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ANALÝZA RUBRÍK O SEXE V ŽENSKÝCH MAGAZÍNOCH NA 

SLOVENSKU 

 

Zuzana EŠTOKOVÁ 

 

     Jiří Bartoška kedysi vyhlásil, že vrcholom erotiky v ére totalitných filmov bol záber na 

zhasínajúcu lampičku milencov. Súčasná doba ponúka množstvo sexuálnych textov, ktoré sa 

nenachádzajú iba vo filmoch, ale vo veľkej miere pokrývajú aj obsahy elektronických 

a printových médií.  

     Práve printové médiá boli vzhľadom na výskyt sexuálnych obsahov cieľom výskumného 

procesu. Konkrétne išlo o ženské magazíny na Slovensku. Ženský časopis1 definuje Tušer (1999, 

s 28) ako periodikum „určené ženskej časti populácie,“ ktoré by malo v obsahu prinášať 

„špecifické texty, určené výlučne (alebo predovšetkým) ženám.“ Akýsi ženský pohľad na 

definíciu dámskych magazínov má Naomi Wolfová (2000, s 81). Vo svojej knihe Mýtus krásy 

opisuje ženské časopisy ako predstaviteľov ženskej kultúry ako takej, ktorých „profily sú 

rozpoltené na dve polovice medzi mýtom krásy a feminizmom, presne tak ako osobnosť ich 

čitateliek.“  

     Ústredná pozornosť v analýze bola venovaná rubrikám o sexe, ktoré sa v magazínoch 

nachádzajú. Malá encyklopédia žurnalistiky (1982, s. 419) definuje rubriku ako „grafický útvar 

v novinách a časopisoch určený rovnorodým žurnalistickým útvarom, ktoré sa obyčajne 

pravidelne zjavujú na ploche žurnalistického celku na rovnakom mieste.“ Encyklopédia rubriky 

rozdeľuje, a to podľa času trvania, na stále a dočasné. Význam rubriky spočíva v upútaní 

pozornosti čitateľa. „Z formálnej stránky je charakteristická hlavička, preto majú (rubriky) 

význam pri tvorbe makety periodika“ (Malá encyklopédia žurnalistiky, 1982, s. 149.) 

     História prílivu sexuálnych obsahov do periodík siaha k pánskym magazínom, ktoré ako prvé 

prestali sex tabuizovať. Tak sa postupne začal dostávať do povedomia ľudí ako niečo, o čom je 

                                                 
1 V práci sa okrem slova časopis v rámci synonymie používa aj slovo magazín vzhľadom na definíciu, že magazín je 
„typ časopisu rôznorodého obsahu, zameraný na určitú skupinu čitateľov...“ (Osvaldová a kol., 1999, s. 102). 
V prípade analyzovanej témy sa na ženský časopis môže nahliadať ako na časopis zameraný na určitú skupinu 
čitateľov. Ženské časopisy majú tiež rôznorodý obsah, a tak je synonymné pomenovanie magazín v prípade 
ženského časopisu akceptovateľné. 
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možné komunikovať. To bola cesta, ktorá priviedla sex aj do bežných periodík. Sex je to, čo 

predáva, baví a vie pobaviť, niečo, čo ľudí neprestane zaujímať. 

 

VÝSKUMNÝ PROCES A METODIKA ANALÝZY 

  

     Pred samotným výskumom dámskych magazínov sa natíska otázka, či majú ženy záujem 

o sexuálne rubriky vo svojich časopisoch. S odpoveďou prichádza Erica Jongová, ktorá sa vo 

svojej publikácii Čo ženy chcú pýta na ich potreby. Svoju knihu koncipuje do štyroch častí, 

z ktorých každá ponúka odpoveď na otázku, čo ženy potrebujú. Medzi štvoricou potrieb, ktoré 

Jongová vytyčuje, je aj sex. Zmieňuje sa o ňom ako o lákadle, ku ktorému sa utiekala väčšina 

slávnych diel. Za najvýraznejšie dielo vzbudzujúce enormný záujem verejnosti práve kvôli 

sexuálnemu obsahu považuje Nabokovovu Lolitu. „Vášnivých prívržencov si získala preto, že 

bola zakázaná.“ (Jongová, 1998, s. 75.)  

     Výskumnú vzorku analýzy tvorilo dvanásť ženských magazínov redigovaných na Slovensku2. 

