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Abstrakt 

Odievanie ako súčasť vizuálnej kultúry je v civilizovanej spoločnosti považované primárne za nutnosť, ale 

špecifické typy odievania majú špecifické významy. Móda znamená rad dynamických zmien závislých od 

dobového kontextu, niektoré jej súčasti pretrvávajú a neustále sa inovujú. Transdisciplinarita módy v sebe zahŕňa 

historický, sociologický, ekonomicko-technologický a feministický diskurz, z ktorých každý má svoj špecifický 

jazyk s ohľadom na dobový sociálny, politický a estetický kontext. Cieľom príspevku je prezentovať 

sociologický diskurz módy; prestavené sú sociologické pojmy a javy súvisiace s módou: demonštratívna 

spotreba, Veblenov efekt, mýtus krásy, módny cyklus a načrtnuté sú aj sociologické modely šírenia módy 

v spoločnosti doplnené o ikonické príklady. Na výskum boli použité bežné metódy, ktoré sa uplatňujú 

v sociologickom a jazykovednom výskume: štúdium primárnych prameňov a prác významných autorov z odboru  

sociológie zaoberajúcich sa problematikou módy; štúdium dostupnej literatúry v slovenskom, nemeckom 

a anglickom jazyku súvisiacej s problematikou príspevku a metóda všeobecného vyvodenia záverov.  

 

Kľúčové slová: Komunikácia. Móda.  Módny cyklus. Demonštratívna spotreba. Veblenov efekt. Mýtus krásy. 

 

Abstract 

Clothing as part of visual culture is in a civilized society considered primarily for a necessity, but specific types 

of clothing have specific meanings. Fashion is a series of dynamic changes dependent on the historical context, 

some of its elements remain and others are constantly innovating. Transdisciplinarity of fashion encompasses 

historical, sociological, economic and technological and feminist discourses, each of which has its own specific 

language in view of the contemporary social, political and aesthetic context. In this paper, we concentrate on the 

sociological discourse of fashion; sociological terms and phenomenons are introduced: conspicuous 

consumption, Veblens effect, myth of beauty, fashion cycle. Also there are scripted sociological model of the 

dissemination of fashion in society by the iconic examples. Standard methods used in sociological and lingustic 

research were applied: the study of primary sources and works of renowned authors of  sociology dealing with 

the problematics of fashion;  the study of available literature in Slovak, German and English language, connected 

to the topic of this paper and the method od general conclusions drawing. 

 

Keywords: Communication. Fashion.  Fashion Cycle. Conspicuous Consumption. Veblens Effect. Myth of 

Beauty. 

 

 

Úvod  

 

Odievanie ako súčasť vizuálnej kultúry je v civilizovanej spoločnosti považované primárne 

za nutnosť, ale špecifické typy odievania majú špecifické významy. Móda znamená rad 

dynamických zmien závislých od dobového kontextu, niektoré jej súčasti pretrvávajú a 

neustále sa inovujú. Transdisciplinarita módy v sebe zahŕňa historický, sociologický, 

ekonomicko-technologický a feministický diskurz, z ktorých každý má svoj špecifický jazyk 

s ohľadom na dobový sociálny, politický a estetický kontext. 

 

1. Móda v sociologickom výskume: od koho a pre koho 

 

Móda stelesnená v odevoch reflektuje konkrétny čas a miesto pod vplyvom spoločnosti, 

kultúry, histórie, hospodárstva, životného štýlu či ekonomických a politických systémov. 
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Monopol na výrobu a údržbu textilu, odevov a doplnkov patril v stredoveku výhradne ženám 

v domácnosti a predstavoval platformu pre ženy určenú k sebarealizácii v rámci ich 

súkromnej sféry. Presun výroby a úpravy šatstva zo súkromnej do verejnej sféry znamenal 

v patriarchálnej spoločnosti príležitosť pre mužov zmocniť sa fyzickej podoby módy vo forme 

odevov (mužských i ženských) prostredníctvom textilných manufaktúr s tkáčmi, brusičmi, 

krajčírmi aj obuvníkmi, čím sa zrodila masová výroba a módny priemysel: trh s módou sa vo 

svojich začiatkoch pohyboval v paradigme od sveta individuálnej haute couture až po sériovo 

vyrábané odevy, tzv. ready-to-wear (franc. prêt-à-porter) [pripravené na nosenie, pozn. M. 

