
Kódovací kniha    

Název výzkumu: Analýza a srovnání lifestylových časopisů a jejich ekvivalentů vycházejících jako příloha českých deníků  

Metoda: Kvantitativní obsahová analýza   

Analyzovaný materiál: Esprit (příloha Lidových novin), Proč ne?! (příloha Hospodářských novin), Elle, Harper's Bazaar 

Období: únor, březen, duben 2019   

       

Identifikační proměnné Definice Hodnoty Poznámka 

IP 1 Měsíc vydání čísla časopisu / přílohy 2;3;4  

IP 2 Číslo strany <1-∞) Kódovací jednotka 

       

Metrické proměnné Definice Hodnoty Poznámka 

      

Z hlediska rozsahu hodnot M1-M4 musí hodnocená část obsahu vyplňovat min. 1/10 

strany. Jinak je jí přisouzena hodnota 0. V součtu musí vycházet vždy 10/10, tedy jeden 

celek. 

MP 1 Rozsah redakčního textu <0/10-10/10> Rozsah obsahu stránky, který vykazuje prvky čistě redakčního textu, tedy bez inzerce. 

MP 2 Rozsah redakčního obrazu <0/10-10/10> 
Rozsah redakčních fotografií či ilustrací bez známek jakékoliv propagace produktu či 

služeb. 

MP 3 Rozsah reklamího textu <0/10-10/10> Rozsah obsahu stránky, který vykazuje prvky reklamního textu. 

MP 4 Rozsah reklamního obrazu <0/10-10/10> Rozsah reklamních fotografií či ilustrací, které propagují určitý produkt či službu. 

       

MP 5 Počet stran <1-∞)  

MP 6  Cena výtisku <0-∞)  

       

Nominální proměnné Definice Hodnoty Poznámka 

NP 1 Provázanost obsahů 0;1 

V případě, že se u inzertního obsahu (textového i obrazového) objeví spojitost 

s informacemi o daném produktu kdekoliv ve vydání časopisu či přílohy, bude označen 

hodnotou 1.  

NP 2 Témata <1-9> Z hlediska rozsahu musí označené téma zabírat více než 50% strany. 

    
1 

Móda, doplňky - obsah stránky se věnuje převážně módě, doplňkům či přehlídkám, 

stylům, novinkám atd. 

    
2 

Kosmetika - obsah stránky se věnuje převážně kosmetice, hygieně, úpravě vlasů, 

novinkám, doporučením atd. 



    
3 

Cestování, volný čas - obsah stránky se věnuje převážně trávení volného času, tipům na 

výlety, zahraničním reportážím atd. 

    
4 

Kultura - obsah stránky se věnuje převážně divadlu, hudbě, filmu, kulturním událostem, 

tipům na akce atd. 

    
5 

Sport, relaxace - obsah stránky se věnuje převážně sportu, relaxaci či zdraví v podobě 

tipů, rozhovorů nebo reportáží atd. 

    
6 

Psychologie, mezilidské vztahy - obsah stránky se věnuje převážně psychologii, 

mezilidským vztahům, lásce, sexu, sebevědomí atd. 

    
7 

Gastronomie - obsah stránky se věnuje převážně tipům na gastronomické zážitky, 

restaurace atd. 

    
8 

Design, architektura - obsah stránky se věnuje převážně architektuře nebo bytovému či 

produktovému designu atd. 

    
9 

Ostatní, nelze určit - obsah stránky se věnuje více rozdílným tématům, z nichž žádné 

výrazně nepřevyšuje nebo tématům výše neuvedeným. 

 


