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Prezentace vztahu dívky a chlapce v dív čích časopisech 

Eva Jandíková – Ji ří Zeman 
 

 
 
0. Příspěvek se bude zabývat dopisy, v nichž se čtenářky dívčích časopisů dotazují na 

řešení nějakého problému, který doprovází průběh jejich dospívání. Na základě těchto 
dopisů s dotazy bude popsáno, jak dívky tyto problémy prezentují, jak komunikují o proží-
vání a vnímání tohoto období a o svém začleňování do sociální sítě. 

V centru pozornosti budou dopisy, v nichž dívky tematizují svůj vztah k chlapcům. Přís-
pěvek nepostihuje všechny problémy, které dívčí dospívání doprovázejí. Orientuje se pře-
devším na to, jak toto období dívky prožívají, popisují a kategorizují. Materiál příspěvku 
tvoří dotazy publikované v časopisech Bravo Girl, Dívka a Top dívky z let 2006, 2009 a 
2010. 

Příspěvek nechává stranou to, do jaké míry jsou publikované dopisy autentické (např. 
titulek zřejmě stylizují redaktorky). Pracuje s nimi jako se specifickým textovým typem, 
který může dívkám sloužit jako vzor pro stylizaci vlastních dotazů a zpětně ovlivnit jejich 
obsah i formu (srov. Kraus – Hoffmannová, 2005). 

1. Cílovou skupinou čtenářek dívčích časopisů jsou dospívající dívky ve vývojovém ob-
dobí mezi dětstvím a dospělostí (srov. Čmejrková, 1996). Svým věkem – mezi 11 a 19 lety 
– jde o dívky období puberty (žákyně 2. stupně základní školy) a adolescence (studentky 
střední školy).  

Dospívání je spojováno s dosažením osobní zralosti, jíž se rozumí pocit zodpovědnosti 
za své vlastní jednání a za důsledky, které z něj vyplývají, s vědomím kontroly nad sebou 
samým a se schopností ovládat své pocity, prožitky a emoce. Tento proces je ukončen 
dívčiným vyprofilováním v osobnost, která je výsledkem individuálního spojení biologic-
kých, psychických a sociálních aspektů jedince. Dospívající dívky si počáteční strukturu své 
osobní identity vytvářejí pomocí různých sociálních kontaktů v sociální mikrosíti: stojí 
v jejím středu a dalšími členy jsou rodiče, učitelé a členové vrstevnické skupiny (chlapci i 
dívky). Prostřednictvím této mikrosítě si dívky osvojují a fixují nové sociální role, postoje a 
názory.  

2. Vztah dívka – chlapec je druhým nejčastěji prezentovaným tématem v dopisech 
s dotazem publikovaných v dívčích časopisech. Kvalita vztahu k chlapcům je pro dívku 
hlavním kritériem úspěšného začlenění do sociální mikrosítě. 

2.1 Začleňování do sociální mikrosítě je doprovázeno vzájemným sbližováním jedinců 
obou genderů. Toto sbližování může probíhat dvojím způsobem. Pokud má dívka k chlapci 
kladný cit (sympatie), ale ne milostný, je řazen do kategorie kámoš (kamarád). Prostřed-
nictvím kámošů dívka verifikuje to, jak se začlenila do sociální mikrosítě a jaké postavení 
v ní zaujímá (viz dále příklad /8/). 

Pokud je vztah k chlapci doprovázen (romantickou, bláznivou) zamilovaností, jde 
o proces, který bývá nazýván námluvy (je spojen se specifickou hormonální produkcí žláz 
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s vnitřní sekrecí). Lze jej rozčlenit do čtyř etap. Začíná časoprostorovou lokací objektu citu 
a navazováním interakce formou projevu nezávazného milostného zájmu (flirt), při němž 
dochází k prvnímu vizuálnímu kontaktu s mimickými signály (úsměv, gestikulace, pohyby 
těla aj.), popř. k jednoduché fatické komunikaci (pozdrav, oslovení). Tato fáze přechází 
v předdotekovou interakci, při níž převládá verbální komunikace, poté v dotekovou inter-
akci (tělesné sbližování a petting) a vrcholí v sexuálním spojení (první sex). Jednotlivé fáze 
mohou trvat různě dlouho a vztah může být v kterékoliv fázi přerušen. 

2.2 Jedním ze základních problémů, na které dívky v dopisech přímo či nepřímo pouka-
zují a jehož důsledky často řeší, jsou rozdíly v hodnocení navazování kontaktu. 

/1/ Kluk může PODVÁDĚT? 
Strašně mě štve, jak nespravedlivě se kluci chovaj. Když má kluk víc holek najednou, je 

to borec. Když má ale holka víc kluků, je to děvka. Proč to tak je?!?? Isy (17) 

Pisatelka zde upozorňuje na rozdílné kategorizování chlapců a dívek podle intenzity 
kontaktů mezi nimi. Pokud chlapec na sebe emocionálně váže více dívek, je hodnocen jako 
borec. Tento výraz označuje jedince, který v něčem vyniká (nejčastěji bývá spojován 
s vyspělými sportovci nebo vynikajícími pracovníky); označuje tedy většinou kladné vlast-
nosti. Pokud na sebe dívka emocionálně váže více chlapců, je hodnocena jako děvka, což 
je hanlivé označení nemorální mladé ženy a bývá synonymem pro prostitutku. Pisatelka 
tuto kategorizaci považuje za nespravedlivou a přičítá ji chování chlapců (jak nespravedlivě 
se kluci chovaj): táž aktivita je příznivá k chlapcům, ale nepříznivá k dívkám. 

