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Anotace 
Diplomová práce Tištěné nezávislé magazíny v post-digitální době se snaží 

vyzkoumat, co stojí za motivací šéfredaktorů/uměleckých ředitelů  tvořit ve střední Evropě 

tištěný magazín a současně jakým způsobem jsou tyto magazíny ovlivněny post-digitálními 

trendy. Využívá k tomu kvalitativní metodu zakotvené teorie vystavěnou na datech 

z polostrukturovaných rozhovorů. V rámci praktického výzkumu došlo k oslovení devíti 

autorů z Rakouska, Německa, Polska, České republiky, Slovenska a Maďarska. Z celkového 

počtu oslovených se  podařilo získat data od sedmi z nich. V teoretické části se zabývám 

historií nezávislého tisku z hlediska technologických změn na poli tisku a definováním 

pojmu tištěný nezávislý magazín. Hlavním přínosem práce je mapování středoevropské 

nezávislé časopisecké scény, která doposud nebyla v žádné akademické práci podrobněji 

zkoumána. Text dává tuto scénu do celosvětového kontextu s tím, že poukazuje na určitá 

specifika, která jsou spojená s regionem střední Evropy.  

Annotation 

The diploma thesis Printed Independent Magazines in Post-Digital Age tries to 

discover the motivation of editors-in-chief/art directors for creating a printed, independent 

magazine in Central Europe and at the same time how these magazines are influenced by 

post-digital trends. It uses a qualitative method of Grounded Theory based on data from 

semi-structured interviews. In the practical part of the research, nine authors from Austria, 

Germany, Poland, the Czech Republic, Slovakia, and Hungary were approached. From the 

total number of respondents, data was obtained from seven of them. In the theoretical 

part, the work is focused on the history of independent print, in terms of technological 

changes in the printing field and it defines the term “printed independent magazine”. The 

main contribution of the work is a mapping of the Central European independent magazine 

scene, which has not been thoroughly examined in any academic work yet. The text puts 

this scene in the international context, and it points out the certain specifics which are 

associated with Central Europe. 
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Úvod 

Oblast nezávislých tištěných magazínů je v rámci akademického výzkumu 

dlouhodobě opomíjeným tématem. Jedním z důvodů, proč nedochází k intenzivnějšímu 

výzkumu je existence těchto magazínů mezi DIY ziny a komerčními niche magazíny, tedy 

oblastmi, které jsou vystaveny velkému zájmu jak akademické obce, tak veřejnosti. 

Podrobnější definici nezávislého tištěného magazínu nabízí mediální teoretička Megan 

Le Masurier ve svém článku  názvem Independent magazines and the rejuvenation of 

print:“Nezávislé magazíny jsou vytvářeny a vlastněny vydavateli, zabírají prostor malého 

kreativního komerčního vydávání mezi DIY ziny a mainstreamovými konzumně 

zaměřenými niche magazíny (Le Masurier, 2012, s. 384). 

Microzine, Hyzine nebo Stylepress. Toho všechno jsou výrazy označující ten samý typ 

magazínu –  tištěný nezávislý magazín. Nestálost  názvosloví jen potvrzuje nedostatečný 

výzkum v této oblasti. Nutno podotknout, že se od začátku druhého desetiletí dvacátého 

století začalo objevovat čím dál tím víc prací zabývající se tímto tématem, nicméně drtivá 

většina pojednávala o západní Evropě, Spojených státech nebo Austrálii. Díky mé osobní 

zálibě v tištěných nezávislých magazínech jsem věděl, že i ve střední Evropě existuje 

nezávislá časopisecká scéna, která by stála za hlubší prozkoumání. Tato vnitřní potřeba 

přispět do akademické diskuse a současně s tím zmapovat magazíny střední Evropy stála 

na počátku tohoto výzkumu. 

Díky postupující digitalizace došlo v minulých dvou desetiletích k výraznému snížení 

počtu tištěných médií, zejména denního tisku (Ludovico, 2012, s. 55). Proto se nabízí 

otázka, jakou mají funkci tištěné nezávislé magazíny v době, kdy dokonce i zavedené 

vydavatelské doby mají existenciální problémy (Ludovico, 2012, s. 55-57). Na tuto otázku 

částečně odpovídá termín post-digitality. Papír se z pohledu post-digitality nikdy nestal 

zastaralým médiem. S příchodem digitálních médií se však zpochybnila jeho funkce a na 

tištěná média se začalo pohlížet jako na zastaralá. Toto prizma se v poslední dekádě 

začalo měnit, a to především díky nástupu nové generace, která již na digitálních médiích 

vyrůstala, a proto nevnímá rozdíl mezi fyzickou a virtuální realitou. Z tohoto pohledu jsou 

si obě média rovny (Ludovico, 2019).  
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Proto jsme se v této práci ptal šéfredaktorů a uměleckých ředitelů středoevropských 

magazínů na dvě otázky. Co je jejich motivací vydávat nezávislý tištěný magazín ve 

středoevropské prostoru a jakým způsobem je ovlivňují post-digitální trendy? Vzhledem 

k povaze výzkumných otázek jsme se rozhodl k získání dat použít polostrukturované 

rozhovory. Data získaná z těchto rozhovorů jsem následně interpretoval pomocí 

kvalitativní metody zakotvené teorie. Pro lepší pochopení problematiky jsem se 

v teoretické části zabýval podrobnější definicí tištěného nezávislého magazínu a 

historickým vývojem nezávislého tisku, což mi pomohlo zasadit tento druh časopisu do 

širšího kontextu.  
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1. Historie nezávislého tisku 
Počátky nezávislého tisku, který vzniká bez oficiálního souhlasu nebo podpory 

institucí lze, vysledovat za dějiny dvacátého století (Ludovico, 2012, s. 32). Prvotní 

náznaky alternativních    publikačních praktik můžeme najít dokonce i před vynálezem 

Gutenbergova knihtisku. Jedním z příkladů je tzv. Bible chudých, neboli Biblia pauperum, 

jenž se díky hojnému obrazovému materiálu využívala pro vzdělávání negramotných 

vrstev v biblické dějepravě. Nicméně to byl právě až Johannese Gutenberg a jeho vynález 

knihtisku, který způsobil revoluci v pravém slova smyslu.  Knihtisk v době svého vynálezu 

dopomohl, a to celkem zásadně, k šíření tehdy aktuálních protestanských myšlenek, čímž 

ovlivnil dějiny evropského kontinentu, i celého světa.  (Ludovico, 2012 s. 32). 

Gutenbergův knihtisk vynalezený roku 1440 sice nebyl prvním knihtiskem, měl své 

předchůdce jak v Číně, i Blízkém východě, ale byl to právě až on, který přišel s revoluční 

inovací posuvných písmen (Tucker, 2020). 

 

Historie nezávislého tisku je historií technologie tisku. Technologický vývoj tisku ses 

stal pro dvacáté století zásadním momentem pro větší dostupnost, a tudíž i větší 

demokratizaci publikačních nástrojů, což v mnoha případech vedlo ke kulturnímu a 

subkulturnímu boomu nezávislého a undergroundového tisku. Nicméně jeho moderního 

počátky lze vysledovat mnohem dále za dvacátého století. S nezávislým tiskem se 

setkáváme společně s revolucemi druhé poloviny 18. století. Francouzská a Americká 

revoluce se staly epicentrem politických pamfletů kritizující tehdejší monarchistické 

uspořádání a obhajující myšlenky republikanismu a osvícenství. Asi tím nejznámějším 

pamfletem z té doby se stal Zdravý rozum vydaný roku 1776 Thomasem Painem, který 

dokázal vyvolat onu potřebnou intelektuální jiskru k zažehnutí revoluce na jejímž konci 

se zrodily moderní Spojené státy Americké (Ludovico, 2012). Následující století 

zaznamenalo výrazný průmyslový rozvoj doprovázený vznikem nových tiskařských 

nástrojů. Konkrétně se jednalo o vynález rychlotisku a rotačního tisku. Tyto nové 

technologie umožnily masovou produkci knih a tiskovin. V reakci na to se koncem 

devatenáctého století objevují první snahy o mezinárodní kodifikaci autorského práva, 
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které vyvrcholily podepsáním Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl  9. 

září 1885 (Cella, 2017). Spojení nových myšlenek a snah státních orgánů o nastolení 

vlastnických struktur na poli vydavatelství se staly výrazným podmětem, jenž stál na 

počátku většiny uměleckých hnutí zabývajících se nezávislým nebo alternativním 

vydáváním knih a časopisů. Pro současné nezávislé magazíny, jež vyplňují   malý prostor 

mezi velkými komerčními časopisy na jedné straně a DIY ziny na druhé se stal zásadní 

především poválečný vývoj. Druhá polovina dvacátého století s sebou přinesla kromě 

nových myšlenek na poli nezávislého vydavatelství a distribuce také revoluční 

technologie, které stály na počátku pozdějšího rozvoje lépe dostupných publikačních 

nástrojů, bez kterých by současná scéna nezávislých magazínů nemohla existovat (Le 

Masurier, 2012).  

 

O důležitosti média referuje také Marshall McLuhan ve své knize Understanding 

Media, jež se stala stěžejní knihou pro mediální teorii. 

 

 „Posláním jakéhokoliv média nebo technologie je rozsahu, tempa a vzorce, které 

vnáší do lidských záležitostí. Železnice nezaváděla do lidské společnosti pohyb ani 

dopravu, ani kolo či silnici, ale zrychlila a rozšířila rozsah předchozích lidských funkcí a 

vytvořila zcela nové druhy měst, práce a volného času. Stalo se tak, ať už v tropickém 

nebo severním prostředí a je zcela nezávislá na nákladu nebo obsahu železničního 

média.“ (McLuhan, 1964, s. 8).  

 

Na základě poznatků získaných od Le Masurie a McLuhana jsem první část diplomové 

práce zabývající se poválečným historickým vývojem nezávislého tisku a publikačních 

nástrojů koncipoval dle technologických změn na poli tisku. Na nich demonstruji korelaci 

mezi demokratizací publikačních nástrojů a vznikem nezávislého tisku. 

1.1.  Mimeograf 
Mimeograf se objevil na trhu v roce 1887, tedy jedenáct let poté, co si jeho 

princip patentoval  Thomas Alva Edison pod názvem Automatický tisk. Mimeograf je jeho 

vylepšenou verzí a pochází z dílny A. B. Dick (Ludovico, 2012, s. 36). Přístroj se skládal z 
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plechového bubnu, přes který byla natažena speciální blána, přes níž docházelo k 

propouštění barvy. Blána se dále skládala ze tří vrstev. První vrstva byla na jedné straně 

natřena fialovou barvou, což umožňovalo samotný tisk. Další dvě vrstvy byly složeny z 

tvrdého papíru a kopírovacího papíru, který byl často velmi nízké gramáže. Proces 

kopírování probíhal tak, že jste museli psát na první vrstvu ze strany, která není 

nabarvena, a to pomocí psacího stroje bez barvící pásky. Psací stroj tak prorážel 

nabarvenou vrstvu a tím obtiskoval písmenka do dalších vrstev.  Po ukončení psaní se 

křídový papír s otištěnou barvou vložil do lihového rozmnožovacího válce. Na otáčející 

se válec stroje dosedal filcový pásek napuštěný ze zásobníčku denaturovaným lihem. Líh 

zvlhčoval barvu na křídovém papíru a přenášel tisk na obyčejný kancelářský papír. Tímto 

způsobem se najednou mohlo vytvořit až 50 kopií, nicméně koncové kopie byly často 

velmi špatně čitelné. V téměř nezměněné podobě se mimeograf prodával dalších 

sedmdesát let, a to až do šedesátých let dvacátého, kdy se na trhu objevila varianta s 

elektrických motorem (Infopedia, 2007).  

 

I přesto, že byl mimeograf vynalezen v sedmdesátých letech devatenáctého 

století, tak svůj plný potenciál uplatnil až o téměř sto let později. Padesátá až 

sedmdesátá léta se stala zlatým věkem pro mimeograf, a to díky převážně uměleckým a 

aktivistickým skupinám, které přístroj využívaly pro množení svých tiskovin. Předtím, než 

se dále práci budu podrobněji zabývat Mimeografickou revolucí, je potřeba se podívat 

na předválečné avantgardní tendence v tisku, jelikož výrazným způsobem ovlivnily 

estetiku a přístup k materiálnu časopisů pozdější umělecká hnutí a subkultury zabývající 

se vydáváním alternativních tiskovin. 

1.1.1. Mimeograf a avantgarda 

Nezávislý tisk a tiskoviny se během minulého století staly pro mnohé vizuální 

umělce symbolem kulturní rezistence proti zavedeným socio-ekonomickým strukturám 

a uměleckým institucím. Časopisy se v jejich rukou proměnily z pouhé tiskoviny na 

manifest osobní tvořivosti, který v mnoha případech obsahoval i politickou agendu. 

„Mnoho vizuálních umělců věřilo, že individualita leží spíše v kreativním procesu než v 
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pouhé pasivní konzumaci, a proto se mnoho uměleckých hnutí dvacátého století 

odvrátilo od zdánlivě elitního světa tradičních uměleckých praktik, jakým je například 

malba a začali následovat cestu, kterou již předtím absolvovali nezávislý spisovatelé.“ 

(Spencer, 2008, s. 100). Idea nezávislé publikační činnosti se stala inspirací pro 

předválečné umělecké skupiny souhrnně označené jako avantgarda. Avantgarda v sobě 

reflektovala tři hlavní proudy. Jeden zdůrazňoval tendence avantgardní revolucionářské 

politiky, druhý se zaměřoval na estetiku a třetí se snažil spojovat obě předchozí dimenze. 

Pro Petera Bürgera, autora Theory of Avant-Garde, je avantgardní hnutí především tím 

„nejhlasitějším oponentem buržoazního života a umění a pokouší se zničit jejich hodnoty 

pomocí radikální negace individuální tvorby.“ (Seita, 2019, s. 7-8). Magazíny byly pro 

avantgardní umělce stěžejním médiem, jelikož velkou většinu své práce zveřejňovali 

právě v „malých magazínech.“  

 

Pojem „malý magazín“, jenž se hojně vyskytuje v anglosaské literatuře a označuje 

nezávislé alternativní magazíny, byl v roce 1946 popsán Carolyn F. Ulrich, Frederickem J. 

Hoffmanem a Charlesem Allenem jako magazín, který je stojící „vzdorovitě v předních 

řadách boje za vyspělou literaturu.“ (Seita, 2019, s. 11-12), což podle nich odráží vpád 

avantgardy do nového teritoria. Podle Mary Kinzie a Elliotta Andersona dávají malé 

magazíny přednost experimentu před lehkostí a jen obtížně mohou očekávat jakýkoliv 

finanční zisk z prodeje. S novějším vymezením tohoto druhu časopisu přichází Suzanne 

Churchill a Adam McKible, kteří zdůrazňují především estetický experiment a politickou 

radikalitu malých časopisů. „Malé časopisy jsou skutečně obvykle anti-komerční, ale 

nesmíme zapomínat, že mnoho přispěvatelů a redaktorů se zajímalo o finanční 

zabezpečení, stejně tak jako o kulturní kapitál.“ (Seita, 2019, s. 12).  

 

Jedním z nejvýraznějších hnutí avantgardy byli dadaisté. Hnutí Dada zkoušelo 

využít veškeré možnosti tehdejšího tisku a tím jej posouvalo až na hranici samotné 

proveditelnosti. Toto dělali prostřednictvím kreativního layoutu, kde se text navzájem 

překrýval anebo zasahoval do obrázků, nepravidelně měnili velikost písmen a využívali 
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různé druhy fontů. Layout byl také doplňován kolážemi a fotomontážemi. 

Pravděpodobně nejznámějším časopisem, jenž v sobě spojil všechny dadaistické 

estetické principy a současně byl tištěný pomoví mimeografu, byl časopis DADA 

vydávaný v letech 1917 až 1921, za kterým stál Tristan Tzara, jeden ze zakladatelů hnutí. 

Kromě dadaistů se do avantgardy zahrnují také futuristé nebo surrealisté. Posledně 

jmenovaná skupina umělců započala svoji vydavatelskou činnosti vydáním La Révolution 

Surréaliste roku 1924. Surrealistické časopisy se vyznačovaly satirickou kritikou 

společnosti, což bylo v případě zmiňovaného La Révolution Surréaliste dosaženo 

zkopírováním vizuální identity konzervativního vědeckého časopisu La Nature (Ludovico, 

2012). Avantgarda své stopy zanechala také ve středoevropském prostoru, tedy 

v prostoru, který je klíčový pro empirickou část diplomové této práce. Obzvláště aktivní 

avantgardní časopiseckou scénu měla tehdejší Výmarská republika, kde se značná část 

vydavatelů soustředila kolem školy Bauhaus, a také mladá Československá republika 

v čele s uměleckým hnutím Devětsil.  

 

Svaz moderní kultury Devět sil byl nejvýraznějším avantgardním uměleckým 

seskupením   dvacátých let v Československu. K jeho založení došlo 5.října 1920 v pražské 

kavárně Union, a to Vladislavem Vančurou a Karlem Teige. Skupina se nejprve hlásila 

k lidovosti a tvořivosti, a  naopak  se  odvracela  od „civilismu starší generace a 

uměleckosti uzavřených básníků a  výtvarníků.“ (Haimann, 2009, s.17). Směřování 

Devětsilu se však v následujících letech proměnilo pod vlivem nově příchozích členů (Jiří 

Wolker, Vítězslav Nezval  a  Jaroslav  Seifert) směrem k většímu důrazu na francouzskou 

a italskou avantgardu na sovětský konstruktivismus. K posledně zmíněnému tíhnul 

především předseda a ideový vůdce svazu Karel Teige, který se o revolučním Rusku a o 

jeho umění vyjadřoval velmi obdivně. „Ruská moderna nikterak nechce  zajímati 

snobistický svět, není jejím úkolem épater  les  bourgeois (…) vyvětralý romantismus  byl  

by  v Rusku  monstrem uprostřed moderní produkce, která se děje s podivuhodnou 

organisací, jasností, precisností, ekonomií a plánovitostí.“ (Tiege 1924 cit. Haimann, 

2009, s. 18). Mezi  rozmanité  činnosti  Devětsilu  patřilo  také  vydávání magazínů, v 
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které sloužili k šíření myšlenek svazu. Časopisů vydával v různých obdobích hned několik, 

ať už se jedná například o Pásmo nebo internacionální revue Disk, nicméně stěžejním 

magazínem, který byl stěžejním pro činnost svazu bylo Revue Devětsilu, zkráceně ReD. 

Tematicky byl ReD zaměřen  na  co  možná  nejširší  spektrum  umělecké  činnosti, stejně 

tak jako na aktuální společenské otázky. V časopise byly obsazeny rubriky věnované 

architektuře, filmu  a fotografii, divadlu, hudbě, literatuře, typografii, estetice, ale také 

socialismu a třídnímu boji (Haimann, 2009). 

 

1.1.2. Mimeografická revoluce 
Během meziválečného období sice došlo k částečnému rozšíření mimeografu, 

nicméně jeho boom přichází teprve s koncem padesátých let. Rozšíření přístroje bylo tak 

velké, že jej některé zdroje označují za Mimeografickou revoluci (Olson, Candi, 2009 s.3). 

Přesná datace této „revoluce“ není ustálené, nicméně autoři často uvádějí začátek 

padesátých let až polovinu sedmdesátých let. Za masivním rozšířením mimeografu, který 

se v tomto období uchytil především na poli nezávislého vydavatelství, stál rapidní 

pokles ceny. 

