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Abstrakt
Diplomová práce pojednává o současných luxusních tištěných periodikách, jež vycházejí
na českém trhu a jsou určena široké veřejnosti. V rámci teoretického zázemí je nejprve
představen celý soudobý trh s tištěnými tituly v České republice s důrazem na periodicky
vycházející tituly. Práce se také zabývá faktory, které ovlivňují podobu těchto titulů i médií
obecně, a to prostřednictvím poznatků politické ekonomie komunikace. Následně již práce
přesouvá pozornost ke svému hlavnímu tématu – luxusu a luxusním časopisům. Ty jsou
zasazeny do kontextu niche médií a popsány na základě dostupných charakteristik. Prostor
je také věnován poznatkům o reklamě. Výzkumná část je zpracována kvalitativním
postupem analýzy s částečným uplatněním postupu kvantitativního. Využito je metod
kategorizace, deskripce a komparace. Přináší souhrn všech současně vycházejících
luxusních periodik, jež jsou kategorizována na základě tematického zaměření, periodicity,
ceny a vydavatele. Stěžejní částí je analýza deseti titulů (53x11, Můj dům, Motorbike,
Dolce Vita, Bylinky Revue, SCORE, Kreativ, Vesmír, FC a dTest), u nichž je popsána
a hodnocena sebeprezentace, cílový čtenář, obsah a grafické zpracování. Část analýzy se
rovněž věnuje zkoumání reklamního obsahu a jeho vztahu k obsahu redakčnímu uvnitř
několika luxusních časopisů. Na základě poznatků z výzkumu je v závěru práce uvedena
vlastní definice luxusních titulů.

Abstract
This Master’s thesis focuses on the current luxury print media, which are published in the
Czech Republic and are intended for the general public. At first, a theoretical part
introduces the entire contemporary print media market, with an emphasis on periodically
published titles. The thesis also deals with factors, that affect the form of these titles and
media in general, using knowledge of a political economy of communication.
Subsequently, the thesis shifts attention to its main topic – a luxury in general and luxury
magazines. These magazines are described and set in the context of niche media. The
thesis also summarizes knowledge about advertising. The research uses a qualitative
research method with a partial application of a quantitative method: categorization,
description, and comparison. It brings a summary of all currently published luxury
periodicals, which are categorized based on thematic focus, periodicity, price, and

publisher. The main part of the research is an analysis of ten titles (53x11, Můj dům,
Motorbike, Dolce Vita, Bylinky Revue, SCORE, Kreativ, Vesmír, FC and dTest), in which a
self-presentation, a target reader, a content, and a graphic design are described and
evaluated. Part of the analysis also deals with advertising content and its relationship to
editorial content. Based on the findings of the research, own definition of luxury titles is
given at the end of the thesis.
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Úvod
Co znamená luxus v souvislosti s tištěnými časopisy? Které tituly označit za luxusní a jaké
jsou jejich společné rysy? Odpovědi na tyto otázky zůstávají mezi akademickými texty
v českém prostředí dosud opomíjené. Primární motivací k vytvoření této diplomové práce
proto bylo přispět k pokrytí tohoto tématu.
Luxusní tituly přitom tvoří nedílnou součást nabídky místního trhu. Jsou zdrojem
informací i inspirace a nabízí prostor pro inzerenty zaměřující se na specifický segment
trhu. Mnohé z nich také mohou sloužit jako názorný příklad práce s fotografiemi či
grafického zpracování. Zároveň vykazují rysy, kterými se od masového tisku odlišují. To
vše z nich činí zajímavý podklad pro bližší zkoumání.
Diplomová práce se zaměřuje na periodicky vycházející luxusní tituly na českém trhu,
které nejsou primárně určené pro odborníky, ale širokou veřejnost. Za luxusní titul je pro
účely této práce na základě stanovení vlastního kritéria považován ten, jehož cena činí
89 Kč za výtisk či více.
Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První podkapitola teoretické části
seznamuje čtenáře se současnou situací v oblasti tištěných médií v České republice. Na
aktuálních datech mapuje škálu vydávaných titulů a představuje nejvýznamnější
vydavatele. S ohledem na téma práce však soustřeďuje svou pozornost především na
periodický tisk, neperiodické tiskoviny jsou zkoumány pouze okrajově, a to zejména za
účelem porovnání. Periodickým tiskem se dle tiskového zákona č. 46/2000 Sb., o právech
a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (dále
jako tiskový zákon), v § 3 myslí „noviny, časopisy a jiné tiskoviny vydávané pod stejným
názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické úpravě nejméně dvakrát v
kalendářním roce“1.
Následující oddíl se soustřeďuje na faktory, které mají vliv na podobu mediální produkce,
a to prostřednictvím shrnutí základních poznatků teorie zvané politická ekonomie
komunikace. Velký prostor je věnován procesu komodifikace, jeho projevům a důsledkům.
Kritickým pohledem je na něj nahlíženo ze tří perspektiv – komodifikace obsahu, publika
a novinářské práce.
Teoretická část se následně přesouvá k tématu elit a luxusu. Oba termíny charakterizuje
1

