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(RE)KONSTRUKCE ŽENSKÉ GENDEROVÉ IDENTITY V MÉDIÍCH 
NA PŘÍKLADU REKLAMY NA DÁMSKÝ PARFÉM 

Ivana OSTŘÍŽKOVÁ 

Abstrakt 

Stať představuje jeden z dílčích výsledků komplexního projektu, jehož cílem je ukázat, jakým způsobem 
reklama (re)konstruuje ženskou genderovou identitu nejen dle produktu, který nabízí, ale i média, ve kte-
rém je nabízen. Konkrétně se jedná o analýzu časopisecké reklamy na dámský parfém uveřejněné v časopi-
se Marianne. Život začíná ve třiceti. Dle výsledků analýzy se reklamy tohoto časopisu vyhýbají zobrazová-
ní ženy jako matky a manželky, a na místo toho konstruují tyto reklamy dva typy ženské identity čtenářek 
časopisu Marianne: 1. Ženy svobodné a emancipované, užívající si života, rodinu nepostrádající. 2. Ženy 
hledající únik od každodenních starostí s rodinou, toužící alespoň na chvíli být opět svobodné a bez závazků. 

Klíčová slova 

reklama – genderová identita – (re)konstrukce 

 
Notoricky známá teze o tom, že žena se ženou nerodí, ale stává, vybízí sociální vědy 

k důkladnému a nikdy nekončícímu pátrání po rozličných zdrojích ženské genderové iden-
tity. Z hlediska konstruktivistického paradigmatu v médio-kulturálním přístupu jsou jedním 
z klíčových zdrojů konstruování sociální reality média. Lidé média stvořili a tím je učinili 
součástí objektivní reality. Od té chvíle se média začala spolupodílet na konstruování kaž-
dodenní reality, jejíž jsou nedílnou součástí. Skrze svou symbolickou moc, která je dána spe-
cifickým typem komunikace, jejíž součástí není dialogický rozhovor odehrávající se na jed-
nom místě (díky tomu mohou média ovlivnit i jednání lidí, kteří jsou značně rozptýleni 
v čase i prostoru), se procesem komunikace mediované sdělení dostává do mentálních struk-
tur příjemce, který když mediální sdělení dekóduje jako sdělení o objektivní realitě (dekó-
dováním přidává svůj vklad do konkrétní podoby mediální reality), začne na jejím základě 
jednat. Utvořená mediální realita tak produkuje realitu sociální. Tedy: ze sociální reality 
média procesem selekce a interpretace dávají impuls pro vznik mediální reality, která skrze 
publikum zpětně vytváří realitu sociální. S rostoucím významem a počtem médií při procesu 
konstrukce reality se mění postavení samotných médií ve společnosti a mění se i způsob 
produkce reality prostřednictvím médií. Každé z médií se stává pro jiné médium zdrojem, 
z něhož může čerpat a rozvíjet vlastní definice reality, od kterých odvíjí své konstrukce.1 

                                                           
1 V celé mediální produkci tak vzniká kruh, při kterém se realita konstruuje tak, že události se označují za 

podstatné z toho důvodu, že je za podstatné označila jiná média, což se stává dostatečně pádným argumentem 
pro zveřejnění (srov. Boudieu, 2002, s. 11an.). Jedná se o poměrně důležitý aspekt produkce reality, který dle 
Hubíka (srov. Hubík, 1999, s. 204an.), odpovídá postmodernistickému pojetí získávání a udržování vědění 
(vědění již nemá nic společného ani se skutečností, ani s pravdou). Sdělení jednoho masmédia se definuje vůči 
sdělením jiných médií a naopak. A právě z této intertextuální hry se vynořuje hyperrealita, která původní 
objektivní realitu zcela překrývá. „Masmédium – to je ona ‚ne-zkušenost‘ a ještě ‚z druhé ruky‘. Věk diskursu 
založeného na souhře skutečného a zjevného je pryč: dnes média pouze a jen vyjevují, tj. montují, stříhají, 
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Cílem médií je dosáhnout co největšího zisku, který plyne převážně z reklamy. Reklama 
je proto považována za nedílnou součást všech mediálních sdělení. Přibývá jí v přímé úměře 
ke stále se zvyšujícímu počtu druhů spotřebního zboží. Protože velmi silně působí na emo-
ce, může být lidmi stejně tak silně milována, jako rezolutně odmítána. Společně s ostatními 
mediálními obsahy se jeví jako jeden z nejvýznamnějších produktů i producentů naší kultu-
ry. Kritika a zesměšňování reklamy ukazuje na nepochopení jejího významu nejen pro mé-
dia samotná, ale pro celou společnost, jejíž součástí se stala a na jejíž (re)produkci se podílí. 