 

V padesátých letech dvacátého století se cena mimeografu ve Spojených státech 

pohybovala kolem 42,50 $, což je v přepočtu na dnešní cenu 314,19 $ (Olson & Candi, 

2009, s.9). O deset let později je ten samý typ přístroje společně se všemi potřebnými 

materiály na tisknutí prodáván v síti obchodů Goldsmith Brothers, New York, jen za 19,95 

$, tedy v přepočtu 145,97 $ (Olson & Candi, 2009, s.9). Výrazné snížení ceny přístroje 

společně v kombinaci s malými náklady na jednu kopii byly klíčovými faktory stojícím za 

návratem na výsluní již v té době zastaralé technologie. Jako dobrý příklad, na kterém 

lze demonstrovat výhody mimeografu, je časopis The Floating Bear, o němž se budu více 

zmiňovat v kapitole New York Correspondance School. První čísla The Floating Bear tiskli 

autoři Jones a di Prima v obchodě s knihami, kam si di Prima chodila přivydělávat, aby 

mohla uživit rodinu. Finanční situace ani jednoho z autorů nebyla nijak uspokojující, 

avšak nízké náklady na provoz mimeografu jim umožnily tisknout v průměru 250 kopií, z 
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nichž 200 kusů distribuovali zdarma a 50 nechali na pultech knihkupectví, kde se 

rozprodaly. Po uzavření knihkupectví se jejich situace zhoršila, nicméně i přesto si byli 

schopni pořídit vlastní mimeograf a produkce časopisu tak mohla pokračovat v soukromí 

jejich domovů. Kromě finanční dostupnosti tisku byla jeho rychlost a pružnost dalším 

důležitým aspektem. Jak samotná di Prima zmiňuje „Co jsme měli společného (di Prima 

a Jones) bylo povědomí o tom, jak rychle se poezie vyvíjela, a proto jsme cítili pocit 

naléhavosti získat nad technologickým pokrokem náskok.“ (Wheeler 2008 cit. Olson, 

2009 p. 20). Revolučnost mimeografu na poli nezávislého vydavatelství dobře ilustruje 

hymnus s názvem „Hymn to the Mimeograph Revolution“ od Eda Sanderse:    

 

„Hail to Thee, O Mimeograph Revolution buzzing in the Mists of Time! Hail! Hail 

to the hand – printed genius of d. a. levy in Cleveland. Hail to the Diane di Prima and the 

great Floating Bear on Cooper Square. Hail as well to the glorious issues of Beatitude in 

San Francisco. Beginning in 1962, I joined in, purchasing a 35$ mimeo on 2nd  Ave 

borrowing come colored paper from the Catholic worker, where I and my friends used to 

hang out , set the mimeo on top of the metal covering to my bathtub in the kitchen of 

my pad, then started cutting stencils on borrowed typewriters poured ink into the drum 

to publish first a Magazine of Arts, which I handed out free at bars and at poetry reading 

in coffee houses, and next I hand-published a plethora of anthologies, tractate, 

manifestoes and street leaflets all the way thought the 1960’s. I had various mimeograph 

machines – a Speed – o – Print at first, then an electric A.B. Dick, then a Gestetner, which 

I bought in ’67. For most of my publications I drew numerous glyphs and visual images 

on filmy mimeograph stencils with sharp – pointed styli and typed the poems on the same 

kind of stencils, correcting a typo by slightly abrading the mistake, with, say, the end of 

a paperclip, then brushing on mimeograph correction fluid , then retyping over the 

mistake. I was both a thrilling and tedious procedure. They called it a Mimeograph 

Revolution and it was! An expansion of Rent Control, the Free Store on East 10th, Free 

Soup at the Catholic Worker, & the blaze of light in the front room of the Peace Eye 
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Bookstore, the chants of the Bugs – all gathered on the shore of the Century to urge a 

Revolution – a Forging of beauty and sharing to genuinize the Dream.” (Sanders, 2012). 

 

Sandersův hymnus zachycuje, jak přelomovou technikou pro část tehdejších 

undergroundových vydavatelů mimeograf byl. Publikování tiskovin nevyšlo autory 

draho, díky čemuž je mohli volně distribuovat v barech, kavárnách, barech nebo poštou. 

Tím se tiskoviny dostávaly ke čtenářům, popřípadě dalším tvůrcům alternativních 

tiskovin, což vedlo k postupnému budování newyorské distribuční sítě známé pod 

označením New York Correspondance School. Sanders ve svém textu několikrát zmiňuje 

revolučnost mimeografu z hlediska nikým nekontrolované, volné tvorby. Avšak 

mimeograf podle Candi Olson představoval především revoluci politickou. 

„Mimeografická revoluce byla kromě literární revoluce především revolucí politickou. 

Nelze s přesností říct, kdy přesně revoluce začala nebo skončila, nicméně většina lidí ji 

umisťuje na začátek šedesátých let, protože v té době se začaly objevovat ony „malé 

magazíny“, které dopomohly k rozšíření revoluce.“ (Olson, 2009 p. 11). Politickým 

nástrojem se mimeograf stal také z důvodu urychlení komunikace mezi jednotlivými 

politicky orientovanými hnutími, jako to bylo v případě alternativní tiskové agentury 

Liberation News Service.  

 

V západní Evropě, a především ve Spojených státech, docházelo v šedesátých 

letech minulého století k velkému vzedmutí občanskoprávních hnutí, hnutí za ženská 

pravá nebo za emancipaci černošského obyvatelstva. Ohniskem těchto radikálních hnutí 

byly především univerzitní kampusy. Přesně v těchto podmínkách vzniká v roce 1967 ve 

Washingtonu D.C. alternativní tisková agentura s názvem Liberation News Service (LNS). 

Prvotním impulzem k založení agentury bylo vyhození Marshalla Blooma a Raymonda 

Munga z United States Press Association pro jejich „radikální“ postoje. LNS vydávala 

dvakrát týdně zpravodajské balíčky obsahující fotografie a články, vše tištěné na 

mimeografu. Ten umožňoval autorům, kteří měli velmi omezené finanční prostředky, 

vydávat tyto balíčky ve velkých nákladech. Na svém vrcholu měla agentura stovky 
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předplatitelů, především z vysokoškolského a undergroundového prostředí, 

a odhadovaný počet čtenářů se pohyboval v milionech. Hlavní zaměření LNS bylo 

poskytování radikálního a nekonvenčního pokrytí probíhajícího konfliktu ve Vietnamu, 

celosvětového emancipačního úsilí a kulturní revoluce. I přes pozdější rozdělení 

agentury na dvě frakce kvůli rozdílnému pohledu na ideologické směřování (marxisté 

× nové levice) poskytovala LNS ojedinělé levicové zpravodajství i přes sedmdesátá léta, 

a to až do roku 1981, kdy došlo k jejímu zániku (UMass Amherst Libraries, 2018). 

Možnosti mimeografu využívaly také mnohá umělecká uskupení k vydávání a distribuci 

svých publikací. Těmi nejznámějšími je hnutí Fluxus a již zmiňovaná New York 

Correspondance School.  

 

V období mimeografické revoluce vzniklo mnoho inovativních publikací, a to 

nejen z obsahového, ale také z materiálního hlediska. Nutno však podotknout, že ne 

všechny magazíny, které se do toho období zařazují, byly vyrobeny na mimeografu. 

Podle Candi se dokonce jedná pouze o 50 % z celkového objemu (Candi, 2009). Nicméně 

to nic neubírá na faktu, že se mimeograf, zastaralý přístroj z konce devatenáctého století, 

stal symbolem revoluční změny, a to na poli kultury i politiky. 

1.1.3. Fluxus 

Hnutí Fluxus, která vzniklo  kolem  roku  1962  a  na  jehož  počátku  stojí  George 

Maciunas,  litevský  umělec  působící  v USA,  se  snažilo  oprostit  umění  od  komerčních 

struktur, a naopak se ho vyplnit teatrálností, která se v mnoha případech blížila 

absurdnu. (Spencer, 2008) Fluxus neměl žádný jednotící styl. Umělci využívali celou 

plejádu médií, a to od experimentální hudby, přes performance a tanec až po film. Hnutí 

svoji radikálnost přenášelo také na tištěná média,  na  které  uplatňovala  stejnou  filozofii  

komunitní sounáležitosti, DIY a demokratizace. Asi tou nejznámější tiskovinou hnutí, za 

kterou stál samotný zakladatel Fluxusu byl časopis / kniha Fluxus 1 vydávaný mezi lety 

1964-1979. Fluxus 1 byl ukázkou zcela  nového  pojetí  materiálnosti  magazínu.  Časopis 

obsahoval kromě textů, fotografií a koláží také gumovou rukavici, známky, zrcadlo nebo 

koktejlové ubrousky. To všechno bylo stlučeno dohromady třemi železnými hřebíky a 
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vloženo do dřevěné krabice, která sloužila jako přepravní schránka. Další revoluční 

aspekt magazínu spočíval v jeho distribuci, potažmo výrobě.  Samotný Maciunas  v New  

Yorku  vytvořil něco kolem stovky časopisů a druhou stovku dal dohromady člen hnutí 

Willem de Ridder v Amsterdamu. Tím došlo k naprosté decentralizaci procesu tvorby 

časopisu, což šlo ruku v ruce s filozofií, kterou hnutí nebo jak  ho   jeho  členové   rádi   

nazývali  ne-hnutí, prosazovalo. (Allen, 2015). Vytvoření mezinárodní komunity umělců, 

která  by  byla  velmi  těsně  propojena, byla jedno z hlavních priorit Fluxusu. Nalomit 

stávající institucionální systém, v kterém mají v rukou moc především umělečtí kritici a 

peníze, se snažili umělci zapojení do Fluxu změnit prostřednictvím kolektivního 

odstraňování autorských podpisů z uměleckých děl s tím, že budou nahrazeny pouze 

slovem „fluxu.“ (Spencer, 2008). Druhý nástroj, který k tomuto  cíli  sloužil,  bylo  

vytvoření  mezinárodní  sítě  s názvem  „Eternal  Network“ (Věčná síť).  Ta měla soužit  

jako  globální  umělecká platforma,  skrze níž  by  si  umělci uvědomovali svoji 

propojenost, což by vedlo ke změnám v procesu kreativity. Kreativita jako individuální 

věc by byla potlačena a místo ní by vznikl kreativní proces neznající hranice národní   

států.  Samotná síť  byla  iniciována  Robertem  Filliou  a  Georgem Brechtem, kteří svůj 

koncept představili v dubnu roku 1968. Eternal Network se tak stala uměleckou sítí, jež 

fungovala na principu poštovní komunikace a skrze kterou docházelo nejen k výměně 

informací a uměleckých děl, ale také k mezinárodní distribuci tiskovin. (Ludovico, 2012).  

 

Mezinárodní distribuční síť je pro nezávislé tištěné magazíny jedním ze stěžejních 

aspektů  pro  jejich  finanční  udržitelnost  i  v dnešní  době.  Specifičnost  a  úzká  profilace 

nezávislých  časopisů  společně  s  odmítáním  komerční  reklamní  inzerce  nutí  tvůrce 

magazínu  se  poohlížet  po  jiných  druzích  financování.  To  často  nacházejí  v podobě 

specializované sítě obchodů se zaměřením na umělecké publikace. Téma distribuční sítě 

bych dále rozvinul v jedné z následujících kapitol. Pokud se zpět vrátíme do New Yorku 

šedesátých  let minulého, tak zde můžeme objevit  kromě hnutí  Fluxus také New York 

Correspondance School. Ta dále rozvíjí koncept nezávislé distribuční sítě (Le Masurier, 

2012) 
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1.1.4. New York Correspondance School 
 

Fascinace   systémem   fungování   poštovní   služby   stála   u   zrodu   New   York 

Correspondence  (později  Correspondace)  School,  na  jejímž  zrodu  stál  umělec  Ray 

Johnson. Johnson na konci padesátých let vytvořil techniku nazvanou „on-sending“, 

která spočívala v zasílání předmětů vybraným participujícím. Ti si po obdržení balíčku, v 

které se  nacházely  koláže,  texty  nebo  umělecké  předměty  mohli  vybrat,  jestli  si  

předměty nechají anebo jestli je nahradí něčím jiným. Následně poté zaslali baliček jiné 

vybrané osobě. Tím vznikla podzemní síť, která se z New York rozrostla i dále do světa. I 

přesto, že  byli  do  této  sociální  sítě  zapojeny  velké  umělecké  osobnosti  té  doby  –  

Willem DeKooning, Robert Rauschenberg, Andy Warhol nebo Jonas Mekas, samotný 

Johnson nebyl  širšímu  publiku  příliš  znám  a  New  York  Magazine mu  proto  v roce  

1965  přiřkl přezdívku  „Newyorský  nejslavnější  neznámý  umělec.“  Jeho  neznámost  

vycházela  i  z faktu,  že  samotný  umělec  nechtěl  svoje  díla  vystavovat  v galeriích  a  

jednotlivé  kusy prodával  pouze  v krajních  situacích  (Keinle,  2013).  New  York  

Correspondace  School ideově  v lecčem  navazovala  na  hnutí  Fluxus.  Akt  posílání  si  

nejrůznějších  předmětů navzájem byl svým způsobem akt vzdoru proti elitářskému 

pojetí umění. Byla to hra, kterou mezi sebou umělci hráli. Nejenže cokoliv se mohlo stát 

uměním, ale už i samotný akt zaslání předmětu se stal součástí kreativního procesu 

(Spencer, 2008). 

 

Mnoho umělců, kteří  byli  součástí  sítě  se  mimo  jiné zaměřovali  na  nezávislou 

publikační činnost. Jedním z nich byl také Ken Friedman, jehož týdenní newsletter NYCS 

Weekly Breeder se stal inspirací pro mnohé nezávislé vydavatele po celých Spojených 

státech. (Held Jr, 2015). Amy Spencer ve své knize DIY The Rise of LO-FI Culture dobře 

popisuje charakteristiky Mail Art sítě „Mail Art síť má mnoho podobných charakteristik 

se zinovou sítí. Obě jsou demokratické formy komunikace, kde lidé mnohou kontaktovat 

 ostatní, kteří mnohou mít podobné nápady. S příchodem uměleckých časopisů a mail art 

projektů se ti, kteří se zajímali o tuto kulturní formu začínali uvědomovat, že jsou součástí 
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širší sítě.“ (Spencer, 2008 p. 110). Tím se stala undergroundová distribuční síť klíčovou 

pro šíření na tehdejší dobu  společensky  závadných  tiskovin  a  pro  budování  komunit 

kolem nich. Příkladem takovéto tiskoviny je básnický zpravodaj The Floating Bear, který 

byl vydávám mezi roky 1961 a 1971. Za zpravodajem stály američtí básníci Diane di Prima 

a  LeRoi  James.  The  Floating  Bear,  do  něhož  přispívali  Allen  Ginsberg,  Frank O´Hara,  

Ed  Dorn  nebo  William  S.  Borroghs  se  distribuoval  pouze  pomoc  vytvořené poštovní 

sítě. Ten, kdo zpravodaj obdržel byl automaticky brán jako součást literární a kreativní 

komunity, která  se  kolem  tiskoviny  postupně  rozvíjela.  Distribuční systém zároveň 

sloužil jako ochrana přispěvatelů před represivním státním aparátem. Jak již bylo 

zmíněno, The  Floating  Bear  byl  v hledáčku  tehdejších  úřadů,  což  se  také  potvrdilo 

v případě LeRoi Jamese, který byl zatčen za svoji homo erotickou hru s názvem Dante’s 

System of Hell, která se objevila v devátém čísle zpravodaje (Poetry Magazine, 2020). 

 

1.2.   Nástup xerografických kopírek 

Dalším přístrojem, který způsobil podobnou revoluci na poli nezávislého 

vydavatelství jako mimeograf, byly xerografické kopírky. Kopírky se začaly ve větší míře 

objevovat na americkém trhu během šedesátých let. Například společnost Xerox ve 

svých reklamách srovnávala cenu lidské práce, konkrétně hodinovou sazbu sekretářky, 

s cenou za údržbu a pořizování kopií jejich strojem. Z toho jasně vycházela jako vítěz 

kopírka. Xerox inzeroval, že společnost může pořízením anebo pronajmutím jejich stroje 

ušetřit ročně až 250 000 $ (Eichhorn, 2016). Cena však nebyla jedinou konkurenční 

výhodou xerografických kopírek. Oproti mimeografu, nebo dřívějším typům kopírek, 

jakými byly Kodak Photostat nebo Haloid Rectigraph, jsou xerografické kopírky založeny 

na suchém procesu duplikace, tím odpadla nutnost manipulace s chemikáliemi, jež jsou 

některé z nich dnes v mnohých zemích zakázány z důvodu toxicity. Dalším přínosem 

xerografie je nezanedbatelný rozdíl mezi např. pátou nebo třístou kopií originálního 

dokumentu. Kvalita tisku závisí především na dostatku toneru v kopírce a kvalitě papíru 

(Eichhorn, 2016).  
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V průběhu sedmdesátých let byla v USA a ve většině západní Evropy kopírka zcela 

běžnou součástí kancelářské vybavení, následně začali potenciál foto kopírování 

objevovat také DIY vydavatelé tiskovin, spisovatelé, umělci, anarchisté nebo studenti. 

Těm dával proces xerografie možnost levného vytváření a množení obsahu. Kopírky 

zároveň sloužily jako publikační nástroj pro design layoutu a pro tvorbu charakteristické 

černo bílé typografie. Tou nejznámější je „cut and paste“ spojovaný s punkem (Eichhorn, 

2016). „Cut and paste“ Kolem kopírování se časem utvořila samostatná kultura, 

komunita, v jejímž středu stály foto kopírovací prodejny.  

 

Tyto komunity vzniklé kolem foto kopírovacích prodejen přetrvaly i do devadesátých 

let. V roce 1994, skvěle zachytila atmosféru foto kopírovací prodejny Kinko‘s  Julia Szabo 

ve své reportáži pro The New York Times.  Kinko’s je foto kopírovací řetězec a Szabo 

navštívila prodejnu na Madison Avenue, New York: „Zatímco jsou koberce a čalounění 

přísně šedé, na klientech Kinko’s není nic jednotného … anarchista z Tompkins Square 

Park, který je squatterem z Avenue C navrhuje plakát na počítači Macintosh. Dva 

zaměstnanci z uměleckého oddělení časopisu Mirabella drží v rukách budoucí titulní 

stránku. Drzý manažer z Chanelu vyzvedává objednané vizitky. Student Trinity School 

sestavuje svůj první životopis. Kluk s piercingem navrhuje pozvánky na akci a tři studenti 

Yeshiva University si kopírují poznámky pro přednášku.“ (Szabo, 1994, s. 31). 

 

 Szabo v reportáži dobře ilustruje rozmanitost foto kopírovací kultury, a to nejen 

z hlediska diverzity návštěvníků, ale také tištěného obsahu. Foto kopírovací prodejny 

byly levné, v případě Kinko’s 99 centů za stránku, a často dlouho do noci otevřené. Howie 

Pyro, jeden z návštěvníků Kinko’s, popisuje prodejnu dokonce jako klub, kam se chodí 

ven za zábavou.  

 

Julie Szabo ve svém článku také nastiňuje problematiku autorského práva, a to 

prostřednictvím new yorské umělkyně Kerri Scharlin chodící do Kinko’s sbírat vyhozené 

výtisky, jejichž fragmenty následně využívala v své práci. „Když stojíte ve frontě a díváte 
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se přes rameno, abyste viděli, co ten další dělá, tak devět případů z deseti je zajímavých 

… občas jsou zákazníci obezřetní v ukazování své práce, protože někteří z nich vytvářejí 

ilegální kopie materiálu chráněného autorskými právy.“ (Szabo, 1994 s.36). O 

problematiku autorských práv se zajímal také Marshall McLuhan v korepondenci se 

svým vydavatelem Williamem Jovanovichem (Jovanovich, 1971, s.249). McLuhan viděl 

za kopírováním demokratizační potenciál ve smyslu rozpadu vysoce centralizovaného 

systému publikování. Autoři budou moci sestavovat svoje publikace autonomně, což 

radikálně sníží jejich závislost na vydavatelích. McLuhanův optimismus ale nesdílel 

vydavatel Jovanovich. Ten varoval před poklesem kvality díky nárůstu kvantity a zároveň 

poukazoval za nutnost redefinovat autorské právo, pokud dojde k takovéto míre 

decentralizace (McLuhan cit. Jovanovich, 1971, s.249). „Nakonec se se najednou každý 

člověk stane spisovatelem, vydavatelem, knihovníkem, kritikem. Tím zmizí literární 

profese, protože všechny tyto role převezme jeden člověk.“ (Jovanovich, 1971 s. 249).  

 

Fotokopírky byly sice primárně vytvořeny pro kancelářské potřeby, ale netrvalo 

dlouho a část umělců brzy pochopili jejich význam pro mnohá kreativní odvětví.  Jedním 

z těchto jedinců byla umělkyně Sonia Landy Sheridan, v té době vyučující na The School 

of the Art Institute of Chicago. Sheridan zkoumala ve svém ateliéru možnosti prolínání 

umění a vědy, a to na základě prozkoumávání nových technologií. Jedním z přístrojů, 

který mi se Sherida společně se svými studenty dlouhodobě zabývala, byly nejrůznější 

druhy fotokopírek (Xerox, Kodak, 3M). Po určité době dokonce Sherida na univerzitě 

zřídila magisterský program, v jehož středu se nacházel Copy Art. Copy Art, také někdy 

označováno jako Xerox Art, je založen na kopírování objektů a částí těl, která mohou být 

během procesu skenování postupně posouvány, čímž se dosahuje výsledného zkreslení. 

Svého vrcholu dosáhl Copy Art ke konci sedmdesátých let, kdy došlo k řadě výstav. 

