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ABSTRAKT

Bakalářská práce Komparativní obsahová analýza časopisu ELLE se zabývá 

srovnáním francouzské a české mutace lifestylového ženského magazínu ELLE

v období od února 2014 do dubna 2014. V práci je nejprve magazín usazen do 

kontextu médií a ženských časopisů obecně a následně je krátce popsán ve svém 

historickém vývoji. V praktické výzkumné části jsou již konkrétně charakterizovaná

specifika, shodné a rozdílné prvky obou verzí. Výzkum byl prováděn za pomoci 

realizace kvantitativní obsahové analýzy. Cílem a závěrem práce je popsání 

obsahové podoby obou jazykových verzí a dále zjistit, zda obsahují takový objem 

inzerce, jaký ho uvádí odborná literatura, a konečně zda se od sebe obě jazykové 

verze nějakým způsobem po tematické stránce liší.

ABSTRACT 

This bachelor thesis Comparative content of the ELLE magazine is focused on 

comparison of french and czech version of women‘s lifestyle magazine ELLE from 

February 2014 to April 2014. Firstly, the magazine is compared to other media and 

women‘s magazines  in general and then its historic developpment is briefly 

described. In the practical research part the specifics are characterized as well as 

similar and different elements of the both versions. The research was carried out 

by usage of quantitative content analysis. The goal and summary of the thesis is 

the description of a form of the both language versions and further inspection of 

respective amount of content that is presumed in literature and finally the 

thematic differences between the both language versions.
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ÚVOD

Tato práce se zaměřuje na časopis ELLE, který se řadí mezi lifestylové 

exkluzivní časopisy určené pro ženy. Jedná se o mezinárodní časopis, který vychází 

ve vícero jazykových mutacích. Analýzou jeho dvou jazykových mutací, české a 

francouzské, budeme zkoumat specifika, shodné a rozdílné prvky obou verzí. 

Nejprve krátce charakterizuji časopis jako médium. Uvedu různá rozdělení 

typů časopisů podle několika autorů a autorek. Magazíny určené ženám nejprve

krátce zmíním ještě v předrevolučním kontextu na území České republiky, protože 

v devadesátých letech pochopitelně zažil trh (nejen) s periodiky velký otřes a 

změny. A právě v tomto období první poloviny devadesátých let se na území České 

republiky objevil i nyní zkoumaný časopis ELLE, který se stále těší oblibě zejména 

čtenářek. 

Česká mutace magazínu patří pod francouzskou vydavatelskou skupinu, 

proto podléhá jejím pravidlům. Do jaké míry se obě jazykové varianty podobají či 

odlišují, bude předmětem mého zkoumání. Na první pohled nejmarkantnější rozdíl 

je již v tom, že francouzská verze si stále od počátku své existence drží týdenní 

periodicitu (jako jediná verze ELLE na světě), zatímco česká i ostatní světové

redakce vydávají pouze měsíčník. A to i přesto, že jednotlivá francouzská i česká 

vydání mají srovnatelný počet stran. Tento fakt dále rozebírám v kapitole 4. 

Metody výzkumu.

K výzkumu samotnému jsem se rozhodla poté, co jsem prostým sledováním 

a pročítáním obou mutací dospěla k rozdílným osobním dojmům. Na první pohled 

se zdá, že francouzská redakce o něco více sleduje aktuální dění ve společnosti, 

zatímco česká redakce jako by byla „uzavřená“ v bublině luxusu a krásných věcí, 

oproštěná od většiny problémů snad kromě těch, které se týkají fungování 

osobních vztahů.
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Při zkoumání jsem vyšla z teze, která vyplynula při pohledu na hodnocení 

francouzského a českého vydavatelství „své vlastní“ ELLE na webových stránkách 

nakladatelství. Zabývá se francouzská ELLE skutečně něčím trochu odlišným než 

česká ELLE? Opravdu řeší francouzská ELLE trochu jiná témata?

Jsem si vědoma skutečnosti, že toto téma by se dalo zpracovat v daleko 

obsáhlejší práci, než je předkládaný text. Nicméně vzhledem k obsahovým i 

časovým omezením, která se pojí se zpracováním bakalářské práce, jsem se 

rozhodla nyní sledovat a porovnat pouze základní grafickou a obsahovou podobu 

magazínu ELLE v České a Francouzské republice pomocí komparativní obsahové 

analýzy. Nicméně velmi ráda bych se k tomuto tématu vrátila v rámci své

diplomové práce v navazujícím magisterském programu a podrobněji a hlouběji ho 

rozpracovala.

Pro tuto práci jsem využila příležitosti semestrálního studijního pobytu na 

univerzitě ve Francii, kde jsem měla možnost nalézt vhodné zdroje v tamních

knihovnách. 

1. MÉDIA

Výraz médium pochází z latiny a znamená „zprostředkující činitel“. V naší 

práci se logicky zaměříme na médium komunikační, které se věnuje projevům 

sociální komunikace (Jirák, J. Köpplová, B. 2003).

Odborná literatura uvádí různá kritéria pro teoretické rozdělení médií. Jirák 

a Köpplová (2003) jej rozdělují z historického pohledu na dvě základní skupiny na 

primární a sekundární komunikační média. Mezi média primární zařazujeme 

verbální i neverbální komunikaci, tj. kódy, které při komunikaci využíváme. 
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Nicméně „s rozvojem lidské společnosti a civilizace rostla potřeba přenášet sdělení 

na větší vzdálenost, nabídnout je v co nejkratším čase co největšímu počtu lidí a 

zaznamenávat je tak, aby vydržela co nejdéle“ (Jirák, Köpplová, 2003). Mezi 

sekundární média tedy počítáme prostředky snažící se o záznam a přenos sdělení. 

Byly to nejprve obrázky a písmo. Později je to tisk a nejrůznější prostředky 

mechanického, analogového či digitálního nahrávání, stejně jako prostředky 

zajišťující spojení a signalizaci. Nakonec se tato tendence vyvinula až k přenosové a 

vysílací technice a počítačové komunikační síti (Jirák, J., Köpplová, B. 2003).

2. ČASOPISY

Časopisy jsou tedy sekundárním typem komunikačních prostředků. Jsou 

charakterizovány jako tiskoviny určené širokým masám a vydávané ve vysokých 

nákladech. Jako takové jsou součástí celospolečenské komunikace, protože jsou 

potenciálně dostupné všem (Jirák, J., Köpplová, B. 2007). Jejich primárním kódem 

je přirozený jazyk, který je doplněn o vizuální materiál.

Nejprve je třeba definovat samotný pojem časopis. Velmi širokou definici 

uvádí Encyklopedie praktické žurnalistiky (Halada, J., Osvaldová, B. 2002) která říká, 

že časopis je „tiskovina vycházející pravidelně, v určitém místě, která má nejméně 

půlroční a nejvíce jednotýdenní periodicitu. Od deníku se liší menší aktuálností, 

větší podrobností probíraných témat a grafickou úpravou. Svou strukturou, 

stavbou textů i celkovým zaměřením je určena vyhraněnému okruhu čtenářů, 

který je již zpravodajsky informován a hledá detailnější nebo specializované údaje,

přičemž nejmasovější náklady mají týdeníky a čtrnáctideníky. Do odborné 

časopisecké produkce spadají i vědecké časopisy a bulletiny s čtvrtletní až půlroční 
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dobou vycházení. Časopisy lze rozlišovat podle nákladu1 (masové/ malonákladové),

podle zaměření na věk (dětské, pro mládež atd.), podle zájmů (auto, moto, hudba,

zahrada apod.), podle pohlaví (časopisy pro ženy, pro muže), podle odbornosti

(lékařské aj.), podle obsahu a zaměření na segment publika (rodinné,

popularizační, odborné). S rozvojem CD ROMu a internetu nemusí už být časopis

pouze v papírové, ale také v samostatné elektronické podobě“ (Halada, J.

Osvaldová, B. 2002).

Kadlecová (2006) ještě například časopisy na českém mediálním trhu dělí

navíc podle periodicity (týdeník, měsíčník apod.) a ceny (např. exkluzivní 

magazíny).

Köpplová dále v knize 10 let v českých médiích (2005) rozděluje časopisy do 

dvou skupin, a to na časopisy menšinové (obracejí se na vybrané existující skupiny 

čtenářů s nějak vyhraněnými zájmy nebo postoji, tj. např. časopisy kulturní či 

společenskovědní); a masové (jejichž hlavním posláním je generovat zisk tím, že 

utvářejí nejrůznější čtenářské skupiny definované vybranými sociodemografický mi 

charakteristikami a životním stylem, a ty pak nabízejí konkrétním inzerentům).

2.2 ŽENSKÉ ČASOPISY

Tisk specializovaný na ženské publikum se začal na trhu ve větším měřítku 

objevovat ve druhé polovině 19. století.2 Psal o vzdělání, kultuře a předával

                                                       
1

Náklad časopisu je celkový počet všech vytištěných výtisků jednoho vydání. Do nákladu se zahrnují 
i volné výtisky pro vydavatele, autorské výtisky, povinné výtisky, recenzní, reklamní a další. (Halada, 
Osvaldová. 2002)

2 V tomto období se objevily dva nejzásadnější módní magazíny. Roku 1867 vyšlo první číslo prvního 
amerického módního magazínu Harper's Bazaar a až roku 1892 Vogue, taktéž v Americe. V Evropě 
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praktické rady do všedního života. Největší boom však časopisy pro ženy 

zaznamenaly v meziválečném období. Doprovázely vznik kosmetického průmyslu, 

ale mimo líčení se zabývaly také módou a odíváním či domácností. Například ve 

Francii byl roku 1937 založen čtrnáctideník Marie-Claire, jenž znamenal malou 

revoluci v péči o vizáž: „Je levný, zaměřuje se na širokou veřejnost a rezolutně se 

hlásí k modernosti“ (Lipovetsky, G. 2000). Tlachová (2008) se domnívá, že hlavní 

síla ženských časopisů tkví v tom, že přinesly mýtus krásy a péče o tělo skutečně do 

každé domácnosti. Každodenní starost o vzhled přestala být výsadou „lepší 

společnosti“, ale stala se běžnou součástí života téměř každé ženy. Tedy, „ženské 

časopisy definují normy, dávají tvar ženské soudržnosti a upevňují sdílenou kulturu 

založenou na důležitosti pohlaví“ (McQuail, D. 1999).