Dz.]. 

Pojem haute couture [vysoká móda, pozn. M. Dz.] pôvodne (v 18. storočí) predstavoval 

označenie pre francúzske odevy vytvorené v Paríži a považované za jedinečné umelecké 

diela: parížski krajčíri a krajčírky neboli vnímaní ako remeselníci, ale ako umelci tvoriaci 

umenie vytvorené na mieru pre konkrétneho človeka; pohybovali sa na hranici medzi umením 

a priemyslom (Baudot 2001). Určujúcim atribútom radiacim odev do (toho času) exkluzívnej 

kategórie haute couture bola spätosť odevu s tvorcom: po zániku tvorcu (väčšinou) zanikla aj 

exkluzívna rada jeho produktov (nakoľko bol fyzicky zapojený do jej prípravy a výroby). 

Aktuálne používanie označenia haute couture sa v ére masovej výroby nespája 

s (originálnym) odevom vypracovaným pre konkrétneho človeka (tzv. zákazkové krajčírstvo), 

ale haute couture reprezentuje exkluzívne odevy vyvárané so zámerom udávať svetové módne 

trendy a zahájiť masovú výrobu prezentovaných odevov tým najširším vrstvám spoločnosti 

prostredníctvom cenovo dostupných módnych reťazcov – pôvodný význam haute couture 

označujúci francúzsku „módu na mieru“ je neaktuálny. Módni návrhári, príp. módne domy sú 

prevažne z Francúzska, Milána, Londýna, New Yorku a Tokia
22

. V súčasnom svete haute 

couture však aj dnes funguje niekoľko pravidiel: haute couture návrhári sú povinní dvakrát 

ročne predstaviť novú kolekciu; návrhár musí navrhnúť 50 nových a originálnych návrhov na 

denné i večerné nosenie pre každú kolekciu a zamestnávať na plný úväzok minimálne 20 

technických zamestnancov v aspoň jednom ateliéri/krajčírskej dielni. V súčasnosti sa 

k francúzskym haute couture spoločnostiam zaraďujú také celosvetovo známe módne giganty 

ako napr. Coco Chanel, Christian Dior, Armani Privé, Jean Paul Gaultier, Valentino či 

Givenchy.  

V 19. storočí sa vo svete objavujú stroje, továrne a nové zdroje energie. Textilné vynálezy 

umožnili mechanizovanú výrobu priadze a tkanín. Šijacie stroje objavujúce sa od roku 1850 

zohrávajú kľúčovú úlohu v tvorbe odevov a demonštrujú prechod od haute couture spôsobu 

výroby k ready-made/factory-made odevom: praktické šijacie stroje dokázali vytvoriť rýchlo 

pánske košele a goliere či dámske plášte a krinolíny. Na konci 19. storočia bol šijací stroj 

krajčírskym štandardom a zároveň predzvesťou odevnej manufaktúry. Móda v kapitalistickej 

spoločnosti sa stala považovanou za vážny a lukratívny biznis po zavedení manufaktúry. 

Spojené štáty americké sa stali lídrom v oblasti technológií potrebných pre hromadnú výrobu 

a masové uvádzanie na trh a preferovali (už) v začiatkoch rozvoja vlastného módneho 

priemyslu model demokratizácie módy prostredníctvom tzv. ready-to-wear odevov: odevy, 

ktoré špeciálne nevyžadujú krajčírske úpravy typické pre haute couture, pretože  spotrebiteľ si 

vyberie takú veľkosť/strih/farbu odevu, aká sa mu páči/lichotí jeho postave; predvyrobí sa 

niekoľko rôznych verzií jedného výrobku.  

