco dcery logicky kritizovaly příliš vysoké ceny za luxusní 

značky prezentované v ELLE, matky je překvapivě kritizovaly též. Přestože mají 

dostatek finančních prostředků na to, aby si je mohly dovolit koupit. To dokazuje, že ani 

nákup luxusní módy není závislý na věku, ale spíše na životním stylu žen a jejich 

preferencích, za co jsou ochotny peníze utrácet.  

 

S tímto jevem souvisí i ochota inspirovat se těmito časopisy, ať už v módě nebo 

jiných oblastech. Matky poměrně rozhodně tvrdily, že tyto časopisy nijak neovlivňují 

jejich životní ani módní styl. Jsou věrné tomu svému a rady a doporučení těchto 

časopisů berou jen jako inspiraci. Dcery jsou naopak mnohem otevřenější tomu zkoušet 

nové věci, spíše se ale jen inspirují barevnými kombinacemi, než že by si kupovaly 

konkrétní modely.   

 

Móda prezentovaná v lifestylových časopisech formou reklam byla překvapivě 

většinou respondentek hodnocena kladně. Nejenže ženy chápou, že je reklama nedílnou 

součástí lifestylových časopisů, ale díky jejímu esteticky povedenému zpracování  

a vhodnému umístění u článků, se kterými souvisí, jim ve většině případů ani nevadí. 

Dokonce si inzerci s jejich oblíbenými značkami rády prohlédnou. 

 

Poznatek vhodný ke zvážení je zjištění, že relativně mnoho žen, především 

matek, nebylo schopno rozeznat některé reklamní formáty, například advertorialy, od 

autorských článků. Což vypovídá o tom, že dobře zpracovaná reklama má na 

konzumenty stále ještě poměrně velký vliv. 

 

Pokud bych měla závěry nějak shrnout, přestože jsou dcery kritičtější, co se týče 

obsahů lifestylových časopisů, jsou to právě ony, které mají blíž jejich módnímu stylu, 

a jsou ochotnější nosit módní kombinace v nich prezentované. Přestože se někdy 

extravagantnější móda matkám může líbit, jsou si vědomy svého věku i společenského 

postavení, a automaticky tomu přizpůsobují i svůj šatník, se kterým nejsou ochotné 

příliš experimentovat.  
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Přestože se respondentky během společného listování časopisy mohly volně 

vyjadřovat k jakýmkoliv tématům, komentovaly velmi podobná témata, která byla 

následně obsahem rozhovoru. Co víc, jejich odpovědi se v obou částech výzkumu 

shodovaly. Po vzájemném porovnání dat získaných v rámci všech tří částí výzkumu 

mezi nimi byla zjištěna velká podobnost, což podporuje jejich pravdivost a relevanci.  

 

Při analýze dat vyvstaly také některé otázky, které by mohly sloužit jako 

podklady pro budoucí výzkumy. Například zda je důvodem toho, že matky stále 

preferují tištěné lifestylové časopisy, skutečnost, že neumí v dostatečné míře zacházet 

s internetem a novými technologiemi, nebo zda se jim tištěné verze čtou prostě lépe, 

a případně z jakého důvodu. Dále také jaké jsou příčiny a následky stále klesající 

konzumace tištěných časopisů mladými lidmi. A v neposlední řadě co by měly 

lifestylové časopisy pro ženy obsahovat, aby se zbavily štítku pokleslé kultury. 
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Summary 
This thesis aims at how mothers and daughters consume lifestyle magazines for 

women. Especially, how they perceive a phenomenon of fashion presented in such 

magazines.  

 

The main goal of this thesis is to find out how respondents – ten mothers and ten 

daughters – consume lifestyle magazines, specifically what they think of Cosmopolitan 

and ELLE, how they use them as inspiration, and how they perceive fashion presented  

in them. Qualitative research will be used as a research method.  Analysis of the data 

will show whether there are some differences between these two generations of women 

when it comes to lifestyle magazines consumption.  

 

There are some relevant studies and theories described in the fisrt part of the 

thesis. Then main characteristics of the Czech lifestyle magazines, especially those of 

Cosmopolitan and ELLE, are presented, and fashion as a phenomenon presented in 

media is described. Moreover, the main theories considering family relations are 

proposed, because generational differences will be researched as well.   

 

The qualitative research itself consisted of three parts – the first part was an 

interview with the element of non-participant observation, when respondents freely 

commented on contents of March editions of ELLE and Cosmopolitan while screening 

them, in the second part of the research respondents were asked to draw a cover of 

a lifestyle magazine using their imagination, and the last part was an interview with 

each of the respondents.  