Edgar Morin (1962) definuje masovou kulturu, do které řadí právě ženský 

tisk, třemi body: schopností generovat vysoké obraty, mediatizací právě tak 

mocnou jako perfektně zacílenou a řízenou konzumací. Vincent Soulier (2008) 

potvrzuje, že tak tomu bezpochyby je, nicméně upozorňuje na to, že se také jedná 

o geniální umělecké propojení elitismu a populární kultury, lehkovážnosti a 

angažovanosti. Soulier (2008) do kategorie ženský tisk počítá jednoduše magazíny, 

které mají alespoň dvě třetiny čtenářů z řad žen. Tudíž jsou to nejen obecně 

zaměřené ženské magazíny (ve Francii jsou to zejména ELLE, Marie Claire, Femme 

Actuelle), ale i magazíny specifičtěji zaměřené (zahrada a dekorace, vaření, o 

rodině, psychologii). Nicméně také vyzývá k jisté obezřetnosti vůči tomuto 

specifickému typu tisku: „Ženský tisk, ač mnohými opovrhovaný, považovaný za 

podřadný žánr, je velice zajímavé sledovat a to zejména v kontextu historicko-

společenského vývoje ve Francii. Někteří tamní odborníci mluví o tom, že je v 

dnešní době mocnější, než kdy byl. A to zejména proto, že se v rámci procesu 

globalizace dostává do nejrůznějších koutů světa. Přispěl také zcela jistě ke 

vzrůstající ženské síle v naší západní společnosti“ (Soulier, V. 2008).

                                                                                                                                                          
se začaly objevovat od roku 1920. Kromě toho již například Gustave Flaubert v polovině 19. století 
napsal, že jeho románová hrdinka paní Bovaryová měla zálibu ve sledování módních magazínů.
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Stále častěji se také mluví o samostatném fenoménu z poslední doby, tedy 

o internetových stránkách pro ženy, kam spadají nejen weby přidružené 

k magazínům (například ELLE.fr), ale také některé blogy. „Tyto weby již nejsou z 

Gutenbergova světa, ale naopak jsou jeho prodlouženou rukou, které nám 

pomáhají chápat svět ženských magazínů“ (Fogel, J.-F., Patino, B. 2005.) A to mimo 

jiné proto, že zejména právě internetové blogy jsou schopny na nastalou situaci

reagovat takřka okamžitě (Soulier, V. 2008).

2.2.1 ŽENSKÉ ČASOPISY V NOVODOBÉM ČESKÉM PROSTŘEDÍ

Po roce 1989 se český mediální trh nejen s ženskými časopisy změnil spolu 

s tím, jak se otevřel světu. „Typologie časopisů existující před rokem 1989, pro níž 

bylo typické, že pro jednotlivé čtenářské skupiny určené především věkem, 

popřípadě pohlavím či zájmy byl v nabídce zpravidla jeden titul, se zcela zásadně 

proměnila. Mezi určující rysy této proměny patřilo doplnění nabídky o nové tituly, 

které buď v dosavadní nabídce nebyly zastoupeny jako kategorie (například

časopisy zpravodajského typu Týden), nebo měly představovat konkurenci k 

nabídce stávající (např. společenský časopis Respekt). Dále došlo k reformě 

stávající titulů, které byly v předlistopadové éře oblíbené (např. Vlasta, Květy, 

Mladý svět, ABC), a pokusu o jejich adaptaci na nově vzniklé tržní poměry, v nichž

hlavní tón začalo udávat chování velkých vydavatelských domů“ (Köpplová, B.

2005).

Köpplová (2005) dále vysvětluje, že „hlavní proměnu představovalo 

vytvoření nové vlastnické struktury a vstup zahraničních vlastníků na český 

časopisecký trh a s tím související uvedení počeštělých, lokalizovaných verzí 

zahraničních titulů.“ O něco později 3 tu tak přibyly verze časopisů, jako je právě

např. ELLE nebo Cosmopolitan. Jejich úspěch podle Köpplové nebyl tolik 

                                                       
3 Elle je poprvé vydaná v r. 1994. Okolnostem vydání tohoto magazínu se budu podrobněji věnovat 
v dalších kapitolách.
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v obsahové inovaci, jako spíše orientace na oblasti, které byly před rokem 1990 

záměrně potlačovány4 (Köpplová, B. 2005).

Výraznou změnou také prošel samotný způsob zpracování obsahu časopisů. 

Ustavila se v podstatě nová „časopisecká kultura“, která se vyznačuje vizualizací5

obsahu a nápadnou trivializací obsahů i jazyka (tj. podle autorky vzrůstající 

tendence tvorby stále kratších textů a jejich současná obsahová simplifikace), větší 

nápadností grafické úpravy i průnikem produktů public relations6 do mediálních 

obsahů (Köpplová, B. 2005).

2.2.2 ŽENSKÉ ČASOPISY DNES

Do kategorie ženských periodik se v dnešní době zařazují články o rodině, 

péči o děti, partnerských vztazích, zdraví, vaření, bydlení, módě, kosmetice, ale 

také sexu. Tyto časopisy slouží k zábavě ve volném čase, a tak bývají jejich součástí 

příběhy ze života, fejetony, horoskopy či poradní rubriky. Důležitý je důraz na 

komunikaci mezi redakcí a čtenářkami, protože ženské časopisy fungují jako chytrá 

kamarádka, která vždy ví, jak nejlépe poradit (Kadlecová, K. 2006). Pro ilustraci je 

v tomto ohledu zajímavý postřeh, který komentuje kontrast mezi výhradně 

mužskými a ženskými časopisy. „Zatímco mužské magazíny navíc utvrzují čtenáře 

v tom, že on ví vše nejlépe, ženské časopisy skrytě i otevřeně radí. Dále na rozdíl od 

časopisů pro muže ty ženské téměř neobsahují články o politice, internetu, 

technice, počítačových hrách, extrémních sportech, apod.“ (Kadlecová, K. 2006).

                                                       
4

Podle autorky se jednalo vesměs o zjednodušené a stereotypizované předvádění nejrůznějších 
podob lidské intimity od problémů dospívání přes krize manželské po životní styly a jejich realizaci 
(pochopitelně nákupem „správných“ služeb či „vhodného“ zboží).

5 Vizualizací Köpplová (2005) rozumí hojné využívání obrazových a grafických výrazových 
prostředků.

6
Vztahy s veřejností
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Unie vydavatelů7 ve svých ročenkách zabývajících se českým mediálním

prostředím udává v kategorii „Časopisy cílené na ženy“ ještě podkategorii tzv.

časopisů životního stylu (tzv. lifestylové)8 pro ženy. Do první skupiny spadají 

časopisy jako např. Chvilka pro tebe, Blesk pro ženy a Vlasta. Mezi lifestylové

magazíny patří např. Glanc, Marianne, Cosmopolitan a ELLE. Vedle lifestylových 

magazínů se dále řadí ještě skupina tzv. exkluzivních časopisů, o kterých pojednává 

další kapitola.

2.3 EXKLUZIVNÍ ČASOPIS

        

Měsíčník ELLE spadá do skupiny exkluzivních měsíčníků věnujících se 

životnímu stylu. Pod pojmem „exkluzivní časopis“ označujeme „měsíčník, 

dvouměsíčník či čtvrtletník s nadprůměrnou cenou, s více než 100 stranami a 

formátem minimálně A4 - i když existují výjimky v tzv. glamour formátu, který je 

menší (Kadlecová, K. 2006).

V těchto časopisech tvoří alespoň čtvrtinu obsahu inzerce a nejméně 

polovinu celkové plochy zaujímají fotografie, o jeho „exkluzivitě“ vypovídá i 

                                                       
7

Unie vydavatelů sdružuje až na jednu výjimku všechny vydavatele celostátních a regionálních 
deníků a výraznou většinu rozhodujících vydavatelů časopisů v ČR. Periodicky vydává souhrny o 
svých členech. Více informací www.uvdt.cz

8 Tj. zabývající se kategoriemi spojenými s životním stylem jedince, tzn. zdraví a krása, volný čas, 
móda, cestování, kultura. 
Poprvé se pojem životní styl objevil v práci psychiatra Alfreda Adlera v padesátých letech 20. století. 
Označuje základní sebepojetí, životní cíl a pohled na svět. Svým stylem jedinec interpretuje různé 
společenské situace a reaguje na ně. (Plháková, A. 2006) Laicky řečeno, lifestyle je soubor všeho, co 
člověk dělá, čím se baví, ale zároveň i jeho vlastní koncept toho, jak se sám vidí a hodnotí a toho, 
kam směřuje do budoucna. Lifestylový ženský magazín je tedy úžeji a konkrétněji zaměřený 
magazín pro ženy.
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personální složení redakce9. Většina takových magazínů je tištěna na kvalitním, 

nejlépe lesklém křídovém papíře.

Exkluzivní časopisy vzbuzují dojem nadstandardu rovněž zbožím a životním 

stylem, o nichž referují a které jsou inzerovány. Vzbuzují zdání časopisů pro tzv. 

vyšší třídu (Kadlecová, K. 2006).

Unie vydavatelů10 udává, že současná cena magazínu ELLE v jejím běžném

výtisku v ČR je 99,90 Kč. Cena malého prázdninového „glamour“ výtisku je 69,90

Kč.

Co se týká ostatních srovnatelných tzv. exkluzivních ženských časopisů, např. 

Marianne stojí 79,90 Kč, Marie Claire 89,90 Kč a Cosmopolitan 99,90 Kč. 

Pro představu ceny za jeden výtisk11 u těchto časopisů je můžeme srovnat se 

společenskými týdeníky, jako jsou Reflex (40 Kč/výtisk), Respekt (42 Kč/výtisk) 

nebo Týden (30 Kč/výtisk). Pro relevanci srovnání je ovšem nutné tuto cenu 

vynásobit čtyřmi, abychom dostali celkový měsíční výdaj. Poté se dostaneme na 

částku 160 Kč měsíčně za Reflex, za Respekt utratíme 168 Kč měsíčně a za Týden

120 Kč měsíčně.

Největší cenový rozdíl ovšem můžeme pozorovat ve srovnání tzv. 

exkluzivních magazínů a některých dalších oblíbených ženských magazínů. 

Například časopis Katka stojí v týdenním výtisku 12 Kč (tj. 48 Kč/měsíc), Svět ženy

vychází jednou měsíčně a stojí 14 Kč.

                                                       
9

Známé osobnosti často a pravidelně přispívají do rubrik nebo píší své „deníčky“; např. Aňa 
Geislerová je pravidelným přispěvatelem na poslední stránku Elle, kde popisuje své aktuální 
prožitky. Její články jsou navíc doplněny o ilustrace její sestry. V jubilejní rok 2014, kdy česká ELLE
slavila 20 let od založení, si k sobě šéfredaktorka např. dokonce přizvala Daru Rolins, která 
“šéfovala“ srpnovému vydání a objevila se i na obálce. Dále s redakcí pravidelně spolupracují přední 
čeští módní fotografové (R. Vano) a stylisté, blogeři (Cup of style), ale i novináři (J. Cieglerová, MF 
Dnes) nebo třeba kuchaři (D. Pecháčková). 