Cílem reklamy je prodat nabízený produkt co největšímu počtu potenciálních zákazníků, 
kterým je obsah reklamy přizpůsoben. Jedním z osvědčených způsobů, jak potenciálního 
zákazníka zaujmout, je zobrazit osobu, do které se lze vcítit. Člověk je sociální bytostí, 
a proto jsou pro něj druzí lidé velice významní. Z toho důvodu se vnímání druhých osob 
u člověka velice vyvinulo. Velice přiléhavě tuto problematiku dokumentuje Vysekalová: 

„Jedním pohledem na úplně cizího člověka dokážeme zaznamenat něco z toho, co právě prožívá – zda je 
uvolněný, napjatý, veselý, smutný, zahloubaný do sebe, soustředěný na nějaký děj nebo předmět ve svém 
okolí atd. Zároveň dokážeme zaznamenat a bleskově rozpoznat, jestli nám je nebo není sympatický, zda 
v nás vzbuzuje důvěru.“ (Vysekalová, 2002, s. 82) 

Jakým způsobem osobu vnímáme, jaký v nás vyvolává pocit, je pro reklamu, která pou-
žívá modelku či model, klíčové. Zákazník má tendenci se do osoby v reklamě stylizovat 
a představit si sebe na jejím místě. Pokud se výsledek vnímání vyobrazené postavy shoduje 
s životním postojem zákazníka, existuje tu velká pravděpodobnost, že reklama bude účinná. 
Předpokládáme-li tedy, že daný prací prášek budou nejčastěji kupovat ženy v domácnosti, 
zobrazíme v reklamě ženu matku na mateřské dovolené, která nákupem prášku perfektně 
naplňuje svou roli manažerky domácnosti, která má chod rodiny pod kontrolou. Naopak 
jestliže reklama prodává vlasové výrobky, zobrazuje ženu zaobírající se pouze svým vzhle-
dem. (srov. Indruchová, 1995, s. 90 – 94) Na základě tohoto předpokladu chce tato stať uká-
zat, jakým způsobem reklama (re)konstruuje ženskou genderovou identitu nejen dle pro-
duktu, který nabízí, ale i média, ve kterém je nabízen. Pro názornost se analýza se zabývá 
velmi úzkým a specifickým okruhem: časopiseckou reklamou na dámský parfém, která ženu 
zobrazuje. Časopisecká reklama je zpravidla zaměřena jen na určitou skupinu čtenářů, a to 
na skupinu, která kupuje daný časopis. Tento druh inzerce je určen pro komunikaci se čte-
nářem v soukromí a užívá proto podle Indruchové (srov. Indruchová, 1995, s. 88) kompli-
kovaných symbolů, které mohou pracovat i v několika rovinách. Proto jsem pro analýzu 
reklamy vybrala jeden velmi specifický časopis, který má velmi dobře čitelnou čtenářskou 
obec (viz níže). Vzhledem k tomu, že se zajímám o to, jakým způsobem reklama na parfém 
skrze zrakový vjem zprostředkovává potenciálnímu zákazníkovi představu o charakteru 
vůně konkrétního parfému, neberu v potaz reklamy, které obsahují vzorek nabízeného zbo-
ží. Reklama na parfém se mi jeví jako vhodný cíl analýzy, neboť je specifická tím, že skrze 
smysl zraku se pokouší prodat výrobek, který je koncovým spotřebitelem vnímán čichem. 
Proto i při zachování jednoduchosti a jednoznačnosti celkového sdělení, které znemožní 

                                                                                                                                                          
vyzývají, žádají, shrnují. Tento proces legitimizují odkazem na stejný proces v jiných masmédiích.“ (Hubík, 
1999, s. 205) 
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záměnu značek parfémů, musí být do reklam tohoto typu zapojeno daleko více symboliky.2 
Přitom je nutné, aby tato symbolika byla pro potenciální zákazníky čitelná a přesně směro-
vaná, tzn. aby vložené preferované čtení bylo pro recipienta co nejčitelnější. 

