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Anotace
Tato diplomová práce s názvem Mediální recepty na štěstí si za předmět zájmu stanovila
mediální reprezentaci štěstí v České republice. Ve své první části se práce zabývá
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tištěných médií. Třetí a poslední analytická část práce popisuje, jak vypadá reprezentace
štěstí na stránkách lifestylových magazínů Elle, Žena a život a Blesk pro ženy a jak
se jednotlivé časopisy v reprezentaci liší.
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representation of happiness in the Czech Republic. In the first part, the thesis outlines
essential media theories, with emphasis on media representations and on the construction
of reality, then it conceptualises happiness in the sociological viewpoints on it in its two
opposing perspectives – happiness as a hedonistic short-term satisfaction connected
to owning things, and happiness as an eudaimonic long-term state of inner satisfaction.
The second methodical part provides a description of used research methods, namely
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Úvod
„Hledají štěstí, protože člověk byl stvořen k tomu, aby byl šťastný.”
(Kašparů 2015: 27)
U počátku této diplomové práce stála otázka – jak média reprezentují, či konstruují realitu
na příkladu fenoménu štěstí. Hlavním tématem práce je tedy konstrukce štěstí v médiích.
Konkrétně si práce klade za cíl prozkoumat, pomocí kvalitativní obsahové analýzy, jakým
způsobem je štěstí zobrazováno ve vybraných tištěných médiích v České republice. Práce
tím chce rozšířit poznání o mediální veřejné reprezentaci štěstí a nepřímo tak poukázat na
vnímání štěstí v české společnosti.
Slovo štěstí, ve významu být šťastný, je v současné době, a hlavně v současné společnosti,
často skloňované a stal se z něj celosvětový fenomén, o který se zajímá odborná i laická
veřejnost. V celém světě se mění postoje, že společenskému pokroku by mělo jít nejen o
růst ekonomický, ale především i o nárůst lidského štěstí a spokojenosti. V důsledku byl
v roce 2012 Spojenými národy ustanoven mezinárodní den štěstí, který připadá na 20.
března, a všech sto devadesát tři členských států OSN přijalo usnesení, které požaduje, aby
byl větší důraz kladen na štěstí (International Day of Happiness 2018). Popularitu pojmu
dokazuje i od roku 2012 každoročně vydávána Zpráva o celosvětovém štěstí (Helliwell,
Layard a Sachs 2017) obsahující mezinárodní index štěstí, ve kterém nezávislí experti
seřazují sto padesát zemí světa dle určitých kategorií, šest hlavních indikátorů je svoboda,
štědrost, zdraví, sociální podpora, příjem a důvěryhodnost vlády země, od nejšťastnějších
po ty nejméně šťastné, obyvatel z jednotlivých zemí se ptají, aby ohodnotili své životní
prostředí a štěstí. Jak editoři zprávy pro zmíněný rok vysvětlují: „Štěstí je stále více
považováno za řádného ukazatele společenského pokroku a cíl veřejné politiky.”
(Helliwell, Layard a Sachs 2017: 3). Dle tohoto rčení se měří hrubé domácí, či národní
štěstí, namísto hrubého domácího a národního produktu pro zaznamenání prosperity
společnosti. České republice v roce 2017 připadla dvacátá třetí příčka a pravidelně se
zařazuje do první třicítky zemí, lze tedy říct, že patří mezi jedny z nejšťastnějších (Tamtéž:
20).
Obory zabývající se výzkumem štěstí jsou především psychologie, či ekonomie a v
poslední době i sociologie. Avšak z hlediska narůstajícího vlivu médií a jejich podílu na
veřejném životě společnosti bez ohledu na mediocentrický přístup, který označuje média
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za hnací motor společnosti, jež ji přetvařuje, či sociocentrický přístup vnímající média jako
jev, který zrcadlí společnost a závisí na ní (McQuail 2009: 23-24), poskytuje výzkum
reprezentace štěstí v mediálních obsazích zajímavý a dosud ne tolik prozkoumaný náhled
na celospolečenské chápání tohoto fenoménu. Kvůli úzkému propojení médií a společnosti
je nepochybné, že jedno na druhém závisí a navzájem se ovlivňuje. Jednoduše řečeno, lidé
se obrací na média, aby se dozvěděli něco o světě, ve kterém žijí, a média čerpají znalosti
právě z tohoto světa, což vlastně tvoří nekonečný koloběh informací, jehož jednotliví
účastníci se navzájem nutně ovlivňují. V této logice tak média budou zobrazovat určitou
podobu štěstí, která bude čerpána jak z veřejné sféry, tak ze soukromé a bude jimi
reprezentována jako jakýsi všeobecně platný konstrukt, tím média budou posilovat tento
postoj ve společnosti a zároveň ho budou pozměňovat (McQuail 2009: 121).
Práce je koncipovaná do dvou hlavních částí, první uvádí teoretický rámec zahrnující
vědecké

koncepty

mediální

reprezentace

a

konstrukce

reality

jako

rozvinutí

funkcionalistického přístupu k médiím, a zároveň sociologický pohled na štěstí v současné
společnosti. V druhé části se práce zaměřuje na samostatný výzkum a na základě
kvalitativního výzkumu obsahu médií se pokusí odhalit mediální reprezentaci štěstí a tím
vytvořit hypotézy týkající se zobrazení štěstí v médiích.
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1. Teoretická část
Nejdříve je nutné představit teoretické koncepty, které tvoří východisko pro analytickou
část a její analýzu obsahu médií, z mediálních směrů jsou to funkcionalismus a zejména
teorie mediální reprezentace a konstrukce reality doplněné o literární teorii fikčních světů.
Dále budou představeny vědecké, a to především sociologické, teorie o štěstí, které budou
následně doplněny o dosavadní náhledy na štěstí v médiích.