10 http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/clenove_jejich_tituly?titul-detail=596

11
Tj. ceny na běžném novinovém stánku.
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Jako většina tištěných periodik, exkluzivní magazíny těží z již výše zmíněné 

inzerce. Jejich výhoda pro inzerenty spočívá v tom, že díky vymezenému zaměření 

časopisu je snadné reklamu dobře zacílit. Redakce a inzerenti pak žijí v ideální 

symbióze. Např. v těchto časopisech pro ženy, které baží po kráse vyobrazených 

modelek, je jejich pocitu nedokonalosti rychle nabídnuto řešení v podobě reklamy 

na kosmetické přípravky. Příznačné je, že tato reklama nemusí být nutně oddělena 

od obsahu; v rámci PR článků nebo tzv. advertorialů se propagace výrobku dostane 

i do textu upraveném ve stejném formátu jako je pro časopis obvyklé. Tím se 

reklama stává obzvlášť účinnou (Rosová, D. 2014).

Současnou závislost časopisů na reklamě a inzerentech popisuje Köpplová 

(2005) jako téměř fatální. Podle ní je nemožné, aby se tato skutečnost neodrazila i 

na obsahu12. 

3. ČÍM JE ELLE?

Magazín ELLE se pyšní titulem „Nejprodávanější módní časopis na světě“.

V současnosti ELLE vychází ve 45 verzích po celém světě a čtou ho miliony žen. 

Téměř každá redakce má také svou internetovou verzi. ELLE je vydávána ve více 

než polovině evropských zemí, na americkém kontinentě, v Austrálii, na Středním 

východě a dokonce i v asijských zemích (Čína, Vietnam, Indonésie, Indie, Korea, 

Japonsko, Thajsko, atd.). Naopak v Africe se ELLE vydává pouze v jediné zemi, a to 

v Jihoafrické republice (Colombani, M.-F., Fitoussi, M. 2005).

                                                       
12

„Jen málokterý list si dovolí psát o nevlídných letuškách a špatné obsluze určité letecké 
společnosti, když právě tato společnost v daném časopise svými inzeráty měsíčně láká čtenáře na 
dovolenou do vysněných krajin. Časopisecké tituly určené široké veřejnosti oslovují své čtenáře 
téměř výhradně v době jejich volného času a tituly s nejvyššími náklady a největšími příjmy z 
inzerce jsou ty, které se pohybují v oblasti časopisů pro volný čas, hobby, programových časopisů, 
časopisů pro ženy.“ (Köpplová, 2005)



16

3.1 ELLE VE FRANCII

Magazín ELLE vznikl ve Francii v roce 1945 z iniciativy mladé Hélène Gordon 

Lazareff a jejího manžela Pierra Lazareffa. „Cílem bylo vytvořit konkurenci pro 

stávající francouzské ženské časopisy jako např. Vogue“ (Bonnet, P. 1995). „ELLE

bude časopis, který probouzí touhu,“ prohlásila Hélène Lazareff, když na trh 21. 

listopadu 1945 uváděla první číslo magazínu o pouhých dvaceti čtyřech stranách v 

nákladu 110 tisíc (Šťastná, B. 2014).

„Za účelem vzniku časopisu byla také založena vydavatelská společnost 

France Editions et Publications. Jeden výtisk prvního čísla stál 15 franků. Françoise 

Giroud, šéfredaktorka časopisu ELLE z let 1946 až 1953 v čísle z 20. listopadu 1995 

při příležitosti padesátého výročí časopisu uvedla, že se ELLE po svém vzniku od 

ostatních magazínů odlišoval poněkud ironickým tónem vůči mužům a především 

jistou svobodou myslí“ (Bonnet, P. 1995).

Doba, kdy bylo vydáno první číslo, nebyla nijak jednoduchá. „Francie byla 

zpustošená válkou, potraviny byly na příděl a nosily se boty s dřevěnými 

podrážkami. Na první pohled ne zrovna nejlepší doba pro barevný časopis plný 

luxusní módy. Ale Hélène Lazareff pochopila, že právě v této době víc než kdy jindy 

potřebují krásu, touhu a sny“ (Šťastná, B. 2014). ELLE byl navíc vůbec prvním 

evropským časopisem, který měl na obálce barevnou fotografii. 

Rosová (2014) uvádí, že již v roce 1960 měl časopis 800 tisíc čtenářů. Na 

konci 60. let časopis nejčastěji vyhledávaly převážně Pařížanky a zámožné ženy. 

Tehdy se také do povědomí dostávalo feministické hnutí bojující za práva žen v 

oblasti antikoncepce, potratů či pracovních míst dosud zastupovaných výhradně 

muži. Časopis ELLE se do hnutí aktivně zapojil a své čtenářky i nadále nepřestával 

podporovat (Bonnet, P. 1995). ELLE se navíc dodnes prohlašuje za jakousi kroniku 

moderní historie aktivní ženy bojující za svá práva a nezávislost. „V roce 1945 ženy 

vyšly z války s nadějí v nový život a v kapse vítězný los: právo hlasovat. Bude k 

tomu potřeba další léta, bitvy, či několik vlád, než můžou volně nakládat se svým 
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tělem, se svou šekovou knížkou, s právem na práci v rámci rovnosti lidí. Všechno se

změnilo. A nakonec, není ta historie vyprávěná ELLE historií příslibu?“ (Colombani,

M.-F., Fitoussi, M. 2005)

ELLE má podle mnohých svou pevnou pozici ve vývoji Francouzské 

společnosti13. Kromě již zmíněných příkladů vlivu v celospolečenském kontextu, 

ELLE také objevila i řadu nových talentů. Jako když na konci 40. let dvacátého

století na nádraží potkala Hélène Lazareff špatně oblečenou drobnou brunetku, 

které nabídla udělat jí pár fotek. A tak se v osmnácti letech Brigitte Bardot stala 

senzací magazínu. ELLE Bardot objevila ještě před tím, než natočila jediný film. 

Podobně ELLE zapůsobila v kariéře několika dalších žen, například herečky Sophie 

Marceau. Koneckonců, byla to právě první šéfredaktorka Elle Françoise Giroud, 

která dala náplň pojmu „Nouvelle vague“ („Nová vlna“). Ten označuje novou 

generaci mladých herců ve Francii, která v tamní kinematografii způsobila závratný 

rozvoj (Soulier, V. 2008).

V roce 1981 se magazínu ujalo nakladatelství Hachette, do jehož čela se 

tehdy postavili Jean-Luc Lagardère a Daniel Filipacchi. Ti v průběhu 80. let 

expandovali do zahraničí. První zemí, kde byla vytvořena zahraniční edice časopisu 

ELLE, byly Spojené státy americké. Do roku 1995 se časopis rozšířil do pětadvaceti 

zemí, v nichž se dohromady prodalo na pět milionů kopií (Bonnet, P. 1995). 

Dnes francouzskou ELLE vydává Hachette Filipacchi Associés, kterou vlastní 

skupina Lagardère Active. Francie je jediná země, kde časopis od začátku vychází 

každý týden (v ostatních případech se jedná o měsíčník). I přesto si udržuje 

vysokou čtenost. Z posledních dostupných dat na OJD14 (2014) lze vidět, že celkem 

se za dvanáctiměsíční období let 2013-2014 prodalo 18 232 230 výtisků 

francouzské mutace ELLE.

Během října 2013 až září 2014 se ve Francii v průměru prodalo 350 620 

vydání měsíčně. Nejvíce jich bylo v prosinci 2013 (389 786) a nejméně naopak 

                                                       
13 Viz citace Soulier (2008) v kapitole 2.2.

14
OJD je francouzská obdoba české Unie vydavatelů, která sbírá statistické údaje o tisku ve Francii.
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v září 2014 (324 815). Nicméně z ostatních grafů na stránkách OJD můžeme dále 

vyčíst, že se tam počet prodaných výtisků v meziročním období let 2013 a 2014 

snížil přibližně o osm procent a tato tendence nepatrně pokračuje (OJD, 2014).

Nejvíce výtisků se pravidelně prodá přímo v trafice, nicméně počet výtisků 

prodaných v předplatném je přibližně srovnatelný. Zhruba pětina prodaných 

výtisků je čtenářům doručena přímo domů. Pouze bezmála dvě procenta 

z celkového počtu prodaných výtisků jsou v elektronické verzi (OJD, 2014).

V oficiálním průzkumu čtenosti se zjistilo, že v roce 2014 měl magazín na 

francouzském území cca 2 100 000 čtenářů, z nichž zhruba 75% procent tvořily

ženy, 20% muži.15 Ve stejném výzkumu se také uvádí, že zhruba třetina čtenářek 

jsou ženy v domácnosti a dvě třetiny tvoří ženy žijící ve městech. Průměrný věk 

čtenářů časopisu se pohybuje okolo 35 let, přičemž nejčastěji jsou to odběratelé od 

18 do 49 let věku, z nichž 40 % žijí sami (AudiPresse ONE, 2014).

„Ve Francii se cena ELLE pohybuje podle počtu stran od 2,00 do 2,20 EUR 

(ve formátu 220 x 285 mm). Jeho cena na jeden výtisk spíše průměrná, ačkoli je 

třeba brát v potaz, že ELLE ve Francii vychází týdně na rozdíl od jiných 

francouzských časopisů pro ženy, které mohou být dražší, ale mají delší periodicitu. 

Pro srovnání: týdeník Closer (1,50 EUR), týdeník Grazia (1,70 EUR), měsíčník Modes 

et Travaux (2,20 EUR), měsíčník Top Santé (2,80 EUR), měsíčník Pleine Vie (3,50 

EUR), Vital (3,50 EUR, vychází 6x ročně)“ (Rosová, D. 2014).

3.2 ELLE V ČESKÉ REPUBLICE

Do České republiky se ELLE dostala po Sametové revoluci; první číslo 

měsíčníku zde vyšlo v dubnu 1994. „Na obálce měla Danielu Peštovou, řešila Micka 

Jaggera, co je sexy a trendy v první půlce 90. let“ (Cvachová, M. 2012).

V současnosti má ve své kompetenci redakce tištěné podoby i své webové stránky 

ELLE.cz. 