Analyzované reklamy na dámský parfém pocházejí z časopisu Marianne. Život začíná ve 
třiceti.3 Tyto reklamy se v časopisu objevily v období mezi koncem srpna 2003 a začátkem 
ledna 2004. Pokud se některá z reklam objevovala v několika verzích, vybrala jsem k analý-
ze tu, která se vyskytovala častěji. Výjimku tvoří pouze reklamy na parfém Truth Calvin 
Klein a na parfém Mexx, u kterých byly obě varianty zastoupeny rovnoměrně.4 

Jak sám název napovídá, je tento časopis určen ženám starším třiceti let. Jeho cena (49 
Kč) jej řadí do střední třídy časopisů, zaměřujících se na životní styl ženy. Již po zběžném 
prolistování jeho stránek lze vytušit, že časopis vytváří prototyp emancipované, štíhlé, krás-
né, bohaté, úspěšné a silné ženy, která si lehce dovede poradit s každým problémem, jaký jí 
může život přinést. Časopis se stylizuje do role rádce ženám, které se touží výše popisova-
nému ideálu alespoň přiblížit. Takovou ženu provedou jednotlivé články celým labyrintem 
jejího každodenního života. Poradí, jak ráno vstávat, líčit se, oblékat se, obouvat se, jakou si 
vzít kabelku a jaké hodinky, jak se usmívat a jak vystupovat v kontaktu s cizími i známými 
lidmi, jak se chovat v práci, jak přemluvit šéfa, aby jí zvýšil plat, jak a co vařit, jak, co a kde 
jíst, jak zvládnout pubertální děti, jaké jim poskytnout vzdělání, jak si sama zvýšit kvalifika-
ci, jak cvičit, kam cestovat, jak si poradit s konflikty s partnerem, jak partnera uspokojit, jak 
souložit, jak dosáhnout orgasmu, jak se koupat a nakonec, jak se ukládat do postele a zdravě 
spát. Časopis dále vzbuzuje dojem, že každá žena, která je na cestě k tomuto vysněnému 
ideálu, se potýká s řadou zdánlivě nepřekonatelných překážek: vrásky, stres, obezita, ne-
zdravé vlasy a pleť, nemoc, nedostatek financí, zlozvyky. A tak na to vše nabízí Marianne 
dokonalý recept. Představí tu nejvhodnější kosmetiku, naučí ženy uvolnit se, zná ty správné 
cviky a diety. S nemocí, financemi a zlozvyky pomáhají fundovaní odborníci. Zkrátka: časo-
pis Marianne se příliš neliší od desítek dalších, které jsou zaměřeny stejným směrem, jimiž 
náš trh překypuje. Od levnějších časopisů stejného typu ho odlišuje to, že články jsou psány 
svižnou a poutavou formou a většinou jim nechybí zdravá dávka vtipu a nadsázky. Mezi 
nekonečným přívalem rad a informací zde čtenářky naleznou i několik zajímavých fejeto-
nů, názorů a poznámek. 

Předmětem mé analýzy je celkem 21 reklam, které se mi podařilo sloučit do pěti katego-
rií podle symboliky dané reklamy. 

                                                           
2 Symbolika hraje v reklamě stěžejní roli. Inzerent totiž nemůže potenciálnímu zákazníkovi prezentovat produkt 

sám o sobě, tj. jeho užitnou hodnotu, ale ve formě, která bude něco symbolizovat. 
3 Dále jen Marianne. 
4 Některé z reklam nebylo možné naskenovat v požadované kvalitě, a tak jsem musela použít sice stejnou 

reklamu, ale ze staršího vydání nebo jiného časopisu, která nebyla vytisknuta na lesklém křídovém papíře. To 
je důvod, proč se na některých reklamách objevuje starší datum nebo již tehdy neplatné telefonní číslo 
s předvolbou např. 02. 
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I. reklamy zobrazující nahé ženské tělo 
První skupinu tvoří reklamy zobrazující nahé ženské tělo jako pasivní objekt. Dvě z cel-