 

After the collected data was analysed, a couple of specific categories were 

constructed. Among the most important results I would stress out that young women do 

not use lifestyle magazines as an inspiration when it comes to fashion anymore. They 

rather follow bloggers or use the Internet for this case. On the other hand, mothers still 

prefer printed magazines than searching such information on the Internet. Moreover, 

while daughters say that they do not have enough time to read such magazines, mothers 

do, and they consider them as „time spent with myself “, as a type of relaxation.  
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There is also the aspect of age which respondents were aware of. Mothers said 

that they are too old to read articles or wear fashion presented in magazines for young 

women such as Cosmopolitan. Most mothers preferred ELLE to Cosmopolitan 

explaining that ELLE is more relevant for them, when age is considered. Although, it is 

important to say, that the couples which are close to each other, have very similar 

lifestyles and opinions. And both of them are aware of this and said it aloud. This aspect 

shows that it is not only age but also lifestyle and time spent together which define the 

level of agreement on specific topics, especially on fashion.  

 

When a category of fashion is considered, both mothers and daughters said that 

fashion style presented in both magazines is very extravagant, not suitable for every-day 

use. Even though, daughters were more open to try out some specific clothes, mothers 

claimed that they follow their fashion style and are conservative when it comes to 

fashion trends.  

 

Most of the respondents also liked nice photographs of beautiful models wearing 

clothes that suit them. Most of them were aware of the fact, that these pictures are 

edited, and as a result they neither compared themselves to those models, nor felt 

depressed with their own bodies.  

 

Even though most women said that they do not use lifestyle magazines as an 

inspiration in terms of fashion, they do like to look at the pictures and were satisfied 

with contents of these magazines. While mothers preferred recipes and interviews with 

celebrities, daughters liked articles about healthy lifestyle, current affairs, or careers. 

This also shows the different interests of these two generations, and what they use these 

lifestyle magazines for.  

 

It is also important to stress out, that both mothers and daughters criticised the 

high prices of fashion clothes presented in ELLE. Even though, mothers could afford to 

buy such expensive brands, surprisingly they rejected it. This finding shows that luxury 

fashion brands are not that important for women anymore.  
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Last but not least, both mothers and daughters evaluated quite positively the 

advertisements in lifestyle magazines saying that they are an important part of these 

magazines as one of the most important sources of money for them. Respondents said 

that if an advertisement looked nice and was suitable, then they would have been 

willing to take a look at it. Sometimes they also go and search for the advertised 

products in shops. What may be worrying is the fact that many respondents were not 

able to recognize some types of advertisements, e.g. advertorials, from an author's texts.  

 

While analysing the data, some new questions arose. E.g. What is the reason 

why mothers still prefer printed media to on-line media? Is it their inability to use new 

media? What will be the consequences of decreasing consumption of printed media by 

young people? Or what should lifestyle magazines include in their contents in order not 

to be considered as popular culture or low quality? All these questions may be used as 

questions for future research.   
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Přílohy 
 
Příloha č. 1: Základní údaje o respondentkách (text) 
- jméno, věk, zaměstnání, bydliště 
 

1. dcera VB - 18 let, žákyně, Staré Hradiště 

2. matka MB - 38 let, manikérka, Staré Hradiště 

3. dcera JH - 26 let, studentka, Praha  

4. matka JH - 50 let, administrativní pracovnice, Praha 

5. dcera VK - 23 let, marketing, Brno 

6. matka OK - 48 let, finanční poradce, Hlinsko pod Hostýnem 

7. dcera ML - 27 let, pracovnice v humanitární organizaci, Praha 

8. matka EL - 58 let, učitelka, Vodňany 

9. dcera AL - 27 let, prodavačka v obchodě s nábytkem, Pardubice  

10. matka JL - 49 let, žena v domácnosti, Pardubice 

11. dcera KR - 15 let, žákyně, Ráby 

12. matka LR - 39 let, pracovnice v autosalonu, Ráby  

13. dcera RŠ - 25 let, stážistka v Evropské komisi, Brusel 

14. matka RŠ - 44 let, provozní restaurace, Pardubice 

15. dcera DŠ. - 25 let, studentka politologie, Praha 

16. matka JŠ - 55 let, pracovnice s nemovitostmi, Praha 

17. dcera LV - 24 let, studentka biochemie, Pardubice 

18. matka JV - 47 let, prodavačka v obchodě, Chrudim  

19. dcera SV - 26 let, asistentka v energetické společnosti, Kralupy n. Vltavou 

20. matka HV - 54 let, administrativní pracovnice, Kralupy n. Vltavou   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



96 
 

 
Příloha č. 2: Osnova rozhovoru pro matky (text) 

Obecné otázky: 
1. Jak často čtete tištěné časopisy? Konkrétně mě zajímají tituly Cosmopolitan a ELLE. 
2. Čtete ještě nějaké jiné? Jak často? 
3. Čtete je náhodně nebo pravidelně? 
4. Pokud náhodně, co rozhoduje, že si jej přečtete? 
5. Jak se k časopisům dostáváte? Kupujete si je? Půjčujete si je od dcery? Půjčujete si je 

od kamarádky? 