1.1 Mediální koncepty
Masová média jsou dnes už neodmyslitelnou součástí společnosti. Jak prohlásil německý
teoretik sociálních systémů Niklas Luhmann: „To, co víme o naší společnosti, tedy o světě,
ve kterém žijeme, se dozvídáme z velké části prostřednictvím masmédií.” (2014: 10)
Podobně charakterizoval média i další z nejvýznamnějších sociologů dneška Anthony
Giddens: „… masová média ovlivňují i mnohé jiné formy našeho sociálního chování.
Sdělovací prostředky jako noviny a televize významným způsobem formují naše zkušenosti
a veřejné mínění – nejen proto, že specifickými způsoby ovlivňují naše postoje, ale i proto,
že jsou přístupovou cestou ke znalostem, na nichž závisejí mnohé formy sociální činnosti.”
(1999: 360). Tato kapitola definuje mediální pojmy důležité pro zvolený výzkum.
1.1.1 Média a společnost
„Oblékáme se podle předpovědi počasí, alespoň někdy nakupujeme podle reklamy, jdeme
na film, o kterém se píše v novinách, nejrůznějšími způsoby reagujeme na mediální
zpravodajství, filmy, hudbu v rozhlase atd.”
(McQuail, 2007: 359)
Média jsou jednou z důležitých kulturních státních institucí, čerpají z převládajících názorů
a norem z veřejného prostoru a zároveň je dále formují a upevňují, jen výběrem témat
hodnotí jejich důležitost a tím nepřímo ovlivňují veřejnost, protože mají vliv na témata
objevující se ve společnosti a na diskuzi nad nimi. Současně jsou média důležitým zdrojem
informací. Jejich vliv na společnost je potenciálně nezměrný, neboť svým dosahem
prostupují celou společností a jejím děním.
Vědecké zakotvení vztahu médií a společnosti se dá nalézt ve velkém počtu odlišných
teorií. Nesoudržnost těchto teorií lze přisoudit různým ideologiím, či představám, které za
nimi stojí, ale i historickému vývoji a proměnám hlavních otázek, jako například moc a
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nerovnost, sociální integrita a identita, společenská změna a vývoj, prostor a čas, týkajících
se propojení médií a společnosti (McQuail 2009: 97-98).
Americký profesor komunikace Joshua Meyrowitz v knize Všude a nikde: vliv
elektronických médií na sociální chování (2006) shrnuje, že elektronická média narušila,
či dokonce setřela hranice mezi známými sociálními situacemi, mezi bezpečným
a izolovaným domovem a vnějším světem, mezi soukromým a veřejným chováním, dále
pak zrušila omezenost vlastních zkušeností z první ruky nepřeberným množstvím
informací z médií, rapidně tak změnila zaběhlé způsoby sociálního chování během velmi
krátké doby tří dekád, fyzické místo a čas již nehrají roli. Výsledkem je pocit zmatenosti a
nejistoty, kdy si lidé nejsou jisti, kam patří a kdo jsou.
Britský sociolog John Thompson (2004) se také zabýval tématem významu komunikačních
médií při vývoji moderní společnosti. Jak Meyrowitz, tak Thompson vyšli z Goffmanova
(1991) pohledu dramaturgické psychologie a toho, že lidé přizpůsobují své chování
konkrétním sociálním situacím, a dívali se na proměny tradiční komunikace a médií
ke komunikaci mediální a médiím elektronickým a položili si podobnou otázku, jaký vliv
mají média na společnost. Thompson došel ke komplementárnímu výsledku, že média
zapříčinila rozkol mezi prostorem a časem, ale na druhou stranu skrze mediální zkušenost
se rozšiřují lidem obzory.
Mediálních teorií týkajících se jejich vztahu ke společnosti je nespočet. Denis McQuail,
jeden z předních teoretiků masové komunikace, uvádí tyto teorie (2009: 109): masovou
společnost, marxismus, funkcionalismus, kritickou politickou ekonomii, sociální
konstrukcionismus, komunikačně technologický determinismus, a informační společnost.
Každá z těchto teorií se liší svým přístupem, zohledňováním různých okolností a výběrem
metod zkoumání. Dále jsou popsány ty nejdůležitější pro tuto práci.
1.1.2 Funkcionalismus a funkce médií ve společnosti
Strukturální funkcionalismus, jakožto jedna ze základních sociologických teorií s počátky
už v devatenáctém století, se dívá na potřeby společnosti a odpověď na ně vidí
ve specializovaných společenských institucích. Média jsou z tohoto pohledu jeden z mnoha
subsystémů fungující společnosti, který zabezpečuje její kontinuitu a řád a přináší jí užitek.
Tato teorie vnímá média jako „samořídící a samoregulační systém“ (McQuail 2009: 109),
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který slouží jako prostředek k udržení současného stavu skrze konzervativní pohled
na svět.
Denis McQuail uvádí základní funkce médií, jsou to informace, zábava, získávání,
korelace a kontinuita (2009: 110). Média neustále připomínají, co souvisí s čím, dávají
svým způsobem věci do nějakých kontextových, kulturních souvislostí, vysvětlují a
vkládají významy událostem, provádí distinkci společnosti – my versus oni, socializují,
zobrazují historii, zachovávají kontinuitu, přenášejí dominantní kulturu, ale zároveň
objevují nové trendy a subkultury, jsou tak významným prvkem kultury, který ji i
spoluvytváří. Média předávají informace, utvrzují symboly a vzorce dané společnosti,
pomáhají adaptovat, také slouží jako zdroj rozptýlení a pobavení, mimo to slouží k agitaci
pro společenské cíle ve veřejné sféře například politické či ekonomické. Funkce médií
můžou mít objektivní celospolečenské úkoly, ale také subjektivní, kdy slouží k motivaci
jednotlivých uživatelů.
McQuail (2009: 109) dodává, že do míry pozitivní pohled funkcionalismu na působení
médií dodnes „hraje určitou úlohu při vymezování otázek výzkumu médií i při hledání
odpovědí na ně“.
1.1.3 Reprezentace reality
Reprezentace reality je dle Reifové „způsob uchopování skutečnosti prostřednictvím
znakového systému, zejména pomocí přirozeného jazyka.” (2004: 211-212) a plní funkci
zpřítomnění či zprostředkování něčeho minulého nebo absentujícího a také funkci
konkretizace toho abstraktního. Proces reprezentace reality je mechanismus produkování
významu tvořený vztahy předmět – koncept – znak (Tamtéž: 211). Znakový systém
a znakový kód jsou pro reprezentaci nejdůležitější, jejich podoba ovlivňuje celý proces.
Reprezentace reality se především zkoumá v oblasti humanitních, mediálních a
kulturálních studií, dále pak lingvistiky atd.
Teoretik Stuart Hall (1997) popisuje reprezentaci jako proces, při kterém je význam tvořen
a sdílen členy kultury za pomoci jazyku, znaků a obrazů reprezentujících věci. Hall poté
odlišuje tři teorie reprezentace reality – teorii konstrukcionistickou, teorii intencionální
a reflexivní. Nejstarší teorie reflexivní chápe znakový systém, jazyk, jako zrcadlo,
které jenom odráží skutečné významy uložené v existujících věcech. Jazyk imituje dané
pravdy, které jsou obsaženy v reálném světě (Hall 1997: 2). Intencionální přístup
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vnímá reprezentaci přesně naopak. Význam je vkládán do světa producentem sdělení skrze
použitý jazyk. Slova znamenají pouze to, co daný producent zamýšlí. Intence sdělení
ovšem musí respektovat sdílená a zaběhlá společenská a jazyková pravidla, aby mohla
podstata jazyka, komunikace, úspěšně proběhnout a dosáhla svého záměru (Hall 2007: 15).
Z této teorie vychází zkoumání ideologie a propagandy v mediálních sděleních (Reifová
2004: 211). Poslední ze tří, konstrukcionistická teorie, také označována jako
konstruktivistická (Tamtéž: 212), vyzdvihuje sociální charakter jazyka a říká, že význam
není uložen ve věcech a není ani vkládán uživatelem jazyka, ale je konstruován právě
používáním systému reprezentace, symboly, koncepty, znaky, … (Hall 2007: 5). Holá
skutečnost není přímo přístupná, realita, se kterou se společnost setkává, je vždy přepsaná
nějakým kódem (Reifová 2004: 213) a je nějakým způsobem komunikována.
Všechny tyto tři reprezentace reality jsou využívané v mediálních studiích a vztažené
na tvoření a zprostředkování reality médii.
1.1.4 Mediální konstrukce reality
Konstruktivistický přístup, jinak nazývaný i postreprezentativní (Jirák a Köpplová 2015:
290), je důležitý pro studium masových médií a zobrazování reality, kterou představují
společnosti. Reifová (2004: 213) zmiňuje konstrukcionistickou teorii jako základ pro
diskuzi o vztahu masových médií a jejich schopnosti zobrazovat realitu v postmoderní
společnosti, zmíněná teorie je výchozí pro uchopení této diplomové práce. Ve své podstatě
tak konstruktivistický přístup rozvíjí starší funkcionalistický přístup k médiím dodatkem,
že média nejen udržují veřejný systém společnosti, ale zároveň se na něm podílí a tvoří ho.
Sociální konstruktivismus zaujímá neutrální stanovisko k vlivu médií na společnost
(McQuail 2009: 121; Reifová 2004: 213), není to normativní ani kritická teorie, mluví
pouze o konstrukci skutečnosti v masových médiích, která je nevyhnutelná.
Mediální konstrukce reality je specifičtěji zaměřená teorie sociální konstrukce reality. Tato
teorie stanovuje východisko pro způsob, jakým média konstruují realitu a významy a byla
poprvé ukotvena už v 60. letech 20. století v knize Sociální konstrukce reality sociologů
Bergera a Luckmanna (1999). Autoři v ní důkladně analyzují úlohu komunikace a význam
jazyka pro sociální organizaci a stanovili, že jazyk není používán pouze lidskými bytostmi
jako prostředkem komunikace, ale slouží také jako definující aspekt lidstva. Schopnost
rozvíjet jazykové systémy, verbální i neverbální, odděluje totiž lidské bytosti od živočichů.
Jazyk a schopnost komunikovat prostřednictvím symbolické objektivizace jsou nejen
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rozhodujícím faktorem lidstva, ale také hrají zásadní roli v organizaci sociálního světa.
Tato organizace je umožněna prostřednictvím symbolů a znamení. Společenská organizace
člověka závisí na intersubjektivních významech, jinak řečeno, musí nastat možnost
opakované objektivizace sdílených zkušeností (Berger a Luckmann 1999: 67). Rozvoj
znalostí a jazyka je jádrem základní dialektiky společnosti, neboť vytváří kanály pro
sdílený objektivní svět skrze symboly vnímané jako realita. Komunikace formuluje a
přeměňuje skutečnost, komunikace a realita jsou dvě na sobě závislé věci, komunikace
neexistuje vně reality a naopak. Skutečná realita je ve společnosti vždy nějakým způsobem
zpodobněna, sociálně i mediálně vytvářena, reprezentace skutečné reality, která je
bezprostředně nedosažitelná, pak v důsledku své podstaty není možná a je nutně
neobjektivní (Tamtéž: 44).
Existuje dvojitá realita médií – zaprvé, faktická realita operačních procesů médií a jejich
technologických aspektů, tedy jak masmédia a jejich vnitřní organizace a komunikace
doopravdy fungují, zadruhé, ta realita, kterou média vytváří pro sebe a pro ostatní
(Luhmann 2014: 10).
Média neodrážejí předem existující skutečnost, ale teprve ji tvoří, vytvářejí a znovu
přetvářejí realitu prostřednictvím prezentace skriptů, obrázků a kontextů. Masmédia se
stala všudypřítomnými, jsou klíčovým komunikačním systémem moderní společnosti,
produkují významy a dávají smysl svému okolí (Luhmann 2014: 12), lidé se na ně
spoléhají a obrací se na ně pro veškeré informace o místních, národních a světových
událostech. Skrze masmédia moderní společnost poznává, média jsou jejím kognitivním
systémem, obrací pozornost na určité obsahy, umožňují jí zpracovávat informace bez
destabilizace sociálních rolí, nabízet významy, dle kterých se společnost může orientovat.
Jako autonomní sociální systém jsou média souborem neomezeně použitelných, na sebe
odkazujících programů komunikace, které nejsou omezeny vnějšími hodnotami. Toto
spoléhání se na média je důležité, protože zprávy jsou v podstatě příběhy a interpretace –
tím, že se soustředí na jeden aspekt události a prezentuje ji publiku, sdělovací prostředky
staví realitu pomocí znakového kódu, který je jejich nástrojem reprezentace (Reifová 2004:
211-213).
Média konstruují reality i tím, že můžou vynechat právě tolik, nebo i víc než, co předávají,
jinými slovy, poskytují lidem pouze segment objektivní reality. Média určují způsob,
jak bude svět čten a tím mají schopnost přiřazovat morální perspektivy (Luhmann 2014:
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107). Mediální obsahy jsou v důsledku subjektivní interpretace reality. Média jsou totiž
autonomní systém, jsou schopná odkazovat k sobě samým, a tak vytvářet vlastní
nezávislou realitu. Tato symbolická komunikace je buď pozorující, anebo významy
vytvářející (Tamtéž: 19; Arnoldi 2001: 3, 12). Nevyhnutelnost záměrného a omezeného
výběru obsahu médií tvoří hlavní problém médií. „Jak je možné akceptovat informace o
světě a o společnosti jakožto informace o realitě, pokud víme, jak jsou vytvářeny?“
(Luhmann 2014: 142)
Média jsou významná společenská instituce zabezpečující celospolečenskou komunikaci
pro všechny, reprezentují predominantní názory ve společnosti, nesou a reprodukují
sociální řád a vědění. Současné a převažující názory ve společnosti mají tendenci se
udržovat prostřednictvím své opakované prezentace v médiích, jakožto institucích
společnosti (Berger a Luckmann 1999: 89-96). Tato prezentace představuje normu, která
se stává součástí lidských poznatků o světě. „Na tom je založena společenská „nevinnost“
masmédií, jejich bezelstnost, která nikoho k ničemu nenutí.” (Luhmann 2014: 104).
Reprezentace současných a převládajících názorů v médiích lze také chápat jako kolektivní
vnímání ve společnosti.
I na sociální, či mediální konstrukci reality je mnoho různých úhlů pohledu, dále je
představeno několik důležitých myslitelů vyjadřujících se o médiích a jejich realitě.
Mediální teoretik Jean Baudrillard říká, že v současné době masových médií a tím, že jsou
všudypřítomná, vzniká nová realita, kterou nazývá hyperrealitou (Baudrillard 2001: 120).
Ta je tvořena mediálními vjemy nezakotvenými ve skutečné realitě, kterým říká simulakra
(Tamtéž: 166-184). Hranice mezi realitou a reprezentací se stírá a objevuje se otázka
odlišení skutečnosti a sociální, či mediální konstrukce (Reifová 2004: 278). Dle filosofa a
sociologa Jürgena Habermase, zabývajícího se veřejnou sférou, masová média a zábava
vytvářejí do značné míry falešnou veřejnou sféru, jelikož nedávají prostor k otevřené
diskuzi, ale manipulují prostřednictvím svých nástrojů (2000). John Thompson, který
částečně vyšel z Habermase a navázal na Hallovu aktivní účast publika, rozlišil tři typy
interakce – tváří v tvář, zprostředkovaná komunikace, kdy prostředek je médium jako
dopis, email atd., ale pořád má komunikace dialogický charakter, a kvazi-interakce. Ta
poslední se právě týče masových médií, má monologický charakter, ale přesto na ni
příjemci reagují a kriticky ji hodnotí, jen nedostanou odezvu. V tom Thompson viděl
rozšíření veřejné sféry (2004).
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1.1.5 Fikční světy
Mediální koncepty zde zmíněné jsou ještě rozšířeny o teorii fikčních světů. Tato současná
a hodně diskutovaná teorie z literární vědy je pro diplomovou práci aplikovatelná a
důležitá z hlediska zkoumání odlišných časopisů a jejich obsahu. Fikční světy totiž
stanovují, že každé médium pracuje v rámci svého omezeného a sebou vytvořeného světa,
tento svět se jmenuje fikční, má vlastní pravidla a je zkonstruován textotvorným aktem
(Doležel 2003: 43-45).
Pro fikční světy jsou zásadní pojmy aktuální svět, možný svět a fikční svět (Doležel 2003:
43, 255). Aktuální svět je svět reálný, jinak také svět skutečnosti, která je žitá. Z aktuálního
světa vycházejí všechny možné světy, to jsou ty odvozené od představy, že „věci by mohly
být jiné, než jsou“ (Lewis 1973 in Ryanová 1997: 571) a především představují alternativní
pohledy na různé obory vědění. Pro tuto práci nejdůležitější pojem fikční svět by nemohl
existovat bez konstrukčního literárního či jiného textu či znakového média, jímž je
vytvořen (Doležel 2003: 36-37).
Fikce nezobrazuje reálný svět, ale konstruuje nový, zde dochází k částečnému prolnutí
s teorií konstrukce reality, a fikce zároveň funguje jako dohoda, nebo jinak řečeno „fikční
hra“, mezi čtenářem a autorem, v tomto případě médiem, že je svět textu po dobu čtení
považován za ten skutečný svět (Ryanová 1997: 579). Fikční světy také odkazují
k aktuálnímu světu, ten poskytuje například modely pro jejich strukturu, přičemž tato
skutečná realita se jako „znalost sdílená určitým společenstvím mění od kultury ke kultuře,
od jedné společenské skupiny ke druhé, od jedné historické epochy k jiné.” (Doležel 2003:
178). Toto tvrzení odpovídá předpokladu práce o rozdílnosti v zobrazovaném štěstí pro
různé sociální skupiny. Důležitým znakem komunikace mezi fikčním světem a jeho
konzumentem není dle Doležela doplňování mezer v interpretaci textu, ale rozlišení a
pochopení logiky ve výstavbě dané fikce (Tamtéž: 173).
Teorie fikčních světů doplňuje teorii mediální konstrukce reality o poznání,
že jednotlivá média mají různé vnitřní fikční světy s různými pravidly a tyto odlišnosti
se dají postihnout.
1.1.6 Mediální obsahy a různé cílové skupiny
Jak bude detailněji vysvětleno v kapitole 1.2, štěstí je sociální hodnota a jako taková je
závislá i na životních okolnostech lidí jako například na jejich socioekonomických
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podmínkách (Giddens 1999: 264). Mediální obsah je přizpůsobován svým skupinám
čtenářů a zmíněné zacílení se bude projevovat i do konstrukce štěstí v daných médiích,
proto je nutné teoreticky tuto adaptaci ukotvit a vysvětlit rozdíly mezi skupinami
spotřebitelů časopisů.
Teoretický důraz na životní styl jako sociologický či kulturní koncept je spojován
se sociálními, ekonomickými a kulturními změnami v 60. a 70. letech 20. století a s
posunem od modernity k postmoderně (McQuail 2007). Lidé jsou roztříděni do kategorií
životního stylu a média pak také slouží k potvrzování jejich životního stylu. Média
zaměřují obsahy podle svých cílových skupin čtenářů. Jde o logický proces, kdy pro zisk
co největšího počtu konzumentů, musí média nabízet obsahy líbivé pro tyto lidi. S tím
cílem nabízí média svému publiku žádané hodnoty, názory, přesvědčení, dokonce vzorce
jednání do oblastí života jako například móda, volný čas, strava. Životní styl je podmíněný
faktory jako příjem, profese či sociální postavení a s rozdíly v těchto oblastech se pojí
právě odlišné hodnoty, zaměření, přikládaná důležitost různým tématům a ruku v ruce
s tím se pozměňuje i mediální reprezentace.
Socioekonomická klasifikace společnosti je v marketingových výzkumech používána již
dlouho. Na základě určitých faktorů jsou domácnosti rozlišeny do několika tříd.
A do mediální oblasti se tato klasifikace přenesla časem. Standardem socioekonomického
třídění publik v mediálních výzkumech v ČR je ABCDE socioekonomická klasifikace
vyvinutá společností Nielsen Admosphere, a. s., dříve MEDIARESEARCH, a. s. (ABCDE
socioekonomická klasifikace – Specifikace pro rok 2017, 2016). Jak samotný název
klasifikace napovídá, domácnosti či publika jsou rozděleny do kategorií A až E, základem
tohoto dělení je takzvané socioekonomické skóre domácnosti založeno na její ekonomické
zdatnosti získané porovnáním skutečného a referenčního příjmu domácnosti a na
sociálním, či pracovním postavení hlavy rodiny, všichni členové domácnosti jsou dále
zařazeni podle hlavy rodiny.
Jednotlivé třídy lze dle ABCDE socioekonomické klasifikace a její specifikace pro rok
2017 (2016) charakterizovat takto:


Skupina A: 1/8 domácností, lidé s nejvyšším socioekonomickým statusem,
nejbohatší domácnosti s nadprůměrnými příjmy a nejvyšším životním standardem,
většina hlav je ekonomicky aktivních, jsou to zejména vedoucí pracovnici,
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manažeři, podnikatelé, profesionálové a další vysoce postavení specializovaní
odborníci s převážně VŠ vzděláním.


Skupina B: 1/8 domácností s druhým nejvyšším socioekonomickým statusem,
jakási „vyšší střední třída“, stále nadprůměrný životní standard z hlediska příjmu na
hlavu v domácnosti, nejčastěji jsou to domácnosti, jejichž hlava je řadovým
zaměstnancem s VŠ vzděláním, pracuje ve středním managementu, nebo je
vedoucím pracovníkem, či podnikatelem se středním vzděláním.



Skupina C: 3/8 domácností, největší část populace, „střední třída“, odhadovaný
příjem na osobu je průměrný, životní standard též, stále převažují domácnosti
s ekonomicky aktivní hlavou, typická zaměstnání pro hlavu domácnosti jsou
kancelářské či technické profese a práce v obchodě a službách, jsou to řadoví
zaměstnanci s nižším či úplným středním vzděláním, dále pak kvalifikovaní dělníci
a nemanuální pracovníci.



Skupina D: 2/8 domácností, „nižší střední třída“ z hlediska odhadovaného přijmu
na osobu mírně podprůměrná, v této skupině už převládají domácnosti s
ekonomicky neaktivní hlavou, zhruba 70 procent domácností jsou v důchodu,
ekonomicky aktivní hlavy domácnosti jsou zejména méně kvalifikovaní či
nekvalifikovaní manuální pracovníci s nižším vzděláním.



Skupina E: 1/8 domácností, ty nejchudší tvořeny skoro výhradně ekonomicky
neaktivní hlavou, jedná se hlavně o nejchudší a nejméně vybavené důchodce,
případně domácnosti nezaměstnaných hlav, jako nepracujících studentů, osob
v domácnosti nebo na rodičovské dovolené.

1.1.7 Shrnutí mediálních konceptů
Zmíněné teorie pomohly definovat mediální obraz jako funkční konstrukci reality
vytvářenou s ohledem na cílové skupiny, dále určily, že mediální obsah lze vnímat jako
fikční svět. Tyto poznatky jsou důležité pro vlastní téma práce, protože na nich bude
založena samotná analýza.