Obdobie 20. storočia sprevádza organizovaný masový výrobný proces a schopnosť 

poskytnúť cenovo dostupné oblečenie mužom aj ženám: stále sa však vyrábalo viac oblečenia 

pre mužov pohybujúcich sa vo verejnej sfére, pretože ženy starajúce sa o deti a domácnosť si 

strojom vyrobené odevy nemohli dovoliť.  Napriek tomu, že móda bola vždy identifikátorom 

osoby, masová výroba poskytla každému človeku možnosť identifikovať sa. Obchodníci, 
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ktorí chceli predávať variabilné oblečenie za rozumnú cenu, potrebovali masovú výrobu 

a masovú distribúciu. Hromadná výroba vyžaduje technológie pre stredne kvalitné oblečenie, 

ktoré by mohlo byť k dispozícii väčšine nakupujúcich zo všetkých sociálnych vrstiev; ďalšou 

z možností, ako poskytnúť ready-to-wear [pripravené na nosenie, pozn. M.Dz.] odevy 

rôznym spoločenským triedam, je výroba vizuálne totožných odevov rozdielnej kvality, ktorej 

zodpovedá aj cena – odevy z kvalitnejších materiálov bývajú drahšie. Po občianskej vojne sa 

v Amerike objavili obchodné domy v každom jednom meste a boli dostatočne naplnené 

ready-to-wear oblečením, aby uspokojili módne potreby všetkých amerických občanov 

(Baudot 2001; Hollander 1994). 

Odevná revolúcia, ktorá v USA v 20. storočí nastala, bola dvojnásobnou revolúciou: prešlo 

sa od oblečenia vyrábaného doma, príp. haute couture oblečenia k ready-made/factory-made; 

druhý aspekt revolúcie reprezentoval fakt, že ľudia z rôznych spoločenských tried sa vďaka 

demokratizácii oblečenia mohli začať obliekať rovnako.  

Voľbu a výber spotrebiteľa dnes ovplyvňujú obchodné reťazce, zásielkový obchod či 

nakupovanie cez internet. Módne reťazce sprístupnili módu v relatívne krátkom čase pre 

väčšinu spotrebiteľov. Zásielkový obchod a internetové nákupy umožňujú spotrebiteľovi 

v pohodlí domova sa rozhodnúť, čo a kedy si kúpiť. Obchodné reťazce, zásielkový 

a internetový obchod rozšírili efekt módy a vytvorili nové skupiny „módnych“ spotrebiteľov.  

 

2. Sociologické modely šírenia módy v spoločnosti 

 

Móda sa v spoločnosti pohybuje medzi rôznorodými sociálnymi skupinami rôznymi 

spôsobmi. Šírenie módy v spoločnosti: spoločný menovateľ prezentovaných modelov je moc, 

preto možno uvažovať o mocenskom charaktere módy. 

Najstarší model opisujúci expanzívny charakter módy v spoločnosti je teória trickle-down 

definujúca pohyb módy vertikálne, t. j. zhora nadol. Podľa Veblena (2008) je  významným 

aspektom k akceptácii módy v konkrétnom spoločenstve mocenská hierarchická štruktúra 

skupiny: móda je najprv ponúknutá a prijatá členmi najvyšších vrstiev spoločnosti a postupne 

sa stáva prijímaná nižšími sociálnymi vrstvami. Módni teoretici (Veblen 2008; Simmel 2006) 

uvádzajú, že ľudia z nižších sociálno-ekonomických skupín sa snažia prostredníctvom 

procesov imitácie a napodobňovania priblížiť tým predstaviteľom spoločnosti, ktorí sú vyššie 

v sociálnej hierarchii. Simmel (2006) využitím imitačných modelov demonštruje fakt, že ak 

sa móda príjme a rozšíri, tak sa zároveň stráca: hneď, ako je „móda šľachty“ prijatá 

„poddanými“, bohatí ju odmietajú a vyžadujú novú módu, aby sa vizuálne odlíšili (vizuálne 

„stotožnenie sa“). Práve tento model vysvetľuje popularitu ikonického okrúhleho klobúčika 

Jackie Kennedy, perál Barbary Bush či prevládajúcej červenej farby v šatníku Nancy Reagan 

– spoločnosť nasledovala preferované vizuálne prvky odevov žien, ktoré reprezentovali moc. 