      Nákup časopisů: 
6. Proč si nejčastěji kupujete časopisy? 
7. Jakým způsobem kupujete tyto časopisy? Prolistujete si časopis, než ho koupíte?  
8. Máte nějaký časopis předplacený? 
9. Podle čeho se rozhodujete, jaký časopis si koupíte? Podle ceny? Podle titulní strany? 
10. Podle přílohy/dárku? 

     Čtení časopisů: 
11. Kdy čtete časopisy? 
12. Čtete je sama nebo s někým? A proč? 
13. Četla jste někdy časopis se svojí dcerou?  

a. Diskutovaly jste nějaké věci?  
b. Pokud ano, jaké? 
c. Když diskutujete, shodujete se nebo spíš ne? Pamatujete si na konkrétní 

situaci, kdy jste se zásadně neshodly?  
14. Čtete časopis pouze jako prostředek ke zkrácení dlouhé chvíle nebo ho čtete za jiným 

účelem? Jakým? 

 
    Vnímání generačních rozdílů: 

15. Jsou nějaké časopisy, které obě čtete s dcerou? Pokud ano, čtete je dohromady nebo 
každá zvlášť?  

16. Jaké jsou podle Vás rozdíly mezi ELLE a Cosmopolitanem?  
17. Který z těchto dvou časopisů se Vám čte lépe? Odpovídá Vašemu životnímu stylu více? 
18. Myslíte si, že ELLE je spíše pro dospělé ženy a Cosmopolitan pro mladší ženy a dívky? 

Pokud ano, na jakém základě tak usuzujete?  

 
     Obsah časopisů:  

K dispozici bude respondentkám několik čísel časopisů ELLE a Cosmopolitan, kdyby 
jimi dotazované chtěly prolistovat. 

19. Vzpomínáte si na nějaký článek, který Vás zaujal natolik, že si jej pamatujete dodnes? 
20. Co Vás obecně zajímá/zaujalo na stránkách ELLE nebo Cosmopolitan? 
21. Co si vybavujete, když se řekne "titulní strana časopisu"?  
22. Zaměřujete se při čtení na nějaká konkrétní témata? Pokud ano, na jaká a proč? 
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23. Nějakou rubriku byste z Cosmopolitan nebo ELLE vypustila nebo upravila? Pokud ano, 
proč?  

24. Jak by podle Vás měl vypadat ideální obsah časopisu pro čtenářky jako jste Vy? 

            Jednotlivé rubriky: 
             Prosím řekněte mi první slovo, které se Vám vybaví, když řeknu rubrika: 

a. Móda 
b. Líčení a kosmetika 
c. Dieta 
d. Zdravý životní styl 

     Vnímání módy v časopisech: 
25. Jak se Vám líbí články a fotografie týkající se módy?  
26. Jak se Vám líbí módní styl, který Cosmopolitan a ELLE nabízejí? Který více?  
27. Když tyto dva časopisy porovnáte, jsou mezi nimi nějaké rozdíly, co se týče módy? 
28. Už jste někdy koupila nebo sestavila model (oblečení) podle fotografie nebo instrukcí 

z nějakého časopisu? 
29. Kupujete si časopisy kvůli módě a posledním trendům, které zobrazují?  

      Časopisy jako inspirace: 
30. Myslíte si, že zmíněné časopisy ovlivňují Váš životní styl?  
31. Pokud ano, jak? 
32. Do jaké míry se jimi inspirujete, co se týče módy?  
33. Jaká rubrika Vás v poslední době nejvíce inspiruje? 
34. Jakou rubriku byste do tištěného časopisu, který si kupujete pravidelně, doplnila? 
35. Jakou rubriku byste z něj odstranila?  
36. Jaká rubrika Vás v tištěném časopise irituje natolik, že byste si kvůli ní časopis 

nekoupila? 
37. Jaké informace by musely být v daném tištěném časopise, abyste si jej předplatila 

a četla ho pravidelně? 

 
      Reklama v časopisech: 
38. Co si myslíte o reklamě v těchto časopisech?  
39. Pokud Vám vadí, proč? Pokud ne, proč? 
40. Přeskakujete při čtení těchto časopisů reklamy?  
41. Pokud Vám reklama nevadí, inspiruje Vás např. k vyzkoušení výrobku? 
42. Jak je podle Vás reklama v časopisu prezentována?  
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Příloha č. 3: Osnova rozhovoru pro dcery (text) 

Obecné otázky: 
1. Jak často čteš tištěné časopisy? Konkrétně mně zajímají tituly Cosmopolitan a ELLE. 
2. Čteš ještě nějaké jiné? Jak často? 
3. Čteš je náhodně nebo pravidelně? 
4. Pokud náhodně, co rozhoduje, že si jej přečteš? 
5. Jak se k časopisům dostáváš? Půjčuješ si je od kamarádky? Kupuješ si je? Kupuje Ti je 

matka?  