Bolo by mylné domnievať sa, že na základe analýzy jedného čísla časopisu možno robiť 

komplexné závery. Práve na zabezpečenie vyššej miery objektivity sa z výskumnej vzorky 

vymedzilo hlavné periodikum, t. j. časopis, ktorému je z hľadiska výskumu venovaná hlavná 

pozornosť (magazíny získané za rovnaké časové obdobie) a porovnávajúce číslo magazínu, t. j. 

číslo časopisu toho istého názvu, náhodne vybrané, nie však staršie ako redigované v roku 2008. 

Už samotný názov hovorí, že porovnávajúce číslo magazínu slúžilo na potvrdenie či vyvrátenie 

výsledkov analýzy z hlavného periodika.  

     Ďalším spôsobom ako zabezpečiť objektívnosť výskumného procesu bola voľba vhodnej 

metodiky analýzy. Na magazíny sa najprv nahliadalo bez toho, aby došlo k hlbokej analýze 

obsahu. Išlo o tzv. analýzu na prvý pohľad. Jej cieľom bolo zistiť, kde všade sa sexuálna tematika 

v textoch časopisu nachádza. Na základe výsledkov tejto analýzy sa uvažovalo o tematickej 

stránke rubriky. Následne bolo možné pristúpiť k detailnému rozboru rubrík o sexe a výsledky 

výskumu z hlavného periodika porovnať s porovnávajúcim číslom magazínu. Po vyhodnotení 

výsledkov zo všetkých bodov analýzy došlo k čiastkovým záverom jednotlivých časopisov.  

                                                 
2 Výskumná vzorka analýzy - Báječná žena, Emma, Eva, Harmónia, La Femme, Miau, Moderná žena, Nový čas pre 
ženy, Rebecca, Slovenka, Well, Woman   



 608

     Z hľadiska výpovednej hodnoty mala najdôležitejší význam práve detailná analýza 

magazínov. V tomto bode výskumu sa totiž vytýčili ústredné vlastnosti a javy na základe ktorých 

došlo k diferenciácii časopisov.  

 

PRVÁ FÁZA VÝSKUMU  

 

     Rozbor vlastností a javov rubriky prebiehal v dvoch fázach. Prvú predstavovali také vlastnosti 

a javy, s ktorými sa pred samotným výskumom „počítalo“ a výskum ich prítomnosť potvrdil.  

     Už analýza na prvý pohľad priniesla vymedzenosť lásky a sexu ako jav plynúci z prvej fázy 

výskumu. Išlo o zistenie, či magazíny tému lásky a sexu spájajú do jednej rubriky alebo majú 

samostatné rubriky pre obidva javy a tým ich zreteľne oddeľujú.  

     Analýza na prvý pohľad ďalej dala možnosť vytušiť žáner rubriky (poviedka, poradňa, 

klasický text). Potvrdenie priniesla detailná analýza, ktorá ďalej vymedzila príslušnosť rubriky 

k štýlu a vzťah redaktora k čitateľke. 

     Práve vzťah redaktora k čitateľke vyžadoval vzhľadom na analýzu väčšiu pozornosť. Zdalo by 

sa, že spôsob komunikácie redaktora s čitateľkou zahŕňa len vykanie a tykanie. V skutočnosti sa 

tykanie čitateľkám neobjavilo ani v jednom analyzovanom magazíne. Objavila sa však 

problematika odlíšenia vykania a oslovovania čitateliek ako celok. V mnohých prípadoch bolo 

náročné charakterizovať spôsob komunikácie redaktora. Napr. Tak si to len predstavte, sobota 

večer a vy si pohodlne sedíte na gauči. Zatiaľ netušíme, či redaktor čitateľke vyká alebo ju 

oslovuje ako celok. Inak formulovaná veta však prináša nový pohľad: Tak si to len predstavte, 

sobota večer a vy si pohodlne sedíte na gauči, no váš partner nejaví najmenší záujem. Redaktor s 

najväčšou pravdepodobnosťou čitateľkám vyká. Pri oslovovaní čitateliek ako celok by išlo o 

priveľký kontrast medzi plurálom váš a singulárom partner. V prípade oslovovania čitateliek ako 

celok by skôr redaktor použil formuláciu: Tak si to len predstavte, sobota večer a vy si pohodlne 

sedíte na gauči, no oni nejavia najmenší záujem. 