kového počtu pěti reklam v této skupině prezentují parfém Truth Calvin Klein.5 

Truth Calvin Klein – verze 1 

Nahá spící žena, která leží na zemi, zabírá přes polovinu reklamní plochy. Díky své jem-
nosti a štíhlé linii působí velmi žensky. Lahvička s parfémem je umístěna v pravém dolním 
rohu. Společně s názvem parfému zabírá asi třetinu plochy a působí velmi kontrastně ke 
svému tmavému pozadí. Skrze své tmavé – hnědočerné – pozadí působí reklama velmi klid-
ným a uvolňujícím dojmem. Nedráždí. Reklama vytváří dojem, že parfém je vhodný pro 
ženy, které preferují odevzdanost, stabilitu, klid a uvolnění. 

Truth Calvin Klein – verze 2 

Tělo zobrazené ženy zabírá většinu reklamní plochy. Skrze svou nahotu, nedbale rozpuš-
těné vlasy a pihovatý nos působí velmi přirozeně. Její pohled je zasněný. Oproti předchozí 
verzi nepůsobí tolik uvolněně, je vyzývavější. Dívá se kamsi do dálky a snad na něco čeká. 
Lahvička s parfémem je umístěna opět v pravém dolním rohu. Vidíme ji ale tentokrát z pro-
filu a nepůsobí tak nápadně, jako na předchozí reklamě. Stejně tak i pro název parfému je 
využito menšího typu písma. Žena je zde skutečnou dominantou. Tato reklama, ač je na 
stejný parfém jako reklama předchozí, je zaměřena spíše na ženy mladší. Sice klidné a vy-
rovnané, ale cílevědomé, očekávající, že jejich sny budou jednoho dne splněny. 

Sensations Jilsander 

Hlava, nohy a ruka ženy zabírá téměř celou reklamní plochu. Žena je zde zobrazena jen 
částečně. Je schoulená do klubíčka a její tělo jakoby rámovalo okraje stránky. Má velmi 
smyslný pohled, který je upřen někam do dálky. Skrze polohu, kterou zaujímá, a rozevláté 
vlasy, které cuchá vítr, působí žensky zranitelně. Lahvička s parfémem je umístěna v pra-
vém dolním rohu. Je velmi nenápadná. Její kulatý tvar dodává celé reklamě dojem ženskosti, 
jemnosti a zranitelnosti. Pozadí je hnědé, nenápadné, prosté. Reklama působí hlavně na čte-
nářky, které se rády ztotožňují s představou ženy jako křehké, sice smyslné a svůdné, nic-
méně zranitelné ženy, které se nechají ochránit. 

NOA – Cacharel 

Žena v reklamě zabírá zhruba dvě třetiny plochy. Je přirozená, mladá, krásná lolita. Pů-
sobí velmi jemně, křehce a hlavně dětsky svůdně. Tento dojem podtrhuje i modré pozadí 
a bílé světlo kolem lahvičky s parfémem, která je umístěna nalevo, uprostřed strany. Čtenář 
je nucen jemné kulaté lahvičce s parfémem, která se vznáší ve vzduchu, věnovat zvýšenou 
pozornost. To proto, že dívka na ni upozorňuje svým ukazováčkem. Název parfému je velký 

                                                           
5 Důvody viz výše. 
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a výrazný. Reklama může oslovit zejména ženy toužící po čisté, jemné a dětsky provokující 
image. 

Desire – Dunhill 

Dřepící žena, která zabírá polovinu plochy, působí dojmem, že je v ohrožení. Hlavu opí-
rá o šedivou zeď a její pohled i držení těla napovídá, že místo, kde se právě nachází, by nej-
raději opustila. Lahvička a název parfému, které jsou umístěny v pravé části obrazu, působí 
svou růžovofialovou barvou velmi kontrastně k tmavě šedému pozadí. Tento kontrast ještě 
více zdůrazňuje pocit úzkosti, který reklama vyvolává. Reklama zřejmě oslovuje zejména 
ženy, které jsou rády v sexuálním vztahu podřízeny druhému, a tak je tato přehnaná úzkost 
a strach přitahuje. 