      Nákup časopisů: 
6. Proč si nejčastěji kupuješ časopisy? 
7. Jakým způsobem kupuješ tyto časopisy?  
8. Máš nějaký časopis předplacený? 
9. Podle čeho se rozhoduješ, jaký časopis si koupíš? Podle ceny? Podle titulní strany? 
10. Podle přílohy/dárku? 
11. Prolistuješ si časopis, než ho koupíš?  

      Čtení časopisů: 
12. Kdy čteš časopisy? 
13. Čteš je sama nebo s někým? A proč? 
14. Četla jsi někdy časopis se svojí matkou?  

a. Diskutovaly jste nějaké věci?  
b. Pokud ano, jaké? 
c. Když diskutujete, shodujete se nebo spíš ne? Pamatuješ si na konkrétní situaci, 

kdy jste se zásadně neshodly?  
15. Čteš časopis pouze jako prostředek ke zkrácení dlouhé chvíle nebo ho čteš za jiným 

účelem? Jakým? 

 
      Vnímání generačních rozdílů: 
16. Jsou nějaké časopisy, které čteš s matkou dohromady? A třeba se o nich bavíte? 
17. Když srovnáš ELLE a Cosmopolitan, který se Ti čte lépe? Má zajímavější obsah?  
18. Kdo si myslíš, že je ideální čtenářka ELLE a kdo Cosmopolitan. Jsou mezi nimi nějaké 

rozdíly?  

 
      Obsah časopisů:  

K dispozici bude respondentkám několik čísel časopisů ELLE a Cosmopolitan, kdyby 
jimi dotazované chtěly prolistovat. 

19. Vzpomínáš si na nějaký článek, který Tě zaujal natolik, že si jej pamatuješ dodnes? 
20. Co Tě obecně zajímá/zaujalo na stránkách ELLE nebo Cosmopolitan? 
21. Co si vybavuješ, když se řekne "titulní strana časopisu"?  
22. Co je hlavním obsahem titulní strany? A proč? 
23. Zaměřuješ se při čtení na nějaká konkrétní témata? Pokud ano, na jaká a proč? 
24. Nějakou rubriku bys z Cosmopolitan nebo ELLE vypustila nebo upravila? Pokud ano, 

proč? 
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25. Jak by podle Tebe měl vypadat ideální obsah časopisu pro čtenářky, jako jsi Ty? 

 
      Jednotlivé rubriky: 
      Prosím řekni mi první slovo, které se Ti vybaví, když řeknu rubrika: 

a. Móda 
b. Líčení a kosmetika 
c. Dieta 
d. Zdravý životní styl 

      Vnímání módy v časopisech: 
26. Jak se Ti líbí články a fotografie týkající se módy? 
27. Jak se Ti líbí módní styl, který Cosmopolitan a ELLE nabízejí?  
28. Když tyto dva časopisy porovnáš, jsou mezi nimi nějaké rozdíly, co se týče módy? 
29. Už sis někdy koupila nebo sestavila model (oblečení) podle fotografie nebo instrukcí  

z nějakého časopisu? 
30. Kupuješ si časopisy kvůli módě a posledním trendům, které zobrazují?  

      Časopisy jako inspirace: 
31. Myslíš si, že zmíněné časopisy ovlivňují Tvůj životní styl?  
32. Pokud ano, jak? 
33. Do jaké míry se jimi inspiruješ, co se týče módy?  
34. Jaká rubrika Tě v poslední době nejvíce inspiruje? 
35. Jakou rubriku bys do tištěného časopisu, který si kupuješ pravidelně, doplnila?  
36. Jakou rubriku bys z něj odstranila?  
37. Jaká rubrika Tě v tištěném časopise irituje natolik, že by sis kvůli ní časopis nekoupila? 
38. Jaké informace by musely být v daném tištěném časopise, aby sis jej předplatila a četla 

ho pravidelně? 