Problém, na který dopis upozorňuje, se týká společenských rodových stereotypů. Ty 
souvisejí sice s genderovými biologickými rozdíly (z hlediska rozmnožování má mužská 
sexualita vyšší potenciál než ženská sexualita), vytvářejí se však a mění v průběhu vývoje 
konkrétní společnosti. Dopis dokumentuje, že odlišné sociální hodnocení biologických 
rozdílů mezi pohlavími vnímají dívky nepříznivě: tyto společenské stereotypy nepřijímají, a 
pokud jsou pro ně nepříznivé (staví je do submisivního postavení v sociální mikrosíti), 
hodnotí je jako genderovou diskriminaci (viz tři otazníky a mezi nimi vykřičník na konci 
výpovědi Proč to tak je?!??). Titulek nalézá jednotné, genderově nezatížené pojmenování 
pro sledovaný jev – podvádění. 

2.3 Pisatelky v dopisech prezentují kategorie, kterými průběh svého dospívání charak-
terizují, a užívají výrazové prostředky, jimiž je pojmenovávají. Komunikantky výběrem 
jazykových prostředků situaci nejen popisují, ale zároveň také interpretují. Vytváří se tak 
specifický „slang“ dívčích časopisů a ten dívky užívají i v běžných komunikačních situacích. 

/2/ NA CHOZENÍ PŘECE MUSÍM KLUKA MILOVAT! 
Nedávno jsem si s kámošem povídala o tom, s kolika lidmi už jsme chodili. Řekla jsem 

mu, že se mnou sice pár kluků chtělo chodit, ale já do nich nebyla zamilovaná, a tak jsem 
do vztahu s nimi nešla. Kámoš mi ale tvrdí, že nemůžu chodit jen s tím, do koho jsem zami-
lovaná, protože člověk se opravdu zaláskuje jen párkrát za život. Je normální chodit i 
s někým, koho mám jen ráda? Týnka 
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V dopisu se vyskytují tři výrazy, jimiž pisatelka vyjadřuje svůj vztah k chlapci: chodit 
(s někým), být zamilovaná (zamilovat se) a zaláskovat se. Ve vymezení jejich sémantiky se 
však účastníci popisované komunikační události neshodují. Chlapec pod pojmem chodit 
chápe jakýkoliv vztah dívky k chlapci založený na sympatii, tedy i kamarádský (koho mám 
jen ráda), dívka jej vymezuje jako výsledek zamilovanosti do chlapce a odraz průběhu 
námluv (nejčastěji předdotekové interakce). Dopis pak může odrážet i genderové rozdíly 
v sémantice výrazů a potenciální problémy v partnerských vztazích: když spolu dívka 
s chlapcem chodí, může dívka vztah prožívat jako milovat (milostný vztah), zatímco chla-
pec jako mít rád (kamarádský). Pojmenování pro konkrétní kategorie mohou dívčí časopi-
sy ve svých článcích ustalovat.  

Příklad /1/ dokumentuje, že dívky mají pro chlapce speciální kategorie a pojmenování. 
Nejčastěji je vrstevnický jedinec opačného pohlaví nazýván kluk, podle intenzity citového 
vztahu je dále rozlišován hodnotícími přívlastky. 

Podle etapy navázání kontaktu vytvářejí dívky tyto chlapecké kategorie. Pokud dívka 
provede lokaci jistého chlapce, který ji zaujme, pocítí k němu citový vztah vedoucí k flirtu 
(dívce se vzhledově líbí, je jí příjemný, sympatický), nazývá ho klukem s příslušnými hod-
notícími adjektivy (sladký, nádherný – viz dále příklad /4/), pokud je veselý, užívá se výraz 
cool týpek. Emocionální labilita pubertálních dívek způsobuje, že tento kluk se může buď 
rychle dostat na periferii jejího milostného zájmu, nebo může vztah sice navázat, ale není 
milostný (chlapec se dostane do kategorie kámoš/kamarád). Pokud dívka cítí k chlapci 
silný citový vztah a hledá strategie, jak s ním flirtovat (je zamilovaná), stává se jejím idolem. 

Jestliže se dívce podaří s chlapcem navázat zprvu předdotekovou, později dotekovou 
interakci, popř. aktivní sex, je přeřazen do kategorie můj kluk, můj miláček, u adolescent-
ních dívek můj přítel. Když se milostný vztah mezi partnery přeruší, přechází chlapec do 
kategorie ex (pokud chlapec opustí dívku, je bývalka/bejvalka). 

I když slovníky považují výrazy kamarád a přítel za synonyma, dívky je tak nevnímají a 
rozlišují jejich význam. Kamarád je chlapec, s nímž udržují citový kontakt, ale ne milostný, 
přítel je pro adolescentní dívky chlapec, s nímž udržují stálejší milostný kontakt ve fázi 
dotykové interakce a sexuálního spojení. 

Dívky v dopisech s dotazy tematizují celý proces namlouvání: seznamování se 
s chlapcem (navázání kontaktu), dále problematiku udržení vztahu a také rozchody dvoji-
ce. Prostřednictvím odpovědí se pak seznamují se strategiemi, které by ve vybraných ko-
munikačních situacích mohly zajistit vývoj vztahu s chlapcem podle jejich představ.  