                                                       
15 Zajímavý je také údaj, že 33% všech francouzských čtenářů Elle se hlásí k opačné sexuální 
orientaci. Tento údaj česká Unie vydavatelů nezveřejňuje.
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Magazín získal dvakrát cenu za Nejlepší časopis roku v kategorii Tituly o 

životním stylu, a to v letech 2004 a 2007 (uvdt.cz).

Podle údajů Unie vydavatelů z října 201416 (Unie vydavatelů – grafy, 2015) 

o počtu nákladů jednotlivých českých ženských časopisů z kategorie o životním 

stylu je ELLE na čtvrtém místě se svými 44 163 výtisky. Před ním skončila Marianne

(50 861 výtisků), Glanc (66 819 výtisků) a konečně Svět ženy s největším nákladem, 

který ELLE v počtu výtisků převyšuje více než dvakrát (108 705 výtisků). Naopak 

časopisy, které jsou s ELLE nejlépe porovnatelné, co se týká obsahu, tedy

Cosmopolitan a Harper’s Bazaar, se prodaly jen po 29 412 a 19 656 výtiscích. 

Pro ilustraci se podívejme ještě na čísla prodejnosti týkající se ELLE. V 

období mezi říjnem roku 2013 a říjnem 2014 se prodalo celkem 578 565 výtisků. 

Nejméně jich bylo v březnu 2014, kdy se jich z trafik prodalo jen 34 208 a naopak

nejvíce jich bylo prodaných za červenec 2014 v počtu 61 536. V průměru tedy 

v tomto ročním úseku Burda media 2000 prodalo 44 505 výtisků za měsíc. 

Nicméně pokud srovnáme čísla reálného prodeje a odhad čtenosti na 

vydání, zjistíme, že se tato čísla velice liší. Čtenost periodicky odhaduje Media 

projekt (Unie vydavatelů – odhad čtenosti, 2014), který je realizován společnostmi 

STEM/MARK a MEDIAN, kteří své výsledky zveřejňují prostřednictvím Unie

vydavatelů.  V období II. a III. kvartálu roku 2014 bylo takto dotazováno celkem 

12 681 náhodně vybraných respondentů z celé České republiky. Průzkum odhadl, 

že ELLE četlo v tomto období přibližně 152 000 čtenářů, což je více než tři čtenáři 

na jeden výtisk. „Tato situace může být dána také tím, že ELLE je jako časopis 

s velmi dlouhou tradicí více odebírán knihovnami“ (Kadlecová, K. 2006). Jde tedy 

po Světě ženy, Ženě a život a Marianne o čtvrtý nejčtenější magazín na českém 

trhu. Pro lepší představu, odhad čtenosti magazínů Svět ženy a Žena a život byl ve 

                                                       
16 Data statistik a odhadů z roku 2014 uvádím vzhledem k tomu, že předmětem výzkumu jsou 
vydání ELLE právě z tohoto roku.
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sledovaných dvou kvartálech roku 2014 shodný – 362 000 čtenářů. V pořadí třetí 

nejčtenější magazín pro ženy byla Marianne, která ale má již o více než polovinu 

čtenářů méně (174 000 čtenářů). Obsahově srovnatelné s ELLE, již dříve zmíněné 

Cosmopolitan a Harper’s Bazaar, mají podle odhadů 127 000 a 56 000 čtenářů.

Vydavatelství magazínu ELLE na svých webových stránkách definuje svou 

cílovou skupinu čtenářek jako „finančně zajištěné ženy ve věku 20–35 let, které 

jsou svobodné, vzdělané a ambiciózní“ (Burda International, 2015).

ELLE je v České republice vydávána nakladatelstvím Burda MEDIA 2000, 

která patří pod společnost Burda International. Ta se stala v červnu 2011 

stoprocentním vlastníkem bývalé společnosti Hachette Filipacchi 2000. Počátkem 

července roku 2014 došlo k fúzi společností Burda Praha a Burda MEDIA 2000. 

Hachette Filipacchi 2000 se následně transformovalo na BURDA Media 2000 a tato 

společnost pokračovala ve vydávání lifestylových titulů ELLE, Marianne, Maxim, 

Apetit a Marianne Bydlení (Burda International, 2015).

ELLE patří do skupiny tak zvaných reset časopisů, musí tedy dodržovat licenční 

podmínky.17

3.3 PŘEDBĚŽNÉ SROVNÁNÍ OBOU JAZYKOVÝCH MUTACÍ ELLE

Oproti české verzi ELLE se ta francouzská už na první pohled zdá o něco 

angažovanější18 či aktivnější. To lze soudit již z odlišného popisu na webových 

stránkách jednotlivých vydavatelství. Na stránkách toho francouzského se uvádí: 

„Od svého založení je ELLE značkou v pohybu, která se angažuje a vzbuzuje reakce. 

                                                       
17

Reset magazíny jsou „časopisy zahraničního původu vydávané v českých mutacích na základě 
udělení licence nebo v dceřiných společnostech.“ (Osvaldová, Halada, 2002)

18
Adjektivum ‚angažovaný‘ chápu pro potřeby své práce podle jazykové příručky ÚJČ AV ČR (2015), 

jak uvádí ve Slovníku spisovného jazyka českého: ten, který má aktivní přístup k aktuálním 
problémům nebo zabývající se problémy současného života. Bližší specifikací tvrzení se budu 
věnovat ve výzkumné části této práce.
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ELLE inspiruje, otevírá mysl a vzbuzuje touhu. Každý týden zachycuje atmosféru 

doby, dává jí smysl. Definuje a zosobňuje ženskou modernitu. Ženskost 

zhodnocena experty na módu a krásu a okem fotografů, kteří znamenají styl ELLE: 

odvaha, energie, kreativita, výběrovost, vzhled“ (Lagardère Publicité, 2015).

Vytváří jakousi představu či myšlenku spojenectví na základě ženskosti v bitvě za 

svá práva a sebeprosazení. „Je to jednoznačně tahle tajemná alchymie, tajemství 

spojení, které nás spojuje s našimi čtenářkami a které se přenáší z matek na dcery: 

podporovat touhu, brát naše sny vážně, pokračovat v přesvědčení že to nejlepší je 

vždy možné, nechat na realitu zavát optimismus. Nikdy se nevzdávat, i když to je 

nepříjemné. To je to, co dává ženám jejich houpavou chůzi: tento krok, který je 

mezi snem a realitou, s jejich aspiracemi, které je táhnou do výšin: deset 

centimetrů vysoké podpatky, které ženám pomáhají vidět svět z jiné perspektivy. 

Je to vratké a občas se to i zvrtne, ale takový je život. Těkavá esence ELLE, její 

vratká rovnováha a její protichůdnost, její kult paradoxu. Tohle všechno je naše 

historie. Ale také Vaše. A také všech našich 25 milionů čtenářek po celém světě“ 

(Colombani, M.-F., Fitoussi, M. 2005).

Zatímco na webových stránkách vydavatele české ELLE je magazín v sekci 

pro čtenáře a čtenářky charakterizován takto: „ELLE je mezinárodní časopis určený 

sofistikovaným, nezávislým ženám se silně vyvinutým citem pro vlastní životní styl. 

Čtenářkám pravidelně představuje nejnovější módní trendy z ulic i z přehlídek“

(Burda International, 2015). Dále v sekci pro inzerenty zaujímá ještě suverénnější

přístup, když se popisuje slovy jako „Komplexní průvodce životním stylem, (…) 

nepostradatelným kompasem ve světě módy. ELLE je časopis, který mluví se 

čtenářkami prostřednictvím obrazů. Silně tak ovlivňuje jejich módní styl, kreativitu, 

vizuální cítění – celý jejich životní styl i nákupní chování. Nechybí v něm nic: móda, 

kosmetika, osobnosti, cestování, design a technologie“ (Burda International -

inzerce, 2015).

Na stejných webových stránkách se dále uvádí, že jde o druhý nejčtenější a 

druhý nejprodávanější lifestylový časopis pro ženy na českém trhu. Nicméně Unie 
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vydavatelů v posledním dostupném průzkumu jasně udává, že ELLE je v obou 

případech až na čtvrtém místě, jak jsem rozepsala již v kapitole 3.2. 

Již z výše zmíněných popisů tedy opravdu můžeme pozorovat rozdíly ve 

filosofii obou jazykových verzí. V Čechách se sám magazín označuje spíše jako

„průvodce“ nebo „kompas“ pro ženu, která chce být tzv. in a které stačí, aby se 

nechala vést směrem, který diktuje redakce společně se svými inzerenty. 

Francouzi jsou oproti tomu vyzývány k jisté aktivitě, která je podpořená 

ELLE.  Zatímco česká ELLE se prezentuje jako svým způsobem nadřazený rádce, 

francouzská ELLE je ve vztahu ke svým čtenářkám do určité míry rovnocenný 

partner, který ženy sice vede určitým směrem, nicméně je vede také především 

k reflexi. Z francouzského tvrzení se navíc může zdát, že záběr jejich časopisu je 

koncipován šířeji než v případě české edice.

4. METODY VÝZKUMU

Co se týče výzkumů médií, můžeme rozlišovat jejich dva typy: „(a) výzkumy 

sledující postavení jednoho tématu z hlediska vývojové perspektivy; (b) výzkum 

zkoumající celou agendu média nebo více médií, kdy je účelem popsat tematickou 

skladbu celého mediálního produktu. Toto využití výzkumu tematické agendy 

umožňuje komplexní popis vybraných médií z hlediska tematické struktury, popis 

jejich tematického vývoje ve zvoleném časovém horizontu, nebo také srovnání 

tematické struktury určitého typu médií v různých zemích“ (Trampota, T.

Vojtěchovská, M. 2010). Výstupem takového typu výzkumu jsou data, kolik 

prostoru bylo věnováno kterému tématu, případně srovnání několika médií mezi 

sebou. V této práci využijeme pro srovnání témat obou jazykových verzí poznatků 

druhého typu výzkumu (b), kde budu zkoumat právě celá jednotlivá vydání a 

následně porovnávat obě jazykové mutace. 
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Součástí této práce je realizace kvantitativní obsahové analýzy. Jedná se o 

„kvantitativní výzkumnou metodu pro systematický a intersubjektivně ověřitelný 

popis komunikačních obsahů, vycházející z vědecky podloženého kladení otázek.

Jejím výsledkem a cílem je kvantitativní popis mediovaných obsahů“ (Schulz, W., H. 