      Reklama v časopisech: 
39. Co si myslíš o reklamě v těchto časopisech?  
40. Pokud Ti vadí, proč? Pokud ne, proč? 
41. Přeskakuješ při čtení těchto časopisů reklamy?  
42. Pokud Ti reklama nevadí, inspiruje Tě např. k vyzkoušení výrobku? 
43. Jak je podle Tebe reklama v časopisu prezentována?  
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Příloha č. 4: Ukázkový náčrtek ideální titulní strany časopisu vytvořen matkou  

                      LR (39 let)  (obrázek) 

 
 

 



101 
 

 

Příloha č. 5: Ukázkový náčrtek ideální titulní strany časopisu vytvořen dcerou 

                      VK (23 let) (obrázek) 
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Příloha č. 6: Ukázkový přepis rozhovoru s matkou OK (48 let) (text) 

 
Interview s matkami  

v rámci diplomové práce 
matka OK (45 let) 

2. 4. 2016 
 
Jak často čteš tištěné časopisy? Konkrétně mě zajímají tituly Cosmopolitan a ELLE. 
Čtu je každý měsíc. Oboje, ELLE i Cosmopolitan, tak jednou za dva měsíce. 
 
Čteš ještě nějaké jiné? Jak často? 
Design Home, FOOD, Můj Dům, Gourmet. 
 
Čteš je náhodně nebo pravidelně? 
Spíš náhodně. 
 
Pokud náhodně, co rozhoduje, že si jej přečteš? 
Téma na obálce.  
 
Jak se k časopisům dostáváš? Kupuješ si je? Půjčuješ si je od dcery? Půjčuješ si je od 
kamarádky? 
Mix všech možností. 
 
Proč si nejčastěji kupuješ časopisy? 
Abych se dozvěděla novinky nebo když mám čas. 
 
Jakým způsobem kupuješ tyto časopisy? Prolistuješ si časopis, než ho koupíš?  
Jdu za nějakým cílem – zajímá mě konkrétní téma – prolistuju ho. Módní [časopis] 
koupím, protože mě zaujme, akce jako čtení na dovolenou a tak.  
 
Máš nějaký časopis předplacený? 
Design Home. 
 
Podle čeho se rozhoduješ, jaký časopis si koupíš? Podle ceny? Podle titulní strany? 
Podle přílohy/dárku? 
Podle témat. Když jsou dárky šikovný, tak mě taky zaujmou. V ELLE když se mi hodí, 
tak si vezmu ten s dárkem. 
 
Kdy čteš časopisy? 
Na dovolené, před spaním, u doktora.. Když mám čas. 
 
Čteš je sama nebo s někým? A proč? 
Sama. U toho nikoho nepotřebuju. Neprodiskutovávám to s nikým.  
 
Ani s Verčou ne? 
S dcerou jen na dovolené. 
 
Četla jsi někdy časopis s Verčou?  
Na dovolené nebo u babičky. My si hodně doporučujeme časopisy. 
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Když diskutujete, shodujete se nebo spíš ne? Pamatuješ si na konkrétní situaci, kdy jste 
se zásadně neshodly?  
Ano, elegantně moderně uvolněný s ohledem na naše osobnosti. Nejde jen s ohledem na 
to, co je zrovna módní. 
 
Čteš časopis pouze jako prostředek ke zkrácení dlouhé chvíle nebo ho čteš za jiným 
účelem? Jakým? 
Je to pro mě relaxace, odpočinek. 
 
Jaké jsou podle Tebe rozdíly mezi ELLE a Cosmopolitanem?  
V ELLE je hodně věcí, které jsou pro život prakticky nepoužitelný, je to spíš přehlídkové 
molo a reklamy. Cosmopolitan je takovej lidovější. Jsou tam věci, který jsou víc 
nositelný. Plus rubrika fitness a trendy v oblečení. 
 
Který z těchto dvou časopisů se Ti čte lépe? Odpovídá Tvému životnímu stylu více? 
Cosmopolitan. 
 
Myslíš si, že ELLE je spíše pro dospělé ženy a Cosmopolitan pro mladší ženy a dívky? 
Pokud ano, na jakém základě tak usuzuješ?  
ELLE nabízí dražší módu, protože mladší ženy na takovou módu mají míň peněz. 
 
Vzpomínáš si na nějaký článek, který Tě zaujal natolik, že si jej pamatuješ dodnes? 
Ne... 
 
Co Tě obecně zajímá/zaujalo na stránkách ELLE nebo Cosmopolitan? 
Móda mě nezaujala, protože ty trendy úplně nejsou můj šálek kávy. Aspoň teď v tom 
březnovém čísle. Reklama na boty Adidas, fitness, recepty na toasty a kosmetika. Jaké 
jsou nové výrobky. To mě zaujalo. 
 
Co si vybavuješ, když se řekne "titulní strana časopisu"?  
Módní ikona nebo slavná osobnost. Chtějí prezentovat moderní, krásné a úspěšné ženy. 
Aby se v nich čtenářky vzhlédly. Ale já ne, protože žiju v realitě. Tohle je elita. 
Nesrovnávám se s nima, ani si neříkám, že bych chtěla vypadat jako ony. Nemám z nich 
komplexy. 
 