1.2 Štěstí
„Dosažení a udržení štěstí vždy bylo universálním lidským motivem.”
(James 1902: 76 in Frey et Stutzer 2005: 208)
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Štěstí je pojem objevující se v lidské společnosti odpradávna, a už například starořečtí
filosofové v něm spatřovali určitý smysl nebo cíl života, třeba již Aristotelés ve 4. století
před naším letopočtem věnoval tématice štěstí celou knihu Nikomachova etika, Aristotelés
v ní používal slovo eudaimonia, v překladu právě štěstí, či do tohoto úryvku přeloženo jako
blaženost, a napsal v ní: „Téměř většina lidí se shoduje ve jméně, jež mu dávají; i obecné
množství i vzdělanci totiž nazývají je blažeností a myslí, že býti blažen jest totéž, jako dobře
žíti, dobře jednati a dobře se míti. Avšak v odpovědi na otázku, co jest blaženost [štěstí],
jaká jest její podstata, jsou v nesnázích a nestejně se o tom vyjadřuje obecné množství a
mužové moudří. Neboť jedni jmenují něco zřejmého a zjevného, na příklad rozkoš nebo
bohatství nebo čest, druzí zase něco jiného, ba často i tentýž člověk uvádí pokaždé něco
jiného – je-li nemocen, jmenuje zdraví, je-li chud, bohatství, …“ (1937: 1). Jak je patrno
z dané citace, jasná definice štěstí neexistovala ani v té době a abstraktnost pojmu přetrvala
až dodnes, proto se tato další kapitola první části práce pokusí najít určitý vysvětlující
rámec pro pojem štěstí a bude se věnovat vědeckým náhledům a chápáním štěstí, která jsou
potřebná následně pro správné porozumění konstrukce štěstí v médiích.
1.2.1 Vysvětlení pojmu
Slovník spisovného jazyka českého uvádí dva hlavní významy slova štěstí (2011):


stav, pocit blaha, úplného uspokojení; blaženost, blaho, spokojenost



zdar, úspěch; příznivá shoda okolností, příznivá náhoda

Koncept štěstí byl podrobně analyzován také filozofy a historiky a jejich velká část se
shodla na tom, že z historického hlediska existuje posun v hlavním smyslu chápání tohoto
slova – ve starověku se termín soustředil hlavně na zdar a příznivou náhodu, zatímco
současní Američané a od toho odvozená západní společnost považují štěstí za něco, nad
čím mají kontrolu a mohou ho aktivně dosáhnout (Oishi et al. 2013).
Tato diplomová práce se zabývá pouze prvním chápáním pojmu štěstí, tedy štěstím jakožto
stavem a niterním pocitem, jinak řečeno, pozornost bude věnována pouze štěstí ve smyslu
být šťastný, a ne mít štěstí.
1.2.2 Štěstí jako sociální hodnota v současné společnosti
Přestože za posledních třicet let vědecký výzkum štěstí a subjektivního spokojenosti jen
kvetl, koncept štěstí je pořád jen těžce postihnutelný v celé své šíři. Štěstí je pomyslný
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a komplikovaný pojem, do značné míry subjektivní, pro každého může štěstí znamenat
trochu něco jiného. Slovo je ze své abstraktní podstaty sociálním konstruktem a na jeho
významu se podílí celá společnost. Kolektivní teorie štěstí popisuje tento existující
konsenzus ve společnosti, či jinak dohodu mezi členy komunity o tom, co dělá lidi
šťastnými (Garcia, Kjell a Silkström 2016: 472).
Výzkumný tým vedený italskou profesorkou a psycholožkou Antonellou Delle Fave
(2010), který provedl mezinárodní výzkum individuálního štěstí a subjektivního
spokojenosti, odhalil propojení štěstí s dalšími oblastmi života, štěstí bylo respondenty
především definováno jako podmínka psychologické rovnováhy a harmonie mezi různými
oblastmi života, nejpropojenější se štěstím a smysluplností života byly rodinné a
společenské vztahy a bylo poukázáno na komplexnost pociťovaného štěstí skrze rozdíly a
synergie mezi jednotlivými oblastmi života.
Britská nezisková organizace Action for Happiness si klade za cíl vybudovat „šťastnější
a starostlivější společnost“, ve které se lidé starají méně o to, co mohou získat jen pro sebe
a více o štěstí druhých (Action for Happiness 2018). Jak uvádí stránky této neziskové
organizace na základě posledních výzkumů, přestože geny ovlivňují přibližně padesát
procent osobního štěstí člověka, životní okolnosti, jako příjem a životní prostředí, ovlivňují
pouze deset procent. Zbývajících až čtyřicet procent můžou být a jsou ovlivnitelné
každodenními činnostmi a vědomým rozhodnutím. K ovlivnění těchto čtyřiceti procent
k šťastnému životu Action for Happiness poskytuje návod s deseti zásadními kroky: dělat
věci pro druhé, navazovat kontakty s lidmi, pečovat o své tělo, žít život naplno
v přítomnosti, učit se nové věci, mít cíle, na které se těšit, mít výdrž a odolnost vůči stresu
a najít způsob, jak se odrazit ode dna, hledat věci, za které být vděčný, být spokojený sám
se sebou a být součástí něčeho většího (Tamtéž).
Je ovšem důležité mít na paměti, že výsledné individuální hodnocení životní spokojenosti
je ve své podstatě rozdíl mezi sociálně konstruovaným ideálním obrazem štěstí, či
kolektivní teorií štěstí, a každodenní žitou realitou (Veenhoven 2008: 2).
Základní dvě chápání slova štěstí, ve smyslu být šťastný, ne mít štěstí, převzatá
z psychologických věd, jsou takzvaná hédonistická a eudaimonická perspektiva.
Hédonistický přístup vnímá štěstí jako kumulaci pozitivních požitků, absenci bolesti
a strádání a negativních pocitů, toto štěstí je orientováno na výsledky, protože vyžaduje
krátkodobou spokojenost odvozenou z plnění potřeb (Ryan a Deci 2001). Zatímco
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eudaimonický pohled štěstí spojuje s nalezením smyslu života a s tématy seberealizace
(Fave et al 2010, Huta 2015), sedm kategorií důležitých pro toto chápání štěstí je: pozitivní
vztahy s ostatními a pocit sounáležitosti, smysl života, autonomie a nezávislost,
environmentální kompetence, sebepřijetí, osobní růst a život podle ústředních osobních
hodnot člověka (Wirth, Hofer a Schramm 2012). Hédonistické štěstí je chvilkové,
eudaimonické je dlouhodobé.
O podobných dvou protipólech mluví i německý psycholog a filosof Erich Fromm v knize
Mít, nebo být (2014), rozděluje dva módy – lidé mohou prožívat svůj život postavený
na módu mít – což znamená, že se budou pohybovat kolem věcí a lidí, které chtějí vlastnit,
to je žene za stále větším množstvím takovýchto věcí, protože potřeba naplnit mód mít
stále stoupá a nikdy se nezastaví. Naproti tomu mód být vede člověka k usebraní a snaze
setrvat ve svém nitru a pracovat na svém rozvoji. Fromm říká, že mód být je tím pravým a
důležitým stavem, který dělá člověka člověkem, ale že v dnešní konzumní společnosti to
není chtěné a není na to ani moc upozorňováno.
Další autor, který vnímá problematiku štěstí v současné společnosti z analogické
perspektivy, je polský sociolog Zygmunt Bauman. V knize Umění života (2010) rozebírá
honbu za štěstím v konzumní společnosti. Říká, že pomocí log, značek a obchodů, které
si spotřebitelé vybírají, se integrují do a potvrzují si svou identitu ve společnosti lidí,
ke kterým chtějí patřit. Bauman říká, že si každý sám musí najít odpověď na otázku, zda
tento postoj není povrchní a zda to není málo pro spokojený život, zároveň upozorňuje,
že honba za štěstím se stala náplní života. Lidé dělají své maximum, aby měli vhodné a
dobré věci, aby měli spoustu majetku, koníčků, zážitků, byli sběrači těchto materiálií, ale
že je to nikdy nedovede k pravému štěstí, které spočívá v setrvání člověka sám se sebou,
v proniknutí a zkoumání sám sebe a snaze pracovat na svém lepším já.
Literaturu od Ericha Fromma a Zygmunta Baumana spojuje postoj, že se štěstí nenalézá
v konzumu a v množství spotřebovaných a vlastněných komodit a tedy hédonismu, ale
skrývá se v eudaimonickém objevování sebe sama a pracování na svém lepším já.
„Člověk je nešťastný tak, jak sám sebe přesvědčí. Člověk odchází od sebe, aby unikl tomu
špatnému v sobě, ale stejně dochází k tomu, že se musí vrátit k sobě
a změnit se, aby dosáhl štěstí.”
(Seneca in Bauman 2010: 44)
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Štěstí je důležitým prvkem hodnot současné postmoderní společnosti podle Ingleharta
(1997), či hyperkonzumní společnosti podle Lipovetského (2007), který tuto společnost
odlišuje od těch předchozích. Významný americký politolog Ronald Inglehart a ředitel
Celosvětového průzkumu hodnot zmiňuje ve své knize a studii o kulturních, ekonomických
a politických proměnách společnosti (1997) zásadní rozdíly mezi moderní společností –
„Klíčovým prvkem postmodernizace je pokles instrumentální racionality, rovnající se
hospodářskému růstu, a posun k hodnotové racionalitě, hledající štěstí člověka spíše než
ekonomické prostředky.“ (Volně přeloženo z Inglehart 1997: 80). Moderní společnost
se snažila o maximalizaci ekonomického růstu, orientovala se na výkon a na úspěch,
kdežto postmoderní společnost charakterizuje snaha o maximalizaci štěstí, či subjektivní
pohody a kvality života (Inglehart 1997: 35-36). Francouzský filosof a sociolog Gilles
Lipovetsky (2007) rozvíjí zjištění Ingleharta a vnímá současnou společnost, po první fázi
masových trhů od 19. století do druhé světové války, přes druhou fázi masové společnosti
do 70. let 20. století, jako třetí fázi konzumní společnosti, a to ne jako postkonzumní,
respektive postmoderní, ale společnost hyperkonzumní. Konzumerismus není překonán,
ale naopak se dostal přes vrchní hranici. Spotřebitel je na jednu stranu hlavní hybatel
ekonomiky, produkty se mu silně přizpůsobují, cílí na jeho individuality, ale na stranu
druhou se z něj stal otrok spotřeby a komerce. Tuto fázi Lipovetsky dále nazývá jako
epochu existenční a komunikační medikalizace a silného individualismu.
Dle Lipovetského existují dva klíčové cíle moderní doby, a to výkonnost a pozemské štěstí
(2007: 315). Štěstí se stalo právem a nutností každého jedince, „Doba, kdy mohl Freud
prohlásit, že „štěstí nepředstavuje kulturní hodnotu“, je dávno pryč: osobní blaho dnes
triumfuje, povzneseno do sféry nejvyšších ideálů.” (Tamtéž: 18). Soukromé štěstí jako
priorita se uspokojuje skrze hédonistické požitky a okamžitou spotřebu, teď a tady
je důležité. Hédonistické ideály vládnou, spotřebitel se obrací na bezprostřední slasti,
ekonomika je zaměřená na zážitek a zábavu a ze samotné spotřeby se také stává zážitek,
ovšem kvůli žití v přítomnosti, sílí obavy z budoucnosti, která nemusí nutně být lepší než
současnost a přichází strach (Tamtéž: 262): „I přes všudypřítomnost hédonistických výzev
sílí neklid, frustrace, společenský i osobní pocit ohrožení. To vše činí z hyperkonzumní
společnosti civilizaci paradoxního štěstí.” (Tamtéž: 19). Lipovetsky dále paradoxnost
společnosti rozvádí – devadesát procent lidí se prohlašuje za šťastné, ale zároveň rapidně
narůstají deprese, úzkosti, a dokonce pokusy o sebevraždu. Čím více se množí materiální
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uspokojení, tím víc se rozmáhá kulturní rozmrzelost, jelikož řád, který byl lidmi odedávna
přijímaný, je kvůli současné hmotné jistotě zpochybňován (Tamtéž: 185).
Člověk se nachází v procesu transformace směrem k individualismu (Inglehart 1997: 81),
či dokonce, dle Lipovetskeho, k hyperindividualizmu (2007: 54), ten se projevuje silnou
touhou jedince po autonomii, po vládě nad svým životem. Ruku v ruce s tím přichází
všeobecný úpadek vztahů, ztráta identity jednotlivců a zvětšuje se nejistota z okolního
světa. Kolektivní radosti a aktivity „pospolitosti“ ustoupily vlastnímu rozhodování o
trávení času a individuálním činnostem. Termíny jako kvalita života, subjektivní pohoda,
komfort, pohodlí nabraly na důležitosti, nárok na spokojenost a blahobyt jedince jsou
zásadní, touha po štěstí se stává až posedlostí.
„Štěstí představuje ústřední hodnotu a svrchovaný ideál neúnavně opěvovaný
konzumentskou společností.”
(Lipovetsky 2007: 381)
V posledních letech se začínají více objevovat kontra názory k této obsesí hédonistickou
přímou cestou dosažení štěstí spotřebou, ve kterých převládá eudaimonická cesta jako
nepřímá cesta k dlouhodobému štěstí: „… [štěstí] může být jedině dosaženo nepřímo.
Šťastní lidé jsou jedině ti, kteří mají mysl zaměřený na objekt jiný než své vlastní štěstí: na
štěstí druhých, na zlepšení společnosti, … A cílením na něco jiného naleznou štěstí po
cestě.“ (volně přeloženo z Mill 2006: 145). Hyperkonzumní společnost je nutné podrobit
korekcím, ale na druhou stranu bere člověka takového, jaký je. A třetí fáze masové
konzumní společnosti, hyperkonzumní, nabízí právě v kontrastu ke spotřebnímu štěstí
rozvoj citového štěstí, hmotné kontra duchovní, štěstí v pohybu versus štěstí v rovnováze
(Lipovetsky 2006: 381-382). Z nekonečného cyklu konzumního štěstí se člověk může
vymanit skrze vnitřní hloubkové sebeuvědomění a štěstí.
1.2.3 Shrnutí sociologického štěstí
Většina současných vědeckých náhledů na štěstí se shodne v až posedlosti dnešní
společností štěstím a v rozdělení krátkodobého a dlouhodobého stavu štěstí (Ryan a Deci
2001, Fave et al 2010, Huta 2015, Wirth, Hofer a Schramm 2012, Fromm 2014, Bauman
2010, Lipovetský 2007). Krátkodobé štěstí je dále povětšinou vnímáno jako konzumní,
povrchní štěstí, kdežto dlouhodobé štěstí jako to pravé, jako niterný pocit rovnováhy a
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srovnání se sám se sebou. Rozlišení těchto poloh štěstí je zásadní, protože oba tvoří
důležité protipóly chápání štěstí, které budou sledovány v analytické části práce.