Jednou z nich byla výstava uspořádaná Chicago Museum of Science and Industry 

v Chicagu v roce 1978. V muzeu bylo veřejnosti k dispozici několik fotokopírek, čímž jim 

byla dána možnost si nejen vyzkoušet proces kopírování, ale také se zapojit do procesu 

vytváření umění. Na konci sedmdesátých let se od Copy Art pomalu odvrací umělecká 
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veřejnost, i umělecké školy, až nakonec zmizí úplně ze školních osnov. (Eichhorn, 2016). 

Na časopisecké umělecké scéně se kopírka uplatnila především ve hnutí Mail Art. Hnutí 

kromě Spojených států Amerických zapustilo svoje kořeny také v Itálii, kde Vittore Baroni 

vytvořil časopis s názvem Arte Postale!. Časopis byl tvořen foto kopírováním a Baroni do 

něj dělal ruční editorské zásahy například pomocí koláží nebo poštovních známek (Allen, 

2011). 

 

Scéna, na které foto kopírovací proces zažíval naprostý rozmach bylo vytváření 

zinů. Nezávislé magazíny a ziny mají mnoho společného. Za oběma druhy médií stojí 

nadšení jejich autorů, kteří se snaží vymanit z mainstreamové tvorby. Nicméně nezávislé 

magazíny jsou oproti zinům na prodej a mají také rozdílnou estetiku, což vychází z faktu, 

že se spíše než k DIY řadí k ProAm Culture (Professional Amateur) využívání 

profesionálních publikačních (v dnešní době digitálních) nástrojů amatéry, kteří s nimi 

dokáží vytvořit obsah kvalitativně velmi podobný niche magazínům (Le Masurier, 2012). 

Detailnějšímu definování nezávislého magazínu se věnuji v kapitole 2.Tištěný nezávislý 

magazín. Pokud se zaměříme na samotné ziny, tak jsou definovány jako „nekomerční, 

neprofesionální, nízkonákladové časopisy, které produkují, publikují a distribuují sami 

tvůrci “ (Duncombe, 1997 p. 10). Zinová tvorba vycházející z meziválečné sci-fi 

fanouškovské tvorby nabrala během sedmdesátých let zcela nový rozměr, a to díky 

nastupující subkultuře punku, která si osvojila proces foto kopírování a zin se stal 

neoficiálně jejím hlavním médiem. Punk nebyl jedinou subkulturou, která médium zinu 

využívala. Zinová tvorba se hojně rozšířila také mezi dalšími undergroundovými hnutími, 

jakými byly z punku vycházející Queercore a Riot Grrrl. 

1.2.1.  Zin jako útočiště pro „nepohodlné živly“ 

Zin byl oproti radikálním tiskovinám šedesátých let  individuálnější a pro jeho 

vznik nebyl potřeba celý redakční tým, ale často stačil jediný člověk. Tak začal také 

nejznámější britský punkový zin Sniffin‘Glue, za kterým stál punkový fanoušek Mark 

Perry. Ten se rozhodl poté, co v roce 1976 viděl koncert americké skupiny Ramones, že 

nechá své práce a bude se věnovat psaní o punkové scéně naplno. Perry během jednoho 

roku vydal dvanáct čísel Sniffin’Glue a zanedlouho se jeho zin stal velmi populárním 



 

 

27 

 

nejen mezi punkovými fanoušky, ale také mezi mainstreamovými médii. Pro ty se stal 

Perry nejznámějším představitelem punkové kultury a také jejím neoficiálním mluvčím. 

Sniffin‘ Glue byl směsicí foto kopírování, ručních kreseb a poznámek a rozhovorů 

s mnoha překlepy, což v sobě skvěle odráželo hodnoty punk v tištěné podobě (Spencer, 

2008). 

 

Během vzestupu punku sedmdesátých letech vznikla jeho odnož, která 

reflektovala přetrvávající sexismus a homofobii uvnitř této kultury. Queercore v sobě 

zahrnoval gaye, kteří se necítili být součástí mainstreamové gay kultury, protože pro ně 

byli příliš „punk“ a zároveň byli odmítáni pro svoji „querness“ hardcore komunitou. 

Dodnes neznámějším představitelem queercorového zinu je J.D.s vydávaný GB Jones a 

Bruce la Brucem. La Bruce uvedl, že jednou z hlavních aktivit J.D.s. bylo spojování punku 

a gay pornografie. „J.D.s obsahoval příběhy, komiksy, punkové a queerové manifesty 

apod. Ale porno bylo to, co veškerý obsah spojovalo. Proto byl J.D.s považován za 

provokativní. My jsme porno používali v politickém slova smyslu. Konfrontovali jsme tím 

homofobii, která v té době byla zcela běžná v hardcore punkové scéně. Gay pornografie 

byla nástrojem, jak říct hetero punkáčům „Jak je možný, že nedáváte nějaký kouření péra, 

nebo šukání zadků, když jste tak punk?“ Tím jsme také chtěli poukázat na samotnou 

homo erotičnost hardcore punku. Co může být víc gay než mosh pit, kde se po sobě válí 

banda polonahých, zpocených punkáčů? Samozřejmě jim to vadilo, protože jsme je 

donutili uznat homo erotičnost punku.“ (Teplý, 2019 p. 1). Queercore hnutí se kromě 

kulturní scény angažovalo také v aktivismu. Ten se zaměřoval na adresování globálních 

politických problémů pomocí přímých akcí, politiku identit a konkrétně ve Spojených 

státech také na akcentování rasismu uvnitř samotné gay komunity vůči queer 

Afroameričanům. Stejně jako gayové a ostatní příslušníci LGBTQ+ komunity, tak i ženy 

hledaly své místo v punkové kultuře. Hnutí Riot Grrrl vzniklo na začátku devadesátých 

let z důvodu nedostatečné reprezentace žen v hardcore hnutí, a to v hudbě i na poli 

zinové tvorby. Samotná zinová tvorba Riot Grrrl byla částečně inspirována již dřívější 

ženskou zinovou tvorbou sedmdesátých let a řešila témata spojená převážně 
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s feminismem a sexuálním násilím na ženách. Obava z marginalizace těchto témat 

mainstreamovými médii byla jedním z dalších důvodů, proč pro členky hnutí bylo 

esenciální kontrolovat svůj vlastní mediální obraz (Spencer, 2008). 

1.3.  Digitalizace publikačních nástrojů a nástup internetu 

Osmdesátá léta se stala přelomovým desetiletím pro vydávání časopisů, a to díky 

digitalizaci publikačních nástrojů označující se souhrnným názvem Desktop publishing 

(DTP). Desktop publishing je výraz používaný pro počítačovou sazbu, tedy využití 

techniky pro zpracování textů a obrázků a přípravu výsledné grafické předlohy ve 

formátu vhodném pro tisk. Revolučnost tohoto nástroje lze ilustrovat na publikačních a 

grafických praktikách před příchodem osobních počítačů (PC): „Text, který byl zamýšlen 

pro publikování byl vložen do foto sazebního přístroje, který používal katodové trubice. 

Později se přešlo na laserové a počítačové technologie s využitím speciální fotografie na 

vytvoření sloupcového obsahu. To byly dlouhé, lesklé, papírové pruhy, na které byly 

vytištěné věty určené k tisku. Sloupce musely být ručně nařezány, buď žiletkou anebo 

nůžkami a vloženy společně s horkým voskem na layoutové desky. S nimi byly na desky 

připevněny také fotografie, které měly být publikovány. Poté, co byla deska hotova, tak 

byla dána do skládací místnosti, kde byla připravena na to, aby byla vyfotografována pro 

konverzi na tiskové desky tiskárnou.“ (Jones, 2003 p. 127). Příchodem DTP se skokově 

urychlil a zároveň i zlevnil celý tento proces, o čemž referují Bowman a Renshaw v článku 

s názvem Desktop Publishing: Things Gutenberg Never Taught You, který vyšel v roce 

1989, tedy v období, kdy docházelo ve Spojených státech a západní Evropě k 

masivnějšímu rozšíření osobních počítačů (Ludovico, 2012). „DTP systémy taktéž 

dovolují uživateli mít kontrolu nad typografií, ilustracemi, perokresbou, půl tóny a nad 

dalšími typy grafiky. Profesionální typografové používali podobnou technologii po 

mnoho let, a to díky technologii, která stála něco mezi 80 000$  a 200 000$. S dnešní 

pokročilou technologií „super vylepšených mikropočítačů“ můžeme téměř všichni 

využívat tu samou technologii na produkci širokého výběru dokumentů, od důležitých 

interních publikací, až po obyčejné poznámky.“ (Bowman & Renshaw, 1989, s. 58) Oněmi 

„mikropočítači“, které jsou zmiňovány v úryvku, je Macintosh od společnosti Apple 
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vydaný v roce 1984, jenž se stal ve spojení s tiskárnou LaserWritter technologickým 

jádrem pro Desktop Publishing osmdesátých let. Avšak k tomu, aby byl DTP možný, bylo 

nutné vyvinout textový editor, jenž by umožňoval grafické zpracování sazby. Jako mnoho 

z oblasti osobních počítačů i textový editor umožňující DTP vznikl v roce 1974 

v laboratořích Xerox Pablo Alto Research Center. Tento software byl nazván kódovým 

jménem Bravo a byl to první tzv. „what-you-see-is-what-you-get“ (WYSIWYG) software. 

Softwary tohoto typu byly založeny na dnes zcela samozřejmém předpokladu – to, co 

vidíme na obrazovce se také přesně ve stejné podobě přenese na papír. V následujících 

letech se na trhu začaly objevovat další, více pokročilé textové editory, jaký byl Gypsy, 

PageMaker, QuarkXPress anebo v dnešní době nejdominantnější Adobe InDesign (Jones, 

2003). DTP umožnily demokratizaci designové gramotnosti, čímž zároveň učinily 

z typografického layoutu a výběru písma každodenní záležitost. „Už je nebereme jako 

danosti. Můžeme si je vybrat sami, a tím si stále více uvědomujeme, že se jedná pouze o 

volbu a že kromě této volby mohou být učiněny volby jiné.“ (Lanham 2006 cit. La 

Masurier, 2012, s. 389). 

 

První časopisy využívající k publikování DTP se začaly objevovat již na začátku 

osmdesátých let. Jedním takovým byl Between C&D, který byl tisknut na tenkém 

poloprůhledném počítačovém papíře v omezeném nákladu 75 kusů a distribuován byl 

v plastové nákupní tašce. Část časopisů také začala dodávat ke svým výtiskům diskety, 

později CD-ROM, s bonusovými obsahy. Proměny se také dočkala zinová scéna. Ta se 

prudce rozvíjela a na začátku devadesátých let bylo ve Spojených státech odhadem 

kolem 50 000 zinů. Explozi zinů zastavila v polovině desetiletí ekonomická krize, což 

způsobilo krach některých velkých zinových vydavatelství. Reakce nakladatelství, která 

přežila, byla obezřetnější politika vydávání, čímž se razantně snížil počet publikovaných 

zinů. Netrvalo dlouho a mediální krajina byla díky internetu opět zásadním způsobem 

pozměněna. Značná část zinů na novou situaci zareagovala zdigitalizováním obsahu a 

zcela upustila od tisku. Začátkem nového tisíciletí se digitalizace přenesla i na periodický 

tisk a časopisy. Jako první na změnu trendu zareagovala část komerčních časopisů 
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nabízející svůj zdigitalizovaný obsah v PDF formátech. Zdigitalizovaný obsah se 

distribuoval prostřednictvím nově vzniklých online platforem, které vznikly za tímto 

účelem. Charakteristickým znakem těchto platforem  byla možnost rozesílání 

zakoupeného obsahu neomezenému množství známých. To vedlo k nekontrolovanému 

šíření PDF, na což reagovaly časopisy přísnými proti sdílejícími opatřeními. Další ranou, 

která byla pro část středně velkých novin smrtící, byla ekonomická krize roku 2008. Hned 

v následujícím roce řada populárních lifestylových časopisů, jakým byl např. PC 

Magazine, Playgirl, Blender, nebo Play ukončila svoji činnost (Playgirl a Vibe se následně 

vrátily v tištěné podobě jako půlročníky nebo čtvrtletníky), (Ludovico, 2012). 

 

Před řadou tiskovin tak vyvstal úkol nalezení udržitelného ekonomického modelu. 

Velké množství časopisů se ekonomickou záchranu snažila nalézt v tzv. atomizování 

obsahu. Atomizace obsahu, neboli Uber Paradigma, je jednoduše řečeno založené na 

prodávání jednotlivých písní, nikoliv celých alb. Přeneseno na tiskoviny, čtenáři si kupují 

jednotlivé články, nikoliv celé noviny. Tento proces zapříčil nejen atomizaci obsahu, ale 

také finančního ohodnocení, tzn. placení novinářů za článek. Atomizace obsahu byla 

možností, jak magazín ufinancovat pomocí online obsahu. Pro časopisy, které chtěly i 

nadále vycházet v tištěné podobě, byla a atomizace obsahu je okrajovým řešením. 

Alternativou k tradičnímu ofsetovému tisku, který je často tou nejdražší položkou 

v procesu tvorby magazínu je technologie  tisku na požádání (Print on demand – POD), 

(Ludovico, 2012).  

1.4.  Tisk na požádání jako alternativa k ofsetu 

Počátky DOP můžeme vysledovat do devadesátých let, a to ve  službách pomáhající 

zákazníkům s úpravou jejich digitálního obsahu do formy, která je vhodná pro ofsetový 

tisk. Díky zlevnění DOP technologie, jenž je založena na principu vysokorychlostních 

tiskáren, se tato možnost tisku rozšířila i do těchto podniků. Tisk na požádání je výhodný 

především v případech, kdy má určitá publikace dopředu známého majitele – Direct to 

consumer model (D2C). Výhodnost platí i pro zájemce o vytisknutí vlastní publikace. 

Zájemci stačí poslat magazín v PDF formátu a sdělit, kolik výtisků bude požadovat. Celý 

proces od poslání PDF až po poslání zhotovené publikace v průměru trvá několik dní, 
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maximálně týdnů. Výhodou POD je rychlá výroba, možnost vytisknutí publikací v malém 

nákladu a také menší ekologická stopa plynoucí z provozu a následné distribuce tisku na 

požádání. Novější typ POD byl představen v roce 2007 pod názvem Espresso Book 

Machine (EBM), který vytiskne, zkompletuje, obalí a sváže publikace do několika minut. 

EBM tak přichází s konceptem naprosté decentralizace výroby profesionálních publikací. 

Jediným problémem pro masivnější rozšíření je cena EBM, která se pohybuje kolem sta 

tisíc dolarů za přístroj (Ludovico, 2012). 

2. Tištěný nezávislý magazín 
Definici nezávislého magazínu, která je klíčová pro tuto diplomovou práci, uvedla 

mediální teoretička Le Masurier ve svém akademickém článku Independent magazines 

and the rejuvenation of print: „Nezávislé magazíny jsou vytvářeny a vlastněny vydavateli, 

zabírají prostor malého kreativního komerčního vydávání mezi DIY ziny a 

mainstreamovými konzumně zaměřenými niche magazíny. “ (Le Masurier, 2012, s. 384). 

Jako další typický znak autorka uvádí komerčnost nezávislého magazínu: „Jsou vytvořené 

k prodeji, občas dokážou vydělat peníze a z několika se nakonec vyvinou komerčně 

úspěšné podniky, ale zdá se, že zisk není původním nebo primárním cílem.“ (Le Masurier, 

2012, s. 384). Avšak samotný termín „nezávislý magazín“ není jediným užívaným 

termínem pro definování tohoto druhu magazínu. Jedním z hlavních důvodů nejasné 

terminologie je „neviditelnost“ tohoto specifického druhu magazínů. Nezávislé 

magazíny byly buď přehlíženy, anebo často zařazovány do kategorie niche1 magazínů 

nebo zinů. I přesto, že  nakonec došlo k ustálení termínu, je důležité uvést i další 

v minulosti využívané varianty. Každá z nich totiž poukazuje na některý z typických rysů 

nezávislého magazínu (Le Masurier, 2012). 

 

Termín „Microzine“, který získal na popularitě na začátku tisíciletí díky knize 

Jeremy Leslie magCulture: New Magazine Design a „Hyzine“, termín prosazovaný 

Patrickem Anderssonem, odkazují na šíři škály, na které se nezávislé magazíny pohybují. 

 
1 V překladu okrajový nebo specializovaný magazín 



 

 

32 

 

To také dokládá Andersson, který hyziny popisuje jako „vydavatelskou oblast nacházející 

se mezi světem undergroundových zinů a časopisů určených k masovému prodeji.“ 

(Andersson, Steedman, Van Bennekom, Raid, 2002: 8). „Stylepress“, termín využívaný 

Davidem Renardem, zase poukazuje na materiálnost časopisu a na dobu, v jaké se 

nezávislé magazíny začaly objevovat. Renard s lehce postapokalyptickým nádechem 

představuje „stylepress“ jako poslední přeživší tištěné médium, které zatím nepodlehlo 

digitalizaci (Le Masurier, 2012). 

 

Na spektru mezi DIY ziny a niche magazíny se nepohybuje jen termín „nezávislý 

magazín“, ale také časopisy spadající do této kategorie. Právě jejich rozmanitost 

považuje Tim Holmes za jeden z další důvodů, proč bylo na tyto časopisy řadu let 

zapomínáno akademickou obcí (Carlin & Mason, 2017). Spektrum, na kterém se 

nezávislé magazíny pohybují, se odvozuje od aktivit souvisejících s produkcí časopisů. 

Jedná se o motivaci, zdroj financování, vlastnictví, vztah k reklamě a průzkumu trhu, roli  

editora a uměleckého ředitele, organizační strukturu, pracovní etiku, distribuci a politiku 

přispívání do časopisu (Le Masurier, 2012). Podle výše vyjmenovaných charakteristik 

strukturuji tuto kapitolu, a to z důvodu bližšího pochopení různých forem nezávislého 

magazínu.  

2.1.  Kreativní třída v kreativních městech 

Postava vydavatele je první charakteristikou, na kterou se práce zaměřuje. Tato 

postava hraje v procesu tvorby a udržování časopisu ústřední roli, a to z důvodu 

vlastnických struktur magazínu. Vydavatel je velmi často současně vlastníkem, editorem 

anebo také uměleckým ředitelem časopisu. Kumulace pozic je jedním z typických znaků 

nezávislého magazínu a zároveň to je podle Leadbeatera a Oakleyho „klíč k nezávislé 

kulturní produkci.“ (Leadbeat & Oakley 1999 cit. Le Masurier, 2012, s. 392). Právě 

struktura vlastnictví odlišuje nezávislé magazíny od niche magazínů. V niche magazínech 

vydavatel/vlastník najímá a propouští editory a umělecké ředitele, kdežto v nezávislých 

magazínech je tato osoba vlastníkem fyzické podoby magazínu i myšlenky za ní stojící 

(Le Masurier, 2012). Abychom lépe porozuměli této specifické formě vlastnictví, je proto 

nutné si blíže definovat postavu vydavatele a místa, kde nezávislé magazíny vznikají. 



 

 

33 

 

K tomuto záměru nám poslouží teorie kreativní třídy a kreativního města, kterou ve své 

knize The Rise of the Creative Class rozvíjí americký profesor Richard Florida zabývající 

se urbánními studii.  

 

Jádrem kreativní třídy jsou lidé zabývající se architekturou, vědou, designem, 

uměním, vzděláváním, hudbou nebo jsou zaměstnáni v zábavním průmyslu. Kolem 

tohoto jádra existuje také širší skupina lidí, která je Floridou nazývána „kreativními 

profesionály“, což jsou profese zabývající se byznysem, financemi, právem a 

zdravotnictvím. „Tito lidé se zabývají komplexním řešením problémů, které vyžaduje 

velké množství nezávislého úsudku, vysokou úroveň vzdělání nebo lidského kapitálu.“ 

(Florida, 2012, s. 8-9). Primárním rozdílem mezi kreativní třídou a ostatními třídami je 

v tom, za co jsou její příslušníci placeni. Příslušníci spadající do dělnické třídy nebo do 

třídy služeb, jsou odměňováni především za vykonanou fyzickou práci. Kdežto členové 

kreativní třídy jsou placeni za využívání svých „myslí“, vědomostí a kreativity. I přesto, že 

je kreativní třída početně menší než třída služeb, tak podle dat uvedenými Floridou 

kumuluje podstatně větší bohatství, a to zhruba dvojnásobně oproti dělnické třídě a 

třídě služeb (Florida, 2012). Do kreativní třídy se řadí také vydavatelé nezávislých 

časopisů. Častokrát se jedná o amatéry nebo profesionály na začátku profesionální 

kariéry, kteří se zájmově anebo aktivně participují na poli kultury a žurnalistiky. Editoři a 

přispěvatelé se více než jako objektivní žurnalisté cítí jako členové dané komunity, o 

které pojednávají (Le Masurier, 2012). Jedná o tzv. nativní reportování, tedy žurnalistiku 

produkovanou lidmi, kteří se sami cítí zapojeni do příběhu (Harcup, 2014). Komunity, o 

kterých editoři pojednávají ve svých časopisech, jsou stejně jako oni často usazeni v tzv. 

kreativních městech. 