Zaměřuješ se při čtení na nějaká konkrétní témata? Pokud ano, na jaká a proč? 
Ani ne. Prolistuju celý časopis, a pak čtu to, co mě zaujme. 
 
Nějakou rubriku bys z Cosmopolitan nebo ELLE vypustila nebo upravila? Pokud ano, 
proč?  
ELLE má míň fotek z přehlídkových mol a nic neříkající reklamy. 
 
Jak by podle Tebe měl vypadat ideální obsah časopisu pro čtenářky jako jsi Ty? 
Měla by to být taková všehochuť. Mělo by tam být něco o zdravém životním stylu, fitness 
– trendy, pomůckách na cvičení, technice... Vychytávky, věci pro domácnost a trendy  
v oblečení a neobvyklé recepty. Taky akce, koncerty, food festivaly a cestování. Články 
zde beru jako pohodovou záležitost. Když se zajímám tématem do hloubky, tak jdu do 
jiných zdrojů. Plus ta témata jsou pořád dokola. 
 
Prosím řekni mi první slovo, které se Ti vybaví, když řeknu rubrika: 
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Móda - pěkné elegantní oblečení 
Líčení a kosmetika - pečující kosmetika 
Dieta - omezení sacharidů 
Zdravý životní styl - sport, super potraviny 
 
Jak se Ti líbí články a fotografie týkající se módy?  
Fotky se mi některé líbí a některé ne. Některé jsou nic neříkající. Většinou jsou 
reklamního charakteru. Uvítala bych, kdybych se z ní [reklamy] něco i dozvěděla. Jsou 
retušovaný všechny. Tam si nedělám iluze. Jsem na ně ale zvyklá. Předpokládá se to, že 
ty modelky jsou upravené, a na fotce je to naaranžované. V reálu topak vypadá jinak.  
A články moc nečtu – nijak mě neoslovily. 
 
Jak se Ti líbí módní styl, který Cosmopolitan a ELLE nabízejí? Který více?  
Je to pro mě jen inspirace, než že bych si hned šla koupit něco, co ELLE říká, že je IN. 
Ale když mi to nesluší, tak si to nekoupím. 
 
Když tyto dva časopisy porovnáš, jsou mezi nimi nějaké rozdíly, co se týče módy? 
V Cosmopolitanu je nosivější, reálnější móda. V ELLE spíš z módního mola. Je to moc 
naaranžovaný, je tam moc módních výstřelků. 
 
Už sis někdy koupila nebo sestavila model (oblečení) podle fotografie nebo instrukcí 
z nějakého časopisu? 
Nechala jsem se inspirovat, ale že bych přímo sehnala ten přesný typ oblečení, to ne. 
 
Kupuješ si časopisy kvůli módě a posledním trendům, které zobrazují?  
Spíš ne. Spíš si koupím ten časopis podle toho názvu. 
 
Myslíš si, že zmíněné časopisy ovlivňují Tvůj životní styl? Pokud ano, jak? 
Minimální, ale ano. Jsou pro mě inspirací a když si pak vybírám oblečení, tak si ho 
vybírám podle tipů a stylu z toho časopisu. 
 
Do jaké míry se jimi inspiruješ, co se týče módy?  
Spíš se jedná o styl než konkrétní kus oblečení. 
 
Jaká rubrika Tě v poslední době nejvíce inspiruje? 
Žádná. 
 
Jakou rubriku bys do tištěného časopisu, který si kupuješ pravidelně, doplnila? 
Chybí mi tam víc věcí o zdravém životním stylu, protože ten k módě patří. Móda je sama 
o sobě životní styl, tak proč to nezkombinovat? 
 
Jakou rubriku bys z něj odstranila?  
Žádnou asi. 
 
Jaké informace by musely být v daném tištěném časopise, aby sis jej předplatila a četla 
ho pravidelně? 
Soubor všech těch věcí, z toho mýho ideálního časopisu. 
 
Co si myslíš o reklamě v těchto časopisech?  
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Je jí moc. Chápu, živí je, že je nutná, ale měli by být třeba zvlášť ve zvláštní příloze, aby 
nebyly tak rušivý.  
 
Pokud Ti vadí, proč? Pokud ne, proč? 
Ruší mě. Nijak mě neobohacují. Zdržuje mě to v listování. To radši ty, kdy se z nich 
dozvíš něco nového. Třeba že je tam před tím souhrnná nějaká zpráva o něčem. 
 
Přeskakuješ při čtení těchto časopisů reklamy?  
Ano, kromě receptů je to všechno reklama. Třeba ty články o produktech. 
 