1.3 Štěstí v médiích
Fenomén štěstí je zajímavý pro všechny vědní disciplíny, které se zabývají kontextem
lidského chování. Dosavadní výzkumy zaměřující se na štěstí v médiích, po vyloučení
oblasti marketingu a reklamy, jsou minimální. Když už, tak jsou to kvantitativní výzkumy,
které řeší vzrůstající počet použití tohoto slova (např. Oishi et al 2013) a nezaměřují se
na konotace slova štěstí, převládající typ chápání štěstí v médiích a jeho spojitost se
sociální konstrukcí reality. V tomto ohledu se bude předložená diplomová práce snažit být
přínosem pro studium reprezentace a konstrukce reality v médiích.
Marketing a reklama skrze média lidem slibují, že pokud budou vlastnit množství daných
věcí, novou módu, nové spotřebiče, nové zážitky atp. budou šťastni, budou zapadat
do vyvolené skupiny, která si tyto záležitosti může pořídit, snaží se spotřebitele udržet
v naději, že s množstvím se budou cítit lépe. „…[reklama] bombarduje spotřebitele,
vytváří nadbytečné potřeby, neustále vyvolává nové nákupní touhy a ztotožňuje štěstí
s komerčním majetkem.” (Lipovetsky 2007: 189) Ale vzápětí Lipovetsky dodává a shoduje
se v tomto názoru i s Baumanem (2010) a Frommem (2014), jak tímto způsobem reklama a
média prohlubují lidskou nespokojenost, protože v hmotných rozkoších se nenachází
existenciální spokojenost, „…čím je jedinec izolovanější a frustrovanější, tím častěji hledá
útěchu v okamžitém štěstí zbožní nabídky. Konzumenství jakožto chabá náhražka pravého
života se ujímá moci jen díky schopnosti otupit, obluzovat a ukonejšit zklamané naděje
moderního člověka.” (Tamtéž: 68). Ovšem pohodlí, jako odpočinek a snadno dostupné
rozkoše, se stalo „ústředním ztělesněním štěstí“ (Tamtéž: 241) a nerovnováha mezi
soukromými slastmi a veřejným nepohodlím je dalším častým zážitkem konzumenta ve
třetí vývojové fázi. Lipovetsky také zmiňuje nynější „všudypřítomnou kosmetizaci znaků,
věcí i těl“ (2007: 313), osobní styl, image, a estetická stránka zabírají velkou pozornost
lidí, mládí a zdraví jsou prioritou.
Dále zmíněné dva odborné výzkumy nějakým způsobem týkající se štěstí v médiích jsou
reprezentanty dosavadních náhledů na tuto problematiku a přinesly zajímavá zjištění.
Americká profesorka marketingu Marsha L. Richins uskutečnila před třiceti lety výzkum
vzájemných vztahů mezi štěstím, médii a materialismem (1987) a přišla s těmito závěry:
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materialismus nesouvisí se sledováním reklam, ale vystavení vlivu televize souvisí s
větším materializmem spotřebitelů, kteří považují komerční portréty konzumerů za
realistické. Při zkoumání vztahu mezi materialismem a životní spokojeností byla korelace
mezi materiálním uspokojením a celkovou spokojeností s životem nejvyšší u spotřebitelů
s vysokým stupněm materialismu. Stručně řečeno média umocňují materialismus
a hédonistické představy o štěstí lidí, kteří věří, že prezentované obrazy v médiích
jsou realistické.
Švédští akademici Garcia, Kjell a Silkström (2016) provedli výzkum slov spojených
se štěstím v švédských online novinách a s následným výzkumem slovních norem u
čtenářů došli k zajímavým zjištěním. Na jednu stranu jsou mezilidské vztahy v médiích
opravdu nejspojovanější se štěstím, ale na druhou propojení štěstí a materiálních věcí je už
komplikovanější. Čtenáři vnímali spojení peněz a vlastnění věcí a štěstí mnohem víc,
než bylo předpokládáno. Jak autoři uvádějí, tento výsledek může odrážet skutečnost,
že podstatná část veřejné domény, a v ní i média, potvrzuje a udržuje konzumní společnost
a že tento způsob života bývá znázorňován jako šťastný život (Tamtéž: 470-471).
Média skrze svou logiku fungování mohou produkovat a produkují stereotypizované
obsahy, modelů chování a identit, a také obsahy, které reprodukují stávající vládnoucí
ideologii (McQuail 2009). Podle konstruktivistického přístupu je předpokládáno, že
zobrazované štěstí, které bude v tisku zkoumáno, je stejně jako jakékoliv jiné mediální
sdělení na jednu stranu reprezentací a zároveň konstrukcí reality, tedy že média reflektují
stav a pohled společnosti na štěstí a skrze to se média podílí na utváření soudobého
společenského dění, postojů, názorů či morálních norem.
V českých poměrech může být jistá inspirace pro plánovaný výzkum nalezena v diplomové
práci Sociologická analýza diskurzivních reprezentací štěstí (Šrám 2016), ve které jsou
odhaleny tři jádra definic podstaty štěstí: štěstí jako transcendence, štěstí jako konzum
a štěstí jako komunita (Tamtéž: 16) a určeny 3 typy diskurzivních reprezentací štěstí:
neoliberální, spirituálně-religiózní a populárně-psychologická. Neoliberální reprezentace
štěstí definuje silně individualisticky s hlavním motivem úspěchu, její indikátory jsou jako
další individualismus, efektivita, osobní rozvoj a aktivní snaha o dosažení štěstí (Tamtéž:
19, 22-28). Spirituálně-religiózní typ vidí štěstí v pochopení smyslu života a lidské
existence a dosažení interního klidu, indikátory zmíněné reprezentace tvoří hledání a
pochopení smyslu života, správný život, vyšší smysl, filosofie, nebo náboženství (Tamtéž:

20

19, 29-35). Poslední odhalená diskurzivní reprezentace štěstí je pojmenována populárněpsychologická a pracuje s „… vědeckým diskursem štěstí, který je však často komunikován
lidovou a laickou formou.” (Šrám 2016: 19). Odhalující indikátory tohoto typu sestávají
zejména z obecných rad a definic pravidel, z integrace hédonismu, z vědy jako například
psychologie sloužící jako podpůrný prostředek, ale s deformací vědeckých výsledků
k povrchnímu podání a srozumitelnosti (Tamtéž 19, 35-41). Oblast marketingu a reklamy
je vymezena jako svébytná kategorie mimo zmíněné tři typy reprezentací. Pro analytické
ukotvení této práce ale Šrámova analýza není použitelná, jeho kvalitativní výzkum se
obracel nevymezeně na jakékoliv texty a společnost jako takovou, závěry, které přinesl,
nemůžou posloužit jako základ pro tento induktivní výzkum médií, který si klade za cíl
stanovit vlastní zákonitosti zobrazování štěstí v mediích, konkrétně v lifestylových
magazínech, v České republice. Zajímavé ovšem může být srovnání závěrů z plánovaného
výzkumu a z analýzy Šráma a bude zahrnuto do závěru analytické části.
1.3.1 Shrnutí mediálního štěstí
Eudaimonické a hédonistické protipóly z vědeckého štěstí jsou přeneseny i do obsahů
všudypřítomných médií. V médiích je štěstí spojováno s různými dalšími tématy a zároveň
jsou reklamy a marketingové texty vyčleňovány z této sféry, protože mají velmi specifický
způsob nakládání s představou štěstí ve svůj prospěch a větší prodej své nabídky. I na
základě těchto zmíněných poznatků bude vybudována analytická část.

1.4 Shrnutí teoretické části
Mediální koncepty popsané v teoretické části nastínily vztah médií a společnosti, jejich
propojení

a

vzájemnou

interakci

a

ovlivňování,

dále

vysvětlily,

jak

média,

dle konstruktivistických teorií, předávají v rámci svých fikčních světů vytvořenou
společenskou realitu a pomáhají tak při upevňování dominantního společenského
uspořádání. Média jako silné instituce hrají důležitou roli při utváření a ovlivňování
postojů, hodnot, významů a tím i chování, jak na celospolečenské úrovni, tak na
individuální úrovni jedinců. V druhé půlce teorie byl popis fenoménu štěstí ve dvou
podobách hédonistického a eudaimonického chápání tohoto termínu vztažen na nynější
hyperkonzumní společnost, tím byl předložen sociologický pohled na štěstí v dnešní
společnosti, který byl v poslední části teorie této práce vztažen na velmi skromný
dosavadní výzkum štěstí podávaného médii.
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V optice zmíněných teoretických východisek se práce v analytické části dívá na
reprezentaci a konstrukci problematiky štěstí v současné české společnosti v médiích
zastoupených konkrétními lifestylovými magazíny.
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2. Metodická část
Jak již bylo řečeno, tato diplomová práce se zabývá médii a jejich reprezentací štěstí.
Rešerše literatury a shrnutí dosavadních poznatků o tématu v teoretické části jsou
důležitými konceptuálními nástroji pro celou analytickou část a jsou vnímány jako úplně
první jak teoreticky, tak pojmově ukotvující fáze zvoleného výzkumu. Další následující
fáze jsou již více analyticky zaměřené. Konkrétní tištěná média, na kterých bude daný
fenomén zkoumán, jsou tituly Elle, Žena a život a Blesk pro ženy. Mimo odhalování
všeobecné mediální reprezentace štěstí, se práce dále zaměří na odlišnosti v reprezentaci
pro různé cílové skupiny, k tomu poslouží fakt, že jsou jednotlivé vybrané lifestylové
magazíny a časopisy pro ženy zaměřené na jiné socioekonomické vrstvy.
V této kapitole je tedy ještě vyloženo teoretické ukotvení pracovního postupu analytické
části včetně metody výzkumu. Dále se zde nachází shrnutí a popis zkoumaného vzorku.
Oproti tezím byla tato podkapitola o vzorku přesunuta z analytické části do metodické
části, protože doplňuje znalosti, které je důležité vědět ještě před začátkem výzkumu,
neboť ho částečně definují. Tuto druhou část uzavírá konkrétní popis průběhu zvoleného
kvalitativního výzkumu. Třetí část diplomové práce tak byla pro přehlednost ponechána už
jen pouze popisu zjištění samotného realizovaného výzkumu.

2.1 Výzkumná metoda – kvalitativní obsahová analýza
Pro zkoumání štěstí v médiích byla vybrána, dle Reifové (2004: 21), nejčastěji používaná
technika výzkumu mediálních obsahů, a to obsahová analýza. Vzhledem k složitosti
a komplexnosti tématu a povaze analyzovaného materiálu byla zvolena jako nejvhodnější
kvalitativní metoda výzkumu.
Hlavní analytické zakotvení výzkumu bylo nalezeno v knize Kvalitativní výzkum: základní
teorie a metody a aplikace Jana Hendla (2016). Tato publikace dostatečně popisuje
postupy, které jsou spojené s kvalitativním výzkumem, od metody sběru dat, jejich
kódování, až k jejich interpretaci. Dalšími podpůrnými odbornými příručkami se
zaměřením na média se staly Metody výzkumu médií (Trampota a Vojtěchovská 2010) a
Výzkum médií: nejpoužívanější metody a techniky (Sedláková 2014).
Kvalitativní metoda je oproti kvantitativní metodě značně subjektivní, ale umožňuje získat
hlubší informace o zkoumaném problému z menšího počtu vzorků a umožňuje hledat
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obecně platné motivy, protože postupuje induktivní metodou, tedy z konkrétního usuzuje
na obecné, či jinak z empirie na teorii (Sedláková 2014: 58). Kvalitativní metody mají
slabou standardizaci, tedy oproti kvantitativní analýze mnohem nižší míru omezení, a
mohou si dovolit být proměňovány a upravovány během samotného výzkumu, tak aby více
vyhovovaly nově zjištěným potřebám výzkumu, umožnily dostatečnou exploraci
a interpretaci dat a průběžnou konstrukci obrazů a poznatků a postihly cíle výzkumu,
takový plán kvalitativního výzkumu má pružný charakter (Hendl 2016: 59).
„Kvalitativní výzkum je proces hledání porozumění.” (Creswell 1998 in Hendl 2016: 46).
Kvalitativní výzkum umožňuje důkladnou analýzu nestrukturovaných dat jako slova, texty
a obrazy, ta se interpretují a postupně se konstruuje obraz a teorie z nalezených
pravidelností, výzkumníkovi jde o integrovaný a holistický pohled na kontextovou logiku a
pravidla jak explicitní, tak implicitní fungující ve zkoumané oblasti (Hendl 2016: 47-48).
Následující tabulka shrnuje přednosti a nevýhody kvalitativního výzkumu, jak je popisuje
Hendl (2016: 47).

+

-

Podrobný popis a vhled do zkoumané
problematiky

Získaná znalost nemusí být zobecnitelná na
populaci a do jiného prostředí

Zkoumá fenomén v přirozeném prostředí

Je těžké provádět kvantitativní predikce

Umožňuje studovat procesy, hledá lokální
příčinné souvislosti

Je obtížnější testovat hypotézy a teorie

Umožňuje navrhovat teorie

Analýza dat i jejich sběr jsou často časově
náročné etapy

Dobře reaguje na místní situace a
podmínky, pomáhá při počáteční exploraci
fenoménů

Výsledky jsou snadněji ovlivněny
výzkumníkem a jeho osobními
preferencemi

Tabulka 1 Vlastnosti kvalitativního výzkumu, zdroj: Hendl 2016: 47
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Hlavním instrumentem kvalitativní analýzy je výzkumník sám, proto můžou být výsledky
hodně subjektivní, to je důležité mít na paměti při samotném zkoumání a výzkumník by se
měl pokusit oprostit od předpojatostí, což není snadné, neboť si samotný výzkumník všech
svých zkušeností a názorů, které mohou potenciálně ovlivnit analýzu, nemusí být vědom
(Sedláková 2014: 45), dosažení větší objektivity tohoto výzkumu by mělo být
konzultacemi s vedoucím práce.
Protože je pojem štěstí velmi abstraktní a subjektivní, byl původní plán kvalitativně
zkoumat jak implicitní, tak explicitní štěstí v daných médiích, omezen pouze na explicitní
štěstí. Implicitní štěstí by bylo velmi těžko postihnutelné z pozice výzkumníka, protože jak
bylo v teoretické části vysvětleno, pro každého štěstí může a znamená trochu něco jiného,
a mohlo by se stát, že by v médiích bylo nalezeno štěstí jen podle určitého chápání štěstí
výzkumníkem a jiné by byly přehlédnuty. Dalším limitem takto zvolené metody by mohla
být snadná zaměnitelnost konceptu štěstí v mediálních obsazích za jiné komplexní pojmy
jako úspěch či spokojenost. Vypořádat se s těmito oběma problémy pomůže právě
zaměření jen na explicitní štěstí, to znamená, že zkoumané vzorky, články, či texty
z daných periodik, budou identifikovány a vybrány pouze na základě výslovné zmínky o
štěstí a dalších od něho odvozených klíčových slov určených v následující části práce.
Takto jasně zmíněné štěstí, bude pojmenováno a definováno někým jiným než
výzkumníkem, ten bude moct zastávat více nestrannou pozici při analýze, a zároveň takto
postavený výzkum umožní zahrnout větší různorodost náhledů na štěstí reprezentovanou v
médiích.
S ohledem na mediální obsah a podobu dat bude výzkum založen na intenzivní
interpretační analýze textů, při které se bude rozebírat význam, organizace a použití slova
štěstí, které umožní teoretické porozumění mediálního štěstí. Zohledňovat se bude i
vizuální stránka dat, takže bude provedena i obrazová analýza. Je důležité říct, že analýza
nebude zkoumat reklamní texty a propagační stránky v časopisech. Zaměří se pouze na
nekomerční obsah a jeho grafickou stránku. V grafickém a obrazovém zpracování se
lifestylové magazíny liší od ostatních tiskovin, obraz má zde více doprovodný charakter a
je na něj kladen větší důraz. I proto bude analýza prováděna i na vizuální podobě
reprezentace. Grafické prvky jsou velice důležité, doplňují text, navozují emoce, dokáží
vystihnout atmosféru.
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Samotný empirický výzkumný proces se bude skládat ze dvou částí – explorativní fáze
a popisné fáze. První pomůže v zorientování se v prozkoumávání nového tématu (Hendl
2016: 35), je to tedy jakýsi první krok sloužící k seznámení se s daty a k tvorbě finálního
korpusu dat. Následující popisný výzkum obsahuje vlastní kódování vybraných obsahů
magazínů a tvoření průběžných komentářů. Kódování se v kvalitativním výzkumu vztahuje
k procesu analýzy dat, je to postup přiřazování kódů získaným kvalitativním údajům, údaje
jsou rozebrány a konceptualizovány (Tamtéž: 415), kódy nabývají v kvalitativní analýze
nejčastěji podobu slov či slovních spojení, které vyjadřují shrnující nebo nejvýznamnější
znak určité skupiny dat. Otázky důležité pro přidělování kódů můžou být – Kdo? Co? Jak?
Kdy? Kde? Proč? Pomocí čeho? Kvůli čemu? Kódování může být rozděleno do tří
způsobů – otevřené, axiální a selektivní, mezi nimi může výzkumník přecházet podle
potřeby (Strauss a Corbinová 1999 in Hendl 2016: 251). Otevřené kódování jako první
rozděluje sekvence textu do jednotek, jednotkám přiděluje jména, jeho cílem je tematické
rozkrytí analyzovaného textu. S vytvořenými fragmenty poté dále pracuje axiální
kódování, které koncepty slučuje do kategorií a provádí analýzu vztahů mezi kategoriemi,
jinak řečeno, tato kategorizace je procesem seskupování pojmů, které přísluší stejnému
jevu (Hendl 2016: 252-254). V selektivním kódování, které je prováděno většinou až na
úplný závěr a navazuje na kategorie a jejich vztahy z axiálního kódování, se hledá hlavní
kategorie jako zdroj pro vytvářené teorie (Tamtéž: 254-257).
V posledním kroku bude z daných poznatků odvozena nějaká obecně platná teorie.
Veškeré kroky, včetně samotného procesu psaní, jsou součástí analýzy.