3. Často prezentovaným problémem vztahu dívka – chlapec se zabývaly dotazy týkající 
se navázání kontaktu. Nejčastěji je tematizují pubertální dívky, a to se odráží i v emociona-
litě dopisů. 

3.1 Pokud chce dívka navázat milostný kontakt s chlapcem, tj. chce sbalit kluka, nejčas-
těji vybírá ze dvou strategií. 

/3/ JAK SE S NÍM MÁM SEZNÁMIT? 
Na naši školu přišel novej kluk a tam začal můj problém. Bydlí jen 100 m od nás a já se 

do něj zabouchla. Chtěla bych ho nějak kontaktovat, třeba cestou do školy nebo tak, ale 
nevím, jak to mám udělat. Markéta (13) 
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V centru prezentované komunikační události je pisatelka a její silný citový vztah (zabou-
chla jsem se) k jedinci opačného pohlaví. Hlavním problémem je zde výběr vhodné strate-
gie (jednu z nich uvádí – kontaktovat, třeba cestou do školy), jíž by dívka navázala 
s chlapcem stálejší kontakt (chtěla bych ho kontaktovat). Podstatné je, že aktivním jedin-
cem při seznamování chce být přímo dívka. 

/4/ MILUJU HO 
Jsem zoufalá, protože miluju jednoho nádhernýho kluka od nás ze školy, ale nevím, jak 

mám upoutat jeho pozornost a dát mu najevo, že ho miluju. Jak se mám k němu přiblížit, 
abych ho hned neodradila a nebyla trapná? Péťa 

Dopis prezentuje obdobný dotaz jako příklad /3/: v centru komunikační události stojí 
dívka a její vztah k chlapci. Míra emocionality je v tomto dopise vyšší než v dopise /2/ 
(jsem zoufalá, miluju jednoho nádhernýho kluka). I zde se jedná o problém výběru vhodné 
strategie k navázání kontaktu. Primárně však nejde o strategii, jak má chlapce oslovit dív-
ka, ale o takovou strategii, která donutí k aktivitě chlapce (upoutat jeho pozornost), aby si 
dívky všiml a zamiloval se do ní. 

Obě ukázky se týkají obdobného problému: dívky provedly časoprostorovou lokaci ob-
jektu svého citového zájmu a hledají strategii, jak chlapce donutit k flirtu (projevu milost-
ného zájmu). Představují dva možné přístupy. Příklad /3/ odráží rovnocenný partnerský 
vztah dívky a chlapce: dívka chce navázat kontakt a jako rovnocenný partner jej explicitně 
vyjádřit. Příklad /4/ vychází z modelu, v němž je potenciálně dominantní chlapec a submi-
sivní dívka (někdy je označován jako patriarchální model). Dívka pak volí strategii, jíž ma-
nipuluje chlapcem tak, aby přijal dívčinu strategii, ale aby si myslel, že strategii provádí 
z vlastní iniciativy.  

3.1.1 Jedním ze zásadních problémů, který obdobné dopisy provází, je to, zda je spole-
čensky únosné, aby dívka chlapce kontaktovala jako první. Moderní dívka chlapce kontak-
tovat může, protože je rovnocenným partnerem ve vrstevnické skupině. Riskuje však, že 
bude v kontaktování neúspěšná, a toho se dívky obávají: nechtějí, aby je chlapci kategori-
zovaly jako trapné, vlezlé (abych nebyla trapná), popř. aby jejich chování neinterpretovali 
jako nabízení se. Navázání kontaktu s chlapcem v komunikační situaci prezentované 
v ukázce /3/ je relativně rychlé, ale risk neúspěchu je větší: dívka může být explicitně od-
mítnuta, a to by se mohlo odrazit v negativní změně jejího postavení v sociální mikrosíti. 
Navázání kontaktu v komunikační situaci /4/ je sice složitější, avšak toto riziko nehrozí: 
pokud chlapec přijme dívčinu strategii, bude úspěšná, pokud nikoliv, účastníci komunikač-
ní mikrosítě situaci nebudou tento výsledek vnímat jako neúspěch, protože dívka má dost 
možností, jak výsledek maskovat. I když je pro sociální postavení moderní dívky v sociální 
mikrosíti typické řešení /3/, často preferují komunikační situaci popsanou v příkladu /4/. 

Oba dopisy potvrzují, že v navazování milostného kontaktu jsou aktivnější dívky (vybí-
rají si chlapce): buď přímo začnou s chlapcem flirtovat, nebo ho různými strategiemi nutí, 
aby s nimi začal flirtovat on. 

3.1.2 Příklad /3/ zároveň odráží i kategorizaci kvality kontaktu mezi dívkou a chlapcem. 
Výraz zabouchnout se vyjadřuje prudkost citu a citového vzplanutí, aktivním členem vzta-
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hu je dívka. Nejčastěji je spojován s počátkem milostného vztahu k chlapci, který dívku 
nějak zaujal (sladký kluk, cool týpek) a iniciací flirtu. Užívají jej velmi často pubertální dív-
ky. Výraz zaláskovat se (viz příklad /2/) vyjadřuje nižší intenzitu počátečního citu, dívka se 
často zaláskuje proto, aby nebyla bez partnera, tj. singl. Dívky se zaláskují např. do svého 
idola. Zaláskování bývá typické pro flirt a pro předdotekovou interakci. Pro obě slovesa je 
příznačné, že dívky neužívají nedokonavých variant sloves, tedy nevyjadřují průběh citu 
(např. *dívka láskuje kluka); může jít i o odraz toho, že jde o milostně nezávazné kontak-
tování. 