 

DRUHÁ FÁZA VÝSKUMU 

 

     Druhú fázu výskumného procesu tvorili také vlastnosti a javy, ktoré vzišli zo samotného  

rozboru magazínov. Analýza na prvý pohľad vytýčila ikonickosť ako jav, pričom sa na 
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ikonickosť v tejto práci nahliada výlučne v súvislosti s použitým obrazovým materiálom v texte. 

Vzhľadom na ikonickosť sa odpovedalo na otázky, či sa dá obsah a téma rubriky predpovedať na 

základe obrázku v rubrike a či obrázok korešponduje s témou rubriky. Napr. Magazín Rebecca 

publikoval článok o tom, ako sa majú rodičia intímne stýkať, keď ich ratolesti ešte nespia. 

Obrázok, ktorý sa v texte nachádzal, bol vysoko ikonický a plne korešpondoval s témou textu, 

ako aj s titulkom (pozri obr. 1). 

 

Obr. 1 – Vysoká ikonickosť obrazového materiálu v rubrike 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Detailná analýza v druhej fáze výskumu tiež poukázala na vlastnosť autentickosti. Práve 

autentickosť, teda „hodnovernosť, pôvodnosť a pravosť zdroja informácií.“ (Hochelová, 2000, s. 

22), bola potlačená v mnohých magazínoch. Slová, ako podľa štatistík, podľa vedcov, podľa 

výskumov neodkazujú na konkrétny zdroj a neprinášajú so sebou overiteľnosť výpovede, čím 

môžu nepodloženými informáciami zavádzať čitateľku.  

     Medzi ďalší jav vyplývajúci s detailnej analýzy druhej fázy výskumu patrí direktívnosť. 

Direktívnosť sa v rozbore prejavila použitím rozkazovacieho spôsobu, prostredníctvom ktorého 

redaktor na čitateľku nalieha a núti ju zmobilizovať sa k istej činnosti. Napr. rozhodnite sa 

správne, urobte to, buďte zvodná, nestrácajte čas, zobuďte partnera bozkami.  

     Detailná analýza priniesla tiež humor, hyperbolizáciu a mystifikáciu ako vlastnosti a javy 

vyplývajúce z druhej fázy výskumu.  

„Sex? Ale deti ešte nespia!“ 
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     Humor Stručný  terminologický slovník (2004, cit. podľa Patráš, 1997) charakterizuje ako 

„špecifickú formu komična, v ktorej je vyjadrený kontrast medzi nekonečnosťou idey 

a ohraničenosťou empirických javov...“. Humor bol bežnou prímesou v analyzovaných textoch. 

Jeho cieľom je čitateľku pobaviť aj v takej tematike, ktorá primárne nie je vtipná. V súčasnosti je 

však bežné stavať mediálne texty na dvojzmyselnosti, ktorá asociuje sexuálny význam. Práve 

sexuálne konotácie v analyzovaných rubrikách zachytávajú humor ako jav vyplývajúci z druhej 

fázy výskumu. Napr. Pri popise toho, ako  majú čitateľky čo najšetrnejšie depilovať svoje 

intímne partie, redaktorka použila vetu, ktorá aj v otvorenej sexuálnej rubrike vyvoláva skryté 

erotické konotácie. „Jednak na vás číhajú záhyby, ktoré si vyžadujú láskavý prístup (nielen pri 

holení) a jednak ide o vysoko vzácny terén, v ktorom sa chyby neodpúšťajú.“ 

     Analýza rubrík o sexe poukázala aj na hyperbolizáciu, teda účelové preháňanie s cieľom 

pridať veci či javu nadštandardné schopnosti. Napr. úžasný sex, fantastický sex, neuveriteľná 

rozkoš, geniálny partner, vynikajúca poloha.  

     Výskum poukázal aj na vysoko frekventovaný jav v ženských magazínoch, a to mystifikáciu. 

Ide o vyvracanie skutočnosti čitateľke. Podľa Vybírala (2000, s. 45) „Mystifikátor hovorí: To, čo 

vidíte (počujete, cítite alebo často: to, čo si myslíte), nie je pravda. Teraz Vám poviem, čo je 

pravda.“. Aj ženské magazíny sa v rubrikách o sexe často prejavili ako mystifikátori, keď 

používali vety, ako napr. Ak ste si mysleli, že to v posteli zvládate, mýlili ste sa! Máte doma 

verného partnera? Omyl! Všetci sú neverní!. 