Scherer, L. Hagen, I. Reifová, J. Končelík, 2004). Při realizaci kvantitativních 

výzkumů je vzhledem k jejich povaze třeba počítat s jistým zkreslením výsledků, 

neboť jsme nuceni posuzovat zredukovaný vzorek a nikoli celou realitu. Při práci je 

proto třeba dodržovat určité podmínky. Tak, jak říká definice v začátku odstavce, je 

třeba pracovat systematicky, tj. všechny mediální obsahy zpracovat stejným 

způsobem. Intersubjektivně ověřitelný pak znamená, že všichni ostatní by měli být 

schopni při aplikaci našich výzkumných metod reprodukovat naše výsledky. Je-li 

splněna podmínka systematičnosti, pak je možné prověřit validitu a reliabilitu19

našeho metodického přístupu (Schulz, W., H. Scherer, L. Hagen, I. Reifová, J. 

Končelík, 2004).

V počátku této metody stojí formulovaný problém či teorie, které se 

rozhodneme zkoumat. Následně je zformulována hypotéza či výzkumná otázka – v 

začátcích výzkumu naznačuje, jaké spojení budeme při zkoumání mezi 

proměnnými hledat. „Teoretický nebo praktický problém je přeložen do jazyka 

hypotéz či otázek. Ty navrhují, jaké spojení mezi proměnnými bychom měli najít, 

je-li naše hypotéza pravdivá. Pak následuje sběr dat. Pokud odpovídají závislosti 

mezi sebranými daty vzorci předpovězenému v hypotézách, přijmeme hypotézy 

jako platné. Jinak musíme hypotézy odmítnout“ (Disman, M. 2008). Závažným 

momentem je právě přechod mezi hypotézou a výzkumem. Mluvíme o fázi 

operacionalizace, kdy převádíme hypotézy na objektivně měřitelné znaky. 

V momentě, kdy máme připraveny výzkumné otázky, je třeba si zvolit, na jakém 

vzorku a v jakém časovém úseku budeme výzkum provádět. Důležitou součástí je

                                                       
19

„Tyto dva pojmy představují nejdůležitější kvalitativní nároky kladené na vědecká šetření. 
Reliabilita znamená, že metody využívané při šetření jsou zpracovány a zdokumentovány tak, že 
každý odborník, který tyto metody použije ve stejném materiálu, musí dojít ke stejným výsledkům. 
Výsledky analýzy nemohou záviset na osobách provádějících analýzu, nýbrž na metodách a 
analyzovaném materiálu. Validitou se rozumí požadavek, aby výzkumné metody měřily opravdu to, 
co zamýšlíme měřit.“  (Schulz, W., H. Scherer, L. Hagen, I. Reifová, J. Končelík, 2004)
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také tzv. předvýzkum. V těchto pozdějších fázích už nelze příliš ovlivnit, zda data 

výzkumu budou kvalitní, či ne. Dochází totiž k tzv. procesu GIGO (garbage in, 

garbage out), který říká, že pokud jsou vstupní data a proces nekvalitní, nemůžeme 

lepší výsledek očekávat ani v závěru. Později následuje analýza a interpretace dat, 

prezentace výsledků a případná reaplikace, kterou by mohl v budoucnu provést 

ten, kdo na tento prvotní výzkum naváže dalšími výzkumnými otázkami či potvrdí 

nebo vyvrátí hypotézy deklarované v závěru (Trampota, T., Vojtěchovská, M. 

2010).

Na základě této metodologie jsem se rozhodla, že výzkum bude prováděn 

na vzorku tří čísel české verze magazínu ELLE a tří čísel verze francouzské. Při 

výběru vzorku se objevil první problém v souvislosti s tím, že obě edice mají 

rozdílný roční počet vydání (ve Francii je jich díky týdenní periodicitě čtyřikrát více 

než v České republice, kde je periodicita měsíční). Tento problém jsem vyřešila tak, 

že jsem upustila od původního záměru srovnávání všech vydání jednoho celého 

kalendářního roku (což by navíc bylo vzhledem k časovému harmonogramu 

vypracovávání bakalářské práce velmi obtížné) a rozhodla jsem se srovnávat pouze 

jedno čtvrtletí roku 2014, konkrétně měsíce únor, březen, duben. Důvodem pro 

výběr vydání právě z této části roku byl ten, že právě první kvartál je zpravidla 

sezónně „nejneutrálnější“, tedy nejvíce oproštěný od silných sezónních témat, 

která by mohla mít za následek zkreslení dat ve výzkumu (například nárůst počtu 

článků o vaření v období Vánoc. V letním období zase převládají témata kolem

cestování a objevuje se i více povídkových článků pro prázdninové čtení „u vody“. 

A konečně v podzimním období začíná hlavní módní sezóna, kde jsou hlavním 

tématem tzv. Týdny módy odehrávající se po celém světě. S tímto jsou úzce 

spojená různá speciální redakční vydání a přílohy.

Nicméně zatímco v Čechách v tomto období vyšla tři čísla, ve francouzském 

jazyce jich za tu dobu vyšlo celkem dvanáct. Proto jsem se z nich rozhodla vybrat 

pouze tři, a to ta, která svým rozsahem téměř přesně odpovídají verzím českým a 
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zároveň aby každé zastupovalo jeden ze tří zkoumaných měsíců. Pro kontextuální 

přehled jsem pročetla i všech dvanáct francouzských čísel z daného období. Na 

základě této předvýzkumné četby jsem mohla vybrat právě tři zvolené měsíce a 

navíc můžu konstatovat, že se mezi sebou z hlediska struktury a základních 

obsahových kategorií (viz další kapitoly) v zásadních ohledech neliší. Každá rubrika 

je zastoupena v podobném rozsahu i umístění, z tohoto důvodu jsem přesvědčena, 

že období francouzské ELLE únor – duben 2014 je dostatečně reprezentováno 

vybranými třemi čísly. Domnívám se, že pokud bych analyzovala větší počet 

francouzských verzí než českých, došlo by k početní disproporci jak samotných 

článků, tak i samotných témat. Specifika českého a francouzského jazyka, tj. 

například rozdílný počet znaků slov jsem se rozhodla nebrat v mé práci v potaz. 

Pro tuto práci byly stanoveny následující výzkumné otázky:

1. Jaká je struktura obsahu magazínu ELLE a pravidelné rubriky obou 

jazykových verzí?

2. Zabírá opravdu reklama ve francouzské i české verzi magazínu ELLE 

minimálně 25% celkového obsahu?20

3. Má francouzská ELLE širší tematické spektrum než česká ELLE?

5. STRUKTURA OBSAHU MAGAZÍNU ELLE

Obsah každého zkoumaného čísla ELLE jsem nejprve roztřídila do tří skupin. 

Na skupinu článků, obrazového materiálu a reklamy. Pro třídění jsem si zadala 

kritérium primárního účelu. U každé strany jsem rozhodla, jestli: (a) je jejím 

primárním záměrem prezentovat nějaký obraz (fotografii) a přidružený text je 

pouze informativního charakteru (jedná se tedy např. o celostránkové fotografie 

                                                       
20

Viz kapitola 2.3
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nebo módní editorialy); nebo (b) je takovým záměrem prezentovat nějaký text a 

fotografie má pouze ilustrační doprovodnou funkci; anebo konečně (c) se jedná o 

reklamní sdělení. Níže v tabulce č. 1 pak můžeme vidět celkovou obsahovou 

procentuální skladbu jednotlivých zkoumaných vydání.

5.1 CELKOVÝ OBJEM REDAKČNÍHO OBSAHU

Do kategorie redakčního materiálu jsem zahrnula vše, co je upraveno nebo 

je přímo dílem redakce oproti tomu, co je rovnou vloženo inzerenty (tudíž i tzv. 

„fotostory“, které jsou zpracovány redakcí a o kterých jsem se zmínila v kapitole 

5.1). Tento materiál jsem dále rozdělila na obrazový (jeho primárním záměrem je 

prezentovat obraz - fotografii - a přidružený text je pouze informativního 

charakteru: jedná se například o celostránkové fotografie nebo právě módní 

editorialy, tj. „fotostory“) a textový (záměrem je prezentovat nějaký text a 

ilustrační doprovodnou funkci tu má pro změnu fotografie: do této kategorie jsem 

zahrnula fejetony, povídky, rozhovory atp.).

Ve zkoumaných vydáních magazínu ELLE vydaných v České republice i ve 

Francii redakční materiál dohromady zabírá zhruba dvě třetiny celého obsahu. 

Konkrétně v české ELLE únor 2014 to bylo 40% stran textové složky a 36% 

stran obrazové složky, v březnu 2014 to bylo 35% textu a 30% obrazového sdělení 

a v dubnu 2014 bylo 34,5% celkového objemu stran věnováno článkům a 27,5% 

obrazovému materiálu.

V případě Francie jsou procentuální rozdíly ve srovnání s ČR podobné. 

V únoru 2014 to bylo 41% článků a 28% obrazu, v březnu 2014 bylo textového 
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materiálu 38% a obrazového 27%. V dubnovém výtisku se objevilo 30% článků a 

jen o procento méně fotografií.

Ač jsou v obou mutacích poměry mezi dvojím typem redakčního obsahem 

podobné, jen s malým rozdílem. U obou mutací vždy převažuje textový materiál, 

nicméně u všech zkoumaných čísel v České republice je poměr mezi textem a 

obrazem menší, než u francouzských čísel. Poměrný rozdíl činí ve všech 

zkoumaných případech české mutace maximálně sedm procent, zatímco ve 

francouzské mutaci v poměru existují větší výchylky (13% - 1%).

5.1.1. DĚLENÍ REDAKČNÍHO OBSAHU

Redakční obsah jsem kvůli dalšímu výzkumu, který má za cíl zjistit témata 

článků, ještě dále rozdělila na redakční články a rozhovory. Toto dělení pomáhá 

lépe vidět případné rozdíly ve složení magazínů a v následném srovnání obou dvou 

mutací. V tabulce č. 2 na konci této kapitoly je zvlášť analyzovaná francouzská 

verze a zvlášť ta česká za celé zkoumané období. Nejprve uvádím celkové počty 

textů ve sledovaných vydáních, které byly zařazeny do součtu redakčního 

textového obsahu podle výše zmíněných kritérií. Dále je vidět i objem magazínu, 

Tabulka č. 1 Poměrné zastoupení inzertní, textové a obrazové složky v jednotlivých zkoumaných vydáních

ÚNOR BŘEZEN DUBEN

Počet stran celkem 167 str. 199 str. 217 str.

Reklama 41 stran (24%) 70 stran (35%) 82 stran (37,5%)

Redakční materiál:články 66 stran (40%) 70 stran (35%) 75 stran (34,5%)

Redační materiál : obrazový 60 stran (36%) 59 stran (30%) 60 stran (27,5%)

Počet stran celkem 132 str. 150 str. 182 str.