Výraz zamilovat se vyjadřuje stálejší a vážnější milostný vztah mezi partnery; dívky nej-
častěji milují svého miláčka/přítele; v dopisech je užívána i nedokonavá varianta milovat, 
která bývá užívána pro dotekovou interakci a sexuální spojení. Pokud se sloveso zamilovat 
užívá pro počátek potenciálního milostného vztahu, bývá prudkost citu vyjádřena jinými 
prostředky (srov. v příkladu /4/ Jsem zoufalá, protože miluju jednoho nádhernýho kluka.). 

3.2 V příkladech /3/ a /4/ formulují dívky komunikační situaci tak, že jejich cílem je na-
vázat kontakt s jimi vybraným chlapcem. Méně frekventované jsou dopisy, v nichž je dívka 
prezentována v submisivní roli: 

/5/ JAK MU MÁM VYZNAT LÁSKU? 
Jeden kluk ze třídy mi šíleně zamotal hlavu a já na něj teď pořád musím myslet. Líbí se 

mi strašně moc, ale nevím, jestli bych mu to fakt měla říct. Vlastně ani netuším, jak na to. 
Navíc nechci ohrozit naše kamarádství. Petra (13) 

I v této komunikační události jde o navázání milostného kontaktu s chlapcem. Od přík-
ladů /3/ a /4/ se liší tím, že dívka tento vztah nepopisuje jako svou aktivní činnost (zamilo-
vala jsem se), ale jakoby chlapec způsobil dívce citový zmatek (kluk mi šíleně zamotal hla-
vu; já na něj teď pořád musím myslet); zda i on k ní cítí milostný vztah, není z dopisu patr-
né. Závěr dopisu ukazuje, že dívka se již s chlapcem zkontaktovala: nyní žádá o strategii, 
jejíž pomocí by chlapce „převedla“ z kategorie kamarád do kategorie můj miláček. Je 
ochotna sama iniciovat tento milostný vztah (jestli bych mu to fakt měla říct), ale bojí se 
riskovat, aby se jejich dosavadní vztah neporušil (vzniká otázka, zda třináctiletý chlapec 
bude riskovat negativní změnu v sociální mikrosíti kvůli milostnému vztahu k dívce). I ten-
to dopis ilustruje citovou nevyváženost pubertálních dívek (šíleně mi zamotal hlavu, líbí se 
mi strašně moc). 

Dopis dokumentuje rozdíl prezentace komunikační události v obsahu dopisu a titulku. 
Dopis uvádí, že jí chlapec šíleně zamotal hlavu, musí na něj pořád myslet a líbí se mi straš-
ně moc, v titulku je tento stav nazván láska. Dívka neví, jestli by mu to fakt měla říct, titu-
lek tuto činnost označuje jako vyznání. 

3.3 Pro mnohé dívky je schopnost úspěšného navázání kontaktu s chlapcem prestižní 
záležitostí. 

3.3.1 Dopisy naznačují, že pokud dívka během puberty (biologického dospívání) nebyla 
schopna navázat úspěšný kontakt alespoň s jedním chlapcem (nemá kluka), vnímá to jako 
něco vymykajícího se normě (snižuje to její postavení v sociální mikrosíti). 
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/6/ Ještě jsem neměla kluka! 
Za dva měsíce mi bude 16 let, a ještě jsem neměla kluka. Cítím se hrozně, každý v mém 

okolí už někoho má nebo měl. Ani žádnou kamarádku nemám... Cítím se pořád sama a 
většinu volného času trávím doma, nikdo mě totiž nechce. Potřebovala bych poradit, co 
mám dělat, abych byla víc oblíbená a našla si nějakého kluka. Lucka (15) 

Hlavním problémem dopisu je, že dívka – podle věku zletilá, zřejmě středoškolačka – 
ještě neměla žádný vztah s chlapcem (čárka před spojkou a zvýrazňuje rozpor mezi obsa-
hem obou vět souvětí): šestnáctiletá dívka nemá kluka a tuto situaci hodnotí na základě 
postavení a komparace v sociální mikrosíti jako netypickou (každý v mém okolí už někoho 
má nebo měl). Odchylku od normy navíc prožívá jako neúspěch (cítím se hrozně), protože 
neplní kritérium moderní dívky (cítí se divná, méněcenná apod.). Dívka žádá strategii, 
která by jí pomohla navázat kontakt s chlapcem (našla si nějakého kluka). 

3.3.2. V příkladu /6/ dívka formuluje problém tak, že ještě nenavázala kontakt s chlap-
cem (neměla jsem kluka); není tedy explicitně vyjádřen citový vztah (nezamilovala jsem 
se). Z některých dopisů vyplývá, že pro dívku je podstatné mít kluka, aby členové mikrosítě 
vztah s chlapcem zaregistrovali a aby tato skutečnost zvýšila její postavení v mikrosíti.  

Moderní dívka však ve vztahu s chlapcem vyžaduje i naplnění citové složky, tj. chce 
prožít zamilovanost. 