 

JEDNOTLIVÉ SKUPINY MAGAZÍNOV VZHĽADOM NA MNOŽSTVO 

SEXUÁLNEHO OBSAHU 

 

     Výskumný proces zameraný na analýzu rubrík o sexe v ženských magazínoch na Slovensku 

vyčlenil vzhľadom na množstvo sexuálneho obsahu štyri skupiny časopisov.  

 

1. MAGAZÍNY S VÝRAZNÝM ZASTÚPENÍM SEXUÁLNYCH OBSAHOV 

 

     Do skupiny magazínov s výrazným zastúpením sexuálnych obsahov patria časopisy EVA, 

EMMA, LA FEMME. Magazíny spojili do jednej skupiny spoločné znaky, ktoré bolo možné 

nájsť vo všetkých troch periodikách. Ide predovšetkým o veľké množstvo sexuálnej tematiky 
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v časopise, ktoré badať aj mimo sexuálnych rubrík. Aj samotné rubriky o sexe sa nachádzajú 

v magazínoch vo vyššom počte (Emma: Vzťahy mix, Kým príde ten pravý, Fenomén, Diéta. Eva: 

Sex = vzrušenie, Sex = zábava, Sex = hra, 20 najlepších trikov zlých dievčat, Sex podľa vás. La 

Femme: Muži, Sex).  

     Ďalším spoločným znakom prvej skupiny magazínov je zreteľná odlišnosť tém lásky a sexu. 

Magazíny Emma, Eva a La Femme výrazne diferencujú lásku a sex a pre obidva javy majú 

samostatné rubriky.  

     Magazíny tiež prinášajú okrem klasických rád a odporúčaní aj rôzne novátorské sexuálne 

metódy, tipy a triky, ako vylepšiť intímny život. Prichádzajú aj s novinkami z oblasti sexu 

(Emma: Heart porno, Pornoherečky Hentai, Eva: Svet kondómov, História pornografie, La 

Femme: Umelý muž, Rôzne prevedenia vibrátorov).  

     Prvú skupinu magazínov nespája len obsahová, ale aj vizuálna stránka. Štvorica časopisov 

používa lesklý, jemný typ papiera, ktorý vyvoláva dojem luxusu.  

 

2. MAGAZÍNY S MIERNYM ZASTÚPENÍM SEXUÁLNYCH OBSAHOV 

 

     Druhú skupinu magazínov tvoria tie, ktoré majú mierne zastúpenie sexuálnych obsahov. Patria 

tu časopisy HARMÓNIA, MODERNÁ ŽENA, REBECCA a SLOVENKA. Pre magazíny je 

charakteristické menšie množstvo sexuálnych obsahov. Nebolo, dokonca, zvláštnosťou, že sa 

rubrika o sexe vyskytla len v jednej výskumnej vzorke, t. j. v hlavnom periodiku alebo 

v porovnávajúcom čísle magazínu. Ďalším znakom sexuálnej rubriky bol jej malý rozsah 

(maximálne dve strany).  

     Výskum dokázal, že magazíny s miernym zastúpením sexuálnych obsahov spája tiež spoločný 

„jazyk“ rubriky. Na rozdiel od časopisov s výrazným zastúpením sexuálnej tematiky, neponúkajú 

časopisy s miernym zastúpením sexuálnych obsahov pikantérie zo sveta sexu ani novátorské 

rady, ako osviežiť intímny život.  

     Keď sa v prvej skupine magazínov uvažuje o kvalitnom a lesklom papieri, ktorý „vonia“ 

luxusom, druhá skupina magazínov prichádza s výrazne horšou kvalitou papiera.  
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3. MAGAZÍNY PRINÁŠAJÚCE SEXUÁLNE OBSAHY PROSTREDNÍCTVOM 

PORADNÍ 

 

     Do tretej skupiny magazínov patria tie, ktoré prinášajú sexuálne obsahy prostredníctvom 

poradní. Ide o magazíny BÁJEČNÁ ŽENA a NOVÝ ČAS PRE ŽENY. V uvedených časopisoch 

sa sexuálny obsah nachádza výlučne v poradniach, pričom sexuálna tematika nie je jedinou 

problematikou poradne, t. j. poradňa nie je špecifikovaná ako sexuálna. Na otázky čitateliek 

odpovedajú fundovaní odborníci, a to psychológovia, sexuológovia a gynekológovia.  