2.2 Stanovení hypotéz a výzkumných otázek
Hypotézy uvedené v tezích nakonec posloužily pouze jako takzvané predikce či
předpoklady (Hendl 2016: 36), většinou se při kvalitativním výzkumu postupuje induktivní
metodou, která odvozuje z konkrétního na obecné, a hypotézy se proto vytváří až úplně
nakonec, z dat se odvodí tvrzení a z něho se pak usuzuje teorie (Tamtéž: 33).


Předpoklad 1: Stanovená teze předpokládá, že v kontrastu k filosofickému pojetí
štěstí a hledání štěstí jako duševního stavu budou média předkládat svým čtenářům
více materialistickou reprezentaci štěstí spojenou s konzumerizmem. Jinak řečeno,
že média budou upřednostňovat hédonistické chápání štěstí před eudaimonickým.
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Předpoklad 2: Jelikož se sociální hodnoty ve společnosti liší i vzhledem
k socioekonomickým podmínkám lidí (Giddens 1999: 264), je jako další
očekáváno, že štěstí reprezentováno čtenářům z různých socioekonomických vrstev
se bude lišit v závislosti na jejich jiných sociálních hodnotách.

Tyto predikce, se kterými se do výzkumu vstoupilo, celou analýzu ukotvily a nasměrovaly
a na jejich základě pak vznikly následující výzkumné otázky:


Výzkumná otázka 1 (VO1): Jak je štěstí reprezentováno v časopisu Elle?

Jaká jsou hlavní témata spojována se štěstím v časopisu Elle?
Jak vypadá vizuální stránka zpracování textů zmiňující štěstí v časopisu Elle?


Výzkumná otázka 2 (VO2): Jak je štěstí reprezentováno v časopisu Žena a život?

Jaká jsou hlavní témata spojována se štěstím v časopisu Žena a život?
Jak vypadá vizuální stránka zpracování textů zmiňující štěstí v časopisu Žena a život?


Výzkumná otázka 3 (VO3): Jak je štěstí reprezentováno v časopisu Blesk pro
ženy?

Jaká jsou hlavní témata spojována se štěstím v časopisu Blesk pro ženy?
Jak vypadá vizuální stránka zpracování textů zmiňující štěstí v časopisu Blesk pro ženy?


Výzkumná otázka 4 (VO4): Jak se tyto reprezentace mezi sebou liší?

Porovnání témat VO1 x VO2 x VO3
Porovnání vizuální stránka VO1 x VO2 x VO3
Výzkum bude hledat reprezentace štěstí skrze témata spojována v daných časopisech
se štěstím a bude zohledňovat i vizuální doplnění textů o štěstí.
Kvalitativní analýza dat je uměním zpracovat data smysluplným způsobem a nalézt
odpovědi na položené výzkumné otázky (Hendl 2016: 47). Zjištění z otázek VO1 až VO3
by měla pomoci nalézt odpověď na predikci P1, zda jsou opravdu v daných časopisech
představovány spíše hédonistická chápání štěstí. Výzkumná otázka VO4 by měla vyvrátit
nebo potvrdit P2 a říci, zda se tyto odlišnosti promítají do sociální konstrukce reality médií
právě pro různé skupiny obyvatel. Následně se ve vyhodnocení výzkumu pokusí vysvětlit
daná zjištění a odvodit jejich teoretické zakotvení.
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2.3 Výběr a popis zkoumaného vzorku
Tisk, jakožto silné médium plošně zasahující populaci, byl vybrán jako vhodné médium
pro zkoumání fenoménu štěstí, celkový zásah tisku pro rok 2017 byl 7 836 000 osob,
v procentech českého obyvatelstva dosahuje tedy čtenost tisku 89 procent (MEDIA
PROJEKT 2017: 4). Zároveň obliba a čtenost časopisů se dlouhodobě udržuje přes 80
procent (Tamtéž: 5) a lifestylové magazíny se svým obsahem dotýkají hodnotového
systému čtenářů. Časopisy životního stylu mají také menší periodicitu, jsou to převážně
týdeníky či měsíčníky, mají proto více času na hlubší analýzu různých témat, často k nim
začleňují a přinášejí i globální hledisko.
Pro potřeby této práce a naplnění jejich cílů byly vybrány 3 tituly z českého mediálního
trhu: Elle, Žena a život a Blesk pro ženy, ty představují průřez nejčtenějšími lifestylovými
časopisy a časopisy pro ženy odlišných mediálních domů pro různé socioekonomické třídy
podle klasifikace ABCDE popsané v teoretické části. Podle toho, pro které publikum
ABCDE je dané médium určeno, jsou rozděleny i časopisy – od nejlevnějších
nízkonákladových časopisů určených pro nižší střední a nejnižší třídy D a E, přes
nejpočetnější skupiny časopisů pro střední třídu C, až k exkluzivním časopisům cíleným na
vyšší střední a nejvyšší třídy B a A. Častokrát jsou časopisy určeny vícero prolínajícím se
třídám, totéž platí pro vybrané reprezentanty lifestylů na českém trhu. Rozdělení a určení
jednotlivých časopisů provádějí mediální a marketingové agentury, toto rozřazení se odvíjí
od několika faktorů jako například od obsahu, či od ceny.
Základní soubor tvoří již zmíněné časopisy, původně plánované zkoumané období
červenec 2016–červen 2017 z tezí, bylo po konzultaci s vedoucím změněno na kalendářní
rok 2017, i kvůli tomu, že ABCDE klasifikace je rekalibrována na každý rok zvlášť a
kategorie publik jednotlivých časopisů by se tak mohly meziročně lišit, byť by velké
odlišnosti byly značně nepravděpodobné (ABCDE socioekonomická klasifikace –
Specifikace pro rok 2017, 2016), dalším důvodem byla snaha o ucelenost a přehlednost dat
kvalitativního výzkumu v rámci jednoho kalendářního roku.
2.3.1 Elle
Měsíčník Elle se řadí do kategorie exkluzivních časopisů životního stylu pro ženy po boku
titulů jako Harper‘s Bazar, Glanc, či Luxury. Elle patří do portfolia mediálního
nadnárodního konglomerátu Burda International (Elle 2017a). Tento mezinárodně
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nejprodávanější módní časopis (Elle 2018) vychází na českém trhu od roku 1994 (Elle
2017a). Za rok 2017 má čtenost 135 000 a prodaný náklad 31 036 kusů (Media Projekt
2017, 2017: 6) řadí se tak i na místním trhu mezi nečtenější, dvakrát získal ocenění
Časopis roku (Unie vydavatelů, 2004, 2007 v Elle 2017a). Co se týká socioekonomické
klasifikace, patří Elle do kategorií AB s cílovou skupinou finančně zajištěných
svobodných, vzdělaných a ambiciózních žen ve věku 20-35 let (Tamtéž), „Nepostradatelný
kompas pro svět módy. ELLE je časopis, který se čtenářkami mluví prostřednictvím
fantazie a 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.” (Tamtéž) Luxusnějšímu zařazení odpovídá i nejdražší
cena na stánku z vybraných titulů a to 99,90 Kč (Tamtéž) za číslo s rozsahem kolem 130
stran.
Časopis je podpořen internetovým portálem www.elle.cz (Elle 2018).
2.3.2 Žena a život
Žena a život, časopis s dvoutýdenní periodicitou řazen také do skupiny životního stylu
pro ženy, je nejprodávanější a nejčtenější v této skupině (Media Projekt 2017, 2017: 6).
Jeho čtenost za rok 2017 dosáhla 288 000 čtenářů a prodaný náklad 48 200 kusů (Tamtéž:
6). Vlastníkem je mediální vydavatelství Bauer Media. V letech 2005 a 2007 titul obdržel
od Unie vydavatelů ocenění Časopis roku (Žena a život 2013). Konzumentky tohoto
časopisu patří do střední příjmové skupiny, jsou ve věku 25-45 let a mají zájem o kulturu,
psychologii a běžné problémy jak společenské, tak osobní dnešních žen. „Podstatnou část
časopisu rovněž tvoří rozhovory se známými osobnostmi, ale i odborníky na nejrůznější
témata (vztahy, sex, kariéra, děti). Velká oblíbenost u čtenářek je dána jedinečnou
koncepcí v podobě původních publicistických textů, které se snaží mapovat současný život
moderní ženy, pomocí autentických příběhů.” (Tamtéž) I cenou na stánku 32 Kč časopis
cílí na ženy ze socioekonomických tříd B a C (Tamtéž). Mezi podobně zaměřené tituly
patří Svět ženy či Marianne. Počet stran dosahuje 100.
Tento titul jako jediný z vybraných nemá samostatné doprovodné internetové stránky, ale
stránky www.jenprozeny.cz sdílí s dalším titulem mediálního domu Bauer Media,
Cosmopolitanem (JenProŽeny 2018).
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2.3.3 Blesk pro ženy
Blesk pro ženy s bonmotem „Vaše skvělá kamarádka“ (Blesk pro ženy 2018) je týdeník
spadající pod mediální dům Czech News Center a. s. Blesk pro ženy je dle Media Projektu
(2017) řazen do skupiny časopisů pro ženy, kde s přehledem vede jako nejprodávanější
a nejčtenější ve své kategorii. Čtenost Blesku pro ženy roku 2017 dosáhla 435 000 čtenářů
a jeho prodaný náklad pro stejný rok činil 113 288 výtisků (Media Projekt 2017, 2017: 5).
Dle vlastního popisu: „[Blesk pro ženy]… nabízí vše, co zajímá každou ženu – od módy,
kosmetiky, vztahů a životního stylu po recepty, skutečné příběhy, poradny odborníků
či aktuální témata.” (Blesk pro ženy 2017a). Toto periodikum se řadí do třídy D, E a je
určeno ženám s nejnižšími příjmy z nejnižších socioekonomických vrstev, obdobné tituly
jsou Vlasta, Chvilka pro tebe či Tina. Tomuto zařazení Blesku pro ženy odpovídá i nejnižší
cena a to 12 Kč na stánku, i ta pravděpodobně částečně stojí za jeho velkou oblíbeností
a prodejností.
Časopis má komplementární webovou stránku www.bleskprozeny.cz (Blesk pro
ženy 2018).
Časopis se odlišuje i po vizuální stránce, na rozdíl od předchozí dvou titulů na kvalitnějším
papíru s vyšší gramáží a přebalem z ještě silnějšího materiálu je Blesk pro ženy tištěný
i s přebalem na papír mnohem slabší a méně kvalitní. I když zrovna v průběhu roku 2017
byl od června obal tohoto časopisu tištěn na kvalitnější lesklý papír než papír vnitřních
stran (Blesk pro ženy 2017d).
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2.3.4 Shrnutí základního souboru dat
Následující tabulka přehledně shrnuje základní údaje o jednotlivých časopisech a
znázorňuje hlavní odlišnosti mezi nimi.

Časopis

Periodicita

Kategorie

Rozsah
v str.

Majitel

Cena
v Kč

Elle

měsíčník

AB

130

Burda
International

100

135000

ano

Žena a
život

čtrnáctideník

BC

100

Bauer media

32

288000

ne

Blesk
pro ženy

týdeník

DE

70

Czech News
Center

12

435000

ano

Čtenost Web

Tabulka 2 Charakteristika Elle, Žena a život a Blesk pro ženy, zdroj: vlastní zpracování

2.3.5 Výběrový soubor dat
Lifestylová periodika: Elle, Žena a život a Blesk pro ženy z období leden 2017 až prosinec
2017, představená výše, tvoří základní soubor dat práce.
Výběrový soubor byl zúžen na čísla z měsíců březen, červen, září a prosinec, takovýto
výběr rozprostřený po celém roce by mohl odhalit zajímavé zákonitosti ve vztahu
k různorodým ročním obdobím. Konkrétně tedy tvoří výběrový soubor dat celkem dvacet
časopisů: čtyři čísla magazínu Elle – březen, červen, září, prosinec, osm čísel časopisu
Žena a život – čísla za březen 5 a 6, za červen 11 a 12, čísla za září 18 a 19 a za poslední
měsíc v roce čísla 24, 25, a osm čísel časopisu Blesk pro ženy – čísla za březen 10, 11, za
červen 25, 26, za září 36 a 39 a za prosinec 49 a dvojčíslo 51-52.
Z vybraných časopisů byl pak specifikován finální korpus dat z článků explicitně
zmiňujících slovo štěstí nebo jeho obdoby šťastná, šťastné, šťastný, šťastní, šťastně
v různých pádech.

2.4 Konkrétní popis průběhu zvolené analýzy
Jelikož je zvolený výzkum primární, či empirický, první část analýzy sestávala ze sběru
dat. Vybraná čísla časopisů byla podrobně prozkoumána a pročtena a, jak již bylo
zmíněno, reklamám a komerčním sdělením nebyla věnována pozornost. V tomto kroku
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byly také vybrány články obsahující slovo štěstí, nebo jeho různě vyskloňované obdoby
šťastná, šťastné, šťastný, šťastní. Z tohoto množství článků byly vyloučeny ty, ve kterých
se daná slova vyskytovala ve významu mít štěstí jako příznivou náhodu, je ovšem zajímavé
všimnout si, že převážná většina použití tohoto významu se vztahovala k lidem, „mít štěstí
na lidi“ (Elle 2017b: 79; Blesk pro ženy 2017ch: 35, Žena a život 2017e: 27). Dále nebyly
brány v potaz texty obsahující štěstí v ustálených spojeních, které se netýkaly stavu štěstí,
jako „hormony štěstí“ (Elle 2017e: 79; Blesk pro ženy 2017g: 6) a „šťastné a veselé“ (Elle,
2017e: 16, Žena a život 2017h: 24) či „Šťastný nový rok“ (Blesk pro ženy 2017ch: 80).
Následná druhá část analýzy se věnovala zpracování a kódování finálního korpusu dat.
Technická realizace kódování probíhala metodou papír a tužka neboli kódováním v ruce,
či ručně (Hendl 2016: 405). Počítačová a softwarová podpora kvalitativního výzkumu jako
například nejpoužívanější ATLAS.ti (ATLAS.ti 2018) nebyla využita z hlediska jak
komplikovanosti používání daného softwaru a vysokých nároků na jeho zvládnutí, tyto
charakteristiky uvádí i Hendl (2016: 406), tak z důvodu osobních preferencí fyzických
podkladů. Vybrané články byly pečlivě pročteny a hodnoceny i se svým grafickým
obsahem. Úryvky z textů byly ručně přepisovány do bloku s poznámkami o souvislostech
zmiňovaného štěstí a zaznamenávána byla i grafická stránka textu. Kódy jako témata
spojována se štěstím, či kdo o štěstí mluvil, byly k textům připisovány v podobě symbolů
a komentářů pomocí různobarevných zvýrazňovačů a tužek ke kraji stránky. Během tohoto
otevřeného kódování byly vytvářeny poznámky ke zkoumaným dokumentům a průběžné
komentáře, které posloužily jako základ pro vyhodnocení dat. V průběhu získávání dalších
dat a přepisů textů a jejich kódování byly dané kódy revidovány dle potřeby. Následovalo
axiální kódování a kategorizace kódů, ale i samotných textů do tematických okruhů
na základě jejich podobností, a posléze byly hledány širší kontexty a konotace použití
slova štěstí v rámci daného fikčního světa konkrétního média. V další fázi se analýza
zaměřila na hledání souvislostí a odlišností v získaných datech, už nejen v rámci jednoho
média, ale i napříč médii. Zde již došlo k vlastnímu vyhodnocení dat a celého výzkumu a k
formulaci závěrů.
Všechny tyto kroky pomohly proniknut do větší hloubky dat a prohloubit porozumění
zkoumaného fenoménu, na jednu stranu, a na stranu druhou zmenšit subjektivní
předporozumění výzkumníka (Sedláková 2014: 45; Hendl 2016: 47).
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3. Analytická část
V analytické kapitole této diplomové práce jsou prvně popsány zjištění, která výzkum
přinesl. Konec této části vyhodnocuje výsledky analýzy a porovnává je s danými
predikcemi, s kterými se do výzkumu vstupovalo.