/7/ Copak se nikdy nezamiluji? 
Vypadám dobře, jsem hodně sportovně založená a dokonce i dobrá ve škole. Ale ještě 

nikdy jsem nebyla zamilovaná. Je se mnou něco špatně, nebo jsem normální? Kája (15) 

I když vrstevnice pisatelky z příkladu /6/ řeší obdobný problém, rozdíl je patrný už v ti-
tulcích (neměla jsem kluka – nikdy se nezamiluju). Dívka zde řeší rozpor mezi hlavními 
predikáty vztahujícími se ke kategorii moderní dívka: je pohledná a zdravá, tudíž by měla 
být i úspěšná, avšak sama se považuje za neúspěšnou, protože zatím nenavázala milostný 
vztah s chlapcem. Svou situaci opět hodnotí jako vymykající se normě, protože biologicky 
dospělá (zletilá) moderní dívka má tento vztah vykázat. Příznačné v dopisu je pořadí vlast-
ností, které by chlapci měli přijímat jako kladné – vzhled (vypadám dobře), zdraví (hodně 
sportovně založená) a až na posledním místě inteligence, zde spojena s předchozími vlast-
nostmi stupňovacím poměrem (dokonce i dobrá ve škole). Dívka signalizuje, že nepatří do 
kategorie blbka. 

3.4 Už příklad /2/ naznačil odlišné chápání milostného kontaktu mezi dívkou a chlap-
cem. Požadavek, aby kontakt s chlapcem byl z jeho strany doprovázen zamilovaností, vede 
dívky k tomu, že během předdotekové fáze zjišťují kvalitu jeho citového vztahu. Využívají 
k tomu různé strategie. 

/8/ Miluje mě nebo ne?! 
Jsem zamilovaná do jednoho kluka. To, že mě má rád, vím. Moji kámoši a já se teď há-

dáme, jak mám zjistit, jestli mě miluje. Ale bez toho, aby poznal, že se mi líbí! Dana (15) 

Komunikační událost se týká zřejmě počátku navázání kontaktu: chlapec nejspíš s dív-
kou flirtuje (že mě má rád, vím), dívka však zatím na flirt jednoznačně nereagovala (bez 
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toho, aby poznal, že se mi líbí), byť je jí chlapec sympatický (jsem zamilovaná). Dívka tento 
vztah interpretuje tak, že chlapec chce navázat emocionální kontakt, další členové mikro-
sítě (kámoši) však tuto interpretaci zpochybňují. Dívka tedy potřebuje iniciovat takovou 
komunikační situaci, v níž by citovou vazbu chlapce k sobě otestovala: chce, aby chlapec 
explicitně projevil své strategie (citově se otevřel), aniž by sama riskovala neúspěch. 

Navázat kontakt s chlapcem je pro některé dívky obtížné, a proto chtějí zabezpečit stá-
lost milostného vztahu. Vymýšlejí strategie, jak vyzkoušet kvalitu vztahu svého miláčka. 
Zjišťování, zda vztah mezi dívkou a chlapcem je míněn ze strany chlapců vážně, vede dívky 
k testování věrnosti: jde jim o to, zda se její kluk citově neváže na další dívky (nepatří do 
kategorie borec). Své strategie vyjadřují skrytě nebo prostřednictvím jiných členů sociální 
mikrosítě. 

4. V této části příspěvku vztah dívky a chlapce dospěl do stadia dotekové interakce a 
aktivního sexu. Jsou v ní analyzovány hlavní problémy spojené s udržením vztahu dívky 
s chlapcem, pokud se tento vztah komplikuje a prodělává změny: miláček/přítel se chová 
jinak, než jak tuto kategorii vymezila dívka. Stranou pozornosti zůstanou problémy vyplý-
vající z důsledků dotykové interakce a sexu.  

4.1 Jedním z častých témat dívčích dopisů je chlapecká nevěra, projevující se jako ne-
stálost v citovém vztahu k dívce. 

/9/ Mám ho vzít zpět? 
Několik měsíců už chodím s klukem, ale nedávno jsem se dozvěděla, že se vyspal s jinou 

holkou. Když jsem se s ním chtěla rozejít, tak se mi začal omlouvat, říkal, že ho to strašně 
moc mrzí, že by to chtěl vrátit zpátky... Jsem zamilovaná a chci s ním být, ale mám strach, 
že to udělá znovu. Pořád ale přemýšlím nad tím, proč to asi udělal. Dělám něco špatně? 
Můžu mu ještě věřit? Mám s ním zůstat? Petra (16)  

Dopis popisuje komunikační událost, v jejímž centru je chlapec a jeho vztah ke dvěma 
dívkám – své partnerce, s níž ho spojuje vzájemný milostný cit, a k jiné dívce, s níž měl 
pohlavní styk (vyspal se s ní – všechny čtyři etapy namlouvání proběhly v krátkém časo-
vém období). Obě dívky se zřejmě vůbec neznají (nejsou v osobním kontaktu). I když je 
pro pisatelku druhá dívka rivalkou, na základě vztahu k ní hledá příčiny, které chlapce 
vedly k jeho činu. Pro dopis je charakteristické, že dívka hledá příčinu chlapcovy nevěry 
v sobě: přemýšlí, proč je pro svého kluka špatnou partnerkou a proč milostný vztah s ním 
nebyla schopna udržet. Zkoumá důvody, které ho k nevěře vedly, v sobě a svém chování 
(proč to asi udělal; dělám něco špatně?). 

Chlapec porušil dívčinu představu o milostném vztahu (mohl by být členy sociální mik-
rosítě řazen do kategorie borec), proto se dívka s chlapcem chtěla rozejít. Protože ho však 
stále miluje a chlapec vyjadřuje lítost nad činem, prohřešek mu odpustila, má však obavy, 
aby chlapec opět nenavázal kontakt s jinou dívkou. 