 

Kreativní města jsou podle Floridy místa, kde se koncentruje kreativní třída. Švédský 

geografický ekonom Ake Andersson popisuje kreativní města jako „neformální a 

spontánně se rozvíjející prostorové organizace, které byly arénou pro všechny rozsáhlé 

tvůrčí revoluce. V průběhu posledních 2500 let fungovalo malé množství relativně velkých 
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měst jako hlavní ohniska revoluční kreativity. Tato města přitahovala velké množství 

migrantů s kreativními sklony a také usnadňovala růst kreativity u těch, kteří již byli 

přítomni. Tato města byla využívána jako arény pro prezentaci poznatků odjinud i jako 

úrodná místa pro rozvoj nových nápadů ve spolupráci s dalšími kreativními lidmi.“ 

(Andersson 2011 cit. Florida, s. 198). Jako příklad kreativních měst uvádí Florida většinu 

velkých postindustriálních západních metropolí a univerzitních měst. Právě tyto města 

jsou pro vydavatele klíčovým prostorem. Dochází zde totiž k propojování kreativních 

jedinců v síť kontaktů, jež jsou klíčové pro tvorbu magazínu. Specifickým procesem 

tvorby je sdílená tvorba DIWO (Do it with others), na níž je postavena celá řada 

nezávislých magazínů. 

2.2.  Proces tvorby obsahu nezávislého magazínu – DIWO, kurátorství a 

Pro-Am 

DIWO, v překladu „Udělej to s ostatními“, je praktika vycházející z DIY, punku, post-

punku a internetové kultury devadesátých a nultých let. „DIWO je manifestací 

zakotvených průzkumů a spoluprací mezi propojenými vrstevníky, jejichž praktiky 

zahrnující mixování komponentů pocházejících z různých zdrojů a budování nového 

hybridního uměleckého zážitku.“ (O´Hara, Bradbury, 2019: 120). Jedná se tedy o síť 

jednotlivců pocházejících z různých oborů, kteří spojují a kombinují své znalosti ve 

společném projektu. Zároveň vytvářejí sdílenou kulturu vybudovanou „ze zdola“, a to na 

digitálních online platformách i, ve fyzické realitě. DIWO je otevřená platforma, která zve 

všechny se zapálením pro věc a s přístupem k internetu ke vzájemné spolupráci (O´Hara, 

Bradbury, 2019). V případě nezávislých magazínů využívajících DIWO je hlavním tmelem 

projektu sdílená vize, která se následně promítá do redakční filozofie. V běžných  

komerčních časopisech redakční filozofie vzniká na základě průzkumu trhu. Ten je 

vytvořen za účelem nalezení cílové skupiny čtenářů a potenciálních inzerentů. U 

nezávislých magazínů je  redakční filozofie určována jejich tvůrci, a to čistě na základě 

svobodné volby, nicméně s vědomím, že časopis bude sdílet pouze malá komunita 

čtenářů se stejnými zájmy. Zaměření na úzce profilovanou komunitu čtenářů však 

neznamená automatickou anti-komerčnost projektu. Nezávislé magazíny jsou na prodej, 
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i když zisk nebyl tím primárním důvodem stojícím za vznikem média. V tomto se naopak 

liší od zinů, které jsou majoritně nekomerční (Le Masurier, 2012). I přesto, že se metoda 

decentralizovaného spoluutváření obsahu v poslední době stává čím dál oblíbenější, tak 

je nutné podotknout, že se stále jedná o minoritní záležitost. Většina nezávislých 

magazínů má silné kurátorské vedení, které v určité formě umožňuje veřejnosti podílet 

se na obsahu. 

 

Le Masurier identifikuje roli editora jako zcela klíčovou pro kurátorování časopisu. 

Jejich silná vize určující směřování časopisu je tím, co je pro čtenáře často velmi přitažlivé 

(Carlin, Mason, 2017). Vedení časopisu tedy spíše než decentralizovanou demokracii 

připomíná centralizovanou autokracii s editorem a uměleckým ředitelem v čele. Ti jsou 

v mnoha případech jediní stálí členové redakce, jako tomu bylo v případě gay časopisu 

BUTT Magazine vydávaného dvojicí Gert Jonkers (editor) a Jop van Bennekom (umělecký 

ředitel). BUTT Magazine se v době své existence stal téměř synonymem pro nezávislý 

magazín. Politika tvorby jeho obsahu byla sice otevřena přispěvatelům, nicméně 

podléhala silnému kurátorskému zásahu. „Někdy to sedí na BUTT, někdy zase ne. 

Nebereme vše, jsme hodně vybíraví.“ (BUTT Magazine cit. Le Masurier, 2012). 

 

Specifikem nezávislých magazínů je z hlediska tvorby obsahu také velké zapojení tzv. 

Professional – Amateur (Pro-Am). Mezi ně se v mnoha případech řadí  sami editoři a 

umělečtí ředitelé. „Dvacáté století formovalo velké hierarchické organizace 

s profesionály v čele. Pro-Am vytvářejí nové distribučně orientované modely, které budou 

inovativní, adaptivní a levné.“ (Leadbeater, Miller, 2004: 12). Kultura Pro-Am je tvořena 

lidmi, kteří nejsou profesionály a ani se sami za ně nepovažují, ale výsledky jejich práce 

jsou s tou „profesionální“ zcela srovnatelné. Pro-Am je nový sociální hybrid, který 

narušuje dvacátým stoletím nastolené modely práce-volný čas, amatér-profesionál a 

producent-konzument. Většina Pro-Am činností se odehrává v popracovní době, o 

víkendech nebo svátcích. Tím lze tuto činnost považovat za práci i, tak za volný čas. Tento 

paradox nalezneme i u dvou zbývajících kategorií. Pro-Am si přes produkci a současně 
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konzumaci obsahů dokázal vytvořit samostatnou identitu a současně s ní také kulturní 

kapitál2 pocházející z dovedností a znalostí norem subkultury, do které náleží 

(Leadbeater & Miller, 2004).  

 

Podle dat uvedených v knize Pro-Am Revolution od autorů Leadbeater a Miller, došlo 

ve Velké Británii mezi rokem 1988 a koncem devadesátých let k masivnímu nárůstu 

specializovaných magazínů, konkrétně se jednalo o nárůst o téměř dvacet procent 

(Leadbeater, Miller, 2004). Za nárůstem lze vypozorovat rozšíření osobních počítačů 

s možností „desktop publishing“ (DTP), viz. kapitola Digitalizace publikačních nástrojů a 

nástup internetu. Díky vzniku osobních počítačů a DTP dostali jedinci, skupiny a 

kolektivy, zajímající se o tvorbu časopisů do rukou nástroj, který jim umožnil větší 

participaci na časopisecké scéně. Současně s digitalizací DTP došlo k demokratizaci 

publikačních nástrojů, a to díky jejich lepší finanční dostupnosti pro většinovou populaci. 

2.3. Mediální demokratizace a participace 

Mediální demokratizací a participací se ve své práci dlouhodobě zabývá mediální 

teoretik Nico Carpentier. Carpentier uvádí, že samotný koncept mediální participace je 

až překvapivě  komplexní: „Jedna úroveň komplexity vzniká, protože koncept mediální 

participace je spojením dvou vzájemně souvisejících forem účasti, které lze nazvat 

participace v mediích a prostřednictvím médií.“ (Carpentier, 2013, s. 288). Participace 

„prostřednictvím“ (through) média se zabývá možnostmi spoluúčasti na veřejné debatě 

a sebe prezentací v různých typech veřejného prostoru. Média v tomto případě slouží 

jako místo, kde bude občanův hlas vyslyšen a zároveň, kde se tento hlas může zapojit do 

interakce s ostatními názory. Participace „v“ (in) médiu  se  zaměřuje  na  možnosti  

 
2 S termínem „kulturní kapitál“ přišel v sedmdesátých letech dvacátého století francouzský sociolog a 
antropolog Pierre Bourdieu ve textu Forms of Capital. Bordieu rozdělil kapitál do tří úrovní 1) ekonomický 
2) sociální a 3) kulturní. Kulturní kapitál dále dělí do tří kategorií: 1) inkorporovaný – vědomosti, 
dovednosti, znalost etiky apod., 2) objektivní – kulturní předměty např. obrazy, knihy, propůjčující jedinci 
určitý sociální status nebo třídní příslušnost 3) institucionalizovaný – oficiální forma uznání např. 
akademický titul. V případě co-creative work se jedná o směnu práce nikoliv za finanční, ale za symbolický 
kapitál, a to právě formou kulturního a sociálního kapitálu tzn. za určitou formu prestiže, uznání nebo 
získání kontaktů na kulturním poli (Bourdie, 1986, s. 16–21).  



 

 

37 

 

participace  na  tvorbě  obsahu  a  na rozhodování uvnitř média – strukturální participace 

(Carpentier, 2013). 

  

„Druhá úroveň komplexity poukazuje na limity samotného konceptu participace, 

který je zároveň politickým procesem, kde jsou aktéři zapojení do rozhodovacích procesů 

vůči sobě navzájem vystaveni mocenským vztahům, kteří jsou si do určité míry 

rovnocenní. “ (Carpentier, 2013, s. 288). Participace na politickém procesu je obsáhlým 

konceptem linoucím se přes celou společnost, média nevyjímaje. Mediální participace je 

odvozena, jako mnoho jiných sfér, od rozdělení moci ve společnosti, a to od makro až po 

mikro úroveň. Problém také nastává v podobě přenesení pravomocí na zástupce pomocí 

voleb (Carpentier, 2011). Tím dochází k vyloučení většiny společnosti z přímého 

rozhodovacího procesu a participace v médiu je tak svěřena do rukou hrstky 

„vyvolených.“ Na úrovně participace úzce navazuje Carpentierův koncept 

maximalistické a minimalistické mediální participace. V minimalistickém modelu 

kontrolují  média mediální profesionálové, kteří drží pevně v rukou produkci obsahu a 

zároveň snižují možnost participace na úplné minimum. Participace v tomto případě 

slouží výhradně pro potřeby média. Na druhé straně stojí maximalistický model. Zde je 

naopak participace a kontrola v mnohem vyváženější podobě. Médium 

maximalistického modelu si je vědomo heterogenností svého publika, a proto podniká 

kroky k tomu, aby byla účast veřejnosti co nejvyšší. Tím si současně uvědomuje přirozený 

charakter politické participace (Carpentier, 2013). 

 

Na mediální participaci je úzce navázána i teorie demokratizace médií. Ta se 

podle Carpentiera s nástupem industriálního kapitalismu a soukromých mediálních říší 

snižuje. Média nejenže ztrácejí zájem o populární participace, ale vůči těmto snahám 

aktivně, a nutno podotknout úspěšně vystupují. Jediný typ média, který alespoň do 

určité míry podporoval veřejnou účast, byla veřejnoprávní média, a to ve formě 

zastoupení občanské společnosti. To se začalo měnit v průběhu šedesátých a 

sedmdesátých let, kdy se média začala více otevírat možnosti  participace, a  to  zejména  
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v rádiu  a  tištěných médiích. Tento proces lze označit za první poválečnou vlnu 

demokratizace médií, druhá přichází s nástupem webu 2.0., kdy probíhala v médiu i, 

prostřednictvím média (Carpentier, 2013). To zapříčinilo, že se „všude po světě 

rozprostřela heterogenní galaxie nezávislých a radikálních médií, od rozhlasových stanic, 

novin a fanzinů přes nezávislá divadla a filmy, hudební labely až po revolucionářské 

knihovny.“ (Carpentier, 2013 cit. Hroch, 2016, s. 8).  

2.4.  Redakční filozofie a hodnoty 

„Dobrý editor a umělecký ředitel dokážou představit soudržný pohled na předmět 

ze všech možných zajímavých hledisek. Tohoto efektu nedosáhnete pomocí DIY pick’n 

mixu internetu. Je to editorský proces, který je stěžejní.“ (Bennekom, 2007 cit.  Le 

Masurier, 2012, s. 389).  

 

Redakční filozofie, tedy soubor idejí a vizí určující směřování magazínu, je 

v nezávislých magazínech vytvářena editorem a uměleckým ředitelem. Postavě editora 

jako kurátora jsem se již věnoval v kapitole Proces tvorby obsahu nezávislého magazínu 

– DIWO, kurátorství a Pro-Am. Umělecký ředitel hraje důležitou roli při vytváření  a 

následném udržování vizuálního jazyka časopisu. Design je pro nezávislé magazíny 

naprosto zásadní, jelikož je pro ně samotný obsahem. Důraz na design odhaluje jednu 

z charakteristických redakčních hodnot nezávislých magazínů. Jejich čtenáři oceňují 

spojení „retra“ a „novosti“, což dohromady vytváří jedinečný zážitek v dnešní době, kdy 

se stále více médií stává nehmotnými (Sivek &Townsend, 2014).  

 

Hodnota hmatatelnosti a materiálnosti s sebou přináší i negativní efekt, kterým 

je ekologická zátěž. Nezávislí vydavatelé jsou si efektu vědomi a možnosti řešení 

přenášejí do produkce svých časopisů. Nejrozšířenějším způsobem, jak snížit 

ekologickou stopu, je omezit nadprodukci. Nezávislé magazíny jsou vyráběny 

s vědomím, že se v úzce vyprofilované komunitě čtenářů stávají sběratelským artiklem. 

Může za to nejen jejich specifický obsah, který bývá pro danou komunitu nedostatkovým 

zbožím na mediálním trhu, ale také právě kvalitní design, jenž má oproti komerčním 

časopisům delší trvanlivost. Z těchto důvodů vychází drtivá většina nezávislých magazínů 
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jako půlročníky nebo čtvrtletníky. Někteří z vydavatelů dokonce zpochybňují princip 

periodicity jako takový (Le Masurier, 2012). Periodicita ve spojení s pozdně 

kapitalistickým přístupem k  mediální produkci způsobily, že část vydavatelské, 

novinářské a akademické veřejnosti volá po zklidnění zběsilého tempa, které žurnalistika 

nabrala v posledních letech. Kromě ekologické zátěže stojí za požadavky po zklidnění 

také obavy o kvalitu publikovaného materiálu. Z této frustrace vznikla subkultura 

prosazující tzv. „Slow Journalism“ (Pomalý žurnalismus), jejíž součástí jsou i nezávislé 

magazíny (Le Masurier, 2015).  

  

 Neexistuje jednotný konsensus ohledně toho, zdali je slow journalism hnutím 

nebo teorií. S bližší definicí tohoto fenoménu přišel výzkumník z francouzského 

Národního centra pro vědecký výzkum, Erik Neveu. Ten charakterizoval slow journalism 

osmi body: doslovná pomalost, vyšetřování, selektivita, délka a kvalita vyprávění, 

spravedlnost, komensalismu, účast a vyprávění do té doby nepokrytých příběhů. 

Akademička Megan Le Masurier naopak stojí proti jakémukoliv bližšímu definování 

tohoto fenoménu. Podle ní by měl být slow journalism brán spíše jako kritická 

orientace/způsob přemýšlení nad negativními projevy rychlého žurnalismu (Norman, 

2017). Přeneseno na nezávislé magazíny, část z nich zpochybnila konstrukt periodicity a 

řídí se heslem „až bude obsah, tak vydáme časopis.“ Jako příklad lze uvést maďarský 

časopis Utca & Karrier, jenž je součástí vzorku v empirické části práce. Aron Lodi, 

umělecký ředitel Utca & Karrier, se vyjádřil k tématu periodického vydávání takto: 

„Z prvopočátku jsme chtěli magazín vydávat každé dva měsíce, ale kvůli komplexitě 

aktuálního čísla a virové pandemii jsme hodně pozadu. Celých šest měsíců.“ (Lodi, 2020). 

Aplikace konceptu slow journalism na nezávislé magazíny je možná i díky čtenářské 

základně, kterou médium má. Díky úzké profilaci magazínů (v případě Utca & Karrier se 

jedná o kombinaci umění a politiky nebo u BUTT Magazine o homoerotický obsah) se 

kolem nich tvoří komunity čtenářů, kteří i přes delší prodlevy mezi čísly zůstávají médiu 

věrní.  
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 Důležitou oblastí zahrnutou do redakční filozofie je organizace práce. Jeden 

z jejích možných příkladů jsem již nastínil v předchozí kapitole zabývající se DIWO a 

politikou přispívání do časopisu. Nicméně je důležité rozlišit demokratickou 

decentralizaci tvorby obsahu, jako tomu je v případě DIWO, založenou na dobrovolné 

participaci, a co-creative labor (spolutvůrčí práci), která je často využívaná v nezávislých 

magazínech, a jež s sebou nese mnohá úskalí. John Banks a Mark Deuze ve svém článku 

Co-creative labor popisují tento fenomén jako zvýšenou participaci spotřebitelů na 

„procesu výroby médií napříč různými profesemi, jako jsou žurnalistika, reklama, public 

relations, marketingová komunikace, televizní a filmová produkce, móda a vývoj her.“ 

(Deuze, 2007 cit. Banks & Deuze, 2009, s. 420). Spotřebitel se tak zároveň stává  

spolutvůrcem mediálního obsahu, avšak na rozdíl od profesionálních žurnalistů 

nedostává za práci zaplaceno. Díky tomu se mezi autory rozpoutala diskuse, zdali je 

dobrovolná práce amatérských uživatelů prospěšná a v pořádku, nebo zdali se jedná o 

vykořisťování. Je vykořisťovatelské získávat nadhodnotu z neplacené práce, anebo se 

přispěvatelé vědomě rozhodli odevzdat svou práci bez nároku na honorář? Důvodem, 

proč se spotřebitel rozhodne zdarma participovat na obsahu, je podle Bankse a Deuze 

jeho snaha získat kulturní kapitál plynoucí z účasti na projektu, v našem případě 

v nezávislém časopise. Získaný kulturní kapitál může následně sloužit jako strategická 

výhoda oproti ostatní aspirujícím profesionálům na kulturním poli. Tím se však dostávají 

do úzkých nejen spotřebitelé–přispěvatelé, jejichž největší konkurenční výhodou je 

neplacená pracovní síla, ale také profesionálové živící se tvorbou médií (Banks, Deuze, 

2009). Co – creative labor společně s digitalizací také přispívá k již zmiňované atomizaci 

obsahu, tedy k trendu odměňování novinářů za článek, který vede k větší finanční 

nestabilitě profesionálů (Ludovico, 2012).  

 

Další typickým znakem organizace práce v nezávislých magazínech je tzv. no – collar 

workplace. No – collar workplace v sobě integruje prvky otevřeného, flexibilního modelu 

vědecké laboratoře a uměleckého ateliéru (Florida, 2012). Jedná se o formu práce, kde 

si členové kreativní třídy určují svůj pracovní rozvrh a nahrazují „tradiční systém“ 
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hierarchické kontroly novým systémem postaveným na různých formách sebeřízení, 

vzájemného uznání a tlaku.  Pracoviště se tak stává „mikrokosmem“ kreativních jedinců, 

kteří si mezi sebou vyměňují poznatky a pohání je touha rozvíjet společný projekt (Le 

Masurier, 2012). Flexibilita no-collar vychází z povahy kreativní práce. Ta se pohybuje 

v kruzích, kdy po plodnějším období následuje období útlumu a naopak. Kreativitu 

zároveň nelze automaticky rozproudit, tudíž, jak zmiňuje Florida ve své knize, část 

kreativní třídy má pracovní den rozprostřený do několika fází. „Mnoho lidí mi říká, že rádi 

intenzivně pracují do oběda, poté se během odpoledne vydají na procházku nebo se 

projedou na kole, aby se dobili na zbývající část pracovního dne, který se může 

protáhnout až do pozdních večerních hodin.“ (Florida, 2012, s. 105). U nezávislých 

magazínů je no-collar běžnou součástí redakční organizace práce. Nezávislé magazíny 

jsou jen pro hrstku editorů a uměleckých ředitelů tím jediným měsíčním příjmem, a 

proto se mu věnují ve svém volném čase. Současně se díky delší anebo nepravidelné 

periodicitě na obsahu pracuje ve vlnách, které se mohou lišit podle stádia produkce 

magazínu. V neposlední řadě, jen malá část nezávislých magazínů disponuje vlastním 

prostorem, kde by se redakce a přispěvatelé mohli scházet na pravidelné bázi. Proto se 

setkání odehrávají v bytech anebo po kavárnách, popř. ve virtuálním prostoru.  