3.1 Analýza vybraných mediálních obsahů a zodpovězení výzkumných
otázek
V následujících podkapitolách jsou shrnuty analýzy jednotlivých tištěných titulů.
3.1.1 Analýza Elle
„A tak se netrapte tím, jestli jste momentálně více, nebo méně šťastná, a zkuste si sepsat,
CO konkrétně vás dělá šťastnou. Možná budete překvapená,
kolik štěstí máte denně na dosah.”
(Elle 2017c: 16)
Z daných čtyř čísel Elle byly všechny články či texty, které odpovídaly zadání výzkumu,
rozděleny do tří typů podle svého zaměření i podle reprezentovaného štěstí:
1) Výpovědi osobností – rozhovory převážně se slavnými, ale i obyčejnými lidmi
2) Marketingové texty – doporučujících nějaké produkty/recenze produktů
3) Tematické články – zaměřené na nějaký hlubší fenomén


VO1: Jak je štěstí reprezentováno v časopisu Elle?

1) V prvním typu článků, který ze zmíněných kategorií jasně převažoval, o štěstí mluvily
jednotlivé osoby, ty a jejich životy a názory byly hlavním předmětem obsahu textu. Šlo
o rozhovory s úspěšnými a slavnými ženami ve věku od dvaceti do čtyřiceti let jak
z českého prostředí, tak z mezinárodních vod, nebo o výpovědi „obyčejných“ lidí, ve
většině případech žen, zastoupených osazenstvem redakce. Na štěstí se buď konkrétně ptal
novinář, anebo se k němu dotazovaná osoba dostala sama mimovolně. Pojetí štěstí byla v
důsledku velmi subjektivně podaná a spadala jak do hédonistických, tak do
eudaimonických perspektiv.
Více eudaimonická představa o štěstí jako o volnosti, svobodě či možnosti dělat si, co se
komu zlíbí, byla zmíněná několikrát: „Dělej si, co chceš, hlavně, ať jsi šťastná.”
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(Elle 2017b: 149), „…mým štěstím je také vědomí. Vědomí svobody.” (Elle 2017c: 16),
stejně tak štěstí jako naplňující práce, která člověka baví: „Můj koníček se postupem času
překlopil v práci, která mě těší a baví. Jsem šťastná jako blecha.” (Elle 2017c: 20).
Další představy patřily spíše do hédonistického pohledu, spojovaly štěstí jak s materiálním
uspokojením: „Co mě opravdu dělá šťastnou? Ráno kafe, večer šampaňský… Hranolky,
avokádové carpaccio, … Moje nové converse.” (Elle 2017c: 16), tak s chvilkovým
uspokojením v daném okamžiku: „…je Štědrý den brzy ráno, mně je sedm a půl, vstávám
z postele do teplého pokoje, v kamnech praská oheň, můj pětiletej brácha ještě spí a z
kuchyně to voní. Cukrovím, rybí polívkou, zapáleným františkem a domovem. Tím jedním
jediným domovem ve starém paláci na Starém Městě, kde bydlíme s mámou a tátou. Jsem
šťastná a natěšená tím nezaměnitelným pocitem Vánoc, svým bezstarostným dětstvím
a nicnetušící budoucností.” (Elle 2017e: 91). Další lidé v představě o štěstí figurovali
jenom sporadicky: „… mě přepadl pocit absolutního štěstí. Nebylo toho potřeba moc.
Návštěva, kamarádka, nedostavěný dům, instantní kafe. Tři psi, dvě nahatý děti, jedno
dětský hovínko. Na zemi.” (Elle 2017c: 16).
Rozlišení krátkodobého a dlouhodobého štěstí se našlo v této osobní sebereflexi:
„Šťastným mě dokáže udělat třeba film Xaviera Dolana, román Zadie Smith nebo deska
Lany Del Rey. Vzhledem k tomu, že jsem požitkář toužící po nekonečnu krátkodobých
radostí, učinit mě šťastným nebývá problém. Z dlouhodobého pohledu jsem ale vlastně
taky v pohodě. Vlastní rodinu nemám, ale zatím po ní netoužím. I když ne zapáleně, v Boha
věřím. Naději obvykle neztrácím. Takže šťastný jsem, jen o tom nepřemýšlím. Teď, když
jsem to musel udělat, dodávám, že mým štěstím je také vědomí. Vědomí svobody. Že se
můžu rozhodnout, co, s kým, jak často a dlouho budu dělat. Že si můžu myslet, co chci,
říkat si, co chci, kamarádit se, s kým chci. Jet si, kam chci, jíst si, číst si, dívat se, na co
chci. Spát, s kým chci, nadávat, na koho chci. Ke štěstí mi chybí snad už jen moct volit
toho, koho opravdu chci.” (Elle 2017c: 16).
Ve výpovědích se objevilo i uvědomění si nezávislosti vlastního štěstí na vnějších
okolnostech: „Byla jsem šťastná bez něj [byznys projektu], jsem šťastná s ním, a když
na to přijde, budu spokojeně žít i bez něj.” (Elle 2017c: 54).
Články zmiňující zkoumaný fenomén byly paradoxně doprovázeny fotkami neusměvavých
hubených, až vychrtlých, krásných mladých žen, nebo zase neusměvavými fotkami
dotazovaných osobností, jinak byl doprovodný materiál značně skromný a jednoduchý,
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v kontrastu k hodně barevným reklamním sdělením obklopujícím dané texty. Texty byly
vizuálně doplněny ještě o nějaké kosmetické produkty, používané danou hvězdou.
2) Druhý typ textů se týkal čistě hédonistické představy o štěstí a byť se nejednalo o
reklamní sdělení, svým obsahem tomu naprosto odpovídal, krátké a úderné texty slibovaly
čtenářům štěstí po konzumaci daných produktů či služeb: „…taky celé vaše tělo bude
šťastné“, když čtenáři použijí prezentovaný tělový peeling (Elle 2017c: 138) nebo:
„…přejeme šťastnou a sebevědomou sezónu“ když budou sledovat tyto nové nejdůležitější
módní trendy, podaří se jim to (Elle 2017b: 38), či: „Sníte o princi na bílém koni a
dokonalém štěstí?“, tento svěží parfém ho zaručí a s ním i lásku (Elle 2017e: 145).
Tyto texty byly doplněné mnohem pestřejšími fotkami a byly celkově mnohem vizuálně
zajímavější než předchozí typ. Fotky jednotlivých produktů byly barevnější a v teplých
tónech, naaranžované, tak aby více upoutaly čtenářovo oko. Text sám o sobě zabíral
podstatně menší část než obrazová příloha, i vizuálně se tak texty charakterem blížily
k reklamním sdělením.
3) Nejméně početná skupina tematických článků svým delším rozsahem nabídla i prostor
pro hlubší prozkoumání štěstí. Zde už byly zmiňovány převážně eudaimonické pohledy
na štěstí.
„V honbě za právem na absolutní štěstí, jsme totiž zapomněli na to nejdůležitější. Že
skutečná láska je bezvýhradná.” (Elle 2017d: 20) Tento text se věnoval zejména
problematice romantických vztahů v dnešní době, a čistě okrajově zmínil hon za právem na
štěstí a silně individualizovanou lásku: „Důležitější než „miluji ho“ se pro nás stalo
„miluje mě?“. (Tamtéž: 20), ale zároveň načal problematiku až posedlosti štěstím, ve
všech bodech souhlasí se sociologickým rozborem současné společnosti Gillese
Lipovetského (2007). Článek především spojuje štěstí s láskou a naplněným vztahem, ale i
tak nezapomněl svým konzumentům připomenout čistě hédonistické uspokojení: „Dál
budeme věřit na lásku z dob Shakespeara a také na to, že móda může zlepšit kvalitu našeho
života, stejně jako dobré jídlo nebo hezké věci kolem nás.” (Elle 2017d: 20).
Nejdelší text z Elle pojednávající z velké části o štěstí se věnoval tenzi mezi krásou
a chytrostí a došel k tomu, že krása je lepší, neboť nahradí, co schází v inteligenci, ale už
pak nezaručí štěstí, protože to leží jinde. „Z hlediska osobního štěstí a spokojenosti je totiž
mnohem důležitější, jestli se žena krásná cítí, než jak ji vnímá okolí.” (Elle 2017e: 83).
Spokojenost a sebepřijetí je to podstatné, zároveň je nutné jít štěstí naproti a pracovat
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na něm, vážit si věcí kolem a snažit se o to, co čtenářky samotné dělá šťastné a zároveň:
„Je lepší být vdaná než žít s partnerem na hromádce nebo být single. Je lepší mít děti než
být bezdětná. Je lepší nemuset si dělat starosti o peníze než bojovat o holou existenci. Je
lepší mít přátele než být osamělý.” (Tamtéž: 83). Dalším důležitým bodem je podle tohoto
článku „nakažlivost“ štěstí: „Pokud jsme obklopeni šťastnými lidmi, činí nás to
šťastnějšími…změny v osobním štěstí jednoho člověka ovlivňují i osoby v jeho okolí.”
(Tamtéž: 83).
Tematických článků bylo nejméně. Vizuálně jasně převažoval text, čistě černý text na
bílém podkladě byl doplňován fotografiemi úplně minimálně.
Štěstí ve fikčním světě Elle se skládá jak z hédonistických chvilkových štěstí
dosahovaných materiálnem, ale i prožíváním daného okamžiku i s lidmi kolem, tak
hlubších eudaimonických představ o sebepřijetí, spokojenosti s tím, co je. Hlavní témata
spojována se štěstím jsou materiální uspokojení, úspěch a svoboda jedince, tato témata jsou
velmi narcistní povahy. Takto časopisem podané reprezentované štěstí odpovídá jeho
cílové skupině finančně zajištěných svobodných, vzdělaných a ambiciózních žen ve věku
20-35 let. Vizuálním zpracováním Elle staví obraz úspěšné krásné a dokonalé mladé ženy,
která se nemusí usmívat, aby byla šťastná.
3.1.2 Analýza Žena a život
„Sebepoznání nezaručí štěstí, ale podporuje štěstí a dodává odvahu za štěstí bojovat.“
(Simone de Beauvoir in Žena a život 2017c: 39)
Texty v časopisu Žena a život byly rozděleny do dvou kategorií na základě jejich odlišného
obsahu, 1) výpovědi lidí, rozhovory s lidmi a 2) ostatní články. Je důležité zmínit,
že výpovědi patřily širokému spektru lidí, jak mužů, tak žen, jak mladých, tak středního
věku, a i seniorů a všichni dotazovaní patřili do české společnosti. Podání štěstí v obou
kategoriích se jasně nevymezovalo, ba naopak prolínalo, proto jsou jednotlivá témata
spojována se štěstím rozdělena pouze podle zaměření, a ne podle druhů textů.


VO2: Jak je štěstí reprezentováno v časopisu Žena a život?

Čistě eudaimonické dlouhodobé štěstí bylo v časopisu Žena a život zastoupeno texty
mluvícími o osobní spokojenosti, růstu, opět možnosti volby: „Chtěla bych, abyste si díky
naší soutěži a našemu časopisu uvědomila, že to, co děláte, má smysl a že nemusíte být
dokonalá, že nemusíte dělat to, co od vás očekávají druzí, že nemusíte být hubená, pít
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smoothie, cvičit jógu a každý den s dětmi hrát pexeso a opakovat anglická slovíčka. Chci
říct, že nejdůležitější je, abyste byla se svým životem spokojená, abyste se měla ráda a
abyste každý den zažila něco, díky čemu budete šťastná.” (Žena a život 2017b: 4) Tento
text hezky shrnul pop kulturní představy o úspěšném a šťastném životě, ale rozvedl je
v eudaimonickém duchu, že nejdůležitější je vlastní vnitřní spokojenost a prožívání života.
„povinnost rodinného štěstí a představy o tom, jak by se to celé mělo odehrávat. Za to se
většinou cítí zodpovědná žena – napéct, naklidit, nakoupit a zabalit dárky, nachystat vše
tak, aby to bylo perfektní… Vykašlete se na představy o dokonalosti a štěstí, které byste
měli povinně cítit.” (Žena a život 2017h: 120). Další důležitý princip eudaimonického
štěstí byl zmíněn v jiném článku: „…že štěstí není závislé na vnějších vlivech ani na
lidech.” (Žena a život 2017e: 06), ale záleží na každém člověku a jeho vnitřním nastavení.
„Žena je nejdokonalejší ze všech stvoření. Žena je nejkrásnější drahokam, který vybrala
příroda ze všech svých pokladů pro štěstí muži.” (Honoré de Balzac in Žena a život 2017b:
34) Tento citát představil ženu jako primární zdroj štěstí muže. A všeobecně byly
mezilidské vztahy pravidelně zmiňovány jako podstatný zdroj štěstí: „…sociální vztahy
jsou pro lidské štěstí absolutně zásadní. Kvalita vztahů je obvykle tím nejlepším ukazatelem
míry zažívaného pocitu štěstí.” (Žena a život 2017e: 41), či: „Štěstí pak nachází v náručí
svého posledního muže…“ (Žena a život 2017e: 52)
Často texty v Žena a život mluvily o štěstí v kombinaci vztahů s dalšími prvky, například
vztahy a práce: „Jsem šťastný člověk. Mám fantastického muže, kterého miluju a on miluje
mě. A mám dvě děti, které jsou sice pěkně divoké a bývám z nich unavená, ale obě jsou
úžasné a zaplaťpánbůh zdravé. Stejně jako všichni moji milovaní kolem. . . A taky nesmím
zapomenout na práci. Ta mě baví, naplňuje mě a v neposlední řadě taky živí. Nejsem žádná
milionářka, ale žiju spokojený život. Spokojený a naplněný, ale teď nemyslím v takovém
tom materiálním smyslu. K tomu, abych byla šťastná, rozhodně nepotřebuju drahé
kabelky, boty či velký dům s bazénem.” (Žena a život 2017e: 20), „volit mezi prací a
osobním štěstím“ (Žena a život 2017e: 94). Výpověď odborníka, psychologa, v jednom
článku propojení mezi štěstím, prací a vztahy shrnula: „Životní štěstí se opírá o tři pilíře –
rodinu, svět práce a přátele a aktivní koníčky. Ke spokojenosti je dobré pevně zakotvit
aspoň dva z nich.” (Žena a život 2017a: 44). Kombinace zdraví a vztahů byla také
zastoupena: „Jsem šťastný, že jsem zdravý a mám zdravou a krásnou rodinu.” (Žena a
život 2017f: 72).
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Hédonisticky laděné chvilkové štěstí čtenářům přinesou materie: „Luxusní design, svěží
barvy a sportovně elegantní styl interiéru [auta] zas zvyšuje pocit momentálního životního
štěstí.” (Žena a život 2017b: 128), procedury: „Odcházela jsem šťastná a na druhý zákrok
[epilace chloupků na obličeji] se těšila.” (Žena a život 2017a: 86), ale i příroda: „Slunce,
vzduch a slaná voda na mě působí doslova opojně. Ke štěstí nepotřebuju víc.” (Žena
a život 2017d: 06).
V Žena a život se objevily i talismany či různé rituály, které mají mít tu moc osobě štěstí
přinést: „Máte nějaké rituály pro štěstí? …Jeden čas jsem měl vždycky při vystoupení
na sobě červené trenýrky.” (Žena a život 2017c: 47).
Poslední velké téma zmiňované v magazínu v průběhu roku několikrát bylo hygge, neboli:
„Bezpečí, domov, spokojenost, láska, důvěra, přítomnost. To je hygge – dánský recept
na šťastný život.” (Žena a život 2017a: 94). Tyto texty podávaly nejdetailnější postup
na dosažení štěstí s konkrétními kroky.
Žena a život je po grafické stránce velmi barevný a pestrý, texty byly vždy doplňovány
bohatým vizuálem, pozitivně laděné fotky usmívajících se lidí obou pohlaví od dvaceti let
až do seniorského věku, pastelové veselé a teplé barvy jednoznačně po grafické stránce
dominovaly.
Hlavní témata spojována se štěstím v magazínu Žena a život obsahovala eudaimonické
představy zahrnující mezilidské vztahy, spokojenost s životem, ne nutnost splňovat
společenskou představu o dokonalosti ke štěstí, či osobní rozvoj, ale i naplňující práci
a zdraví. Hédonistické štěstí zastupovaly momenty štěstí dosažené materiálnem, ale
i prožitím daného okamžiku. Specifické kategorie představují texty zmiňující talismany
pro štěstí a dánský recept na štěstí hygge.
3.1.3 Analýza Blesk pro ženy
„Jaký je váš recept na štěstí? Respektovat svůj osud a nereptat.”
(Blesk pro ženy 2017e: 24)
Vybrané texty z časopisu Blesk pro ženy byly podobně jako v předešlých případech
rozlišeny na základě svého zaměření a odlišnosti v reprezentovaném štěstí do dvou
kategorií:
1) Výpovědi lidí
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2) Ostatní – Hygge, Lagom a esoterika


VO3: Jak je štěstí reprezentováno v časopisu Blesk pro ženy?