V příkladu /9/ se objevuje další kategorie doprovázející vztah dívky s chlapcem – vyspat 
se. Má negativní emocionální zabarvení a znamená „mít pohlavní styk bez milostného 
citu“ („uspokojit fyzickou potřebu sexu“). Dívky tento výraz nikdy nespojují s kategorií 
miláček (nesetkáváme se s konstatováním vyspat se se svým miláčkem). 
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Dívky velmi zajímá, proč jsou jim chlapci občas nevěrní, a proto se toto téma stává ná-
mětem pro rozsáhlejší články. Ty upozorňují, že pro 90 % chlapců by nevěra (chodit s více 
dívkami najednou) nebyla potenciálním problémem, protože „je příležitost“ být nevěrný. 
Dopis zároveň ukazuje, že dívky jsou k náhodné (neopakované) nevěře svých chlapců vět-
šinou tolerantní. Jeden z důvodů je zřejmý z následujícího příkladu. 

/10/ Co když si najde nějakou lepší? 
Mám hrozný strach, že bych mohla ztratit svého přítele. A to i když mi pořád říká, že 

chce jenom mě. Ale on už mě jednou podvedl! Anka (16) 

I zde je v centru komunikační události chlapec a jeho vztah ke dvěma dívkám – k dívce, 
s níž udržuje milostný vztah, a k blíže nespecifikované dívce, s níž ji podvedl (forma není 
explicitně vysvětlena – zda s ní jen flirtoval, nebo s ní měl pohlavní styk). Chlapec partner-
ku verbálně přesvědčuje o svém kladném vztahu (forma chce ji však blíže nespecifikuje 
kvalitu vztahu, může totiž vyjadřovat jen objekt sexuální touhy) a dívka si to interpretuje 
jako lásku. I v tomto případě dívka svému příteli odpouští nevěru – obává se, že by pak 
neměla žádného chlapce (dostala by se do kategorií bejvalka a singl). Zároveň tak nazna-
čuje, že pro některé dívky je lepším řešením odpustit partnerovi občasnou nevěru, než 
zůstat sama (být v kategorii singl).  

V příkladech /9/ a /10/ má problém kontaktu podobu písmene V: řeší problém vztahu 
chlapce k dvěma dívkám, vztah mezi dívkami není propojen. 

4.2 V další komunikační události jde už o milostný trojúhelník, v němž jsou propojeny 
všechny vztahy mezi účastníky. 

/11/ Zamilovala jsem se do kluka svojí kámošky 
Mám vcelku velký problém, protože moje kámoška má kluka a já se do něj asi taky za-

milovala. Bojím se, že to na mně kámoška pozná. Nejspíš už totiž něco tuší. Co s tím mám 
dělat? Petra (14) 

Od příkladů /9/ a /10/ se tato komunikační událost liší tím, že chlapec neudržuje vztah 
s dvěma dívkami, ale je objektem jejich milostného zájmu: ve vztahu k pisatelce je poten-
ciální idol a k její kamarádce v kategorii miláček. Pisatelka hledá strategii, pomocí níž by 
chlapec přešel u ní do kategorie miláček, u druhé dívky do kategorie ex. Obě dívky se znají 
a jsou ve vztahu kámoška, proto se pisatelka obává, aby tato „výměna“ neohrozila vztah 
mezi oběma dívkami (pisatelka by kámošce chlapce přebrala). 

Vztah k chlapci je také důležitým kritériem pro dívčin vztah ke kategorii kámoška. Dív-
ka nesmí kamarádce komplikovat vztah s chlapcem. Pokud to učiní, stává se bývalou ká-
moškou.  

/12/ Mám dát šanci kamarádčinu ex? 
Bývalý kluk mojí kámošky se mnou chce chodit. Nevím, jestli je to správné. Vendy (16) 

Příklad /12/ ukazuje, že citlivým tématem je i to, zda může dívka navázat milostný kon-
takt (chodit) s bývalým chlapcem (ex) své kamarádky (kámošky). 
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Příklady /9/ – /11/ dokumentují i rozdíly v prezentaci milostného trojúhelníku. Zatímco 
pubertální dívky tematizují zejména komunikační situace typické pro příklad /11/, adoles-
centní dívky řeší problémy s chlapeckou nevěrou. Příklady reflektují i posun ve vývoji stá-
losti emocí v průběhu dospívání. 

4.3 Dívky v dopisech užívají pro chlapce také kategorie, které odrážejí průběh partner-
ských vztahů v dospělosti. 

4.3.1 Jednou z nich je kategorie milenec. 

/13/ MÁM MILENCE 
Myslíš, že je dobré v šestnácti letech s někým chodit a zároveň mít milence? Byla by to 

pro mě taková jistota, kdyby to s mým klukem nevyšlo. S oběma si rozumím výborně. Po-
radíš mi? Pavla 

V této komunikační události na sebe dívka váže dva chlapce – můj kluk a milenec. 
I když si s oběma chlapci výborně rozumí, preferovaný pro ni je vztah k svému klukovi, 
vztah k milenci je náhradní (taková jistota), aby po případném rozchodu s chlapcem ne-
zůstala bez partnera (singl).  