Pokud Ti reklama nevadí, inspiruje Tě např. k vyzkoušení výrobku? 
Když někoho oblečou, a pak ukážou, kde to koupím. Tak pak si to jdu koupit, nebo se na 
to aspoň podívat. 
 
Jak je podle Tebe reklama v časopisu prezentována?  
Jsou nadsazené, proto jsou vyumělkovaný. A lidi je možná podvědomě vnímají, ale 
nevnímají... přeskakují ji. 
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Příloha č. 7: Ukázkový přepis rozhovoru s dcerou VK (23 let) (text) 

 

Interview s dcerami  
v rámci diplomové práce 

dcera VK (23 let) 
2. 4. 2016 

 

Jak často čteš tištěné časopisy? Konkrétně mně zajímají tituly Cosmopolitan a ELLE. 
Čtu je tak jednou za tři měsíce. Normálně čtu ELLE, ale Cosmopolitan mě teď 
překvapil, takže bych si ho teď koupila spíš. Nebylo to tam jen o módě, ale i na jiná 
témata a víc textu tam je. 
 
Čteš ještě nějaké jiné? Jak často? 
Ekonomické – Euro, Reflex, Týden. Spíš čtu ale na internetu.  
 
Čteš je náhodně nebo pravidelně? 
Náhodně. ELLE si koupím spíš za odměnu po nějaké práci, na lenošení, než abych se 
něco dozvěděla.  
 
Pokud náhodně, co rozhoduje, že si jej přečteš? 
Prolistuju si obsah – články uvnitř.  
 
Jak se k časopisům dostáváš? Půjčuješ si je od kamarádky? Kupuješ si je? Kupuje Ti je 
matka?  
Kupuju si je.  
 
Jakým způsobem kupuješ tyto časopisy?  
Podívám se na obsah mých oblíbených časopisů. Když mě zaujmou, tak si je koupím. 
Málokdy ale čtu všechny články.  
 
Máš nějaký časopis předplacený? 
Dlouho ne, ELLE jsem měla jednu dobu. V šestnácti. 
 
Podle čeho se rozhoduješ, jaký časopis si koupíš? Podle ceny? Podle titulní strany? 
Podle toho obsahu. 
 
Podle přílohy/dárku? 
To mě moc nebere. Spíš když je tam něco většího a je to spojené s charitou – tričko 
třeba jak bylo v ELLE. 
 
Prolistuješ si časopis, než ho koupíš?  
Ano. 
 
Čteš je sama nebo s někým? A proč? 
Sama, protože to beru jako způsob relaxace. Třeba ve vaně, je to rituál. 
 
Četla jsi někdy časopis se svojí matkou?  
Maximálně na dovolené.  
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Diskutovaly jste nějaké věci?  
Nediskutujeme o článcích, spíš jí třeba doporučím celý časopis. Třeba v ELLE, když je 
Shopping Fever.  
 
Když diskutujete, shodujete se nebo spíš ne? Pamatuješ si na konkrétní situaci, kdy jste 
se zásadně neshodly?  
Máme podobný styl  – MANGO, ZARA. Spíš elegantní, pracovní. Košile, šaty.  
 
Čteš časopis pouze jako prostředek ke zkrácení dlouhé chvíle nebo ho čteš za jiným 
účelem? Jakým? 
Relaxace a za odměnu, jak jsem už říkala.  
 
Když srovnáš ELLE a Cosmopolitan, který se Ti čte lépe? Má zajímavější obsah?  
Cosmopolitan má o polovinu méně stran, ale čtu ho dvakrát dýl. V ELLE se nemá co 
číst. Jsou tam jen fotky.  
 
Kdo si myslíš, že je ideální čtenářka ELLE a kdo Cosmopolitan. Jsou mezi nimi nějaké 
rozdíly?  
ELLE čte někdo, kdo chce pracovat ve světě módy. Cosmopolitan zas dvacetiletá slečna 
uajímající se o módu, vztahy a tak. Já už se spíš řadím do té starší kategorie. Zajímají 
mě recepty a tak. Na módu si odebírám newsletter MANGO a sleduju blogerky na 
Instagramu. Na módu už nepoužívám časopis.  
 
Vzpomínáš si na nějaký článek, který Tě zaujal natolik, že si jej pamatuješ dodnes? 
Ne, ale rada z módního časopisu – Co byste vzkázali svému já ve dvaceti? Že se málo 
starala o svůj krk (smích). 
 
Co Tě obecně zajímá/zaujalo na stránkách ELLE nebo Cosmopolitan? 
Recept na rizoto z piva. Ne, spíš rady, vychytávky, srovnávání výrobků. To spíš než 
vztahové články a příběhy.  
 
Co si vybavuješ, když se řekne "titulní strana časopisu"?  
Ženu – modelku nebo herečku. 
 