II. reklamy s eroticko-romantickou nebo sexuální tématikou 
Druhou skupinu tvoří reklamy s eroticko-romantickou nebo sexuální tématikou. Na 

všech fotografiích je žena zobrazena společně s mužem ve vzájemném kontaktu. Stejně jako 
v předchozí skupině reklam, z celkového počtu pěti reklam v této skupině dvě prezentují 
tentýž produkt.6 Tentokrát parfém Mexx. 

Mexx – verze 1 

Tato reklama zobrazuje muže a ženu na ulici. Z celého prostoru vystupují ale jen tito dva 
a vše ostatní, celé pozadí, je rozmazáno, jako by se pohybovalo rychleji, než jsme schopni 
vnímat. Pro tuto ženu a tohoto muže se zastavil čas. On ji spatřil (nebo snad ucítil její vůni) 
a zatoužil po ní. Ona čeká, až se on rozhodne k prvnímu kroku. Tato reklama prezentuje 
nejen ženskou variantu parfému, ale také mužskou. Obě lahvičky jsou umístěny ve spodní 
části plochy. Barvy jsou pastelové, ale nedráždí. Dokreslují erotické napětí mezi oběma mla-
dými lidmi. Reklama je určena mladé atraktivní ženě (muži), co touží po lásce. 

Mexx – verze 2 

V této reklamě, jako v jediné, zobrazení lahvičky s parfémem zcela chybí. Čtenářku, kte-
rá značku parfému nezná, nejspíš nenapadne, jaký produkt reklama prezentuje. Většinu 
plochy zabírá muž a žena, kteří jsou šťastní a veselí. Na nevýrazném, modrém pozadí mů-
žeme vidět muže a ženu, kteří jsou naopak velmi výrazní a vzájemně k sobě jsou v přímém 
kontrastu. Žena je bledá blondýnka a muž černoch. Oba jsou bezstarostní, užívající si života 
a nespoutaní. A přesně takovým ženám je reklama určena.  

Dolce&Gabbana 

Tato reklama je přesnou aplikací hesla sex prodává. Žena a muž při sexuální předehře 
zabírají prakticky celou plochu. Fotografie má velice smyslný erotický náboj. Hrozí zde 
ovšem nebezpečí, že strhne až přílišnou pozornost na sexuální akt a poslání reklamy tím 

                                                           
6 Důvody viz výše. 
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zanikne. Lahvičky s parfémem jsou sice zobrazeny ve velkém kontrastu oproti pozadí, ale 
jsou příliš malé na to, aby vynikly. Reklama zobrazuje ženu vášnivou, užívající si sexuálních 
slastí. 

Marc O’Polo 

Díky grafice této reklamy nám první pohled padne na zvýrazněný kruh uprostřed re-
klamy, uvnitř kterého lze vidět vzájemně se dotýkajícího muže a ženu. Celá fotografie pů-
sobí romantickým dojmem. Barvy nejsou zvláště výrazné, což umocňuje celkový pocit něhy 
a lásky, která je na fotografii zachycena. V pravém dolním rohu jsou zobrazeny obě varianty 
parfému – mužská i ženská. Reklama je zaměřena na jemné a romantické ženy, které touží 
po něžné lásce. Podle celkového dojmu tato vůně nedráždí, ale svádí. 

Gucci Envy 

Podobně jako reklama Dolce&Gabbana, i tato reklama je zaměřena velmi sexuálně. Fo-
tografie sice zabírá pouze hlavy muže a ženy, ale i to stačí k tomu, aby byla zobrazovaná 
symbolika až příliš výrazná. Muž je rozvášněn a po ženě velmi touží, žena se ale dívá na 
čtenáře a jakoby sváděla spíše jeho. Lahvička s parfémem je nevýrazná a neupoutá pozor-
nost. Zaujmout má reklama zejména ženu, která je žádoucí a dokáže každého muže rozváš-
nit, přičemž umí dosáhnout toho, po čem sama touží. 

III. reklamy symbolizující svobodu a volnost 
Třetí skupinu tvoří celkem čtyři reklamy určené ženám, které se cítí dobře, jsou-li svo-

bodné, volné, mladé a bezprostřední. Žena je zde zobrazena v pohybu. 