1) Lidé, s kterými byl veden rozhovor, nebo mluvili na určité téma, byli vždy české
a převážně ženské osobnosti, mediálně známé tváře jako zpěvačky, herci atd. a pak
odborníci a běžní občané. Věkové zastoupení dotazovaných se pohybovalo v intervalu od
dvaceti do devadesáti šesti let s důrazem na střední věk.
„Jste krásná, úspěšná, i když vás čeká ještě spousta práce, vyděláváte si něčím, co
milujete, máte harmonický vztah s partnerem i s maminkou. Není toho štěstí na jednoho až
moc? Víte, že mi často dochází, jak mám všechno krásné? Já za to taky neustále děkuju.
Někdy z pocitu štěstí i brečím.“ (Blesk pro ženy 2017d: 18). K dlouhodobému štěstí byly
především zmiňovány harmonické vztahy s druhými lidmi a zábavná naplňující práce:
„Uvědomuju si, jaké mám štěstí, když dostávám peníze za něco, co mě baví.“ (Blesk pro
ženy 2017d: 18). „Bez herectví, zpěvu, moderování bych nebyla šťastná.“ (Blesk pro ženy
2017f: 24), ale i vnitřní pocit a nezávislost na okolí: „Každý, kdo umí být šťastný sám se
sebou, může sdílet štěstí s druhými.“ (Blesk pro ženy 2017i: 56), „Ale nejdůležitější je být
srovnaná sama se sebou. Pokud to tak není, nepomůže vám žádná vnější úprava, žádný
chirurgický zákrok. Když vyzařujete spokojenost a štěstí, jste přitažlivá.“ (Blesk pro ženy
2017f: 24).
Konkrétní chvíle štěstí byly spojovány s lidmi: „[moje dcera] se narodila a mě zaplavil
pocit nevýslovného štěstí.” (Blesk pro ženy 2017i: 28), materiální uspokojení v Blesku pro
ženy nehrálo roli v dosažení štěstí, ba naopak štěstí bylo často definováno v rozporu
ke konzumerismu a penězům: „Peníze nejsou štěstí!“ (Blesk pro ženy 2017h: 36).
2) V Blesku pro ženy se objevila také velmi specifická kategorie odkazující ke štěstí, a to
esoterismus. Alternativní spiritualita, či víra, že si čtenáři mohou vlastní štěstí přivolat
různými způsoby od talismanů či různých zvyků pro štěstí: "O darovaném jmelí se navíc
říká, že nosí štěstí.” (Blesk pro ženy 2017i: 40), až po magii a čarování: „Napadlo vás
někdy, proč mají hořící svíčky tak magickou moc? Zapalujeme si je pro dobrou náladu,
zútulnění interiéru nebo doladění domácí pohody. Víte ale, že si s jejich pomocí můžete
také tak trochu začarovat? Zkuste to! Chcete přivolat lásku, zdraví, štěstí, peníze,
potřebujete dodat sílu k řešení nějaké složité životní situace?“ (Blesk pro ženy 2017h: 60),
byla v daných číslech zmiňována pravidelně a to zejména v prosincových číslech, tento
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způsob dosáhnutí štěstí byl konstruován přes tematické články, nikdy se o něm nemluvilo
v rozhovoru.
Štěstí v Blesku pro ženy po vizuální stránce doprovázel vždy úsměv, radost a spokojenost.
Fotky obsahovaly škálu lidí od mladých krásných žen, až po seniorky, a i muži zde byli
v poměrném zastoupení, ve vizuálním zpracování převládaly teplé a pozitivní barvy.
Hlavní témata spojována se štěstím v Blesk pro ženy byla kombinace dobrých vztahů,
práce a vnitřní spokojenosti a víra, že si čtenáři můžou štěstí zařídit přes esoteriku.
3.1.4 Porovnání časopisů
Typ článků „výpovědi lidí“ byl nalezen ve všech třech titulech, propojuje tato média a je
zásadní pro reprezentované štěstí, neboť explicitně mluví o štěstí nejvíce. V důsledku je
toto mediální štěstí podáváno velmi subjektivně přes jednotlivé příběhy lidí. Rozdíly ve
výběru lidí už jsou mezi časopisy větší. Elle otisklo vlastně jenom mladé ženy, z celebrit
šlo převážně o ty zahraniční, na rozdíl od Elle byly v časopisech Žena a život a Blesk pro
ženy rozhovory vedeny s mnohem pestřejší paletou lidí a celebrity a lidé byli zásadně
z českého prostředí. Blesk pro ženy měl nejširší spektrum lidí věkově a Žena a život dal
zase největší prostor mužům.


VO4: Jak se reprezentace štěstí v jednotlivých titulech mezi sebou liší?

Porovnání témat z VO1 x VO2 x VO3
Všechny časopisy zmiňovaly jak eudaimonické, tak hédonistické perspektivy nahlížení
na štěstí, a i další sociologické kategorie jako důležitost vlastního sebepřijetí a vztahů
a naplňující práce na pociťovaném štěstí, všechny se také shodovaly v tom, že by lidé
neměli brát ohledy na to, co si myslí okolí, ale měli by se soustředit na sebe. Elle přinesl
nejvíce konzumní pohled na štěstí, přes marketingové texty o vlastnění věcí a chvilkové
štěstí nalezené ve spotřebě, také nejméně mluvil o vztazích, spíš se zaměřoval na úspěchy
v práci. Magazín Žena a život zas dával mnohem více do popředí souvislost štěstí
s mezilidskými vztahy, stejně tak Blesk pro ženy, ten vztahy zmiňoval převážně
v kombinaci s prací. Dvě další témata, která se v Elle vůbec neobjevila, jsou věci pro štěstí
a trend skandinávských receptů na štěstí. V Blesku pro ženy byla ještě víc umocněna víra
v přivolání si štěstí a to magií, ale na druhou stranu vůbec nebylo v jeho daných číslech
zmíněno štěstí přes spotřebu.
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Porovnání vizuální stránky z VO1 x VO2 x VO3
Vizuálně byl nejpatrnější rozdíl v jednoduchém a čistém grafickém zpracování Elle
v kontrastu k „barevnějším“ textům více fotograficky doplňovaným v časopisech Žena
a život a Blesk pro ženy. Poslední dva zmíněné magazíny obsahovaly fotky s usměvavými
lidmi, ženami a muži všech možných věkových kategorii a postav, a pastelově laděné
hodně barevné fotky, které doprovázely články zmiňující štěstí. Lidé na fotkách v Elle,
když už nějaké fotky texty doprovázely, oproti tomu byly samé mladé krásné hubené a
zásadně neusměvavé pózující ženy. Elle byl mnohem více stylizovaný, kdežto zbylé dva
tituly používaly realističtější fotky. Žena a život byl po vizuální stránce nejbarevnější
a nejpestřejší.
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Tabulka, která následuje, zobrazuje přehled kategorií a zásadních podobností a rozdílů
v tématech a vizuálu mezi zvolenými tituly. Dlouhodobá a krátkodobá témata štěstí jsou
v tabulce seřazena od nejfrekventovaněji zmiňovaných po ty nejméně.
Rozhovory, zastoupení lidí

Témata štěstí

Vizuál

Titul
Národnost

Elle

Žena
a
život

Blesk
pro
ženy

Pohlaví

Dlouhodobé

Zahraniční 20-40 ♀>>>♂

Práce/úspěch
Vnitřní
spokojenost,
svoboda
Vztahy

Česká

Česká

Věk

20-60

20-96

♀:♂

Vztahy
Práce
Vnitřní
spokojenost,
svoboda
Hygge
Talismany

♀>♂

Vztahy + práce
Vnitřní
spokojenost
Hygge
Esoterika

Krátkodobé

Grafika

Materiálno
Vztahy

Čisté texty
Málo foto
Neusměvavé
hubené ženy
20-30

Materiálno
Vztahy

Hodně barev
Hodně foto
♀i♂
Usměvaví
20-50

Vztahy

Hodně barev
Hodně foto
♀i♂
Usměvaví
20-90

Tabulka 3 Kategorie štěstí pro jednotlivé tituly, zdroj: vlastní zpracování

3.2 Výsledky výzkumu
Štěstí bylo v daných médiích hlavně reprezentováno skrze individuální výpovědi lidí, ty
byly primárním zdrojem představení explicitně zmiňovaného štěstí ve všech třech titulech.
Od tohoto faktu se odvíjela i převažující témata spojována se štěstím. Byť byly představy
o štěstí podávány subjektivně a individualisticky, bylo možné v nich najít společné rysy,
které čerpaly z široce přijímaných sociologických a psychologických pohledů na štěstí.
V rámci vytvořeného datového korpusu se vyskytovala obě chápání štěstí jako niterního
stavu, jak hédonistické, tak eudaimonické. Ve všech třech různých časopisech bylo do
určité míry pracováno s rozlišením krátkodobého, pomíjivého štěstí od dlouhodobého
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štěstí. Nejčastěji zmiňovaná kategorie sledující společenský diskurz štěstí byly mezilidské
vztahy, ty byly zásadní pro dlouhodobé, ale i krátkodobé štěstí. Znova na eudaimonismus
zaměřená druhá hlavní kategorie štěstí nazvaná vnitřní spokojenost pracovala s tématy
sebepřijetí, přijetí životních okolností, oceňování toho, co je, a nezávislosti štěstí na okolí,
do této kategorie se dala zahrnout i zmiňovaná osobní svoboda, možnost volby a vlastního
rozhodnutí a dělat si, co člověk chce, tato kategorie se objevovala opět ve všech třech
zvolených magazínech.
Další téma spojované se štěstím v časopisech byla naplňující práce taková, která člověka
baví a má smysl, což opět odpovídalo celospolečenskému pohledu na štěstí. Chvilkám
štěstí vládlo materiálno, spokojenost v daném okamžiku zaručila spotřeba nějakých
produktů, nebo trávení času s lidmi. V reprezentacích štěstí se objevovaly i konkrétně
zmiňované vědecké náhledy na štěstí, takové krátké texty s jednoduše podanými fakty
většinou doplňovaly a potvrzovaly určité výpovědi a nebyly hlouběji zkoumány.
Esoterika a talismany pro štěstí jsou zvláštní kategorie reprezentovaného štěstí, protože
v textech není definováno, zda přinesené štěstí má být tím filosofickým niterním stavem,
či jen příznivou shodou okolností, a je tedy čistě na čtenářích, jak si informace z těchto
článků vyloží.
Výběr čísel titulů z různých ročních období neobjevil nějaké zásadní proměny
v podávaném štěstí v průběhu roku, jediný trend byl odhalen v časopisech Žena a život a
Blesk pro ženy a to, že v prosincových číslech byla frekvence textů o věcech přinášejících
štěstí vyšší než v ostatních měsících, to může být vysvětleno společenskými tradicemi,
které se vážou k Vánocům a ke konci roku.
Dále je zajímavé, že o štěstí často mluvily úvodníky magazínů, jako by se snažily říct, že
jde časopisům primárně o štěstí jejich čtenářů, a proto je dobré dané tituly číst a věřit jim.
3.2.1 Srovnání výstupů výzkumu s predikcemi


Předpoklad 1: Stanovená teze předpokládala, že v kontrastu k filosofickému pojetí
štěstí a hledání štěstí jako duševního stavu budou média předkládat svým čtenářům
více materialistickou reprezentaci štěstí spojenou s konzumerizmem a chvilkovým
štěstím ze spotřeby. Jinak řečeno, že média budou upřednostňovat hédonistické
chápání štěstí před eudaimonickým.
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Tento první předpoklad se naplnil jen částečně, oproti očekávání byly celkově
eudaimonické pohledy na štěstí reprezentovány v mnohem větší míře než ty hédonistické.
Více konzumní štěstí představil pouze časopis Elle, který mimo jiné jako jediný
propagoval produkty i mimo reklamní sdělení, oproti tomu Žena a život materiálno
zmiňoval jen okrajově v užití si například ranní chvíle s kávou a zaměřoval se především
na vztahy a eudaimonickou vnitřní spokojenost, Blesk pro ženy spotřebu nereprezentoval
vůbec, i chvilkové štěstí bylo spojeno pouze se vztahy. Úplně nejvíce bylo štěstí ve
vybraných médiích spojováno se vztahy, které se nedají jednoznačně zařadit do
eudaimonického chápání štěstí, v titulech byly vztahovány jak k dlouhodobému, tak ke
krátkodobému prožívání štěstí.


Předpoklad 2: Jako další bylo očekáváno, že štěstí reprezentováno čtenářům
z různých socioekonomických vrstev se bude lišit v závislosti na jejich jiných
sociálních hodnotách.