2.5. Financování a distribuce nezávislých magazínů 

Otázkou, jak ufinancovat provoz časopisu, se nezabývají pouze tištěné nezávislé 

magazíny, ale i ty komerční. U nezávislých magazínů je situace o to složitější, protože 

velká část z nich odmítá zaběhlé ekonomické modely založené na novinové inzerci. 

Samozřejmě existují výjimky, jako je tomu v případě barcelonského vizuálního magazínu 

Rojo. Ten je otevřen inzerentům, kteří nicméně nikterak nezasahují do jejich redakčního 

obsahu. Dalším příkladem je australský lifestylový časopis Monster Children, který 

inzeruje skateboardy a surfy, což koresponduje s jeho obsahem. Ostatní nezávislé 

magazíny zcela odmítající reklamu získávají peníze kombinací neplacené práce nebo co-

creative labor a vysoké prodejní ceny magazínu. Někteří se snaží pokrýt náklady 

crowdfundingovými kampaněmi, státní podporou nebo pořádáním kulturních akcí, 

jejichž výtěžek jde na produkci příštího čísla (Le Masurier, 2012).  
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Zásadním rozdílem mezi komerčními a nezávislými magazíny je odkazování se na 

„konkurenci.“ U nezávislých magazínů je zcela běžné ve svém obsahu referovat o 

ostatních časopisech, jelikož k nim nepřistupují jako k potenciální hrozbě, ale spíše jako 

k dalšímu zajímavému pohledu na dané téma. Proto v minulosti vzniklo několik projektů, 

které měly za cíl vytvořit alternativní struktury distribuce a propagace, jež by se staly 

plnohodnotným zdrojem financování. Takovým projektem byl Mag.net – Electronical 

Cultural Publisher, vytvořený v roce 2002. Mag.net vznikl jako mezinárodní projekt, na 

jehož počátku stálo šestnáct časopisů z dvanácti zemí světa: Mute – Velká Británie, 

Neural – Itálie, De:Bug – Německo, Umělec – Česká republika, ¾ Revue - Slovensko, 

Balkon – Rumunsko … Snahou těchto magazínů bylo vytvořit společnou platformu 

založenou na principu kolektivního rozhodování, jež by nejen řídila jejich distribuci a 

propagaci, ale která by také umožňovala snadnou výměnu informací a znalostí. 

Kolektivní řízení  se bohužel neshledalo s úspěchem, jak popisuje Alessandro Ludovico, 

který byl se svým časopise Neural součástí platformy. „Členové sítě se vůči sobě 

navzájem mohou stát příliš kritickými, aniž by sami převzali odpovědnost za plnění 

nezbytných úkolů. A proto jsme selhali v několika oblastech. Nepodařilo se nám 

implementovat kolektivní předplatné, a to kvůli rozdílům ve frekvenci vydávání 

jednotlivých publikací a obecnému nedostatku koordinace. Zmeškali jsme důležité 

termíny pro podávání žádostí o financování. Nikdy jsme nezačali s kolektivním online 

obchodem, plánovaným softwarovým portálem pro zobrazování a prodej všech našich 

produktů, včetně softwaru pro automatickou správu výnosů z prodeje.“ (Ludovico, 2012, 

s. 144). I přes nesplněné cíle se stal Mag.net zajímavým pokusem snažícím se změnit do 

té doby zavedené ekonomické modely, a to z hlediska distribuce i, tak organizační 

struktury. O změnu distribučního systému se také pokusil projekt More is More, za nímž 

stál již zmiňovaný časopis Mute. Projekt se zaměřoval na distribuci nezávislých magazínů 

do místních londýnských prodejen, a to pomocí komunitní kurýrské služby. Plán byl 

takový, že kurýři zapojení do sítě More is More budou společně s objednaným zbožím 

rozvážet také magazíny, jež zaplní nevyužité místo. Jednalo se tedy o podpůrnou a 
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dobrovolnou distribuci, která svým způsobem „parazitovala“ na zavedené komerční síti 

(Ludovico, 2012). 

Další možností, jak dostat časopis ke čtenáři, jsou obchody specializující se na prodej 

časopisů, obchody galerií nebo magazínové festivaly. Síť obchodů se specializací na 

magazíny najdeme téměř v každém větším kreativním městě. V Evropě bychom našli 

nejhustší koncentraci těchto obchodů v Londýně a Berlíně. Tam se také nacházejí i ty 

nejvíc kultovní z nich: londýnský MagCulture a berlínské Do you read me!? nebo Rosa 

Wolf. Praha má také tento typ specializovaného obchodu s názvem PageFive, který je 

kromě knihkupectví současně také nakladatelstvím a komunitním místem sdružujícím 

časopiseckou komunitu. Sdružování příbuzných funkcí pod „jednou střechou“ je 

typickým znakem těchto obchodů. Rotterdamský PrintRoom nabízí službu umožňující 

tisk vlastní publikace na Risografu, digitálním vysokorychlostním tiskařskému systému, 

což může být vnímáno jako snaha obchodu o větší demokratizaci výrobních prostředků 

(PrintRoom, 2020). Časopisecká komunita a s ní spojené obchody se nenacházejí pouze 

v Evropě, ale také v USA (New York), Austrálii (Sydney) anebo v Japonsku (Tokio). Kromě 

specializovaných obchodů existují také online specializované distribuční sítě. Příkladem 

může být v Londýně sídlící distribuční síť Stack Magazine. Stack Magazine na svých 

webových stránkách poskytuje dvě možnosti distribuce. První je klasický e-shop, kde si 

vyberete magazín podle svého vkusu. Druhá cesta, která je svojí povahou určená pro 

fanoušky časopisů, je předplatné. To je měsíční a funguje na principu „překvapení“. 

Zákazník dopředu neví, jaké magazíny ze Stack Magazine dostane, což společnost 

propaguje jako „rozšiřování obzorů.“ (Stack Magazine, 2020). Spojení online marketingu 

a distribuce, společně se sociálními sítěmi, dopomohlo k rozvinutí nezávislého magazínu 

do podoby tzv. „global niche.“Za „global niche“ označuje Le Masurier typ magazínu 

neomezující se pouze na teritorium národního státu, ve kterém byl publikován, ale šířící 

se horizontálně přes státní hranice k ostatním čtenářům, což je umožněno jeho 

dvojjazyčností (Le Masurier, 2012).   



 

 

44 

 

3. Tisk v post-digitální době 

S příchodem digitality se zcela zásadním způsobem změnilo nejen vydávání, ale také 

fungování a distribuce tiskovin. Podoba tištěného magazínu, jak jej známe dnes, vznikla 

de facto právě díky digitalizaci, a to vytvořením desktop publishingu, jenž se rychle stal 

základním nástrojem pro jeho tvorbu. Dalším důležitým milníkem pro jeho formování se 

stalo masivní rozšíření internetu v devadesátých letech, které, společně s dalšími novými 

digitálními médii, plně nastartovalo trend nehmotnosti médií (Hroch, 2020).  

Samotná idea nehmotných médií je však mnohem starší. Ludovico vidí jako moment 

zlomu vynález elektřiny a její následný dopad na přenos informací a na následné 

prolomení limitů tištěných médií. Limitace tisku je dána její fyzickou podobou, tedy kolik 

textu je možné vměstnat na jednu stránku. V průběhu dvacátého století došlo k mnoha 

pokusům o elektrizaci tisku, nicméně přelomovým okamžikem se stal až nástup 

internetu a následná digitalizace (Ludovico, 2019). Otázkou nehmotných digitálních 

médií se zabýval Mark Deuze ve své knize Media Life: „Zdá se, že média postupně mizí 

z našeho dohledu, zatímco zároveň ovlivňují naše životy čím dál tím více, pokud jde o naši 

(skutečnou a vnímanou) kontrolu nad nimi a jejich kontrolu nad námi.“ (Deuze, 2012 cit. 

Hroch, 2020: 19). Mark Deuze není jediným, kdo se zabýval digitální nehmotností médií. 

Během posledních dvou dekád toto téma ovládlo oblast mediálních a komunikačních 

studií, což s rozšířením streamovacích platforem a digitální ekonomiky přispělo 

k opomíjení a postupnému zapomínání materiální struktury médií (Hroch, 2020). 

Nicméně nehmotnost digitálních médií, jak by se mohlo na první pohled zdát, 

neznamená jejich neexistenci ve fyzickém prostoru. Je to právě naopak.  Nejenže mají 

svoji pevnou, fyzickou podobu např. ve formě data center, ale současně za sebou 

zanechávají výraznou ekologickou stopu.  

Kontextem ekologie v rámci nehmotných digitálních médií se dlouhodobě zabývá 

finský akademik Jussi Parikka, jehož kniha Geologie Médií (2015) se stala uznávanou 

publikací zabývající se sociálními a environmentálními dopady nehmotných médií na 

společnost. Parikka poukazuje na nebezpečí, které se váže na všeobecně rozšířené 
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tvrzení o nefyzické podobě nehmotných digitálních médií. Opomíjení fyzičnosti má za 

následek nevšímavost široké veřejnosti vůči důležitým jevům doprovázejícím výrobu a 

uchovávání digitálních médií a jeho následné uchovávání. Mezi tyto jevy patří těžba 

drahých materiálů nebo kovů. Společně s (nad) produkcí nových mediálních technologií 

se ty staré a opotřebované vracejí zpět pod zem. Kromě ekologické zátěže, jakou je 

toxický odpad a vysoká energetická náročnost data center, se s tvorbou mediálních 

technologií pojí také masivní vykořisťování obyvatel globálního jihu (Parikka, 2015).  

I přes značný nástup nehmotných digitálních médií jsme mohli v uplynulých dvou 

dekádách spatřit rostoucí zájem o fyzická média, a to především na hudebním poli, kde 

se symbolem této retro mánie stal návrat vinylových desek a kazet (Hroch, 2020). Tisk je 

ovšem v tomto ohledu v trochu jiné situaci. Papír se nikdy nestal zastaralým, nicméně 

s příchodem nehmotných digitálních médií se otevřela otázka ohledně jejich budoucí 

funkce. Rozšířený pohled na tištěná média jako na média pokulhávající za aktuálním 

vývojem je dán optikou pokroku, tedy digitální rovná se vyspělejší. Toto prizma se 

v poslední dekádě začalo měnit, a to především díky nástupu nové generace, která již na 

digitálních médiích vyrůstala, a proto nevnímá rozdíl mezi fyzickou a virtuální realitou. 

Obě reality jsou rovnocennou součástí jejího života. Takovýto stav je popisován jako 

post-digitalita. „Post-digitalita je aktuální stav, ve kterém již nerozlišujeme, co je digitální 

a co ne. Je to kompletní integrace našich životů a práce. Avšak nejdůležitější je, že 

nezpochybňujeme digitální modus operandi.“ (Ludovico, 2019). Termínem post-digitalita 

a post-digitální věk se taktéž zabýval teoretik umění a vizuální kultury Florian Cramer. 

Ten tvrdí, že „objektivní skutečností je, že věk, ve kterém se nyní nacházíme, není post-

digitálním věkem z hlediska technologického rozvoje – bez konce trendu k další 

digitalizaci a informatizaci – ani z historicko-filozofického hlediska.“ (Cramer, 2014: 13). 

Cramer nevnímá předponu „post“ v termínu post-digitální ve smyslu lineárního 

progresu, tedy období přicházejícím po období digitality. V tomto případě je předpona 

brána spíše jako jemnější kulturní posuny  a probíhající mutace.  Pro lepší pochopení 

ilustruje Cramer termín post-digitální na termínu post-koloniální (Cramer, 2014). 

„Postkolonialismus v žádném případě neznamená konec kolonialismu, ale spíše jeho 
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mutaci do nové  mocenské struktury, méně zřejmé, ale neméně všudypřítomné, která má 

hluboký a trvalý dopad na jazyky a kultury a nejvýrazněji i nadále řídí geopolitiku a 

globální výrobní řetězec.“ (Cramer, 2014: 13).  

Post-digitální doba s sebou přináší rovnocennou koexistenci nehmotných a 

hmotných médií. Digitální média nejsou nadřazená, stejně tak jako papír není zastaralý. 

Nicméně otázkou zůstává, jaká je dnešní role tisku, konkrétně nezávislého magazínu. 

Ludovico vidí odpověď v materiálnu a hmatatelnosti časopisu, tedy v oblasti, kterou 

aktuální mediální technologie nedovedou poskytnout. „Čím víc jsme digitálním a 

nestálým obsahem na obrazovce, tím víc se hmatatelnost stává živým a příjemným 

zážitkem – a něčím, co znovu fyzicky spojuje jednotlivce jako jakési dočasné neurální 

spojení.“ (Ludovico, 2012: 117). Budoucnost tisku podle Ludovica neleží v tradičních 

odvětvích, jakým je výroba a distribuce denního tisku (informace rychle zastarají), ale ve 

využití hmatatelnosti a materiálnosti papíru. Dobrým příkladem jsou právě nezávislé 

tištěné magazíny, které jsou díky svému kvalitnímu zpracování prezentovány spíše jako 

sběratelské kousky, než jako nositelé ojedinělých informací (Ludovico, 2012).  

4. Metodologie 
V následující kapitole představím metodu, kterou jsem zvolil a následně použil při 

výzkumu a interpretaci dat. 

 Výzkum je založen na sedmi polostrukturovaných rozhovorech, které jsem během 

uplynulého roku vedl se šesti šéfredaktory a jedním uměleckým ředitelem 

středoevropských tištěných nezávislých magazínů. Šest rozhovorů probíhalo pomocí 

video hovorů a pouze jeden jediný, rozhovor s Richardem Bakešem, tváří v tvář. Video 

rozhovory jsem zvolil primárně kvůli geografické vzdálenosti respondentů. Současně mi 

video rozhovory poskytly možnost navázat s respondenty vizuální kontakt. Ten byl pro 

mě stěžejním ve snaze snížit rozdíly mezi rozhovory vedenými ve fyzickém a online 

prostředí. Otázky rozhovorů jsem přizpůsoboval podle specifik jednotlivých magazínů, 

ale tematické okruhy byly ve všech vedených rozhovorech stejné. Konkrétně se jednalo 
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o motivaci vydávat tištěný nezávislý magazín, financování a distribuci, propojení obsahu 

magazínu s jinými platformami, redakční filozofii a o plánech do budoucna.  

I přes moji snahu co nejvíce minimalizovat rozdíly mezi jednotlivými rozhovory se 

objevily dva faktory, které měly vliv na odpovědi respondentů. První faktor se týkal řeči, 

v které byly rozhovory vedené. Pět rozhovorů bylo vedeno v angličtině a dva v češtině 

(rozhovor s Martinem Jenčou byl z mé strany veden v češtině a respondent odpovídal 

slovensky). Aspekt angličtiny který, až na Daniela Melfiho, nebyla rodným jazykem 

nikoho z respondentů částečně ovlivnil odpovědi respondentů, a to z hlediska košatosti 

vyjadřování.  Nicméně  všichni respondenti ovládali angličtinu alespoň na komunikační 

úrovni, a tudíž kladeným otázkám rozuměli. Druhým faktorem, který ovlivnil odpovědi 

byly dopředu zaslané otázky těm respondentům, kteří si o ně v emailové komunikaci 

zažádali. Jmenovitě se jednalo o Daniela Melfi (20 Seconds Magazine), Aron Lodi (Utca 

& Karrier) a Marianu Berezovskou (Borshch Magazine). Při bližší analýze rozhovorů jsem 

dospěl k názoru, že faktor dřívějšího zaslání ve všech třech případech ovlivnil odpovědi 

respondentů, a to z hlediska jejich připravenosti. Nicméně nejednalo se nikterak výrazné 

rozdíly, a proto bylo možné všechny rozhovory analyzovat společně. 

Data získaná rozhovory jsem interpretoval pomocí kvalitativní metody zakotvené 

teorie. Ta podle Hytycha s Řiháčkem usiluje o vytvoření teorie na základě 

konceptualizace dat obsažených v rozhovorech (Hytych, Řiháček, 2013). Cílem metody  

zakotvené teorie je vytvoření teorie a to pomocí  analýzy textů z nichž díky diskurzivním 

vzorcům lze vysledovat významy podílející se na konstrukci sociální reality (Strauss, 

Corbinová, 1999). Výzkumné otázky, na které jsem pomocí této metody odpovídal zní: 

1) Jaká je motivace šéfredaktorů nebo uměleckých ředitelů tvořit ve Střední Evropě 

tištěný nezávislý magazín  a 2) Jakým způsobem jsou tyto magazíny ovlivněny post-

digitálními trendy? 

Při aplikování zakotvené teorie jsem posupoval podle několikanásobného a několika 

úrovňového kódování dle Strausse a Corbinové (1999). Postupoval jsem takto: otevřené 

kódování, poté axiální kódování a jako poslední kódování selektivní. Během otevřeného 
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kódování jsem si několikrát pročetl text a současně jsem pojmenovával a porovnával 

jevy. Díky porovnávání docházelo k redukci pojmenovaných jevů, což mi ulehčilo 

následnou její konceptualizaci.  

Při axiálním kódování jsem hledal vztahy mezi jednotlivými kategoriemi. Axiální 

kódování je sice rozdílným analytickým postupem než otevřeného kódování, nicméně 

během analýzy jsme se neustále pohyboval mezi oběma typy kódování, čímž jsem 

nacházel stále nové kategorie a současně se  jasněji objevovali jejich vzájemné vztahy. 

Dělal jsem tak na základě paradigmatického modelu, který v zakotvené teorii „spojuje 

subkategorie s kategoriemi do souboru vztahů určujícího příčinné podmínky, jev, 

intervenující podmínky, strategie jednání a interakce a následky.“ (Strauss, Corbinová, 

1999 s. 72). Během pojmenováváním kategorií jsem se snažil co nejlépe vystihnout 

podstatu kategorie. Toho jsem docílil vlastním pojmenování anebo tzv. „in vivo“ kódy, 

tedy chytlavými slovy použitými přímo samotnými respondenty (Strauss, Corbinová, 

1999). Dále jsem zaznamenával dimenzionální umístění kategorií vůči sobě navzájem. 

Pro lepší pochopení vztahů mezi jednotlivými kategoriemi jsem v průběhu kódování 

tvořil tzv. myšlenkovou mapu. Tu jsem přenášel do schématu, které uvádím v následující 

páté kapitole. Ještě předtím, než jsem přešel k třetímu, selektivnímu kódování jsem se 

ujistil, že došlo k teoretické nasycenosti. Teoretická nasycenost nastává tehdy, když 1) 

se již neobjevují žádné nové nebo významné údaje vztahující se ke kategorii 2) dokud 

není kategorie hutně propracovaná 3) dokud nejsou vztahy mezi kategoriemi dobře 

ustanoveny a ověřeny (Strauss, Corbinová, 1999 s. 140). 

Během selektivním kódování jsem s pomocí vytvořeného schématu sestavil kostru 

příběhu a zvolil si centrální kategorii. V mém výzkumu jsem ji pojmenoval „motivace 

vydávat magazín.“ Následně jsme kategorie vzájemně vztahoval na dimenzionální úrovni 

(Strauss, Corbinová, 1999 s. 87).  

Důležitým faktorem zakotvené teorie je badatelova teoretická citlivost. Ta poukazuje 

na osobní vlastnost badatele rozlišovat jemné detaily ve významu údajů. Teoretická 

citlivost se získává pomocí literatury, profesních zkušeností a osobních zkušeností 
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(Strauss, Corbinová, 1999 s. 28). V mém případě se teoretické citlivosti dosáhlo studiem 

odborné literatury a vlastním dlouhodobým zájmem o nezávislé tištěné magazíny. 

5. Empirická část 

5.1.  Předchozí výzkum  
Z hlediska akademického výzkumu není nezávislý tištěný magazín dostatečně 

prozkoumaným tématem. Po prvotním hledání prostřednictvím Digitálního depozitáře 

Univerzity Karlovy, Centrálního katalogu Univerzity Karlovy a webu Thesis.cz jsem 

nenašel žádnou práci specificky se zabývající tímto tématem.  Nicméně existují práce, 

které zkoumají témata příbuzná např. diplomová práce Samizdat v informační době: Jak 

ovlivnil Web 2.0. kulturu fanzinů od Mgr. Miloše Hrocha nebo diplomová práce autorky 

Mgr. Mahuleny Kopecké s názvem Proměny feministického zinu Bloody Mary 

s příchodem internetu. Při následovném hledání pomocí webů UK A-Ž a Google Scholar 

jsem objevil akademickou práci s názvem Why print now? An intimate study of Australia 

small-scale, independent magazine od autorů Kira Carlin a Bonita Mason. Tato studie 

využívá kvalitativní metodiku výzkumu v kombinaci s polostrukturovanými rozhovory, 

skrze níž zkoumá hodnoty, motivace a původ tří australských vydavatelů nezávislých 

magazínů. Studie byla publikována v odborném časopise Australian Journalism Review 

v roce 2017 a stala se jedním z  primárních zdrojů mé diplomové práce (Carlin, Mason, 

2017).  