Emotion – Laura Biagiotti 

Žena zabírá polovinu reklamní plochy. Je volná, a proto šťastná. Je uvolněná a přirozená. 
Vítr jí cuchá vlasy a ona se bezstarostně směje. To, že není ničím omezená, potvrzuje i re-
klamní slogan: Why walk when you can fly (proč chodit, když můžeš létat). Bílé pozadí sym-
bolizuje čistotu a mládí. Lahvička na parfém je umístěna v levém dolním rohu a téměř splývá 
s okolím. Krása a štěstí ženy ale zaujmou natolik, že čtenář si dá jistě práci s tím, aby lahvičku 
objevil. Reklama je zaměřena na emancipované ženy, které milují život a vše, co přinese. 

Adidas – Moves 

Modrobílé provedení reklamy symbolizuje čistotu a svěžest. Žena, která přeskakuje výš-
kové budovy, není omezena fyzikálními zákonitostmi a dokáže nemožné. Její postava je 
rozostřená, aby se zdůraznilo, jak rychle překonává překážky. Lahvička společně s názvem 
parfému jsou velmi výrazné a budí pozornost, i když jsou umístěny ve spodní čtvrtině plo-
chy. For all the ways you play (pro všechny způsoby vaší hry) – do češtiny těžko přeložitel-
ný slogan napovídá, že tato vůně je určena pro každou příležitost. Reklama oslovuje hlavně 
ženy sportovně založené, které touží být stále svěží a fit. 
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Délice – Oriflame 

Této reklamě dominuje zelená barva – symbol přírody a přirozenosti. Žena se houpe 
v sadu na houpačce, je veselá a bezstarostná. Lahvička s parfémem je umístěna v levém dol-
ním rohu a je poměrně velká a výrazná. Slogan Vůně evokující určitá místa, dobu a pocity… 
vůně plná zážitků! mluví sám za sebe a dokresluje celkový dojem. Reklama je určena jak 
ženám mladým, volným a svobodným, tak ženám starším, kterým navrací vzpomínky. 

Escada – Tropical Punch 

Dívka propagující parfém Escada je velmi mladá a uvolněná. Vzhledem k okruhu čtená-
řek časopisu Marianne je mladá až příliš. Modelčin výraz ve tváři, její oranžovo-fialové ob-
lečení i oranžové pozadí působí dojmem, že reklama je určena pubertálním dívkám, nikoli 
zralým ženám. Lahvička na parfém i s krabičkou mírně splývají s pozadím. Naopak domi-
nantní je název parfému. Tato reklama má zřejmě oslovit dcery žen, které si časopis kupují, 
nebo upozornit čtenářky na možný dárek pro své, zhruba šestnáctileté, dcery. Oslovit by 
mohla ale i ženy, které se i po třicítce stále cítí na šestnáct. 

IV. reklamy zobrazující obličej ženy 
Do čtvrté skupiny jsem zařadila reklamy, které zobrazují pouze obličej ženy. Maximální 

pozornost na sebe upoutávají zejména oči každé z žen. 

Gabriela Sabatini 

Obličej ženy je zde zobrazen ze dvou pohledů. Větší z fotografií zabírá téměř celou plo-
chu reklamy. Ženiny výrazné tmavé oči sledují čtenáře a nutí navázat kontakt. Na druhé, 
menší z fotografií, je zachycena tatáž žena, tentokrát z profilu. Sledujeme-li směr jejího po-
hledu, upoutá nás pravá třetina reklamní plochy, na které je vyobrazeno celkem pět růz-
ných parfémů téže značky. V kontrastu s šedivým pozadím jsou ale oči ženy až příliš výraz-
né a čtenář jen stěží udrží pozornost u propagovaných lahviček s parfémy. Pro prvotní na-
vázání kontaktu s potenciálním zákazníkem by tato reklama mohla posloužit velmi dobře. 
Upozorňuje, že parfém Gabriela Sabatini se vyskytuje v několika variantách. Aby byla tato 
reklama skutečně úspěšná, musí ji ještě doprovázet několik dalších variant. Proto jsem pova-
žovala za nutné zařadit jednu z těchto variant – Gabriela Sabatini Dévotion – do své analý-
zy. Vybrala jsem tu, která byla v časopise zastoupena nejčastěji. 