 

4. MAGAZÍNY, KTORÉ NEPRINÁŠAJÚ ŽIADEN SEXUÁLNY OBSAH 

 

     Štvrtú skupinu magazínov tvoria tie, ktoré neprinášajú žiaden sexuálny obsah. Patria tu 

časopisy MIAU, WELL a WOMAN. Pre trojicu magazínov je charakteristický nulový výskyt 

sexuálnej tematiky. Vo všetkých prípadoch ide o vysoko špecializované periodiká. Miau je 

zameraný na vedomostný rozvoj čitateľky a prináša poznatky zo sveta kultúry, literatúry, 

cestovania, umenia... Well je zameraný na zdravie, krásu a radí čitateľkám, ako sa starať o telo 

a zdravie. Magazín Woman je charakteristický príslušnosťou k móde, čitateľkám prináša trendy 

v obliekaní a líčení.  

 

POROVNANIE JEDNOTLIVÝCH MAGAZÍNOV NA ZÁKLADE ZASTÚPENIA 

ANALYZOVANÝCH VLASTNOSTÍ A JAVOV V SEXUÁLNEJ RUBRIKE 

 

     Analýza rubrík o sexe v ženských magazínoch na Slovensku ukázala, že jednotlivé magazíny 

nespája len množstvo sexuálnej tematiky v ich obsahu, ale aj vlastnosti a javy vyplývajúce 

z prvej a druhej fázy výskumu (pozri tab. 1)3.  

     Prvú skupinu magazínov s výrazným zastúpením sexuálnych obsahov spájajú4 aj vlastnosti 

a javy, ako mystifikácia, hyperbolizácia, direktívnosť, humor, ktoré sa v časopisoch nachádzajú 

vo vysokej či nižšej miere. Okrem toho ich tiež spája použitý štýl v rubrikách, ako aj 

vymedzenosť tém lásky a sexu.  

                                                 
3 Štvrtá skupina magazínov v sebe nezahŕňa žiaden sexuálny obsah, preto nie je súčasťou porovnávacej tabuľky 
4 Výskyt vlastností a javov v magazínoch nie je absolútny. Globálne sa však (vlastnosti a javy) vyskytujú 
v magazínoch, pre ktoré je charakteristická aj príslušnosť k skupine vzhľadom na množstvo sexuálnych obsahov.  
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     Druhú skupinu magazínov s miernym zastúpením sexuálnych obsahov spájajú vlastnosti, ako 

napr. hyperbolizácia, mystifikácia a direktívnosť, ktoré sa v uvedenej skupine magazínov 

neuplatňujú vôbec, prípadne sa uplatňujú len v nízkej miere. Ďalším charakteristickým znakom je 

spájanie lásky a sexu do jednej rubriky, ktoré v prípade štvorice ženských magazínov platí 

absolútne.  

     Tretiu skupinu magazínov, ktoré prinášajú sexuálne obsahy prostredníctvom poradní, spája 

predovšetkým vysoká miera autentickosti, keďže na otázky čitateliek v poradniach odpovedajú 

fundovaní odborníci. Magazíny v tretej skupine sú tiež charakteristické absentovaním javov, ako 

direktívnosť, humor, mystifikácia a hyperbolizácia.  

        

Tab. 1 – Porovnanie jednotlivých vlastností a javov v magazínoch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

žena žena pre ženy

Autentickosť *** * ** * ** * *** * ***

Direktívnosť * *** *** * * * * * *

Humor * ** ** * ** * * ** *

Hyperbolizácia * *** *** * *** *** * * **

Ikonickosť *** * ** * ** * * *** **

Mystifikácia * *** * * *** * * * **

Oslovenie ako celok nie nie áno áno nie áno áno áno nie

Poradňa áno nie nie nie nie nie áno nie áno

Štýl H + O H + E H+ E H H+O+E H H + O H H + O

Vykanie čitateľke áno áno nie nie áno nie nie nie áno

Vymedzenosť sexu

a lásky
nie áno nie nienie áno áno nie áno

Rebecca SlovenkaVlastnosť /jav Emma Moderná  Nový časBáječná  Eva Harmonia La Femme

Názov magazínu
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