Teória trickle-across identifikuje pohyb módy prebiehajúci v spoločnosti horizontálne, 

resp. vodorovne, medzi sociálnymi skupinami na rovnakej úrovni: vodca každej jednej 

skupiny udáva módne trendy ostatným členom svojej skupiny a očakáva ich nasledovanie. 

Princíp subkultúr, v rámci ktorých sa ich členovia vymedzujú vizuálne tak, až sa vodca 

skupiny stráca. Príkladom tohto modelu je aj hromadná výroba drahých dizajnérskych značiek 

prostredníctvom spolupráce s cenovo dostupnejšími módnymi reťazcami, ktorú úspešne 

využíva napr. švédska odevná spoločnosť H&M. Špeciálne kolekcie pre celosvetovo známu 

značku pripravili významné módne domy ako francúzsky Lanvin (2010), taliansky Versace 

(2011) alebo belgický avantgardný tvorca Maison Margiela (2012). Ak všetci vyzerajú 

rovnako, možno hovoriť o štýle konkrétnej sociálnej skupiny. 

Sociologický model označovaný ako trickle-up teória identifikuje spôsob šírenia módy 

zdola nahor, t. j. z nižších príjmových skupín do vyšších, od mladších generácií ku 

generáciám starším, od podriadených k nadriadeným; ovláda a vedie ten, ktorý ma menšiu 
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moc. Sociálna skupina, ktorej miesto je v sociálnej hierarchii nižšie, dostáva „povolenie“ od 

skupiny vyššej. Takto sa do módy dostali napr. (roztrhané) džínsy, ktoré boli pôvodne 

pracovnými nohavicami; vojenské bundy a zelené kaki nohavice, ktoré ostali v armádnych 

skladoch po druhej svetovej vojne či bomber bundy obľúbené v hnutí skinheads.  

Súčasťou módy je pravidelné objavovanie sa nových módnych štýlov. Základná 

klasifikácia triedi štýly nasledovne: prepadáky (flops) – oblečenie, ktoré je navrhnuté 

s cieľom predať konkrétny počet kusov; dlhodobá obľuba u spotrebiteľov sa neočakáva – 

maximálne 1 sezóna; najčastejšia cieľová skupina: teenageri. Výstrelky (fads) – dočasné 

módne trendy, ktoré nájdu spotrebiteľov len na krátky čas; popularitu získajú a stratia ľahko; 

fungujú ako prechody medzi klasickými módnymi štýlmi. Klasika (classics) – štýly populárne 

dlhú dobu, príp. neustále sa opakujúce a inovované vyznačujúce sa jednoduchými líniami 

a minimalizmom (Barnard 2002). 

Zavádzanie a fungovanie rôznych štýlov v móde reprezentuje tzv. módny cyklus tvorený 5 

fázami: zavedenie, vzostup, vyvrcholenie, úpadok a zastaranie (Davis 1994). Zavedenie módy 

na trh sa označuje pojmom módny trend a sprevádza ho reklama prostredníctvom médií alebo 

módnych prehliadok. Trendové oblečenie sa vyrába v malých množstvách a predáva sa draho. 