S kategorií milenec se setkáváme i v období dospělosti a je vymezena na základě vzta-
hu oficiálnost – neoficiálnost. Žena má oficiální vztah k stálému partnerovi (např. manžel, 
druh), tento vztah ji však neuspokojuje, a tak navazuje emocionálně (milostně) preferova-
ný kontakt s milencem. V příkladu /12/ je chápání kategorie milenec obrácené: preferova-
ný vztah má dívka k svému klukovi, vztah k milenci je rezervní a má jí zabezpečit – v přípa-
dě rozchodu se svým současným partnerem – jeden ze základních predikátů kategorie 
moderní dívka (úspěšná ve vztahu s chlapci). 

4.3.2 V další komunikační události se chlapec chová jako žárlivec. 

/14/ MŮJ KLUK NA MĚ STRAŠNĚ ŽÁRLÍ 
Můj miláček mě pořád hlídá. Ze začátku to bylo fajn, jenže poslední dobou už to přehá-

ní. Když mě před ním pozdraví můj kamarád, vynadá mu, co si to dovoluje, říct mi „ahoj“. 
Začal mi taky „sjíždět“ SMSky a pořád se mě ptá, kdo mi píše. Chtěla bych se s ním rozejít, 
jenže když jsem mu to naznačila, začal vyšilovat, že se zabije, protože beze mě nemůže žít! 
Ivetka (13) 

Dopisy ukazují, že mírnou žárlivost dívky přijímají kladně (ze začátku to bylo fajn), po-
kud jde o chorobnou žárlivost, která omezuje dívčino chování a při níž dochází k citovému 
vydírání, vzájemný vztah tento jev ohrožuje: dívka se ve vztahu k partnerovi dostává do 
submisivního postavení. Výraz žárlivec dívky vnímají jako silně expresivně zabarvený. 

V příkladu /14/ se objevuje vyjádření velké míry jevu, který dívky hodnotí – alespoň 
v určité míře – jako kladný. Užívají přitom adverbia, která původně znamenala jevy spoje-
né se vzbuzováním hrůzy či odpornosti (děsně, strašně, hrozně, příšerně, šíleně). V užití 
s adjektivy a adverbii vyjadřují velkou míru vlastnosti (viz příklad /5/: líbí se mi strašně 
moc) a mnohdy zastupují subjektivně hodnocený superlativ (děsně krásnej = [pro mě] 
nejkrásnější ze všech). Při vyjadřování velké míry jevu, který hodnotí jako záporný, dívky 
užívají naopak výrazy spojované s uspokojením pro (estetickou) hodnotu či kvalitu (srov. 
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dále v příkladu /17/: pěkně štve). Za pozornost stojí i výraz vyšilovat (nepřiměřeně emo-
cionálně na něco reagovat), který dívky často spojují právě se žárlivcem. 

4.4 Dívky řeší i jiné problémy vztahu s chlapcem. Jde zejména o rozpor mezi předsta-
vou trávení volného času chlapcem (dívka – kámoši) a dívkou (můj kluk).  

/15/ Jak uzdravit závisláka? 
Mému příteli je 17 let, ale už kouří a často taky chodí se svými kámoši chlastat – a pije 

opravdu hodně! Chtěla bych, aby s tím konečně skončil! Ale jinak je opravdu hrozně milý, 
věří mi a k ničemu mě nenutí. Katka (15)  

V centru pozornosti je chlapec, jehož některé vlastnosti vybočují z dívčiny představy 
partnera pro milostný vztah (můj přítel). Mezi ně patří kouření a pití, které charakterizuje 
subjektivní kvantitou (pije opravdu hodně) a expresivním pojmenováním činnosti chlastat 
(nemírné pití alkoholických nápojů). Dívka žádá strategii, jíž by donutila chlapce, aby tyto 
vlastnosti eliminoval. 

Z dopisu je patrné, že chlapec tráví značnou část volného času ve společnosti svých 
kamarádů (často chodí s kámoši). Na vliv kamarádů váže dívka chlapcovy špatné vlastnosti 
(kamarádi chlapce kazí). Chlapcův vztah k sobě dívka idealizuje – je hrozně milý, je přes-
vědčena, že jí věří, není jasné konstatování, že ji k ničemu nenutí (k sexu?). Tato konstato-
vání jsou však v jistém rozporu: chlapec je popisován v textu jako „milý zhýralec“. Pisatel-
ka nejprve vyjmenovává vlastnosti vybočující z její představy normy, poté prezentuje 
vlastnosti kladné. V dopisu však neuvádí, jak probíhá trávení společného času obou part-
nerů, a nedá se posoudit, jaký vztah k dívce chlapec prožívá. 

Se subjektivním hodnocením chlapce souvisí i pojmenování v titulku – závislák, které 
se nejčastěji užívá pro jedince, jehož chování je podmíněné užíváním alkoholu. Z dopisu 
však není zřejmé, že jím chlapec je, vůbec není uvedeno, zda a jaký alkohol chlapec požívá. 
Navíc vzniká otázka, zda by se dívka zamilovala do sedmnáctiletého notorického alkoholika. 

5. Závěrečnou komunikační situací ve vztahu dívky s chlapcem tvoří ukončení kontaktu 
mezi nimi. Může k němu dojít v kterékoli fázi námluv. Dívky řeší dva základní problémy. 