Druhý předpoklad se potvrdil. Všechny vybrané časopisy měly na jednu stranu určité typy
reprezentace štěstí stejné, konkrétně se všude objevovala důležitost dobrých vztahů
v životě člověka a vnitřního uspokojení, ale na druhou stranu se pak lišily v ostatních,
každý lifestyle měl nějakou specifickou kategorii právě vzhledem k svým různým
čtenářům.
Magazín Elle ale hodně vyzdvihoval štěstí narcistní povahy, pro samostatné cílevědomé
dobře finančně zajištěné ženy jakožto pro čtenářky tohoto časopisu bylo štěstí nejvíce
spojováno s úspěchem a materiálnem, tedy s věcmi, které dobře rezonují s jejich
hodnotovým nastavením, které se pojí s jejich nadprůměrnými příjmy, vyšším vzděláním
a aktivní vládou nad svým životem. Štěstí z Elle pro tuto skupinu lidí je hlavně
být nezávislý.
Blesk pro ženy, patřící v segmentu ženských časopisů k nejlevnějším a cílící na nejchudší
a nejméně vzdělané socioekonomické vrstvy lidí, logicky neprezentoval štěstí jakožto
vlastnění věcí, které si jeho čtenářky nejspíše nemůžou dovolit, ale naopak jako jediný
zmiňoval čarování a esoteriku jako prostší a nadpřirozené způsoby dosažení štěstí.
Žena a život i obsahem i cílovou skupinou čtenářů byl přesně na pomezí zbylých dvou
časopisů, střední socioekonomická vrstva lidí si v něm tak mohla najít tak trochu z obou
krajních kategorií štěstí. Ale nejvíce představované štěstí bylo přeci jen spojené s tradičním
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genderovým stereotypem – žena je šťastná, jen má-li muže. Žena a život v podstatě říká,
štěstí je nebýt nezávislá.
Všeobecně lze říct, že odlišnosti v hodnotách lidí se reálně promítají do sociální konstrukce
reality médií právě pro různé skupiny obyvatel.
3.2.2 Srovnání s analýzou Šráma
Ve srovnání s výzkumem Šráma (2016) by se dalo říct, že v Elle ze všech časopisů byly
nejvíce přítomné silně individualistické neoliberální reprezentace štěstí založené na
osobním úspěchu. V časopisech Žena a život a Blesk pro ženy naopak byly zmiňované i
esoterické postupy na dosáhnutí štěstí, které by se daly zařadit mezi spirituálně-religiózní
reprezentace (Šrám 2016: 19), tato kategorie v Elle úplně chybí. Populárně-psychologické
reprezentace pracující s vědeckým diskurzem štěstí ale podávaným jednodušší „lidovou a
laickou formou“ (Tamtéž: 19) se objevily ve všech třech magazínech, zejména
v komentářích odborníků případně v hlubších článcích o štěstí.
Určitá paralela a shoda mezi zmíněným sociologickým výzkumem štěstí a tímto
výzkumem mediálně reprezentovaného štěstí poukazuje opět na fakt, že média opravdu
kopírují společenský diskurz i v případě fenoménu štěstí.

3.3 Shrnutí analytické části
Z různých mediálních zdrojů na lidi vystupují obrazy, jak vypadá pravé štěstí – absolutní
dokonalost, luxus, spokojenost, úsměvy, vztahy, úspěch, spotřeba. Nabídky, které jsou
z médií podsouvány, předkládají jakýsi vzor, jak dosáhnout štěstí, jak být šťastný.
Ve vybraných médiích lze nalézt oba pohledy na štěstí, eudaimonické i hédonistické.
V tom se média ztotožňují s vědeckým diskurzem, který také oba principy kombinuje.
Dále dané tituly reprezentují vztahy a propojení či spojení s dalšími lidmi jako
nejzásadnější pro lidské štěstí, i v tom se shodují s vědeckým diskurzem štěstí a zároveň
s předešlými výzkumy, například s kvantitativní analýzou médií švédských výzkumníku
Garcia, Kjell a Silkströma (2016), jejíž výsledky určily, že je štěstí v tisku nejspojovanější
s mezilidskými vztahy. Oproti očekávání převahy hédonistického štěstí v médiích, které
bylo vysvětlováno tím, že podstatná část veřejné domény, a v ní i média, potvrzuje a
udržuje konzumní společnost a tento způsob života bývá znázorňován jako šťastný život,
byl hédonismus spojovaný se štěstím v značné menšině.
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Odlišné hodnoty skupin čtenářů se promítají do konstrukce fikčního světa tištěných titulů
a skrze to i do reprezentace štěstí, protože spotřebitelé daných magazínů si je čtou, aby se
utvrdili ve svých názorech. Fikční svět štěstí vytvořený magazínem Elle pro jeho
svobodné, vzdělané a ambiciózní ekonomicky zajištěné konzumentky ve věku 20-35 let
sestává
z fyzicky dokonalých mladých žen, které jsou úspěšné v práci, která je baví, mají možnost
dělat si, co chtějí, dopřávají si materiálního uspokojení a nepotřebují se usmívat, zároveň
ke svému štěstí nepotřebují mužský element, tento fikční svět je silně narcistní
a individualizovaný. Časopis Žena a život představuje svým čtenářkám ve věku 25-45 let
se zájmem o kulturu, psychologii a běžné jak společenské, tak osobní problémy dnešních
žen, fikční svět štěstí založený na větší variabilitě názorů z různých věkových skupin
a pohlaví, hlavním zdrojem štěstí usmívajících se lidí na sluníčku jsou mezilidské vztahy
a v nich posilován genderový stereotyp, že žena potřebuje mít muže ke štěstí, dále pak
na druhou stranu nezávislejší spokojenost s vlastním životem a nestarání se o to, co si
myslí okolí, materiálno a prožití daného okamžiku. Fikční svět Blesku pro ženy pro jeho
spotřebitelky,

běžné

ženy

jakéhokoliv

věku

z nižších

socioekonomických

tříd

s každodenními starostmi, nabízí štěstí ve skutečných příbězích usměvavých lidí.
S menšími příjmy není důležité dopřávat si materii, ale naopak zaměřit se na druhé
a na sebe.
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Závěr
Masová média a společnost jsou průběžně ve vzájemné interakci a působí na sebe. Média
reagují na poptávku po informacích a zábavě a podněcují inovaci a přispívají ke změnám
společensko-kulturního klimatu, média jsou instituce odrážející i formující společnost
a společenské změny. Podle konstruktivistické teorie bylo předpokládáno, že zobrazované
štěstí, které bude v tisku zkoumáno, je stejně jako jakékoliv jiné mediální sdělení na jednu
stranu reprezentací a zároveň konstrukcí reality, tedy že média reflektují stav a pohled
společnosti na štěstí, a skrze to se média podílí na utváření soudobého společenského dění,
postojů, názorů či morálních norem. Mediální reprezentace také plní funkci konkretizace
abstraktního.
A opravdu i na fenoménu štěstí bylo možné pozorovat mediální reprezentaci, skrze niž
se konstruuje realita a propojení médií se společností, zároveň obecná kategorie štěstí
nabyla ve zkoumaných mediálních produktech konkrétních podob textů, zpráv, příběhů,
fotografií. Provedená analýza ukázala, že vybraná média nabízí svým čtenářům následující
recepty na štěstí. Více reprezentované eudaimonické štěstí bylo dosažitelné skrze vztahy
s dalšími lidmi, vlastní sebepřijetí, svobodu, naplňující práci a smysluplný života.
Hédonistické štěstí reprezentovala spotřeba a opět vztahy s lidmi. Speciální způsoby
dosažení štěstí zmíněné v médiích byly dánský recept na štěstí hygge, ale i esoterika a
návody na přičarování si štěstí. Mediální reprezentace štěstí jednotlivých časopisů byly
přizpůsobovány svým konzumentům. Mimo ve všech titulech nalezené štěstí skrze vztahy,
magazín Elle zmiňoval rozhodně nejvíce z vybraných titulů štěstí jako dosažení úspěchu a
jako naplňující práci a zároveň jeho šťastné mladé ženy se zásadně neusmívaly, toto pojetí
štěstí bylo velmi narcistní a individualizované. Žena a život se ze zmíněných magazínů
nejvíce zabýval čistě eudaimonickým osobním vnitřním pocitem spokojenosti a štěstí a
lidé obou pohlaví a všech věkových kategorií se usmívali obklopeni dalšími lidmi, takové
štěstí zase podporovalo společenský stereotyp potřeby dalšího člověka k vlastnímu štěstí, a
tedy závislosti štěstí na druhých. A Blesk pro ženy jako jediný nespojoval chvilkové štěstí s
konzumací věcí, na které čtenáři nemají prostředky, ale pouze prožití dané chvíle s lidmi,
či dokonce přičarování si štěstí, lidé se v něm opět usmívali a štěstí z nich vyzařovalo
navenek.
Dané reprezentace sledují sociologický diskurz štěstí, kterým tak zároveň spoluvytváří
a upevňují kolektivní teorii štěstí. Přestože je štěstí velmi subjektivní pojem a každý člověk
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vnímá jeho podstatu odlišně, existuje konsenzus kolektivní teorie štěstí, tedy existuje jakási
dohoda mezi členy komunity o tom, co je dělá šťastnými, dle literatury o štěstí jsou to
vztahy, ne peníze ani hmotné věci. Taková teorie štěstí je dále reprezentována všem
členům společnosti i prostřednictvím novin a jiných médií a činí ji ze své podstaty ještě
více kolektivní, média odráží společenský náhled na danou problematiku a zároveň ji
konstruují. V důsledku je explicitní štěstí médii podáváno velmi subjektivně přes
jednotlivé příběhy lidí, ale přesto prezentuje společenský náhled na štěstí.
Překvapivě ale převažují eudaimonické pohledy na štěstí, nad hédonistickými, což je
v rozporu s konzumní společností. Určité vysvětlení více eudaimonického podávání štěstí
v daných

médiích

může

být

skepticky

nalezeno

v nezohledňování

reklam

v provedené analýze, které tvoří velkou část obsahu časopisů a spoludotvářejí celkový
fikční svět daných médií. Z optimističtější perspektivy tento fakt může být přisouzen
počínajícímu znovu uvědomování důležitosti vztahů v současné silně individualizované
společnosti, a byť se štěstí stalo centrální otázkou této společnosti a důležitým principem
dnešního života, tvrzení některých psychologů a sociologů, že tato až posedlost štěstím
může ve skutečnosti dělat lidi méně šťastné, mění názor na štěstí ve společnosti a ten se
začíná objevovat už i v hlavním proudu smýšlení o štěstí.
„V honbě za právem na naše absolutní štěstí, jsme totiž zapomněli na to nejdůležitější.
Že skutečná láska je bezvýhradná.“
(Elle 2017d: 20).
Cíl práce, a to zhodnotit, jakým způsobem zvolení zástupci českých tištěných médií
reprezentují štěstí coby sociálně konstruovaný fenomén a společenskou normu, byl
naplněn. Dopady tohoto výzkumu pro další studie můžou být ty, že byla potvrzena
predikce o různých hodnotách socioekonomických vrstev a s nimi spojeným různým
chápáním štěstí a jeho reprezentací v médiích. Z učiněných zjištění může být dále
odvozeno, že zahrnutí reklamních textů do analýzy mediální reprezentace štěstí by mohlo
přinést odlišné výsledky a může být inspirací pro budoucí výzkumy. K zajímavým
závěrům by mohla přispět i analýza štěstí z jiných mediálních typů a její případné
porovnání s předloženým výzkumem. Výzkum implicitního štěstí reprezentovaného médii,
byť hůře analyticky ukotvitelný, by mohl dojít k opět jiným a interesantním výsledkům.
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Summary
Goal of this thesis is to identify, and analyse media representations of happiness in the
press in the Czech Republic. Happiness is ever-growing phenomenon in nowadays society,
everybody wants to be happy, and this thesis asks how happiness is presented by chosen
lifestyle magazines.
The mass media and society are in continuous interaction and affect each other. The media
respond to the demand for information and entertainment and stimulate innovation
and contribute to changes in the socio-cultural climate, the media are institutions that not
only reflect, but also form society and social change. According to constructivist theory,
it is assumed that the displays of happiness to be researched in the press are, like any other
media message, representations and, at the same time, the constructions of reality, meaning
that the media reflect the view of the society on happiness and hand in hand with that they
participate to shape contemporary social attitudes, opinions, or moral standards also
in relation to happiness. Moreover, media representation also fulfils the function
of concretization of abstract.
In the first part of this theses, the needed media theories for this topic of research are
described, the most important are media representation and construction of reality,
followed by the scientific and sociological theories of happiness like eudaimonic and
hedonistic perspectives on happiness, or collective theory of happiness to reduce the
abstract nature of happiness, because it is a very vague and subjective term. Second chapter
is focused on the methods of research, qualitative text content analysis is explained as the
most suitable, and only texts with explicit mentions of happiness are chosen to be explored
to objectify the research and reveal all different viewpoints on this term, the visual side of
these texts is also taken into account. Two predictions are also made in this part, first
assumption expects that in contrast to the philosophical concept of happiness and the
pursuit of happiness as a mental state, the media would present to its readers a more
materialistic representation of happiness associated with consumerism and momentary
happiness in consumption. In other words, the media will prefer the hedonistic
understanding of happiness before eudaimonic. Second prediction assumes that happiness
represented to readers from different socioeconomic groups varies depending on their
different social values. Last part already analyses the collected texts including the words
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happiness, happy or happily from three lifestyle magazines Elle, Žena a život and Blesk pro
ženy, each of these titles is focused on different socioeconomic target groups.
Conducted analysis has come to these conclusions. It is possible, indeed, to observe
the media representation that constructs the reality and the interconnection of the media
with society also on the phenomenon of happiness, and at the same time the general
category of happiness has got a specific form of texts, news, stories and photographs in the
examined media products. The analysis has showed that the selected media offered their
readers the following recipes for happiness. Surprisingly, more represented eudaimonic
and long term happiness was attainable through relationships with other people, selfacceptance, freedom, fulfilment of work and meaningful life. Short term hedonistic
happiness represented consumption and once again human relations. The special ways of
achieving happiness in the media were Hygge, the Danish recipe for happiness, but also the
esoteric principles to attain happiness.
The media representation of the happiness of each magazine has been adapted to its
consumers. Different readers’ values are reflected in the design of each printed title, and
through it in a representation of happiness, because consumers of the magazines read them
to reaffirm their opinions and attitudes.
The image of happiness created by Elle magazine for its free highly educated economically
secure and ambitious female consumers form the highest socioeconomic class aged 20-35
consists of physically perfect young women who are successful at work, who are
independent and enjoy having the opportunity to do what they want and spend money
on what they want, they do not smile to show their happiness, and they do not need a male
element, this representation is very narcissistic and individualized.
The second magazine Žena a život presents its 25-45 year-old readers from middle
socioeconomic group with an average income and an interest in culture, psychology and
the common social and personal problems of today's women, happiness based on greater
variability of opinions from different age groups and gender, the main source of happiness
of smiling people in the sun are, on the one hand, interpersonal relationships, which
reinforce the gender stereotype that a woman needs to have a man to achieve her
happiness, on the other hand, a more independent satisfaction with her own life, and that
she does not care about what her social environment thinks. The material things, and living
in the moment are the lesser sources of happiness.
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The last magazine Blesk pro ženy offers his female consumers, who are ordinary women of
any age from lower socioeconomic classes with everyday worries and low income,
happiness which is not associated with consumption of things, which its readers probably
cannot afford, but getting happiness just by experiencing moments with another people, or
even by magic. With less income, it is not important to indulge in material, but to focus on
others and on oneself.
These representations follow the sociological discourse of happiness, and, at the same
time, they co-create and consolidate the collective theory of happiness in society. Although
happiness is a very subjective notion and every person perceives its essence differently,
there is a consensus of the collective theory of happiness, so there is some agreement
among the members of the community about what makes them happy, according to the
literature of happiness the relationships do, not money or material things. Such theory of
happiness is further represented to all members of the society, also through newspapers and
other media, and by its very nature it is even more collective, the media reflect the social
view of the issue while shaping it at the same time. The expressed happiness in the media,
even though, it is subjectively presented through individual stories, still represents a social
view on happiness.
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moderní orientaci na majetek a důsledky, které z toho vychází.
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žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce Mgr. Iva Baslarová,
Ph.D.
EVANOVÁ, Martina. Komplexní hodnocení mediální reputace společnosti a jejího vývoje.
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