Fázu vzostupu charakterizuje hromadná výroba spôsobená záujmom spotrebiteľov: cena sa 

znižuje. Odevy sa vyrábajú z menej nákladných materiálov a majú preto nižšiu kvalitu ako 

pôvodne zavádzané produkty a objavujú sa v módnych časopisoch. Ak sa štýl stáva 

populárnym a predávaným, prechádza do tretej etapy – vyvrcholenie.  Úpadok predstavuje 

obdobie, kedy je trh presýtený a záujem o štýl upadá; obchodníci reagujú znížením cien 

a výpredajmi. Piatou etapou je zastaranie, pre ktorú je typické odmietnutie štýlu a zastavenie 

výroby. Dĺžku módneho cyklu nemožno určiť vopred; módne cykly a trendy sa však 

pravidelne recyklujú: cca každých 20 – 30 rokov.  

 

3.  Sociologická reflexia módy vo vývine spoločnosti 

 

Breward (1995) uvádza, že významné módne zmeny možno identifikovať v 14. storočí 

v súvislosti s rozpadom feudalizmu a nástupom kapitalizmu a triedneho systému v kupeckých 

európskych mestách. V kapitalizme sa formovali nové typy spoločenských vzťahov, v ktorých 

miesto vládnucej triedy zaujal kapitalista vlastniaci peňažné i hmotné prostriedky. 

Kapitalistický výrobný spôsob viedol k zosilneniu triedneho boja. V tomto čase sa móda stala 

ukazovateľom spoločenského postavenia a indikátorom prestíže medzi jednotlivými 

sociálnymi skupinami. S ústupom triednych rozdielov sa špecifická povaha odevov začala 

spájať s rodom a preferovaným životným štýlom. Moderné kultúrne významy a hodnoty, 

hlavne tie, ktoré povýšili novosť a vyjadrenie ľudskej individuality do pozície dôstojnosti, 

umožnili móde podľa Lipovetského (2010) vstúpiť do bytia a presadiť sa. 

Vzostup módy je rovnako spájaný aj s tzv. civilizačným procesom
23

 v Európe. Stredoveká 

žena bola zaujatá zdokonaľovaním sa v tkaní a textilných prácach. Móda v stredovekej 

spoločnosti mala priamy vplyv na rozvíjajúceho sa jednotlivca, sebapoznanie a zaujatie 

vlastného miesta vo svete (Breward 1995), pretože prostredníctvom módy a odevov sa 

demonštrovali niektoré sociálne významy
24

. Ak sa v spoločnosti zaužívala konkrétna množina 

sociálnych významov realizujúcich sa prostredníctvom oblečenia, veľmi ľahko mohlo 
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dochádzať k zámernej manipulácii – a práve možnosť manipulácie formou oblečenia zvýšila 

význam odievania a módy, ktorú povýšila na špecifický typ sociálneho jazyka. 

Kým pôvodne bola móda určená len pre zopár privilegovaných (najčastejšie to boli 

osobnosti na najvyšších priečkach spoločenského rebríčka), prvé pokusy o zavedenie masovej 

výroby koncom 19. a začiatkom 20. storočia nielen podporili rozlišovaciu funkciu módy 

medzi jednotlivými spoločenskými vrstvami, ale poskytli aj priestor na vyjadrenie vlastných 

módnych preferencií a vkusu; od výrazne mocenského aspektu moci sa prešlo k estetickým 

a sebavyjadrujúcim aspektom módy. 

Obdobie 90. rokov 19. storočia sa vyznačovalo prebytkom a koncentráciou majetku 

v najvyšších vrstvách spoločnosti, čo spôsobovalo prehlbovanie sociálnych rozdielov. Veblen 

(2008) sa ako prvý začal zaoberať vzrastajúcou spotrebou v americkej „kultúre peňazí “, ktorá 

ho priviedla k myšlienke o slávnej Teórii záhalčivej triedy (1899) reflektujúcej vzťah medzi 

vlastníctvom vysokého množstva produktov a spoločenským postavením – vlastníctvo 

produktov zabezpečuje svojim majiteľom sociálnu prevahu. Veblen kritizoval bohatstvo 

a okázalosť, v ktorých videl zneuctenie hodnôt, ktoré by mal štát propagovať. Prvýkrát 

v histórii došlo k tomu, že niekto poukázal na spotrebu ako na ukazovateľ sebaurčenia: 

prianím toho, kto okázalo konzumuje je, aby ostatní vedeli, kto je zač.   