Studie se stala podkladem pro moji diplomovou práci především v oblasti post – 

digitality. Autoři sice ani jednou nepoužili termín post-digitalita, nicméně její principy 

popisují v kapitole Indie interactions with the Web. Kapitola nastiňuje vliv webu na 

současné vydávání časopisů, a to z hlediska interakce s publikem a financování. 

Zásadním přínosem této kapitoly a potažmo celého výzkumu pro mou práci je aspekt 

distribuce zkoumaných australských magazínů: „Online prostor poskytl nezávislým 

vydavatelům svobodu růstu bez geografických omezení.“ (Le Masurier, 2012 cit. Carlin, 

Mason, 2017 s. 203). Šíření bez geografického omezení je pro nezávislé magazíny 

charakteristickým rysem, který v práci zmiňuji pod termínem „global niche“. Tento 

termín byl pro můj výzkum důležitý především během otevřeného, axiálního a 
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selektivního kódování. Dopomohl mi odhalit nejen jevy spojené s distribucí 

středoevropských nezávislých magazínů, ale také dokázal částečně zodpovědět otázku 

proč vydavatelé časopisů vydávají svůj časopis bilingvní anebo pouze v angličtině.  

5.2. Představení vzorku 
Jako reprezentativní vzorek jsem si zvolil sedm nezávislých magazínů ze střední 

Evropy. Vzorek oproti tezím došel změnám, a to v těchto případech: 1) Český queer 

časopis KINK jsem odstranil ze vzorku, a to z důvodu přerušení jeho činnosti, která mi 

byla potvrzena editorkou časopisu vystupující pod přezdívkou Anna Wim. Tímto KINK 

porušil podmínku pro výběr vzorku, která se týkala aktivnosti z hlediska vydávání. 2) Ze 

vzorku vypadl také rakouský magazín Spike Art Magazine a to z důvodu neúspěšného 

kontaktování jak šéfredaktora Rita Vitorelli, tak senior editora Colina Langa a 

uměleckého ředitele Mirko Borsche. 3) Do zkoumaného vzorku jsem přidal tři nové 

magazíny. V případě Rajonu se jednalo o nahrazení výpadku časopisu KINK, kterým 

reprezentoval české nezávislé magazíny. Časopis Utca & Karrier byl doplněn z důvodu 

rozšíření vzorku o Maďarsko. Německý 20 Seconds Magazine jsem dodal za účelem 

obohatit vzorek o časopis, který svoji činnost teprve před rokem, tedy v roce 2019. 

Všechny zpovídané časopisy odpovídají definici nezávislého magazínu od Le Masurier: 

„Nezávislé magazíny jsou vytvářeny a vlastněny vydavateli, zabírají prostor malého 

kreativního komerčního vydávání mezi DIY ziny a mainstreamovými konzumně 

zaměřenými niche magazíny … Jsou vytvořené k prodeji, občas dokážou vydělat peníze a 

z několika se nakonec vyvinou komerčně úspěšné podniky, ale zdá se, že zisk není 

původním nebo primárním cílem.“ (Le Masurier, 2012 s. 384). Vzorek jsem nadále 

sestavoval podle následujících kritérií, které jsem si zvolil na základě dosavadních 

znalostí a mé osobní zainteresovanosti v nezávislých magazínech. Konkrétně se jednalo 

o podmínku existence magazínu v tištěné podobě, původ z regionu střední Evropy3, 

aktivní vydávání, publikování časopisu v bilingvní verzi (většinou národní jazyk + 

angličtina) anebo pouze v anglické verzi a tematická rozmanitost. Podmínka tematické 

 
3 Pro vymezení regionu střední Evropy jsem převzal definici z Collins Dictionary, která označuje střední 
Evropu jako „území mezi východní a západní Evropou skládající se z Rakouska, České republiky, Německa, 
Maďarska, Lichtenštejnska, Polska, Slovenska, Slovinska a Švýcarska.“ (Collins Dictionary, 2020) 
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rozmanitosti vnáší do výzkumu heterogennost, která je pro nezávislé magazíny tak 

typická. Jak jsem již zmiňoval v přechozích kapitolách, nezávislé časopisy nejsou 

homogenním útvarem. Naopak se jedná škálu různě tematicky zaměřených časopisů 

pohybujících se na ose zin – komerční magazín.   

 

Richard Bakeš – Rajon 

Časopis Rajon vydávaný deset let Richardem Bakešem pochází z Prahy, konkrétně 

z Prahy 7 a tematicky se zaměřuje na aktuální tendence v umělecké tvorbě. Rajon je 

navázán na další Bakešův projekt, kterým je  pražská galerie Berlínskej model, což časopis 

reflektuje i ve svém obsahu. Současně s tím slouží Berlínskej model také jako jedno 

z distribučních magazínu. Náklad se podle respondenta pohybuje mezi 500–1000 kusy a 

je vydáván, jak respondent dále uvádí, na levném papíře ve formátu A3. Samotné jméno 

časopisu je odvozeno od původního Bakešova záměru vytvořit časopis, který by pod 

sebou sdružoval klastr galerií Prahy 7.  Od počátečního záměru bylo po čase opuštěno, a 

to i kvůli uzavření části galerií, nicméně jméno odkazující na určitou lokálnost magazínu 

zůstalo. Doposud bylo vydáno šest čísel časopisu a Bakeš je jediným stálým členem 

redakce. 

Martin Jenča – Backstage Talks 

 Martin Jenča je vydavatelem slovenského časopisu Backstage Talks a současně 

s tím také zakladatelem studia Milk, které organizuje bratislavskou designovou 

konferenci By Design Conference. Obsah Backstage Talks vychází z By Design Conference 

a to díky rozhovorům s účastníky konference, kterou jsou, jak název napovídá, vedeny 

v zákulisí anebo „v barech po nocích.“4 Podle slov respondenta se časopis tematicky 

zaměřuje na propojování umělecké scény s komerční a byznysovou sférou. Backstage 

Talks má roční periodicitu a doposud vyšel pětkrát (2014–2019), s tím, že k publikování 

letošního čísla nedojde, a to díky zrušení By Design Conference a to z důvodu pandemie 

 
4 Informace pochází z video rozhovoru  s Martinem Jenčou uskutečněný 24.6. 2020 
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viru Covid-19. Backstage Talks má formát A4 a vychází v nákladu 2000 kusů. Jedinou 

výjimkou bylo třetí číslo, které vyšlo v nákladu 5000 kusů. Kromě Jenči, který působí 

v časopisu jako šéfredaktor, je součástí stálé redakce také Zuzana Kvatková na pozici 

exekutivního editora a také designer, jehož jméno respondent neuvedl.  Backstage Talks 

je současně nezávislým časopisem, který má ze zkoumaného vzorku na ose zin – 

komerční magazín nejblíže ke komerčním časopisům.  

Aron Lodi – Utca & Karrier 

Utca & Karrier se podle Aroni Lodi, uměleckého ředitele magazínu, tematicky 

zaměřuje kromě umění, kultury, hudby také na politickou situaci Maďarska a střední 

Evropy, a to z důvodu zásadních změn, kterými tento region „v poslední době prošel.“5 

Kromě Arona Lodi je  součástí stálé redakce Mark Tremmel, šéfredaktor a dále editoři 

Endre Cserna a Daniel Kiszler. Časopis, sídlící v Budapešti, je vydávaný od roku 2018 a 

doposud vyšlo pět čísel, každé v nákladu padesáti kusů. Formát časopisu je 34x24cm, 

dříve to byla klasická A4. Poslední páté vydání mělo 120 stránek, což se výrazně liší oproti 

čtvrtému číslu, které mělo o polovinu stránek míň.  

Maria Berezovska – Borshch Magazine 

Berlínský časopis Borshch Magazine vychází od roku 2017 a doposavad vyšlo šest 

čísel s půlroční periodicitou. Šéfredaktorkou magazínu je Maria Berezovska a uměleckým 

ředitelem stojícím za kompletní vizuál časopisu je Tiago Biscaia. Borshch Magazine je 

zaměřený převážně na elektronickou hudební scénu. Formát časopisu během své 

existence prošel změnou, a to konkrétně od třetího číslo, kde se výrazně zvětšila jeho 

velikost. Náklad časopisu respondentka neuvedla.  

Daniel Melfi – 20 Seconds Magazine 

Dalším berlínským časopisem, který jsem zahrnul do svého vzoru je 20 Seconds 

Magazine vydávaný Danielem Melfim. Jedná se o služebně nejmladší magazín. Existuje 

teprve rok a půl a za toto období byly vydány dvě čísla. Společně s Melfim je dalším 

 
5 Informace vychází z video rozhovoru  s Aronem Lodi uskutečněný 29. 6. 2020 
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stálým členkám redakce umělecký ředitel a grafik Matthew Liegghio. Specifikem 20 

Seconds Magazine oproti ostatním magazínu je jeho míra decentralizace kreativního 

procesu. Melfi sídlí v Berlíně, kdežto Liegghio v Torontu. To se odráží na kreativním 

procesu, a především na vzájemné komunikaci obou autorů, jež se uskutečňuje téměř 

výhradně prostřednictvím video rozhovorů a platforem na sdílení obsahu. Magazín se 

tematicky zaměřuje na kulturu. Časopis je vydáván v nákladu 1000 kusů.  

Kai von Rabenau – Mono.kultur 

 Mono. kultur je společně s časopisem DIK Fagazine nejdéle vydávaným 

nezávislým magazínem z mého zkoumaného vzorku. Časopis je vydávaný od roku 2005 

a za dobu existence bylo vydáno 48 čísel. Mono.kultur je specifický nejen  neobvyklým 

formátem A5, ale také  samotným konceptem časopisu. Každé číslo je věnováno pouze 

jednomu hloubkovému rozhovoru. Mým respondentem a současně vydavatelem 

časopisu je Kai von Rabenau, jenž je současně jediným stálým členem redakce. Ten je 

„hnací silou“6 magazínu už od jeho založení. Magazín sídlí v Berlíně a vychází  dvakrát 

ročně s lehce nepravidelnou periodicitou.  

Karol Radziszewski – DIK Fagazine 

DIK Fagazine vydávaný umělcem Karolem Radziszewskim je polským queer 

magazínem existujícím od roku 2005.  Časopis s nepravidelnou periodicitou se zaměřuje 

na témata spojená s LGBTQ+ komunitou střední a východní Evropy. DIK Fagazine začínal 

jako osobní projekt Radziszewkeho, skrze nějž provedl svůj profesionální coming out. 

Avšak u toho časopis neskončil a v následujících letech se zaměřoval na jednotlivé státy 

bývalého socialistického bloku. K dnešnímu dni vyšlo na dvanáct čísel s nákladem 500 

kusů7. Karol Radziszewski je jediným stálým členem redakce.  

 
6 Informace pochází z video rozhovoru s Kai von Rabenau uskutečněný 7. 7 2020 
7 První čísla, vydavatel blíže nespecifikoval, o jaká čísla se jednala, byl DIK Fagazin vydáván v nákladu 
1000 kusů.  
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5.3. Motivace vydávat magazín 

Motivace začít s vlastním časopisem se ve výzkumu stala ústředním jevem, který se 

objevoval ve všech pořízených rozhovorech. Četnost výskytu jevu byla ovlivněna mnou 

kladenými otázkami, pomocí nichž jsem se snažil zodpovědět první výzkumnou otázku, 

která zní: „Jaká je motivace šéfredaktorů nebo uměleckých ředitelů tvořit ve Střední 

Evropě nezávislý tištěný magazín?“ Společně s ní jsem se pokoušel zjistit odpověď i na 

druhou výzkumnou otázku, která se zaměřuje na post-digitální trendy ve zkoumaných 

magazínech. Pro lepší orientaci v analýze přikládám mapu kódů, která nese označení 

Schéma č. 1. V mapě kódů můžeme vysledovat rozdělení na dvě hlavní větve, které jsou 

rozlišené podle druhu impulzu, jenž stál za motivací vydávat časopis. Jmenovitě se jedná 

o externí a interní impulz. Z těchto větví se kódy dále řetězí a dochází mezi nimi 

k navazování vztahů, jež jsem graficky znázornil a následně popsal v předložené analýze.  
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Schéma č.1 

 

5.4.  Papír 
Papír jako médium se po motivaci vydávat magazín stal tím nejvíce rezonujícím 

tématem. Důležitost tisku byla zmíněna všemi respondenty, a proto jsem tuto kategorii 

umístil ještě před hlavním rozvětvením, a to i přesto, že by se papír dal považovat za 

externí impulz. Nadšení pro materiálnost magazínů stojí v případě Kai von Rabenau, 

autora časopisu Mono. kultur za vůbec prvotním impulzem vydávat svůj vlastní časopis: 

„Nebyl v tom žádný úmysl8. Chtěli jsme jenom udělat dobrý magazín. Byl jsem zapálený 

do tištěných magazínů už dlouhou řadu let. Když mi bylo čtrnáct, začal jsme odebírat 

americké časopisy. Prostě jsem měl tu myšlenku zastrčenou někde hluboko v mé mysli.“9 

Materiálnost magazínu je úzce spojena se subkategorií, kterou jsem v mapě kódů 

pojmenoval jako „Hodnota a nadčasovost.“  

Pojetí hodnoty papíru se u jednotlivých respondentů liší, ale jako důležitou ji uvedla 

většina z nich (6 ze 7). Dva respondenty – von Rabenau a umělecký ředitel časopisu Utca 

& Karrier Aron Lodi, vidí hodnotu papíru především z osobního hlediska: „Možná je to 

generační věc, možná je to osobní věc.  Já osobně si ve svém volném čase nedokážu užít 

čtení textů z obrazovky. Také si myslím, že papír je lepším formátem pro čtení než mobilní 

telefon, nebo obrazovka počítače. Obrazovka ve mně také budí pocit lhostejnosti. Vážně 

nemám rád čtení dlouhých článků online. S magazínem si to můžu užít a nikam 

nepospíchám. Ze čtení se tak stane jakýsi druh potěšení.“10 Z von Rabenauovy výpovědi 

lze dobře vyčíst onen osobní, až intimní moment, který nastává během fyzického 

kontaktu s magazínem. Smyslovost tištěného média je důležitou vlastností, kterou 

zmiňuje i Lodi. Podle Lodiho je tištěný magazín na jednu stranu zastaralé médium, ale na 

druhou je zábava dělat něco staromódního, co navíc můžete „cítit v rukách.“ 11 Výpovědi 

Lodiho a von Rabenaua tak potvrzují Ludovicův výrok ze třetí kapitoly. Zde uvádí přímou 

 
8 Odpovídá na otázku: „Jaké byly vaše počáteční úmysly vydávat Mono. kultur?“ 
9 Citace pochází z video rozhovoru s Kai von Rabenau ze 7. 7 2020  
10  Taktéž.  
11 Citace pochází z video rozhovoru s Aronem Lodim z 29.6. 2020 
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úměru mezi vzrůstající digitalitou a příjemným zážitkem z hmatatelného média: „Čím víc 

jsme zahrnováni digitálním a nestálým obsahem na obrazovce, tím víc se hmatatelnost 

stává živým a příjemným zážitkem – a něčím, co znovu fyzicky spojuje jednotlivce jako 

jakési dočasné neurální spojení.“ (Ludovico, 2012, s. 117). 

Dále hodnotu tisku spojovali respondenti především s jeho nadčasovostí. 

„Uvědomujeme si, že tištěný magazín není zrovna tím nejudržitelnějším a ani 

nejziskovějším médiem. My to víme a chápeme, ale současně je to zajímavá výzva 

vytvořit něco, co je nadčasové.“12 Říká ve své výpovědi Mariana Berezovska, 

šéfredaktorka Borshch Magazine. Podobně se o nadčasovosti papíru vyjadřují také 

Martin Jenča, šéfredaktor Backstage Talks a Daniel Melfi, šéfredaktor 20 Seconds 

Magazine. Melfi zároveň dodává, že kromě tištěného magazínu provozuje také hudební 

vydavatelství se specializací na vinylové desky „Sbírám desky, sbírám i tištěné magazíny. 

Jsem velkým zastáncem hmatatelných médií.“13 Sběratelství je současně prvním jevem 

doprovázející post-digitální trendy, které ve výzkumu představuji. Definice post-digitality 

podle Ludovica (2012) zní: „Post-digitalita je aktuální stav, ve kterém již nerozlišujeme, 

co je digitální a co ne. Je to kompletní integrace našich životů a práce. Avšak nejdůležitější 

je, že nezpochybňujeme digitální modus operandi.“ Sběratelství nezávislých tištěných 

magazínů podle definice není post-digitálním trendem, avšak jedná se o jev, který ho 

doprovází. Post-digitalita staví hmotná a nehmotná média na stejnou úroveň, což 

vyvolává otázku, jaká je budoucnost tištěného média. Ludovico ji vidí právě 

v hmatatelnosti a v přetvoření tisku, v našem případě magazínu, z média, které je 

nositelem informací na dražší, sběratelské kousky.  

5.4.1. Propojení s webem  
Post-digitální trendy, které jsou součástí mé druhé výzkumné otázky, se objevily u 

všech respondentů. Nutno však podotknout, že mezi zpovídanými autory panovaly 

výrazné rozdíly v úrovni zapojení digitální platformy nebo média do jejich tištěného 

magazínu. Proto jsem tuto subkategorii rozdělil do dvou dimenzí: malá míra zapojení a 

 
12 Citace pochází z video rozhovoru s Marianou Berezovskou z 1.7. 2020 
13 Citace pochází video rozhovoru s Danielem Melfi z 22.10 2020 



 

 

57 

 

velká míra zapojení. Nejdříve představím dimenzi malé míry zapojení, protože ta se 

vyskytla pouze u dvou respondentů. Jedním z nich byl von Rabenau. Na otázku: 

„Využíváte některé jiné platformy na šíření obsahu?“ odpověděl se smíchem: „Ne, ne, 

kdepak. Rádi bychom, ale bohužel žádnou platformu nevyužíváme. Dřív jsme ve 

spolupráci s jedním hudebním vydavatelstvím vytvořili aplikaci, kterou jsme zveřejnili 

společně s novým číslem Mono. kultur. Bylo to hezké, ale je to příliš práce a my všichni 

(pozn. redakční skupina)14 máme stálá zaměstnání. Proto máme velmi omezený čas, 

který můžeme časopisu věnovat.“15 Ze zpovědi von Rabenaua vyplývá, že zapojování 

post-digitálních aspektů do tvorby magazínu může být časově náročné. Z mého studia 

vzorků sice vím, že Mono. kultur má svůj vlastní instagramový účet a web, nicméně sám 

autor von Rabenau tyto dvě platformy v rozhovoru nezmínil. Stejné platformy využívá 

také časopis DIK Fagazine, jehož autorem je polský umělec Karol Radziszewski. Avšak ani 

Radziszewski během video rozhovoru platformy nezmínil.  

Druhá dimenze popisuje velkou míru zapojení post-digitálních aspektů do tvorby 

časopisu. Do této dimenze jsem zařadil pět ze sedmi respondentů. Nejčastěji 

respondenti uváděli jako post-digitální aspekt existenci svého webu. Přes něj sdílí 

náhledy nových čísel magazínů anebo, jako tomu bylo v případě Utca & Karrier, dokonce 

celý zdigitalizovaný časopis. „My příliš nepoužíváme Facebook, protože tu platformu 

nemáme příliš v lásce. Ale máme web, který se snažíme co možná nejčastěji aktualizovat. 