Co je hlavním obsahem titulní strany? A proč? 
Uprostřed žena a články okolo. Kup si náš časopis, abys byla tak krásná a nezávislá 
jako tahle žena na obálce. Když mě zaujme obsah, tak si ho koupím, ale ta fotka jen ta 
mě nepřesvědčí. 
 
Zaměřuješ se při čtení na nějaká konkrétní témata? Pokud ano, na jaká a proč? 
Ne. Musí to být článek, který mě něčím zaujme, a je to jedno na jaké téma.  
 
Nějakou rubriku bys z Cosmopolitan nebo ELLE vypustila nebo upravila? Pokud ano, 
proč? 
Chybí mi tam události, které nastanou – třeba Shopping Fever nebo festivaly. V ELLE 
to ale kdysi bývalo.  
 
Jak by podle Tebe měl vypadat ideální obsah časopisu pro čtenářky jako jsi Ty? 
měla by tam být sekce rychlé recepty, tipy na cvičení, tipy jak si sestavit jídelníček, 
fitness, cestování, kariéra, úspěšné ženy, móda a kde si to můžu já jako obyčejný člověk 
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koupit... Protože si na to všechno nechci kupovat extra časopis. Ale zas neexistuje žádný 
časopis, de by bylo vše dohromady. A to mi chybí. Ať si v tom najde každý něco, protože 
kdybych si měla koupit časopis na každé téma, tak utratím minimálně 500 korun za 
měsíc.  
 
Prosím řekni mi první slovo, které se Ti vybaví, když řeknu rubrika: 
Móda - šaty 
Líčení a kosmetika - řasenka 
Dieta - salát 
Zdravý životní styl - běhání 
 
Jak se Ti líbí články a fotografie týkající se módy? 
Jsou moc obecné a nepraktické. Fotky jsou pěkné, ale moc velké. Jsou tam modelky – 
pořád ty stejný typy. Nejde o to, jestli jsou krásné, ale pořád stejný typ. Mívám někdy 
deprese, že to oblečení na mě s krátkýma nohama vypadá jinak než na té modelce.  
 
Jak se Ti líbí módní styl, který Cosmopolitan a ELLE nabízejí?  
Pro mě není moc rozdíl, v obou jsou ale nereálné modely, co si nevezmu do práce. 
ELLE je toho plný, v Cosmopolitanu toho je míň.  
 
Už sis někdy koupila nebo sestavila model (oblečení) podle fotografie nebo instrukcí  
z nějakého časopisu? 
Ne, spíš sleduju ty blogerky. Podívám se, co je nového na mole, ale neberu to jako 
inspiraci. Je to pro mě příliš vzdálený tenhle svět.  
 
Kupuješ si časopisy kvůli módě a posledním trendům, které zobrazují?  
Ne. 
 
Myslíš si, že zmíněné časopisy ovlivňují Tvůj životní styl?  
Ne, spíš módní blogerky. Ale pořád to beru jen jako inspiraci. Pořád se držím toho 
svojeho. 
 
Do jaké míry se jimi inspiruješ, co se týče módy?  
Nijak už, spíš ty blogerky.  
 
Jaká rubrika Tě v poslední době nejvíce inspiruje? 
Kariéra. 
 
Jakou rubriku bys z časopisu, který ráda čteš, odstranila?  
Třeba to jak, se líčí slavné herečky. To mě nezajímá. 
 
Jaká rubrika Tě v tištěném časopise irituje natolik, že by sis kvůli ní časopis nekoupila? 
Asi žádná. Kdyby tam byl ale velký podíl rubrik, které nechci, tak si to nekoupím. 
 
Jaké informace by musely být v daném tištěném časopise, aby sis jej předplatila a četla 
ho pravidelně? 
Ten můj ideální časopis.  
 
Co si myslíš o reklamě v těchto časopisech?  
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Je to spíš brandová než produktová záležitost. Nejde o to, co má zrovna ta modelka na 
sobě, ale připomenout značku. 
 
Přeskakuješ při čtení těchto časopisů reklamy?  
Když je to na značku, kterou znám a mám ji ráda, tak ne.  
 
Pokud Ti reklama nevadí, inspiruje Tě např. k vyzkoušení výrobku? 
U věcí z Mango. Ale pak jdu do toho obchodu a oni to tam nemají. A ještě mi obsluha 
řekne, že to nikdy neměli na skladě.  
 
Jak je podle Tebe reklama v časopisu prezentována?  
Hodí se to tam, ale je jich tam moc. Stalo se mi, že jsem četla článek, ale zjistila jsem, že 
je to reklama. I ty články jsou v podstatě reklama, protože v nich inzerují produkty. 
Nevadí mi to, když je ta reklama zajímavá, beru to jako inspiraci.  
 
 
 
 
 