Gabriela Sabatini Dévotion 

Skrze tmavý a nenápadný podklad strhuje na sebe pozornost nejprve lahvička s parfé-
mem v pravém dolním rohu. Výrazný je i název parfému, který je umístěn na nejčtenějším 
místě strany – v levém horním rohu. Zapálená sirka osvětluje z předchozí reklamy nám už 
známý obličej ženy. Plamen sirky v tmavém prostředí a ženin tajemný pohled vzbuzují zá-
jem a napětí, ale na rozdíl od předchozí reklamy nás neodpoutávají od samotného předmětu 
propagace. Tato reklama je zaměřena na ženy, které nedávají najevo svou křehkost a zrani-
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telnost, ale naopak upoutávají pozornost mužů svým tajemnem a záhadností. Ženy, které si 
rády hrají s ohněm. 

Bvlgari 

Z černého pozadí vystupuje obličej ženy, jejíž oči jsou stejně modré jako lahvička 
s parfémem. Žena působí dojmem, že je dámou z vyšších kruhů. Urozená a chladná. A přes-
to její obličej je velmi jemný a napovídá, že pod maskou ledové královny se skrývá něžná 
a jemná duše. Tato reklama oslovuje stejné ženy, jako je ta na fotografii. Vznešené, které 
jsou sice něžné, ale jsou si jisty ve svých přáních a jdou tvrdě za svým cílem. 

Indian Summer 

Této reklamě dominují tři barvy – zelená, modrá a oranžová. Společně s jemným a přiro-
zeným obličejem zobrazené ženy navozují atmosféru letního sídla, klidu a pohody. Lahvička 
s parfémem zde zobrazena není, ale jaký výrobek reklama prezentuje napovídá název firmy 
v pravém dolním rohu – Priscilla Presley Parfums. Reklama je zaměřena na jemné a roman-
tické ženy, které nikam nespěchají a raději si v klidu vychutnají vůni přírody. 

V. reklamy zobrazující ženy do půl těla 
Pátá skupina obsahuje reklamy, kde je zobrazena oblečená horní polovina těla modelky. 

V těchto reklamách hrají velmi důležitou úlohu zejména použité barvy. 

Samsara Shine 

Na červeném podkladě působí žena oděná v černých šatech s drsným výrazem ve tváři 
velmi tvrdě a nekompromisně. Japonské znaky v pozadí potvrzují první dojem z toho, že 
tato žena je bojovnice, která se nezalekne ničeho. Je pravým opakem všech jemných a zrani-
telných bytostí. Agresivní náboj reklamy, vzniklý kombinací červené a černé, paradoxně 
zvyšuje žlutá lahvička s parfémem a ještě zářivěji napsaný název parfému. Tato reklama je 
bezpochyby zaměřena na neohrožené, emancipované ženy, které se nezaleknou žádné pře-
kážky. 

Naomi Campbell – Naomagic 

Svůdně čokoládová modelka, zobrazená před růžovo-fialovo-bílým pozadím, evokuje 
sladkou vůni parfému, který propaguje. Její obličej nepoutá tolik pozornosti jako hluboký 
výstřih šatů. Lahvička s parfémem je velice šikovně umístěna v pravém dolním rohu u ženi-
na poprsí, které je z celé fotografie nejvýraznější. Reklama působí exoticky, tajemně a svůd-
ně zároveň. Je zaměřena na ženy, které milují sladké a omamné vůně exotiky. 

Dior – J’adore 

Kromě názvu parfému je celá reklama vyvedena ve zlatožluté barvě. Modelka a lahvička 
s parfémem si jsou až nápadně podobné a reklama nám tím chce nejspíš říct, že žena a vůně 
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spolu souvisí. Stejně tak slogan reklamy – The absolute femininity (absolutní ženskost) na-
povídá, že žena bez parfému není dokonalou ženou. Skrze své barevné provedení upoutává 
tato reklama hlavně pozornost žen, které milují zlato a vše, co se mu podobá. 