Podľa Brewarda (1995) umožnili masové médiá rozsiahle šírenie informácií o móde 

a vytvorili tak príležitosti k stimulovaniu ešte väčšej homogénnej verejnej predstavivosti, 

ktorá ústila k výrobe čoraz väčšieho a rozmanitejšieho množstva odevov. V 20. rokoch 20. 

storočia nastoľovali módny výzor a vizuálne výrazne ovplyvňovali spoločnosť módne 

časopisy a  hollywoodsky film. Ľahká dostupnosť prezentovaných odevov vo 

všadeprítomných obchodných reťazcoch zvyšovala vplyv módy z filmov a časopisov na 

publikum. V čase reorganizácie módneho biznisu, marketingu a reklamy sa začali formovať 

prví módni lídri a určovatelia trendov, tzv. fashion leaders. Módni návrhári  sa pohybovali od 

ideálov vysokej módy platnej pre väčšinu spoločnosti k výrazným a menšinovým 

subkultúrnym identitám; stále však rešpektovali kvalitu, štýl a individualitu.  

Po druhej svetovej vojne nastalo mnoho zmien. Dostatok voľného času a peňazí umožnil 

ľuďom stať sa súčasťou konzumného života a (okázalo) konzumovať. Dodávatelia začali 

niekedy ťažko dostupný tovar (práčky, chladničky, autá) ponúkať nedočkavých spotrebiteľom 

za stále nižšie ceny, čím sa zrodila Veblenom charakterizovaná tzv.  demonštratívna spotreba 

– spotreba, ktorej cieľom nie je uspokojovanie reálnych potrieb, ale demonštrácia 

spoločenského postavenia príslušníkov konkrétnej sociálnej skupiny. To sa stalo základom 

tzv. Veblenovho efektu, podľa ktorého zníženie ceny statku môže vyvolať pokles dopytu 

určitej skupiny ľudí po tomto statku, pretože ako lacnejší stráca tento výrobok schopnosť 

demonštrovať určité spoločenské postavenie.   

Doba modernej reklamy v 90. rokoch 20. storočia vyzýva k okázalej spotrebe. Záujem 

obchodníkov neustále a čokoľvek predávať dal vzniknúť novému svetu symbolov a značiek 

a novému typu obchodníkov, ktorí majú stimulovať vnútorné nutkanie jedinca nakupovať. Pre 

tých, ktorí už majú dosť a nechcú konzumovať, vznikla reklama cieliaca na podvedomie; 90. 

roky sú späté so zavedením ležérneho oblečenia na piatok, tzv. casual friday. 

Pokrok v technológii a používaných materiáloch odevnej výroby znamenal zintenzívnenie 

masovej výroby odevov v 20. storočí, ktorú sprevádzala už výraznejšia snaha definovať sa 

a vyjadrovať svoj svetonázor prostredníctvom oblečenia. Z odievania sa stala nová forma 

spoločenskej estetiky. Nástup reklamy definitívne zvýšil masovú spotrebu módneho oblečenia 

a viedol k neobmedzenej diverzifikácii na základe módy a vizáže. Módny priemysel sa stal 

zložitejším a módne intervaly sa skrátili na desať rokov (Tortore, in: Breward 1995). 

Steele (2000) píše, že návrhári mohli transformovať a ovplyvňovať spôsob obliekania 

(ženy) naposledy v roku 1947; povojnová zmena v obliekaní bola markantná: od širokých 

ramien cez obdĺžnikové torzá a krátke sukne k zúženým ramenám, zvýraznenému pásu, 
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vypchatým bokom a dlhým sukniam. Bez ohľadu na to, či sa to ženám páčilo, po vojnových 

rokoch bola toto konečne móda, z ktorej si mohli vyberať.  