Reklama 41 str. (31%)  53 stran (35%) 71 stran (39%)

Redakční materiál:články 54 str. (41%) 57 stran (38%) 55 stran (30%)

Redační materiál : obrazový 37 str. (28%) 40 stran (27%) 56 stran (31%)

ČESKÁ REP.

FRANCIE
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který texty zabírají. V kapitole 5.6 se poté budu věnovat samotným tématům, která 

se v textech objevila.

V české únorové ELLE 2014 byly tedy vydány dva rozhovory a patnáct 

článků, zatímco ve francouzské ELLE ze stejného období byly otištěny čtyři 

rozhovory a třináct článků. V březnu v Čechách vyšly dva rozhovory a dokonce 

devatenáct článků, zatímco ve Francii vyšel jeden rozhovor a čtrnáct článků. 

V dubnu 2014 se v české edici objevilo čtrnáct článků a tři rozhovory stejně jako 

v té francouzské, zatímco článků bylo celkem osm.

5.2 CELKOVÝ OBJEM REKLAMY

Jak jsem již dříve ve své práci uvedla na základě odborné literatury, 

zpravidla minimálně čtvrtinu exkluzivních lifestylových magazínů tvoří inzerce. Pro 

ověření jsem provedla průzkum s cílem zjistit, jaké procento reklamy opravdu 

obsahují mnou analyzovaná čísla. V této kapitole se dále opírám o výsledky 

zapsané v tabulce č. 1.

Tabulka č. 2 Počet a rozsah redakčního textového materiálu

POČET ROZSAH POČET ROZSAH POČET ROZSAH

ČR 15 52 str. 19 54 str. 14 66 str.

FRANCIE 13 38 str. 14 52 str. 8 38 str.

ČR 2 8 str. 2 10 str. 3 9 str.

FRANCIE 4 12 str. 1 2 str. 3 12 str.

ROZHOVOR

ÚNOR BŘEZEN DUBEN

ČLÁNEK
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Pro potřeby mého výzkumu jsem se rozhodla zaměřit pouze na 

celostránkovou a větší reklamu. Pokud se některá inzerce rozprostírala na 

dvojstranu, započetla jsem ji jako dvě jednotlivé strany. Rozhodla jsem se takto 

jednat z více důvodů. Tím hlavním je časová náročnost takového výzkumu; dalším 

je fakt, že se nejedná o stěžejní cíl mé nynější práce.  Posledním důvodem je také 

to, že se menší formát inzerce v magazínu příliš nevyskytuje, a pokud, tak je jich 

seskládáno víc a společně tvoří jednu celou stranu (a to pouze ve francouzské edici 

časopisu) a v tomto případě jsem je taktéž započítala jako jednu jedinou inzertní 

stranu. 

Bylo by skutečně komplikované započítat veškerý výskyt inzerce, protože se 

v některých případech jedná o více či méně skrytou nepřímou reklamu v rámci 

redakčního obsahu (tj. redakční článek na určité téma, kde je výrobek „pouze“ 

nějakým způsobem zmíněn, tj. takzvané „advertorialy“ viz kapitola 2.3) a tzv. 

„fotostory“21, kde jsou produkty více značek zobrazeny na uměleckých fotografiích 

modelek. Oba tyto případy jsem zohlednila zvlášť a do kategorie reklama je 

nezapočítávám22, protože za reklamu považuji pouze takovou inzerci, která je 

tvořena pouze inzerentem, nikoli přizpůsobena redakcí. Redakce každou stranu, na 

které jde o výslovnou inzerci, označuje zřetelnou poznámkou „Promotion“ v horní 

části stránky. Takto v mnou vyřazených dvou případech nečiní. Z tohoto tedy 

vyplývá, že reklamy je ve skutečnosti v časopisech ještě větší objem než ten, který 

v procentech uvádím v tabulce č.1. 

Obsah všech zkoumaných čísel české ELLE je uveden až kolem dvacáté 

strany, do té doby jsou pouze dvoustránkové reklamy luxusních oděvních domů.

Tyto první strany jsou pro inzerenty nejprestižnější a tím pádem také samozřejmě

nejdražší (Soulier, V. 2008).

                                                       
21

Název „fotostory“ navrhuji pro účely této práce. Je jím myšleno několik stran, kde se objevují 
pouze fotografie modelek doprovázených textem pouze informativního charakteru, tzn. Údaj o 
značce a ceně zobrazovaného luxusního zboží.

22 Jsou zařazeny do tzv. redakčního materiálu podle toho, která ze dvou složek (obrazová nebo 
textová) převládá.
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V případě české ELLE únor 2014 jde o 24% celkového obsahu (41 stran 

reklamy z celkového počtu 167 stran), v březnovém čísle 2014 se jedná o 35% z 

celkového obsahu stran (70 stran reklamy ze 199 stran), v dubnu 2014 je reklama 

dokonce na 37,5% stran (82 stran z 217 stran celkem).

Ve francouzské edici zkoumaných čísel z roku 2014 je v únorovém čísle 

celkem 31% reklamy (41 stran z celkových 132), v březnu je to 35% reklamy (53 

stran na 150 stran celkem) a v dubnu je věnováno celostránkové reklamě dokonce 

39% celkového počtu stran, což je 71 stran na celkových 182.

5.2.1 STRUKTURA OBSAHU MAGAZÍNU ELLE – ZÁVĚR

Jak je patrné z tabulky č. 1, každá ze tří složek, tedy obrazová, textová a 

inzertní zabírají každá přibližně po třetině celkového objemu všech stran magazínu. 

Rozdíl procentuálního množství mezi textem a obrazem není příliš výrazný. Ve 

francouzském vydání je vyšší poměr mezi textovým a obrazovým obsahem (ve 

prospěch textu) než ve vydání českém, kde se jednotlivé obsahy téměř rovnají.

Celostránková inzerce v české ELLE zabírá v průměru 32% a ve francouzské 

ELLE dokonce 35% celkového objemu zkoumaných vydání. Reklamu, která je 

součástí redakčních článků nebo různých advertorialů upravených redakcí, jak jsem 

již zmínila na začátku této kapitoly, neberu v tomto výzkumu v potaz. 

Na základě tohoto výzkumu lze kladně odpovědět na druhou výzkumnou 

otázku položenou v této práci. V souladu s definicemi odborníků reklama v ELLE

opravdu zabírá minimálně 25% celkového objemu obsahu v české i francouzské 

verzi magazínu ELLE. Ve skutečnosti je však toto „minimum“ přesaženo ještě o 

dalších téměř deset procent.
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5.3 PRAVIDELNÉ RUBRIKY ČESKÉ ELLE

V následujících dvou kapitolách představím jakousi šablonu tabulky obsahu

časopisu, tj. konkrétní podobu obsahu ELLE a její rubriky – nejprve v české mutaci, 

poté ve francouzské.

V českých číslech se každý měsíc objevují pravidelné rubriky, rámec 

struktury jednotlivých čísel je tedy více či méně identický. Redakce v obsahu

rozlišuje jednotlivé části – rubriky časopisu na „Trend“, „Téma“, „Móda“, „Krása“ a 

„Mix“.

Na začátku každého vydání stojí vždy mimo obsah jednostránkový editorial 

šéfredaktorky (úvod do nového čísla skrz její osobní dojmy a nové zážitky) a jedna 

strana dopisů od čtenářek. 

Do rubriky „Trend“ spadají články „Moje kariéra“ (úspěšná osobnost – zpravidla 

žena – vypráví o své úspěšné kariéře), „Šatník 9-17h“ (co si obléci v pracovní době), 

„Důvěrnosti v šatníku“ (úspěšná osobnost – opět zpravidla žena – nechá čtenářky 

nahlédnout do svého soukromí a co si v něm ráda obléká), „Elle Miluje“ (tzv. Hot or 

Not23), dále je to tzv. „Menu“, kde redakce představuje novinky v současné české i 

zahraniční kulturní tvorbě.

Do rubrik „Móda a Krása“ spadá několik desítek stránek zabývající se aktuálními 

módními trendy. Tyto rubriky se skládají z fotografií a propagačního materiálu a 

tzv. fotostory. Se současným kultem krásy se dále pojí i fitness a zdravý životní styl, 

proto se objevují i články se sportovní a fitness tématikou, například tipy na cvičení 

a zdravé vaření nebo různé diety. 

Na konci každého čísla se v rubrice „Mix“, která se věnuje volnému času, vyskytuje 

jednostránkový článek, kde některá z úspěšných českých žen v různých profesních 

                                                       
23 tzv. Hot or Not mluví o tom, co si čtenář či čtenářka rozhodně „musí“ pořídit a čeho se naopak 
zbavit.



32

odvětvích dostane k dispozici vyzkoušet a ohodnotit jeden automobil. V rámci 

rubriky na tyto poslední stránky redakce umísťuje i další texty zábavného 

charakteru, jako jsou „deníčky“ známých osobností v beletristické formě, tipy na 

cestování a horoskopy.

Nepravidelným článkům z rubriky „Mix“ o cestování jsem se rozhodla 

vymezit jeden zvláštní odstavec, je zde totiž dobře vidět zaměření na cílovou 

skupinu čtenářek. Pokud prolistujeme více čísel časopisu, je lze vidět, že redakce 

téměř nevybírá místa v České republice, ale spíše exotické kouty nebo místa, která 

jsou známá svými lákadly pro movitější turisty (např. smetánkou vyhlášené lyžařské 

středisko Sv. Mořic ve Švýcarsku). Pokud už ELLE přeci jen píše o místech v České 

republice, pak jsou to výhradně místa v ulicích Prahy, kde doporučuje také spíše 

drahé podniky v samém centru města (např. vydání ELLE duben 2014). Tyto 

redakční tendence podporují fakt, že cílovou skupinou zřejmě jsou dobře finančně 

zajištění čtenářky či čtenáři z převážně velkých měst (viz. citace Burda International 

v kapitole 3.2.).

Mimo vymezené rubriky jsou nepravidelně poskládané rozhovory s českými 

i zahraničními osobnostmi veřejného života a dále textové články s libovolnou 

tematikou. Nejčastěji se však jedná o témata z oblasti soukromého života a 

zejména partnerských vztahů. 

5.4 PRAVIDELNÉ RUBRIKY FRANCOUZSKÉ ELLE

Každé francouzské číslo začíná, stejně jako české, editorialem šéfredaktorky 

a dopisy čtenářů a čtenářek. Na dalších stránkách je krátce shrnuto všechno dění, 

co se za poslední týden (zde připomínám, že ELLE je ve Francii týdeníkem) stalo ve 
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Francii, ale i ve světě. A to nejen ve světě módy, slavných osobností, ale rovněž (na 

rozdíl od české verze) například i v oblasti politiky.