 
ZÁVĚR 

Všechny výše analyzované reklamy využívají ve značné míře poznatků z psychologie 
reklamy, vnímání barev, tvarů a osob.7 Tím si utváří svoji specifickou atmosféru, která je 
velmi důležitá pro upoutání pozornosti. Slogan, je-li součástí reklamy, zvýrazňuje celkový 
dojem, který reklama vyvolává. Všechny jsou provedeny umělecky a vzbuzují velmi silné 
emoce, skrze které je možno si vůni parfému přibližně představit. Dokonale dokreslují pro-
totyp „nové“ ženy, která má být cílovou čtenářkou – tedy emancipované, štíhlé, krásné, bo-
haté, úspěšné a silné. Odkrývají však i „romantické“ stránky ženy tím, že mimo tyto charak-
teristiky zdůrazňují stabilitu, klid, čistotu, jemnost, přirozenost, romantičnost a touhu po 
lásce. Všechny jsou svým způsobem zaměřeny sexuálně. Nejvíce patrné je to pochopitelně 
ve skupině první, zobrazující nahé ženské tělo, a ve skupině druhé, tedy reklam se sexuální 
tématikou (kde je ovšem erotika často vyhrocena až na nežádoucí mez). Nicméně i ve zby-
lých skupinách lze najít smyslnost, touhu, svůdnost. Všechny zobrazené ženy mají velmi 
pronikavý pohled a skrze svou krásu a držení těla působí přitažlivě. Dalo by se očekávat, že 
tolik sexuality bude zaměřeno spíše na čtenáře mužského pohlaví. Ale vzhledem k tomu, že 
je časopis Marianne zaměřen čistě na ženy, docházím k závěru, že tvůrci těchto reklam po-
čítají s tendencí žen stylizovat se do svůdné modelky a představit si sebe sama na jejím mís-
tě. Použití sexuálních motivů je potom zcela samozřejmé: která žena by si nepřála být krás-
ná a pro všechny přitažlivá? 

Tendenci stylizovat se tak využívají naprosto všechny reklamy. Pokud si uvědomíme, že 
časopis Marianne je zaměřen na ženy po třicítce, mohlo by nás poněkud zarazit, že žádná 
z analyzovaných reklam na parfém nepředstavuje ženu ve stereotypizované roli udržovatel-
ky domácího krbu, matky a manželky. Naopak, je zde zachycena v rozličných netypických 
podobách jako bojovnice, jako někdo, kdo má svůj život pevně v rukou, jako romantická 
víla, která se nechává unášet krásou života, jako sexuální objekt a zdroj mužovy touhy. Pro-
gramovým vyhnutím se zobrazování ženy ve více méně realistické služebné roli ženy v do-
mácnosti konstruují tyto reklamy dva typy idealizované ženské identity čtenářek časopisu 
Marianne: 
1. Ženy svobodné a emancipované, které si užívají života a rodinu nepostrádají. Pokud hle-

dají partnera, tak spíše pro chvíle erotiky a dobrodružství. 
2. Ženy, které hledají únik od každodenních starostí s rodinou a alespoň na chvíli touží být 

opět svobodné a bez závazků. 
 

                                                           
7 Hlavní poznatky jsou čerpány z: Křížek – Crha, 2002; Nakonečný, 1998; Vysekalová, 2000; Vysekalová – 

Mikeš, 2003. 
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(Re)Construction of Women’s Gender Identity in Media Illustrated by Advertisement for Women’s Per-
fume 

Abstract 

This article presents one of the partial outcomes of a complex project the goal of which is to show how ad-
vertisement (re)constructs women’s gender identity according not only to the product offered but also to 
the medium in which it is offered. Specifically, it is an analysis of magazine advertisement for women’s 
perfume presented in the magazine “Marianne. Život začíná ve třiceti (Marianne. Life Begins at Thirty)”. 
The analysis outcomes show that the advertisements in this magazine avoid depicting woman as a mother 
and wife; instead, these advertisements construct two types of women’s identity of the Marianne readers: 
1) Women free and emancipated, enjoying their life, not missing a family. 2) Women seeking an escape 
from everyday problems in their families, longing to be single and childless for a while again. 

Keywords 

advertisement – gender identity – (re)construction 
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