V súčasnej dobe sa módne cykly neustále skracujú a fungujú na princípe recyklácie: 

mainstreamová móda je založená na recyklovanom šatstve, vintage
25

 odevoch a nositeľnom 

umení. Niektorí filozofovia a sociológovia spájajú koniec minulého tisícročia s koncom 

módy. Začiatkom minulého storočia sa nositeľom vizuálnej estetiky vo svete žien stávajú 

ženské časopisy, ktoré Wolf (2003) považuje za „reprezentáciu ženskej masovej kultúry“ – 

kultúra ženskej krásy tak vstupuje do fázy masovej demokratizácie a homogenizácie vzhľadu 

so snahou legitimizovať krásu, zvodnosť a záľubu v mladosti. Lipovetsky (2007) píše, že 

snahy žien premeniť a ovládnuť svoj vzhľad zodpovedajú mužskému právu uplatniť svoju 

spoločenskú moc.  

Wolf (2003) vníma vznik ženských časopisov, reflektujúcich aj módne dianie, 

rozporuplne: pozitívne vnímala vytvorenie verejnej platformy pre ženy (tvorenú ženami), no 

zároveň definovala ich obsah ako degradáciu ženy do role záujemkyne len o zlepšenie svojho 

tela. Magazíny pre ženy tak podporujú mýtus krásy nabádaním k nakupovanie módnych 

a kozmetických produktov inzerovaných na svojich stránkach. S nástupom médií špeciálne 

pre ženy sa definoval nový tip problému: „prirodzená podoba žien“. Kult krásy psychicky 

a telesne zlomil ženy, obral ich o sebadôveru a pohltil ich k estetickými a narcistickými 

záujmami (Lipovetsky 2007). 

Ženské časopisy teda nevznikli preto, aby reflektovali potreby žien, ale aby vytvorili novú 

paradigmu existencie ženy zameranú na vzhľad (estetické informácie, módne fotografie, rady, 

tipy a triky k lepšiemu vzhľadu), pretože tieto časopisy tvorila z veľkej časti inzercia – 

inzerované produkty však nemali vytvárať „dokonalé“ ženy, ale propagovať kozmetické 

a odevné koncerny, ako uvádza Wolf. Kozmetický a módny priemysel objavili v tele nový typ 

trhu, na ktorý začali upozorňovať feministky presvedčené o tom, že honba za krásou, 

štíhlosťou a mladosťou funguje ako kultúrne a politické pribrzdenie žien smerujúcich 

k rovnoprávnosti; (maskovanie  podstaty rodových problémov). 

Na jednej strane je teda pre ženy pozitívne, že sa v spoločnosti začali vytvárať mediálne 

obsahy určené špeciálne pre ženy (ženské časopisy, neskôr programy pre ženy v televízii), na 

strane druhej však táto špecializácia determinuje predstavu sveta ženy len na krásu, módu, 

lifestyle, sex a pod. Dominantný diskurz femininity sa stáva doménou ženských magazínov 

ovplyvnených reklamou. Práve ženské časopisy a reklama, odporúčajúce kozmetické výrobky 

všetkým ženám, tak prostredníctvom spolupráce demokratizácie a industrializácie nesú 

zodpovednosť za vznik kultu krásy – takýto pohľad ponúka Lipovetsky (2007). 

Lipovetsky ďalej uvádza, že špecializované časopisy pre ženy spájajú krásu 

s konzumerizmom: mediálna kultúra prináša obchodné a demokratické chápanie krásy; 

dokonca vymedzuje pojem dekoratívna logika – tá znamená povinnosť skrášľovania sa 

pomocou všetkých ponúknutých prostriedkov na zvýšenie krásy; z krásy sa stáva všeobecne 

udávaná a platná veličina, ktorú dokážeme merať a katalógmi krásy sa stávajú najprv ženské 

časopisy, neskôr programy pre ženy.  
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