Dále je pravidelně otiskován jednostránkový fejeton, který píše muž (v české edici 

žádný muž pravidelné články nepíše). Jde o odlehčené komentáře problémů 

každodenního života z mužského pohledu.

Jen kultuře se pak francouzský magazín věnuje ve speciální několikastránkové 

rubrice24, která je rozdělená do několika samostatných oddílů – film, kniha a 

hudba.

Na kulturu navazuje další velká část, která sleduje aktuální módní trendy, ten 

nejvýraznější je představen ve vlastním obrazovém článku. Redakce zde dále radí 

v oblasti krásy a pravidelně se tu nachází mimo jiné i zhruba dvacetistránkové 

fotostory s jedno- i dvoustránkovými fotografiemi. 

Několik dalších stran je věnováno rozhovorům nebo článkům o výrazných 

osobnostech. 

Poslední část časopisu je věnovaná koníčkům, osobnímu času a každodenním 

problémům běžné ženy (rubrika „Vie Privée“, v doslovném překladu soukromý 

život), jako jsou děti, otázky zdraví, vaření, ale věnuje se například i cestování.

Co se týká vaření, kuchyně a jídla obecně, na to je ve Francii obecně kladen velký 

důraz a i proto je ve francouzských vydáních o mnoho více stran věnovaných jídlu, 

jeho přípravě a konzumaci, než je tomu v Čechách. Jedná se zejména o recepty, 

které v českém vydání téměř úplně chybí. Naproti tomu se v české verzi daleko 

častěji vyskytují spíše typy na drahé restaurace (zejména v centru Prahy). 

Na konci každého čísla jsou, stejně jako v české mutaci, horoskopy. Ovšem zde jsou 

dokonce tři, a to číselný horoskop, solární horoskop i lunární horoskop. 

                                                       
24 V této kapitole budu dále používat označení „rubrika“ pro jednotlivé tematické oddíly, které jsou 
ve vnitřním dělení čísel magazínu patrné, i když nejsou výslovně rozepsané v jeho obsahu.
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5.5 PRAVIDELNÉ RUBRIKY – ZÁVĚR

Obě mutace mezi sebou nemají velké rozdíly, tak jak se dá od resetového 

magazínu očekávat. Začínají v obou případech vždy aktuálními tématy, střední část 

je věnována módě a rozhovorům a poslední třetina obsahuje články o cestování, 

vaření a horoskopy. Po grafické stránce jsou obě jazykové mutace téměř identické.

Francouzi na rozdíl od české redakce obsah výslovně nerozřazují do rubrik, ale 

články volně řadí za sebou.  Při podrobnějším srovnání ovšem lze zjistit, že i toto 

řazení má svůj pevný řád a co se týče pořadí jednotlivých témat, je v každém čísle 

stejný. Největší rozdíl je v tom, že ve francouzské mutaci se objevuje pravidelný 

článek psaný mužem. Žádný takový pravidelný v české verzi neexistuje. Nepatrný 

rozdíl také shledávám ve stylu psaní editorialu šéfredaktorky, který je ve 

francouzské verzi spíše než jejím „deníčkem“, častěji jakýmsi fejetonem nebo 

glosářem, který se zabývá současným děním ve společnosti.

5.6 TÉMATA V ELLE

V minulých kapitolách jsem na základě komparativní analýzy shrnula 

obsahovou podobu obou jazykových mutací, francouzské a české, magazínu ELLE. 

Poslední výzkumná otázka zjišťuje, jaké jsou rozdíly v tématech patrné mezi oběma 

edicemi. Tato kapitola je tedy věnována výzkumu již jednotlivých konkrétních 

témat zařazených do rubrik teoreticky popsaných v minulé kapitole.

K tomu, abych získala přehled o samotných tématech článků, tedy 

textového materiálu v souladu s rozdělením v kapitole 5.1, bylo nejprve nutné 

provést malý předvýzkum. Jeho cílem bylo zjistit, za jakých okolností se dá zkoumat 
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celý registr článků z šesti čísel. Proto jsem vybrala jedno ze zkoumaných čísel

francouzských a jedno z českých ze stejného měsíce a následně pročítala články a 

určovala jejich témata nejprve v nich.

Na tomto základu jsem se rozhodla, že témata budu rozpoznávat jen

v článcích, které píše pouze redakce (tzn. nikoli v článcích inzerentů). Při hledání 

témat článků určuji vždy pouze jedno hlavní téma. Za indikátor hlavního tématu

článku považuji perex. Předvýzkum ukázal, že perex dostatečně zahrnuje hlavní 

obsah a téma článku, zatímco pouhý titulek článku se projevil jako zavádějící a 

často nicneříkající. 

Na základě předvýzkumu a jsem stanovila šest základních tematických 

okruhů, mezi které lze zařadit jednotlivá hlavní témata článků zjištěná na základě 

perexu a titulku. Neměla jsem žádné předem stanovené kategorie témat. Na 

základě volného kódování článků a jejich následného sdružení do okruhů nakonec

vyplynulo těchto 6 tematických kategorií: 

1. Každodenní život

2. Příběh veřejné osobnosti

3. Celospolečenská témata

4. Současná umělecká tvorba

5. Krása, móda a životní styl

6. Volný čas

Do prvního okruhu „Každodenní život“ se řadí všechna témata, která se 

věnují problémům z oblasti partnerských a rodinných vztahů samotných čtenářek. 

Tato témata obsahují slova jako „vy, váš život, rodina, váš partner, vaše děti“. Do 

druhého okruhu „Příběh veřejné osobnosti“ jsou zařazeny všechny články, které se 

zabývají kariérním nebo životním příběhem nějaké veřejně známé osobnosti. Jsou 

zde obsaženy obraty jako „vypráví o své kariéře…, pracuje nyní na…“. Třetím 

tematickým okruhem „Celospolečenská témata“ jsou vymezená jako ta, která se 

dotýkají svým významem celé společnosti. Tj. například články o volbách v Indii, o 

sexuálním obtěžování v zaměstnání, o prosazení žen v manažerských pozicích či 
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v politice, nebo o postavení žen v Islámu. Tato témata jsem takto zařadila na 

základě pojmů, které jsou všeobecně pokládané jako společenský problém 

(sexuální harašení v zaměstnání, otázka množství žen v politice, ženy v Islámu). 

Čtvrtý okruh „Současná umělecká tvorba“ se týká kulturní tvorby. Zde jsou 

zařazeny články, které mají v perexu pojmy jako „vyšla nová kniha, kulturní 

novinka, musíte vidět v kině“. Mezi témata z kategorie „Krása, móda a životní styl“ 

jsem přiřadila veškeré články, které obsahují slova jako „fitness, starejte se o své 

tělo…, buďte ještě krásnější…,“atp. Do posledního okruhu témat „Volný čas“

spadají veškeré texty, které obsahují slova spojená s trávením volného času. Jsou 

to zde konkrétně cestopisy, kuchařské recepty, horoskopy, článek o testování aut a 

povídkové texty.

Seznam v tabulce s tématy všech článků a rozhovorů ze všech šesti 

sledovaných vydání jsem postupně označila čísly jedna až šest podle toho, do 

kterého z vytyčeného tematického okruhu spadají. Počty těchto kódů jsem 

následně v každém okruhu sečetla a převedla na procenta, abych dostala skutečný 

poměr k celkovému objemu článků. Procentuální poměr je v tomto případě 

důležitý provést, protože v každém vydání se objevuje jiný počet článků. V konečné 

fázi jsem vytvořila tabulku (tab. č. 3), do které jsem výsledky průzkumu zanesla. 

K nejčastějším tématům v článcích české ELLE patří témata kolem volného 

času, tedy konkrétně beletristické povídky, horoskopy, vaření a cestování. Tato 

témata tvoří čtvrtinu celkového objemu. Jen o dvě procenta méně má okruh témat 

ze života veřejných osobností. V pořadí další skončila shodně s šestnácti procenty 

témata týkající se každodenních problémů běžných žen a novinky ze současné 

kulturní tvorby. Těsně za nimi se řadí oblast krásy a životního stylu. Nejméně, 

pouze tři a půl procenta, se v české ELLE objevilo článků řadících se mezi témata 

sociální problematiky. 

Vedle toho se ve francouzské mutaci nejčastěji a s velkou převahou 

objevovala témata kolem veřejných osobností, je jim věnována dokonce celá 

třetina celkového počtu. Dalších 23% z něj potom zabírá kategorie každodenního 
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života a 16% článků bylo z oblasti volného času. Těsně za nimi to byla témata 

ohledně společenských problémů (14%). Nejméně probírané tematické okruhy 

byly ve francouzském vydání ty o současné kulturní tvorbě (8%) a o kráse, módě a 

životním stylu (6 %).

Nyní můžeme pozorovat, že tematické složení článků se skutečně nepatrně 

liší. Mezi obecně nejčastěji se objevujícími tématy jsou taková, která se věnují 

osobnostem veřejného života a jejich životní či profesní dráze, v České republice 

měla tato témata o osm procent častější výskyt než ve Francii. Druhou početnou 

skupinou jsou dále články z oblasti volného času. Nejmarkantnější rozdíl je vidět 

v počtu článků věnujících se problémům ve společnosti. Ve třech francouzských 

vydáních se objevilo celkem čtrnáct a půl procent takových článků, zatímco v české 

edici pouze ve třech procentech případů. Proto lze na základě výzkumu potvrdit 

dojem, francouzská ELLE se skutečně zabírá širším spektrem témat. Ostatní 

kategorie byly v obou mutacích zastoupeny ve vyváženém množství. Jak se dá také 

od lifestylového magazínu pro ženy očekávat, témata jako sport nebo politika se 

zde téměř nevyskytují. Pokud ano, pouze okrajově, a převažuje jiné hlavní téma.

tabulka č. 3 Tematické kategorie objevující se v ELLE

TÉMA ČR (počet článků) FR (počet článků)

1 Každodenní život 9 16,30% 11 23%

2 Příběh veřejné osobnosti 13 23,60% 15 31,30%

3 Celospolečenská témata 2 3,60% 7 14,50%

4 Současná umělecká tvorba 9 16,30% 4 8,30%

5 Krása a životní styl 8 14,50% 3 6,30%

6 Volný čas 14 25,50% 8 16,60%

55 100,00% 48 100%
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5.6.1 KONKRÉTNÍ OBSAH ROZHOVORŮ ELLE VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ

V této poslední části analýzy se úžeji zaměřím pouze na rozhovory, protože 

ty nejlépe mohou ukázat, jakým směrem se chce redakce jakéhokoli magazínu 

ubírat. Mimo to, jsou to především rozhovory, které se nejvíc mění napříč čísly i 

mutacemi, protože články jsou oproti rozhovorům většinou zařazeny do obsahově 

pevně stanovených rubrik (v rámci principu resetových magazínů) a jejich témata 

jsou tak navzájem velice podobná a obsahově nepříliš rozmanitá. 