Vkládáme na něj články a také celá zdigitalizovaná čísla. Řekl bych, že web je tou naší 

hlavní digitální platformou.“16 Další platformou, která se v analýze vyskytovala víckrát 

než jednou, byl Soundcloud, který v rozhovorech uvedli dva respondenti – Mariana 

Berezovska a Daniel Melfi. Používání platformy Soundcloud právě těmito dvěma 

magazíny koresponduje s jejich tematickým zaměřením. Berezovské Borshch Magazine 

se zabývá výhradně tématy spojenými s hudební elektronickou scénou: „Máme 

Soundcloud. Na něm máme sérii hudebních mixů, které já osobně miluji. Z naší strany 

 
14 Kai von Rabenau v rozhovoru uvedl, že nemají stálou redakci, ale redakční skupinu. Více rozebírám 
v subkategorii Hierarchie.  
15 Citace pochází z video rozhovoru s Kai von Rabenau ze 7. 7 2020 
16 Citace pochází z video rozhovoru s Aronem Lodim z 29.6. 2020 
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jsou vždy velmi dobře kurátorsky připravené. Vždy je za nimi nějaký příběh.“ 17 Melfi 

stejně jako Berezovská využívá Soundcloud ke zveřejňování hudebních mixů. V Melfiho 

případě existuje na zadní straně časopisu čárový kód, který dokáže čtenáře odkázat 

přímo ke konkrétnímu mixu. „Máme tam malý čárový kód, který vás vezme na 

Soundcloud, kde máme náš soundcloudový účet. Tohle je podle mě ten moment, 

ve kterém dochází k překonávání mezery mezi internetem a stránkou. Je to sice stále jen 

tištěná stránka, ale bez technologie s ní nelze nic dělat. Ale pokud máte přístup 

k internetu, tak můžete využít i jiné dimenze, které vám samotný tištěný magazín 

nedokáže poskytnout.“18 

5.4.2.  Design jako obsah 

„Třeba Kubát to přejel tak, že vzal celý časopis a zakreslil do něj poznámky jako 

od šéfredaktora např., tady by měla být reklama´, nebo, moc vyzývavá fotka, vyměnit za 

reklamu. ´ Kubát se tím, bez našeho vědomí, stal vlastně šéfredaktorem, i když žádným 

nebyl. Tohle byl vlastně první zásah, který jsme v časopise měli. Pak tam něco dělal třeba 

Šrámek. Pak tam byla The Rodina. Ty přejeli celý číslo takovou 3D vlnou.“ 19 odpovídá 

Richard Bakeš, šéfredaktor časopisu Rajon, na otázku, jak vznikl  grafický design jeho 

magazínu. Design hraje v nezávislých tištěných magazínech ústřední roli. Název 

subkapitoly byl pojmenován podle Bennekoma (2007), který  zdůrazňuje vedle editora, 

také roli uměleckého ředitele: „V nezávislých magazínech je grafický design stejně 

důležitý jako psaný obsah, umělecké směřování magazínu je stejně důležité jako editace. 

Synergií mezi nimi je kreativní spolupráce. Umění pouze neilustruje redakční obsah.  

Design je sám o sobě obsahem.“ (Bennekom, 2007, s.  117).    

Důležitost grafického designu potvrdili také všichni respondenti. Současně s tím 

čtyři ze sedmi uvedli, že se jejich design neustále proměňuje. „Obměna přichází každý 

rok. To znamená, že se k tomu snažíme přistupovat evolučně. To, co je pro nás 

charakteristické se snažíme zachovat a současně s tím se snažíme část věcí vylepšit. Je to 

 
17 Citace pochází z video rozhovoru s Marianou Berezovskou z 1.7. 2020 
18 Citace pochází z video rozhovoru s Danielem Melfi z 22. 10 2020 
19 Citace pohází z ústního rozhovoru s Richardem Bakešem z 25.6. 2020 
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spíš evoluce, než re-design.“20 říká Martin Jenča. Za kladením velkého důrazu na design 

vidí Le Masurier (2012) snahu autorů nezávislých magazínů tvořit médium s delší 

trvanlivostí, které by se stalo sběratelským artiklem.  

5.5.  Politická situace 

Vliv politické situace na motivaci vydávat nezávislý magazín se ve výzkumu projevil 

jako velmi silný externí impulz, a to i navzdory malé četnosti výskytu. Tento jev se objevil 

pouze u  Karola Radziszewskeho a Arona Lodiho. Oba respondenti uvedli politickou 

situaci v jejich zemi (Radziszewski je z Polska a Lodi z Maďarska), jako jeden z hlavních 

důvodů, proč se rozhodli začít vydávat svůj vlastní magazín. V případě Lodiho se jednalo 

o motivaci vytvořit nezávislé médium, které by se stalo místem pro svobodné 

vyjadřování: „Zamýšleli jsme založit magazín, který by reprezentoval naše myšlenky a 

ideje. Maďarsko je nyní svým způsobem autoritářský a fašistický režim. Ten má velmi 

škodlivý dopad především na kulturu a média. Podle mého názoru jsou média silnou 

politickou zbraní. Proto jsme se rozhodli použít tuto zbraň v náš prospěch a vybudovat 

vlastní komunitu. Takže tohle stálo za naším záměrem vytvořit magazín.“21 Výpověď 

v sobě obsahuje kromě ovlivnění politikou také další dva jevy pojmenované ve výzkumu 

jako Vlastní prostor a Komunita. Tyto dvě kategorie jsou velmi úzce navázané na jev 

politické situace, což graficky znázorňuji ve Schématu č.1.  

I přesto, že Radziszewského motivace vydávat magazín vychází z politické situace 

v jeho domovském státě, tak oproti Lodimu má tento jev současně velmi silný interní 

impulz. Radziszewski prostřednictvím prvního vydání časopisu DIK Fagazine udělal svůj 

veřejný coming out: „Vždycky jsem chtěl dělat svůj vlastní nezávislý magazín. V té době 

jsem ale také plánoval udělat svůj veřejný coming out, takže jsem se rozhodl, že to 

skloubím do jednoho. V té době bylo mnoho politického tlaku ze strany naší konzervativní 

vlády.22 Jeden z jejich poslanců navrhl zákon, aby gayové nemohli být učiteli. Proto jsem 

 
20 Citace pochází z video rozhovoru s Martinem Jenčou z 24.6. 2020 
21 Citace pochází z video rozhovoru s Aronem Lodim z 29.6. 2020 
22 Jednalo se o první vládu polské strany Pis v letech 2005–2007  
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se rozhodl začít vydávat magazín, který je otevřeně gay.“23 Radziszewského rozhodnutí 

vydávat DIK Fagazine bylo odpovědí na externí politický tlak ze strany vlády. Za tímto 

rozhodnutím stála motivace vytvořit vlastní prostor, ve kterém by autor nejen mohl 

vyjádřit svoji sexualitu, ale také svobodně psát o queer kultuře. U Radziszewskeho lze 

také najít jako u jediného respondenta jev vzdoru, a to konkrétně vůči konzervativním 

hodnotám: „Všechno je politika. Nyní jsemi já víc osobně zainteresovaný v politice a 

aktivismu. Ale v době vydání prvního čísla šlo spíše o sexuální vzpouru v umění.“24 

Radziszewskeho vzpoura vůči společenským normám evokuje queercore zinovou 

tvorbu, a to konkrétně J.D.s vydávaný Bruce la Brucem a G.B. Jones, o kterém jsem 

podrobněji psal v kapitole 1.2.1. Zin jako útočiště pro „nepohodlné živly“.  

 

5.6.  Komunita 

Většina respondentů (5 ze 7) uvedla, že jsou součástí určitého uskupení, scény, hnutí 

nebo komunity. V minulé kapitole jsem zmiňoval výpověď Arona Lodiho, který se cítí být 

součástí budapešťské alternativní mediální scény, ve které jejich časopis plní funkci 

moderátora. Politický vliv maďarské nacionalistické politiky na tvorbu nezávislých 

magazínů se odráží také ve vzniku Hungarofuturismu, jehož je Utca & Karrier součástí, a 

který částečně čerpá z Afrofuturismu25.“ Dalším maďarským hnutím, kterého jsme 

součástí je Hungarofuturismus. Je to hnutí snažící se najít maďarskou pravou mytologii. 

Alternativní mytologii. Je to reflexe rostoucí maďarské nacionalistické ideologie, která 

překrucuje naše dějiny.“26 

Mezi ostatními respondenty, kteří kladně odpověděli na otázku, zdali jsou součástí 

nějaké komunity, tři z pěti zmínili nezávislou časopiseckou komunitu. Zajímavostí je, že 

 
23 Citace pochází z video rozhovoru s Karolem Radziszewskim z 18.9. 2020 
24  Taktéž.  
25 Afrofuturismus je kulturní hnutí, které využívá rámec sci-fi a fantazie k reimaginaci historické africké 
diaspory k vyvolání vize technicky vyspělé a obecně nadějné budoucnosti, v níž černošské obyvatelstvo 
prosperují ekonomicky a současně s tím dochází k rozvoji umění, filmu, literatury, hudby, módy apod. 
Pojem byl vytvořen kulturálním kritikem Markem Derym v průběhu devadesátých let dvacátého století 
(Dery, 1995).  
26 Citace pochází z video rozhovoru s Aronem Lodi z 29.6. 2020 
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nikdo z nich neuvedl, že by se cítili být součástí této komunity. Část respondentů si 

dokonce myslí, že žádná nezávislá časopisecká komunita neexistuje. „Neřekla bych, že 

jsem součástí nezávislé časopisecké scény. Dělali jsme s nimi nějaké festivaly a ostatní 

věci, ale vážně si nemyslím, že jsme na ně nějakým způsobem napojeni. Když tak o tom 

přemýšlím, tak si myslím, že vlastně žádná jednotná komunita neexistuje, “27 říká 

Mariana Berezovska v rozhovoru. S ní souhlasí i Daniel Melfi. Oba autoři žijí z Berlíně, 

tedy z městě s jednou z největších koncentrací vydavatelů nezávislých magazínů 

v Evropě. „Vážně si nemyslí, že tu nějaká komunita je. Nebo já jsem o ní ještě neslyšel. Už 

jen když to vezmu ze statistického hlediska. V Berlíně není víc jak 25 nezávislých tištěných 

magazínů. Možná i to je trochu nadsazené číslo. Každopádně, kdyby tu existovala nějaká 

iniciativa, jež by sdružovala nezávislé vydavatele, tak bych o ní nejspíš věděl.“ Jedním 

respondentem, jenž zmiňoval existenci něčeho, co by se dalo označit za nezávislou 

časopiseckou komunitu, byl Kai von Rabenau. Ten stejně jako Berezovka a Melfi vydává 

svůj magazín v Berlíne, avšak na rozdíl od nich stojí v čele časopisu o mnoho déle, již přes 

deset let, a proto vidí změny, které se na poli nezávislého vydavatelství udály. „Rozvinula 

se kolem toho celá infrastruktura. Je tu velké množství knižních veletrhů. Čas od času nás 

zvou, abychom participovali na workshopu anebo něco málo pověděli na konferenci. 

Když to děláte dlouho jako my, tak po čase nevyhnutelně začnete narážet do podobných 

lidí, kteří dělají podobné věci. Je to krásný svět plný velmi přátelských lidí s nesoutěživým 

duchem. Občas vás dokážou také podpořit. Takže ano, v širším slova smyslu jsem součástí 

této komunity.“28 Za motivací vytvořit Rajonu, vydávaný Richardem Bakešem stála také 

komunita, v tomto případě ta lokální. Bakeš v rozhovoru uvedl, že časopis původně vznikl 

jako noviny pro umělecké galerie na Prahu 7. Od toho také plyne název magazínu: „První 

číslo se celé věnovalo jenom lokální scéně Holešovic. Proto se jmenuje Rajon, protože 

Holešovice, a hlavně Letná jsou náš rajon.“29  

 
27 Citace pochází z video rozhovoru s Marianou Berezovskou z 1.7. 2020 
28 Citace pochází z video rozhovoru s Kai von Rabenau ze 7. 7 2020 
29 Citace pohází z ústního rozhovoru s Richardem Bakešem z 25.6. 2020 
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Zajímavým jevem, který se objevil u vydavatelů z Berlína, byl velký pocit 

sounáležitosti s touto německou metropolí. U Berezovske a Lodiho se dokonce jednalo 

o mnohem větší sounáležitost než s jakoukoliv jinou komunitou nebo scénou. Berlín 

zapadá do Floridovy definice (2012) kreativního města, kterou jsem zmiňoval v kapitole 

2.1. Kreativní třída v kreativních městech. Oba autoři město zmiňují jako důležitou 

platformu pro rozvíjení svých časopisů. V Berlíně je podle respondentů velká 

koncentrace kreativních lidí, kteří zde prezentují a uskutečňují svoje nápady. „Je tu 

neskutečně moc pohybu a energie. Děje se tu snad všechno. Je tu skupina kreativních, 

velmi dobře vzdělaných lidí, kterým Berlín poskytl platformu na prezentování jejich práce 

a myšlenek. Lidé jsou tu různorodí a nebojí se mít náročné konverzace,“30 popisuje Berlín 

Daniel Melfi.  

5.7.  Komerční vlivy 

Kategorii Komerční vlivy jsem, jako další, zařadil ve svém výzkumu pod externí 

impulzy. Pro nezávislé magazíny je podle Le Masurier (2012) typická jejich poloha mezi 

DIY ziny a mainstreamovými niche magazíny, jak jsem již zmiňoval v kapitole 2. Tištěný 

nezávislý magazín. Tento charakteristický rys se projevil také ve výpovědích tří 

respondentů, kteří označili komerční vlivy jako jeden z motivů stojící za vydáváním 

magazínu. Dva z nich, Richard Bakeš a  Kai von Rabenau, se proti komerci v časopise spíše 

vymezovali. „Už od začátku bylo jasné, že to nebude komerční věc. Nikdy jsme se 

nepokoušeli vytvořit komerčně zaměřený magazín, “31 říká von Rabenau v rozhovoru. 

Podobně se vyjádřil také Bakeš: „Já jsem grafik, takže jsem dělal svého času dost 

v lidovkách, hospodářkách, v Reflexu a v Respektu. Měl jsem už plný zuby toho, že to 

musím dělat tak, jak mi to někdo říká. Takže jsme si začali dělat design sami. Tak jak 

chceme. Bez pravidel, a hlavně bez komerčních reklam. Celý ten časopis už od začátku 

funguje tak, že tam nejsou žádný reklamy.“32 V Bakešově výpovědi lze vyčíst kromě 

 
30 Citace pochází video rozhovoru s Danielem Melfi z 22.10 2020 
31 Citace pochází z video rozhovoru s Kai von Rabenau ze 7. 7 2020 
32 Citace pohází z ústního rozhovoru s Richardem Bakešem z 25.6. 2020 
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stranění se komerčních vlivů také moment seberealizace, kterou mu vydávání 

nekomerčního magazínu poskytuje.  

Šéfredaktor Backstage Talks, Martin Jenča, byl naopak jediným respondentem 

vědomě se snažícím o propojení časopisu a komerční sféry: „Naráželi jsme na problém, 

že je design brán jako ta pěkná věc. Nikoliv jako byznysový nástroj, který dokáže pomoct 

a posunout dál. To bylo motivem pro vytvoření časopisu. Udělat časopis, který bude 

kultivovat tohle prostředí. Aby se umělecká scéna otevírala té normální, byznysové 

sféře.“33 Motivace vydávat byznysově přátelský magazín souvisí, jak dále v rozhovoru 

respondent uvedl, s napojením Backstage Talks na grafické studio Milk a na konferenci 

By Design Conference, za kterými stojí, stejně jako za magazínem, Martin Jenča.   

5.8.  Seberealizace a přispění do diskuse 

Vydávání nezávislého magazíny z interního hlediska jsem zařadil do tří  kategorií: 

vytvořit si vlastní prostor, seberealizace a potřeba přispět do diskuse. Z důvodu úzkého 

propojení posledně dvou jmenovaných kategorií jsem se rozhodl, že je budu v práci 

prezentovat společně. Niterní potřeba seberealizovat se je silným narativem, který 

vyjádřili všichni dotazovaní. V podobném počtu se vyjádřili respondenti také o motivaci 

přispívat do diskuse (6 ze 7). Jediným respondentem, u které jsem nenašel tuto motivaci 

byl Martin Jenča. U něj jsem sice nalezl jevy, které by se daly zakódovat jako potřeba 

přispět do diskuse, nicméně po opakovaném čtení, k němuž nabádá Strauss 

s Corbinovou (1999) jsme dospěl k názoru, že Jenčova motivace vydávat magazín se 

spíše zakládá na snaze propojovat byznys a design než otevírat témata a vyjadřovat se k 

nim. 

 Jak je vidět na Schématu č. 1, seberealizace je sice u respondentů interním 

impulzem, avšak současně je ovlivněna komerčními vlivy, komunitou a také politickou 

situací, tedy vlivy externími. Propojení interních a externích vlivů lze najít ve výpovědi 

Karola Radziszewskeho. Ten, jak jsem již popisoval v kategorii Politická situace, se 

rozhodl vydat DIK Fagazine z důvodu osobní zainteresovanosti v časopisech a také z 

 
33 Citace pochází z video rozhovoru s Martinem Jenčou z 24.6. 2020 
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popudu udělat veřejný coming out. Radziszewskeho coming out však nebyl pouze 

potřebou pramenící ze sebevyjádření. Jednalo se o reakci na politickou situaci v Polsku. 

Jeho coming out, v kombinaci s vydáním nezávislého queer magazínu, se stal manifestací 

vzdoru. Radziszewski tímto vytvořil platformu, díky které se mohl zapojit do diskuse o 

queer historii ve střední a východní Evropě anebo o ideji maskulinity v post-

komunistických státech: „Jak jsem už říkal na začátku, magazín vznikl, protože jsme se 

chtěli  zaměřit na homosexualitu a maskulinitu. Šli jsme do toho ideou, že budeme pomocí 

rozhovorů rozkrývat jakým způsobem se změnilo pojetí maskulinity v post-

komunistických státech.“ 34  

Dalším respondentem, u kterého se překrývá potřeba seberealizace s potřebou 

přispění do diskuse je Daniel Melfi. Potřeba seberealizace je u Melfiho velmi silná. To 

také dokládá  na výčtu projektů, na kterých aktuálně pracuje. Jeho seberealizace v rámci 

20 Seconds Magazine spočívá právě v přispíváním do diskuse: „Důvodem, proč to 

vydávám je také moje potřeba něco přispět do toho pomyslného víru diskuse.“35  

5.9.  Vlastní prostor a redakční rutiny 

Motivace vytvořit si vlastní prostor, ve kterém byste se mohli seberealizovat, 

prezentovat vám blízké názory anebo uskutečnit své ekonomické plány, rezonovala u 

všech dotázaných. Proto se tato kategorie nachází až na samém spodním konci 

schématu. V kategorii Vlastní prostor se setkávají jak externí, tak interní impulzy. U DIK 

Fagazine a Utca & Karrier se jedná především o vliv politické situace a o potřebu přispět 

do diskuse, kdežto u Backstage Talks spíše o komerční záměry.  

Současně se vznikem nezávislého tištěného magazínu začínají vyvstávat otázky 

ohledně řízení časopisu, tvorby obsahu, technického zpracování, financování nebo 

distribuce. Souhrnně se tyto aktivity nazývají redakční filozofií a podle Johnsona a 

Prijatela (2007) tento termín vysvětluje: „co má časopis dělat, jaké oblasti zájmu 

pokrývá, jak k těmto zájmům přistupuje a jakým hlasem se o nich bude vyjadřovat.“ 

 
34 Citace pochází z video rozhovoru s Karolem Radziszewskim z 18.9. 2020 
35 Citace pochází video rozhovoru s Danielem Melfi z 22.10 2020 
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(Johnson & Prijatel, 2007, s.135). Jak jsem již několikrát v práci zmiňoval, pro nezávislé 

tištěné magazíny je charakteristická existence mezi DIY zinem a niche komerčním 

magazínem. Tento jejich aspekt se odráží také na pojetí redakční filozofie, která je 

v mnohém, jak budu ilustrovat v následujících kapitolách, spojením obou světů.  

Samotná redakční rutina se ve výzkumné vzorku objevila také jako jev, který stojí za 

motivací vydávat magazín. Respondent, u kterého se tento jev objevil, byl Richard Bakeš, 

který jako jeden z důvodů, proč se rozhodl vydávat Rajon uvedl, že si chtěl dělat věci 

podle sebe. Bakeš v rozhovoru reagoval na situaci, kdy jako grafik pracoval pro velké 

české noviny (Lidové noviny, Hospodářské noviny) a magazíny (Respekt, Reflex) a 

nevyhovovalo mu, jakým způsobem tyto média přistupují k reklamě a designu.36 

5.9.1. Hierarchie 

Hierarchie společně s vlastnictvím média je důležitým ukazatelem, na jehož 

základě lze poznat, zdali se jedná o nezávislý magazín. Šéfredaktoři společně 

s uměleckými řediteli jsou v nezávislých magazínech těmi, kteří jsou jak původci 

koncepte, tak jeho vlastníky média (Leadbeater & Oakley, 1999 s. 11; Martin & Deuze, 

2009, s. 290). Tandem šéfredaktor-umělecký ředitel je i u zkoumaných respondentů 

jádrem časopisu. U Berezovske a Melfiho se dokonce jedná o jediné dva stálé členy 

redakce.  „Ta pravá stálá redakce jsme Matthew a já. Máme sice ještě tým editorů, 

nicméně jako jádro projektu bych označil nás dva, “37 odpovídá Daniel Melfi na otázku, 

zdali v časopise existuje stálá redakce. Mariana Berezovska odpovídá v podobném 

duchu, avšak redakci by nenazvala slovem „stálá.“: „Máme lidi, kteří s námi spolupracují 

prakticky na každém čísle, ale pokud bych měla říct, kdo je stálou redakcí, tak to budu já 

a Tiago, náš umělecký ředitel.“38 

Další dva dotazovaní, Lodi a Jenča mají ve svých časopisech stálou redakci. I přes 

tuto podobnost má každý z respondentů opačný přístup k hierarchie uvnitř jejich 

redakce. Z Jenčovi výpovědi lze vyčíst, že členové jeho (pozn. Jenča je vlastník média a 

 
36 Informace pochází z ústního rozhovoru s Richardem Bakešem z 25.6. 2020 
37 Citace pochází video rozhovoru s Danielem Melfi z 22.10 2020 
38 Citace pochází z video rozhovoru s Marianou Berezovskou z 1.7. 2020 
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současně šéfredaktor) stálé redakce mají přesně definované pozice. Současně s tím je 

redakce úzce navázaná na designovém studio Milk, které Jenča také vlastní: „Aktuálně 

se naše redakce skládá z třech lidí. To je šéfredaktor, což jsem já, exekutivní editor, což je 

Zuzana také z designera, kterým je Martin. Tihle tu byli už od začátku u každého čísla. 