5.1 Prvním z nich je snaha dívky přerušený vztah znovu obnovit. 

/16/ ROZEŠLA JSEM SE S KLUKEM 
Opustila jsem svého miláčka. Teď už vím, že to byla chyba s velkým CH. Vůbec jsem to-

tiž nevěděla, co dělám. Vím, že mě miluje, protože mi to řekl i jeho kámoš. Jak ho mám 
dostat zpátky? Miky (15) 

V centru popisované komunikační události je dívka a její citové zmatky. Udržovala 
vztah s chlapcem (miláček), ale rozešla se s ním – zřejmě z vlastní iniciativy (opustila jsem) 
– a přeřadila ho do kategorie bývalý kluk (ex). Tento svůj čin – ukončení vztahu – považuje 
za velkou chybu (chyba s velkým CH) a vyvíjí strategie, aby se chlapec ve vztahu k ní z ka-
tegorie ex vrátil zpět do kategorie miláček. Přes chlapcova kamaráda sondovala, zda by 
tato strategie mohla být úspěšná, a výsledek interpretuje kladně (vím, že mě miluje, pro-
tože mi to řekl i jeho kámoš). Nyní potřebuje další strategii, která by jí v praxi zabezpečila 
úspěch. 
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Dívčiným cílem je dostat zpátky chlapce, tj. přinutit ho udělat to, co dívka chce (obno-
vit milostný vztah). Tento výraz je ovšem v rozporu s konstatováním vím, že mě miluje. 

Pokud dívka ukončí vztah s chlapcem, mohou nastat tři případy. Dívka naváže milostný 
kontakt s jiným chlapcem a vyvíjí se podle jejích představ. V takovém případě tento nový 
vztah v dotazech netematizuje. Pokud dívka naváže kontakt s jiným chlapcem, ale vztah se 
nevyvíjí podle jejích představ (mnohdy dívky navazují kontakt proto, aby zapomněly na 
předchozí vztah), srovnává jej s ukončeným vztahem, vybavuje si příjemné zážitky s ex a 
hledá strategie, jak bývalý vztah obnovit. Obdobné strategie dívka vyvíjí i tehdy, pokud 
rychle nenaváže milostný kontakt s jiným chlapcem a zůstane singl. Emocionálně prožívá 
zejména situaci, když zůstane sama, ale její ex naváže nový milostný kontakt (s jinou hol-
kou). 

V dopisech většinou není uvedeno, proč milostný vztah mezi partnery skončil. V někte-
rých dopisech se pisatelka prezentuje jako iniciátorka rozchodu (viz příklad /16/: Opustila 
jsem svého miláčka), v jiných jako rozhodnutí obou partnerů (viz dále příklad /17/: už jsme 
se rozešli).  

5.2 Druhým problémem dopisů s dotazy je činnost bývalého chlapce, který dívce kom-
plikuje vztah s novým chlapcem. 

/17/ Můj bývalý mi nedá pokoj 
Chodila jsem s jedním klukem, ale už jsme se rozešli a já mám teď nového kluka a moc 

ho miluju. Můj bývalý mi ale píše zamilované SMSky a chce, abych se k němu vrátila. To já 
nechci a tohle otravování pěkně štve mého nového miláčka! Co mám dělat, aby mi dal můj 
EX už konečně pokoj? Nikča 

V centru této komunikační události je dívka a její vztah k dvěma chlapcům – chlapci, 
který patří do kategori bývalý (ex), a chlapci, kterého řadí do kategorie miláček. Vztah 
k bývalému charakterizuje jako chodila jsem (tehdy byl jejím miláčkem) a rozešli jsme se 
(zřejmě po vzájemné dohodě). K novému miláčkovi má silný citový vztah (moc ho miluju). 
Bývalý však vyvíjí strategie, které dívka interpretuje jako jeho snahu získat zpět status 
miláčka. Dívka tyto strategie odmítá a upozorňuje, že vytvářejí podmínky pro vzájemný 
konflikt obou chlapců. Jde o milostný trojúhelník, v němž se propojují vztahy mezi všemi 
účastníky komunikační události. 

Dopis prezentuje dívčinu interpretaci chování bývalého (píše zamilované SMSky a chce, 
abych se k němu vrátila). Cíl jeho chování však nemusí být motivován citovým vztahem, 
ale snahou změnit dívčino postavení v sociální mikrosíti a učinit dívku neúspěšnou (rozbít 
vztah s novým miláčkem). 

Dopis dále odráží změnu vztahu dívky k oběma chlapcům v sociální mikrosíti – z miláč-
ka se stává ex a na jeho místo přichází nový miláček. Užití přivlastňovacího zájmena můj 
ukazuje, že dívka oba chlapce vztahuje ke své osobě a vykazuje k nim majetnický vztah 
(jako vztah k věci). 

6. České mutace periodik Bravo Girl, Dívka a Top dívky čtou i slovenské dívky. Srovná-
me-li dopisy s dotazy v těchto časopisech a v slovenských dívčích časopisech (např. IN), 
zjistíme, že prezentace a kategorizace dospívání dívek jsou v nich obdobné. Zajímavější je 
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sledovat pojmenování jednotlivých kategorií: vedle odlišných výrazů (kluk – chalan) zde 
nacházíme i řadu shodných pojmenování (ex, kámoš), která vytvářejí specifický „slang“ 
dívčích časopisů. Je možné předpokládat, že se v něm objeví také české kontaktové va-
rianty (k tomu viz Sokolová, 1995). 
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Presentation of relationship between girls and boys in girls magazines 
This article deals with letters, in which girls magazines readers ask for a solution of the 

specific problem in connection with their adolescence. It analyzes the letters, in which 
girls present their relationships to boys. It is mainly focused on the girls’ point of view to 
this period and their description and categorization.  
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