U rozhovorů záleží nejen na výběru osobností, s kterými jsou prováděny, 

ale také na typu otázek a dále mimo jiné také například na tom, jestli redaktor 

nechává dotazovaného mluvit a reaguje v průběhu rozhovoru i na jeho podněty a 

jím vnesená témata, anebo jestli vyžaduje pouze odpovědi na připravené otázky. 

Do těchto hlubších analýz se ovšem kvůli nedostatku času a rozsahu bakalářské 

práce nemohu v této práci ponořit, nicméně může jít o další zajímavý námět pro 

mou diplomovou práci. 

Z výzkumu vyplynulo, že v obou edicích se objevuje přibližně stejný počet 

rozhovorů. Za analyzované období to bylo osm rozhovorů ve Francii a sedm 

rozhovorů v České republice. Zde je nicméně na místě opět upozornit na fakt, že 

francouzská redakce za měsíc vyprodukuje čtyřikrát více vydání, tj. i více 

rozhovorů.

Zajímavá ale může být i následná analýza toho, jaké osobnosti redakce pro 

své rozhovory vybírá. V české edici se v rozhovorech objevili celkem čtyři muži ve 

třech rozhovorech a ve francouzské edici to byli pouze dva muži v jednom 

rozhovoru. Lze se dále také zaměřit na to, jestli redakce vybírá rozhovory 

s domácími osobnostmi, nebo spíše s těmi zahraničními. Česká edice obsahuje ve 

sledovaném období pouze tři rozhovory s domácími umělci a čtyřmi zahraničními.

Francouzská edice otiskla pouze dva rozhovory se zahraničními herečkami a celý 

zbytek, tj. šest rozhovorů, byl veden s Francouzi.



39

V neposlední řadě lze spatřovat různý přístup ve volbě osobností, co se týče 

jejich profesí. Podle profesního složení zpovídaných osobností se pak dá poměrně 

snadno odhadovat i záběr celého článku. V české edici byly dotazované osobnosti 

pouze ze světa showbusinessu (modelka, herečky), popř. uměleckých oborů 

(designéři a tanečníci). Zatímco ve francouzské edici se objevil, kromě hereček, i 

rozhovor s méně známými osobami a ze zcela jiných oborů. Jsou zde rozhovory 

s francouzskou sémioložkou, s feministickou filosofkou, antropologem a 

psychoanalytikem, spisovatelem nebo také se skupinou žen, kterým se podařilo 

prorazit tzv. skleněný strop25, a staly se úspěšné ve vysokých vedoucích pozicích ve 

Francii. Česká redakce v „odlehčených“ rozhovorech řešila víceméně zejména

úspěšnou kariéru té které herečky a „jak to všechno zvládá skloubit dohromady“, či 

její nový herecký počin. Naproti tomu francouzská redakce do vydání vnáší i 

vážnější témata jako například otázky genderové a rasové nerovnosti v západní 

společnosti či opravdové postavení žen v islámské kultuře.

Zásadní odlišnost mezi rozhovory v české a francouzské verzi ELLE jsem 

tedy spatřila právě ve výběru osobností, se kterými jsou rozhovory (ale i redakční 

články) vedeny. V české mutaci jsou to zejména veřejně známí lidé, zejména herci 

nebo modelky. Ve francouzské mutaci se vedle herců a modelek objevují velice 

často lidé, kteří nejsou známí široké veřejnosti. Jsou to vědci zejména v oboru 

sociálních věd (např. psycholog, sémioložka, filosofka). Všechny tyto rozhovory 

byly svým hlavním tématem zařazeny do třetí tematické kategorie v rozdělení 

z kapitoly 5.6, tedy celospolečenských témat. 

Zde tedy lze pozorovat, že výsledné téma rozhovoru se odráží ve volbě 

zpovídané osoby; ve francouzské mutaci se objevuje více článků o problematice

                                                       
25

Český statistický úřad pro potřeby svých výzkumů definuje pojem „skleněný strop“ takto: 
„tradiční postoje, předpoklady a hodnoty, které brání posílení pozic žen v plné účasti na životě 
společnosti. Bariéra, na kterou ženy narážejí při svém profesním postupu. Zapříčiňuje, že ženy jen 
zřídka dosahují nejvyšších politických, ekonomických, akademických a profesních pozic. Skleněný 
strop spočívá ve znemožňování přístupu buď přímo na tyto pozice, anebo k cestám, které tento 
přístup otevírají, a to formálními i neoficiálními a skrytými způsoby. Strop je hranice, kam až jsou 
ženy ve svém postupu "vpuštěny", výraz skleněný metaforicky vyjadřuje, že žena díky již dosaženým 
profesním kvalitám na špičkovou pozici "dohlédne" a dokáže si představit působení v ní. Začne-li 
ovšem vyvíjet snahu do této vrcholové pozice postoupit, narazí na neviditelnou a těžko 
definovatelnou překážku v podobě snah namířených proti jejímu postupu.“
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dotýkající se celé společnosti a zároveň se zde objevuje více osobností mimo svět 

zábavního průmyslu, než v české mutaci.
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ZÁVĚR

V minulých kapitolách jsem na základě kvantitativní analýzy shrnula 

obsahovou podobu dvou jazykových mutací magazínu ELLE, francouzské a české.

Nejprve jsem magazín krátce usadila do mediálního i historického kontextu. 

Různí autoři uvádějí různá rozdělení typů časopisů podle různých kritérií, nicméně 

všichni hovoří o ženských časopisech jako o samostatném fenoménu. 

V praktické části jsem na základě třech stanovených výzkumných otázek 

vyvodila tři závěry. První výzkumná otázka se tázala po zachycení struktury 

magazínu a následné popsání pravidelných rubrik v obou jazykových verzích. Pro 

potřeby a zjednodušení výzkumu jsem nejprve magazín rozdělila na tři části

(obrazový redakční obsah, textový redakční obsah a inzerci) podle toho, která 

složka na stránce převažuje. Výzkum zjistil, že tyto tři složky jsou téměř pravidelně 

rozřazeny po třetinových dílech v obou jazykových verzích. Text přitom vždy zabírá 

o něco větší podíl než obraz; ve francouzském vydání je vyšší poměr mezi textovým 

a obrazovým obsahem. Co se týká rozřazení obsahu do rubrik, obě mutace mezi 

sebou nemají velké rozdíly. První část je zaplněna aktuálními tématy, střední část 

je věnována módě a rozhovorům a poslední třetina obsahuje články o cestování, 

vaření a horoskopy. Ve francouzské verzi se pravidelně objevuje příspěvek psaný 

mužem, žádný takový v české ELLE neexistuje. Po grafické stránce jsou obě 

jazyková vydání téměř identická.

Pomocí druhé výzkumné otázky bylo cílem ověřit, zda platí teze z odborné 

literatury zaměřené na média, že minimálně čtvrtinu lifestylových magazínů tvoří 

inzerce. Z výzkumu vyplynulo, že reklamy v ELLE je v analyzovaném období 

v průměru až 35% celkového obsahu magazínu. Toto číslo navíc není konečné, 

neboť je v něm započítána pouze jasně označená jednostránková reklama. Redakcí 

upravené propagační články nejsou v tomto výzkumu zohledněny. Na druhou 

výzkumnou otázku tedy provedený výzkum odpovídá kladně, tj. že reklama 

opravdu dosahuje na 25% hranici a dokonce ji přesahuje ještě o dalších téměř 

deset procent.
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Třetí výzkumná otázka se zabývala identifikací témat v redakčních textech. 

K tomu bylo potřeba nejprve provést předvýzkum, na základě kterého jsem 

vytyčila šest tematických kategorií. Mezi tyto okruhy jsem rozřadila témata z

každého článku ze všech analyzovaných vydání. Témata jsem určovala na základě 

perexu, který se v předvýzkumu ukázal jako dostatečný identifikátor jednoho 

hlavního tématu. Mezi nejčastějšími tématy jsou ta, která pojednávají o veřejných 

osobnostech a jejich profesní či životní dráze. V české ELLE jich bylo nejvíc, zatímco 

nejpočetnější kategorií ve francouzské ELLE byla kategorie volného času. Témata 

jako například sport nebo politika se v magazínu téměř nevyskytují. Pokud ano, 

pouze okrajově a v rámci jiného tématu. Nejmarkantnější rozdíl je vidět v počtu 

článků věnujících se problémům ve společnosti. V českých rozhovorech a článcích 

se vážnější společenská témata objevují jen velmi zřídka. Oproti tomu ve Francii 

vidíme jasnou tendenci řešit právě i jiná témata, než pouze ta vlastní lifestylovým 

ženským magazínům, týkající se osobních vztahů, módy nebo životního stylu. Ve 

zkoumaných vydáních se řeší např. reálné postavení žen v islámské kultuře, 

feminismus, užití současného jazyka v médiích, prosazení žen do významných 

vedoucích pozic navzdory nejen jejich pohlaví, ale i rase. Opakovaně se zde 

například objevuje téma genderové nerovnosti. Zajímavým ukazatelem tématu se 

ukázal i výběr člověka, se kterým je rozhovor veden. V českém prostředí jsou to 

zejména herečky, nicméně ve Francii jsou mezi těmito osobami právě daleko 

častěji například vědci zejména z oboru humanitních věd.

Osobní domněnka uvedená v úvodu této práce týkající se tendence 

francouzské redakce vydávat články i na složitější společenská témata, je tedy

zčásti potvrzena. Nicméně bohužel jen na minimálním mediálním vzorku. Proto 

jsem se pojem francouzské angažovanosti skrze média snažila hledat i v odborné 

francouzské literatuře, čímž bych mohla tuto tezi podpořit, popřípadě vyvrátit. 

Podařilo se mi objevit názor francouzského autora Vincenta Souliera (2008), který 

hovoří o tom, že by tato angažovanost a aktivnost mohla mít své kořeny již ve 

Francouzské revoluci, kdy se etablovala nová sociální vrstva obyvatelstva, která se 

snažila angažovat i v oblasti ženských podmínek. V této oblasti může jít o zajímavý 

podnět k dalšímu zpracování.
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