Role máme jasně rozdělené. Já se starám o vizi, kurátorský přístup a  vytvářím koncepty 

rozhovorů. Zuzka se stará, aby rozhovory byly hotové. Martin se stará o výsledný design. 

Plus ještě máme spolupracovníky, kteří jsou jakoby volní. To jsou takový, nazývejme to 

editory, kteří pomáhají do editovávat texty. Potom tu jsou ještě jedni editoři, kteří texty 

opravují. Dále si najímáme ilustrátory, ale to nevnímám jako část redakce.“39Stálá 

redakce Utca & Karrier je současně i zakládajícími členy časopisy. Jmenovitě se jedná o: 

Arona Lodiho, Marka Tremmela, Endra Csernou a Daniela Kiszlera. Při dotazu na 

rozdělení pozic v časopisu Lodi odpověděl: „Pozice máme jen k přerozdělování úkolů 

uvnitř časopisu. Ale rozhodně nejsou skálopevné. Všichni dělají všechno. Pozice se mění. 

Ale tím, kdo neustále tlačí na deadliny je Mark. Mark je naším šéfredaktorem. “40 

Z Lodiho výpovědi lze tedy vyčíst, že i přes jasně nedefinované pozice existuje v časopisu 

tandem šéfredaktor-umělecký ředitel, tedy Mark Tremmel-Aron Lodi. Zbylí tři 

respondenti tvoří časopis bez stálé redakce na základě spolupráce s různými designéry a 

přispěvateli. 

5.9.2. Proces tvorby 

Jako proces tvorby jsem v práci označil soubor postupů, které stojí za vytvářením 

obsahu nezávislého magazínu. Tyto postupy jsou většinou určovány vydavatelem 

časopisu. Z odpovědí respondentů jsem stanovil tři hlavní postupy (většinou se jedná o 

kombinaci všech tří) tvorby obsahu: 1) stálá redakce, 2) spolupráce, 3) přispívání 

„zvenčí“.  

Otázce stálé redakce jsem věnoval celou předchozí kapitolu, a proto ji zde již 

nebudu dále rozebírat. Jediné, co bych rád ve spojitosti se stálou redakcí zmínit je velký 

podíl Professional – Amateur (Pro-Am) na vzniku obsahu. Kultura Pro-Am, jak jsem již 

 
39 Citace pochází z video rozhovoru s Martinem Jenčou z 24.6. 2020 
40 Citace pochází z video rozhovoru s Aronem Lodi z 29.6. 2020 
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zmiňoval v kapitole 2.2. Proces tvorby obsahu nezávislého magazínu-DIWO, kurátorství 

a Pro-Am, je tvořena lidi, kteří nejsou profesionály a ani se sami za ně nepovažují, ale 

výsledky jejich práce jsou s tou „profesionální“ zcela srovnatelné (Leadbeater & Miller, 

2004). Jedním z těchto lidí je i Aron Lodi, který je designerem Utca & Karrier: „Studoval 

jsem design médií. Režíruji hudební videoklipy. Někdy reklamy, ale rozhodně nejsem 

grafickým designerem. Nicméně grafický design je teď mým hlavním zaměřením, což je 

trochu zvláštní. Když jsme před rokem začínali s časopisem, tak byl tím, kdo měl 

nejzajímavější grafický design, tak jsem to médium začal pořádně studovat. Jak dělat 

layout, typografii apod.“41 Zbytek respondentů jsou profesionálové z oboru (design, 

žurnalistika), kteří využili získané poznatky k založení časopisu. Jediným, kdo by se ještě 

nemusel považovat za profesionála je Karol Radziszewski, který je vystupovaným 

malířem. 

Druhým postupem je spolupráce. Tu využívají ve větší, či menší míře veškeré 

magazínu uvedené ve výzkumném vzorku. Kompletně jsou na tuto formu vzniku obsahu 

odkázány tři magazíny: Rajon, Mono.kultur a DIK Fagazine. Všichni tři mají společnou 

zvyklost, že na každém čísle pracují s jiným grafickým designerem. U časopisu DIK 

Fagazine se dokonce jedná o způsob, kterým se Radziszewski snaží zachovat vizuální 

nestálost magazínu: „Už od počátku jsem věděl, že nechci vytvořit silnou grafickou 

identitu, která by se v každém čísle opakovala. Většina časopisů si na ni zakládá, ale to 

jsem přesně nechtěl. Když jsou na nějaké výstavě všechny naše čísla pohromadě, tak jsou 

lidé zmatení a ptají se, jestli se jedná o stejný magazín. To se mi líbí.“42 

Poslední, třetí možností, jak vytvořit obsah je přispívání „zvenčí.“ O úskalích této 

formy tvorby, která je označovaná jako co-creative work, jsme se zmiňoval v kapitole 

2.3. Redakční filozofie a hodnoty. Všichni respondenti uvedli, že jsou otevřeni možnosti, 

aby lidé, co jsou mimo struktury magazínu, do něj mohli přispívat. Někteří, jako je tomu 

v případě Lodiho, k přispívání přímo vyzývali, jiní, jako Jenča, jsou více zdrženliví. Ať se 

jedná o jen či druhý přístup, příspěvky pocházející „zvenčí“ podléhají silnému 

 
41 Citace pochází z video rozhovoru s Aronem Lodi z 29.6. 2020 
42 Citace pochází z video rozhovoru s Karolem Radziszewskim z 18.9. 2020 
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kurátorskému přístupu: „Jo, je to možné, ale nevyhledáváme to. To znamená, že když se 

objeví někdo, kdo nám napíše, že by rád v  magazínu publikoval svůj článek a zároveň 

splňuje naše kvality, tak to uděláme. Stalo se to všehovšudy asi jen dvakrát. Většinou to 

chci mít ve vlastní režii, “43říká Martin Jenča v rozhovoru. Kurátorský přístup šéfredaktora 

je podle Le Masurier (2012) jedním z charakteristických znaků nezávislého tištěného 

magazínu.  

5.9.3. Technologie 

 Za zrodem nezávislého tištěného magazínu, jak jej známe dnes, stojí digitalizace 

publikačních nástrojů (DTP), ke kterému došlo v průběhu osmdesátých let dvacátého 

století. Historickému vývoji DTP jsem věnoval jednu celou kapitolu nazvanou Digitalizace 

publikačních nástrojů a nástup internetu. Důležitost DTP v procesu tvorby magazínu 

jsem ověřil i ve výzkumu, a to otázkou zaměřenou přímo na využívání publikačních 

nástrojů. Všichni z respondentů uvedli, že DTP používají jako hlavní nástroj při vytváření 

magazínu. Konkrétně se jednalo o programy Adobe InDesign, Illustrator a Photoshop. 

Dalšími platformami, které respondenti využívají je Google Drive (komunikace, sdílení 

dokumentů) a programy na video komunikaci (Google Hangouts, Zoom): „Matthew 

používá InDesign a já pracuji v Microsoft Word. Využíváme Google Drives, protože mám 

hodně mezikontinentální komunikace (poz. Daniel Melfi bydlí v Berlíně, kdežto Matthew 

Liegghio v Torontu). Dále Google Hangouts, kde si navzájem sdílíme obrazovky a taky 

WeTransfer na posílání souborů.“44 

5.9.4. Financování 

Otázka, jak ufinancovat nezávislý magazín, který je podle Le Masurier (2012) sice 

vytvořený k prodeji, ale zisk není jeho primárním cílem, byla pro respondenty lehce 

citlivým tématem. To také dokládá von Rabenauova odpověď na to, zdali platí 

přispěvatelům za články: „Ne, dělají to zadarmo. Vždy se za to stydím, když se někdo 

zeptá. Ale my vážně nemáme žádné peníze. To je naše realita.“45 Z odpovědí 

 
43 Citace pochází z video rozhovoru s Martinem Jenčou z 24.6. 2020 
44 Citace pochází video rozhovoru s Danielem Melfi z 22.10 2020 
45 Citace pochází z video rozhovoru s Kai von Rabenau ze 7. 7 2020  
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dotazovaných vyplývá, že finanční náklady potřebné k provozu magazínu pokrývají 

z prodeje časopisu, z „vlastní kapsy“, od kulturních institucí nebo prostřednictvím 

crowdfundingů. Finanční bilance těchto magazínů je buď nulová (4 ze 7), anebo záporná 

(3 ze 7) a proto musí tento rozdíl doplácet z vlastních zdrojů. Jedním z těch, kteří musí 

fungování magazínu doplácet je Martin Jenča. Ten náklady pokrývá pomocí výdělků 

grafického studia Milk, s kterým je Backstage Talks úzce provázáno: „Aktuálně to samo 

na sebe nedokáže vydělat. Snaha je, aby Milk nic nepokrýval, a aby si časopis dokázal 

sám na sebe vydělat, což je možné, že se nám to pomocí distribuce podaří.“46 Utca & 

Karrier sice oproti Backstage Talks končí po vydání časopisu na nule, nicméně na jejich 

případě lze dobře ilustrovat, jakým způsobem může být financování ovlivněno politickým 

establishmentem: „Jsme velmi protivládně zaměřený časopis, proto tady neexistuje 

možnost, že bychom mohli dostat dotace od maďarského státu. Jedinou možností je 

soukromí sektor anebo fondy Evropské unie.“ 47 

Distribuce nezávislých magazínů probíhá prostřednictvím osobní distribuce („z 

ruky do ruky“, e-shopy), specializované sítě časopiseckých obchodů anebo pomocí 

mezinárodních distribučních platforem se specializací na magazíny. Různým formám 

distribuce jsem věnoval kapitolu 2.4. Financování a distribuce nezávislých magazínů. 

Všechny tyto tři způsoby distribuce využívají také respondenti, a to v různém poměru a 

kombinaci. Pouze osobní distribuci využívají tři časopisy: DIK Fagazine, Rajon a Utca & 

Karrier. Zbylí čtyři respondenti využívají kombinaci zmíněných tří forem distribuce.  

Na distribuci je navázán také jazykový aspekt magazínu. Jak jsem již zmiňoval 

v kapitole představující výzkumný vzorek, jednou z podmínek pro výběr časopisu do této 

studie byla existence bilingvní verze magazínu (většinou národní jazyk + angličtina) 

anebo vydávání magazínu pouze v angličtině. Díky různým druhům online distribuce se 

nezávislým tištěným magazínům otevírá snadnější přístup na zahraniční trh. Tento jev, 

kdy magazíny nejsou omezeni svou geografickou polohou a mohou se šířit horizontálně 

i přes státní hranice se nazývá „global niche “ (Le Masurier, 2012. s. 391). Do kategorie 

 
46 Citace pochází z video rozhovoru s Martinem Jenčou z 24.6. 2020 
47 Citace pochází z video rozhovoru s Aronem Lodi z 29.6. 2020 
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„global niche“ lze zařadit všech sedm časopisů z výzkumného vzorku. Nicméně existují 

mezi nimi rozdíly, na jejichž základě jsem tyto časopisy rozdělil do dvou kategorií 1) 

aspirující „global niche“ a 2) plně fungující „global niche“.  

Do první kategorie jsem zařadil tři ze sedmi magazínů. Jmenovitě se jedná o 

Rajon, DIK Fagazine a Utca & Karrier. Jednotícím rysem této skupiny je snaha a chuť 

rozšiřovat se mimo hranice jejich domovského státu, a to především z důvodu malé 

čtenářské základny: „V posledních dvou číslech bylo něco anglicky a něco jsem dával na 

anglicky na web. Ale to poslední číslo, to už jsem dal schválně dvojjazyčné, protože jsem 

chtěl časopis distribuovat do zahraničí. Onu distribuci jsem měl v té době už dohodnutou 

u kamarádů v Berlíně, kteří mají Kreutzberg Pavillon. Takže ty mi to distribuují v Berlíně. 

V dnešní době je potřeba, aby to bylo v angličtině. Jinak to nemá žádný dopad. Ale vůbec 

žádný! Praha je malá a mimo Prahu to nikoho moc nezajímá. Co si budeme povídat,“48 

říká Bakeš v rozhovoru důvody, proč se rozhodl vydávat dvojjazyčnou verzi Rajonu.  

Do druhé kategorie, kterou jsem nazval jako plně fungující „global niche“ jsem 

zařadil: Mono. kultur, 20 Seconds Magazines, Borshch Magazine a Backstage Talks. 

Důvodem, proč jsem tyto magazíny zařadil do druhé kategorie je jejich zaběhlá 

distribuce pomocí mezinárodních časopiseckých platforem. Mezi časopisy sice panují 

rozdíly, co se týče „zaběhlosti“ distribuce, což se odvíjí především od doby jejich 

existence (např. Mono.kultur je vydávaný od roku 2005, kdežto 20 Seconds Magazine 

pouze něco málo přes rok), nicméně každý z výše jmenovaných magazínů je nabízený 

v platformami typu MagCulture, Do you read me?! nebo Stack Magazines. „Máme 

rozdílné distributory. To se odvíjí od toho, jestli časopis posíláme do Athén nebo Londýna. 

Magazín distribuujeme také do Ameriky, Japonska a Austrálie. Obzvlášť tam se nachází 

mnoho distributorů se zaměřením na umělecké knihy, niche magazíny a nezávislé tištěné 

magazíny,“49 sděluje v rozhovoru Kai von Rabenau, autor Mono. kultur, tedy časopisu, 

jenž má z výzkumného vzorku nejglobálnější dosah. Při bližším pohledu na data jsem 

také dospěl k zajímavému zjištění, že všechny časopisy, s výjimkou  Backstage Talks, 

 
48 Citace pohází z ústního rozhovoru s Richardem Bakešem z 25.6. 2020 
49 Citace pochází z video rozhovoru s Kai von Rabenau ze 7. 7 2020 
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zařazené v kategorii plně fungující „global niche“ pocházejí z Německa. Kdežto časopisy 

v první kategorii z post-socialistických států. Toto zjištění dozajista potřebuje hlouběji 

prozkoumat, čímž se tímto otevírá prostor pro další budoucí výzkum.  

6. Závěr 

Diplomová práce Tištěné nezávislé magazín v post-digitální době pomocí 

kvalitativní metody zakotvené teorie vyzkoumala, co stojí za motivací 

šéfredaktorů/uměleckých ředitelů tvořit ve střední Evropě tištěný nezávislý magazín a 

současně s tím zmapovala post-digitální trendy v těchto magazínech. Z výše 

prezentovaných dat získaných od sedmi respondentů vyplývá, že za motivací vydávat 

nezávislý magazín je hned několik důvodů. Konkrétně se jedná o: seberealizaci, potřebu 

přispět do diskuse, potřebu mít vlastní prostor, politické vlivy, potřebu být součástí 

komunity anebo si ji vytvořit, komerční záměry a v neposlední řadě také o samotnou 

materialitu tištěného magazínu. Všechny tyto důvody byly ve výpovědích úzce 

provázané, což práce reflektoval jak ve výzkumu, tak současně pomocí grafického 

schématu. Zajímavým poznatkem plynoucího z výzkumu je velké zaměření magazínů na 

mezinárodní publikum. Magazíny nejsou omezeny geografickou polohou a mohou se 

díky online distribuci šířit horizontálně i přes státní hranice. Aspekt střední Evropy 

nehraje u zkoumaných magazínů příliš velkou roli a objevuje se pouze ve výběru témat. 

Tento poznatek mohl být ovlivněn jednou z ustanovených podmínek pro výběr 

zkoumaného vzorku, kterým bylo publikování časopisu v bilingvní podobě (angličtina + 

druhý jazyk) nebo pouze v angličtině.  

Mapování post-digitálních trendů ve zkoumaných magazínech je ve výzkumu 

rozděleno do tří kategorií: materialita, propojení s webem a design jako obsah. 

V kategorii zabývající se materialitou se práce zabývá vztahem autorů k tištěnému médiu 

a motivací takového médium vydávat. Propojení s webem mapuje, jakými způsoby jsou 

tištěné magazíny napojeny na digitální platformy nebo média. Kapitola Design jako 

obsah se zaměřuje na design magazínů, jakožto na důležitý aspekt  nezávislého časopisu. 

Současně s tím naznačuje možnou budoucnost nezávislého magazínu v post-digitální 
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době, kterou respondenti vidí především v materialitě a v nadčasovosti tištěného 

magazínu. Post-digitální trendy se objevily u všech respondentů, avšak v různých 

intenzitách, což také ve výzkumu zdůrazňuji.  

Jako největší slabinu výzkumu vidím především ve zkoumaném vzorku. Během 

fáze kontaktování respondentů se, i přes opakované pokusy, nepodařilo domluvit 

rozhovor s šéfredaktorem nebo uměleckým ředitelem rakouského uměleckého 

magazínu Spike Art Magazine. Za tento magazín bohužel nebyla nenašel náhrada, a tudíž 

nebyl do vzorku nezahrnul žádný rakouský tištěný nezávislý magazín. Nezačlenění 

Rakouska do výzkumného vzorku mělo za následek převazu časopisů z post-

socialistických zemí. Tímto odpadla možnost magazíny porovnat a případně  poukázat 

na rozdíly.   

Téma nezávislých tištěných magazínů ve střední Evropě nabízí  mnoho příležitostí 

pro další výzkum. Jak je již zmiňováno v anotaci, tato práce je doposavad jedinou 

akademickou prací zaměřující se na mapování středoevropské nezávislé časopisecké 

scény z pohledu post-digitality. Proto je zde velká řada možností, jak téma dále zkoumat 

a tato diplomová práce by mohla být v budoucím výzkumu významným zdrojem 

informací.  

Summary 

This diploma thesis, Printed independent magazines in the post-digital age has 

applied a qualitative method rooted in theory to explore the motivations of editors in 

chief and art directors to create an independent magazine within Central Europe and at 

the same time, explore the discourse of post-digitality that those magazines convey. The 

data gathered through seven in-depth interviews show that motivations vary. They 

include: self-realization, a need for one’s own room, political influences, a need for or a 

creation of a community, commercial reasons or the material reality of the printed 

magazine. These motivations cross-fertilize each other, which has been reflected 

throughout the thesis and evidenced by graphics. An interesting conclusion that can be 

drawn from the data is the magazines’ strong focus on international audience. The 
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magazines are not bounded by their geographical position but are distributed online, 

horizontally and across borders. The fact that all magazines are from Central Europe 

does not play a significant role other than in content selection. This conclusion could 

have been marked by one of the conditions towards the data sample, specifically the 

bilingual production of the magazine (English and native) or simply a production in 

English.  

Mapping post-digital trends in the analysed magazines has been done within 

three categories: the materiality; its interrelation with the web environment and 

content. In the material category, the thesis has covered the relation of the creators with 

a printed medium. The interrelation with web maps the ways in which printed magazines 

are connected to digital platforms or media. The chapter Design as Content has focused 

on the design of magazines as a vital part of an independent magazine. At the same time, 

the chapter points to possibilities of future independent printed magazine of the post-

digital age. The post-digital trends have preoccupied some respondents more than 

others which my research has considered.  

The biggest weakness of this research is the sample size. Throughout my 

research, I have been initiating a contact with an editor in chief of an Austrian Spike Art 

Magazine. I did not manage to find an alternative to this magazine, so the sample lacks 

an Austrian perspective in the end. The aftermath of this is that the sample was in 

majority constituted of post-socialist countries. Because of that, I could not compare 

socialist and post-socialist perspectives.  

The theme of printed magazine of Central Europe offers many opportunities for 

future research. As was mentioned in the annotation, this thesis is the first academic 

endeavour that applies the notion of post-digitality to study the independent magazine 

scene in Central Europe. Thus, there are many other paths that further research can take 

for which my thesis will be a valuable resource. 
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