Zákon č. 46/2000 Sb.: § 3. Zákony pro lidi [online]
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a zabývá se jejich vzájemným vztahem. Důležitý je zejména úsek, který se věnuje již
specifickému segmentu mediálního trhu – luxusním časopisům. Stěžejní je charakteristika
luxusních a exkluzivních časopisů, jež tvoří základ pro definování toho, co je předmětem
výzkumu této diplomové práce.
První kapitolu uzavírá oddíl pojednávající o reklamě. Přináší odpovědi na otázky, jaké jsou
funkce a podoby reklamních sdělení, jaký má reklama pro média význam nebo jak ji
publikum vnímá. Část se také věnuje propojení reklamního a nereklamního sdělení
v tištěných médiích a tvoří jedno z východisek pro praktickou část této práce.
Druhá polovina práce zpočátku vymezuje výzkumné otázky, zdroje a vzorek dat a
seznamuje s postupem analýzy. Zásadní částí je vlastní kritérium výzkumné jednotky –
luxusního časopisu.
V rámci výzkumu je nejprve sledován celý trh s těmito tituly, jenž je popsán na základě
jejich tematického zaměření, periodicity, ceny a vydavatele. Praktická část následně
přechází k hlubší analýze deseti titulů, přičemž každý zastupuje jedno tematické zaměření:
53x11 (sport), Můj dům (design, umění, architektura), Motorbike (auto aj. doprava), Dolce
Vita (lifestyle), Bylinky Revue (jídlo a zdraví), SCORE (IT a PC), Kreativ (koníčky),
Vesmír (věda a příroda), FC (ekonomie, podnikání a úspěšní lidé) a dTest (jiné téma).
U těchto titulů je samostatně zkoumána a popsána jejich sebeprezentace, zejména na
webových stránkách vydavatele či daného titulu, dále cílový čtenář, grafické zpracování
a obsah. Zdroj pro výzkum tvoří vždy čtyři vydání, dvě z roku 2019 a dvě z roku 2020
(výjimkou je pouze časopis FC, jehož všechna čtyři zkoumaná vydání pochází z roku
2020). Doplněním praktické části je v samotném závěru zkoumání reklamních sdělení
a jejich vztah s redakčním textem v polovině výše uvedených titulů.
Oproti

schváleným

tezím

nedošlo

během

vypracování

diplomové

práce

k žádným zásadním změnám. Teoretická část se mírně rozšířila, a to z důvodu podání
ucelenějšího teoretického zázemí pro následující výzkumnou část. V rámci samotného
výzkumu pak došlo k rozšíření zdroje dat, a to za účelem podání komplexnějšího přehledu
luxusních titulů, a ke změně několika analyzovaných oblastí, jež jsou pro charakterizování
luxusních titulů relevantnější a mají větší výpovědní hodnotu. Celkově se však obsah práce
drží plánované struktury.
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1 Teoretická část
1.1 Mediální trh s tištěnými tituly v České republice
Masové publikum i specifické skupiny čtenářů mají v Česku při konzumaci na výběr
z velké řady tištěných titulů. Český mediální trh je bohatý, a získat přehled o všech
vydávaných titulech proto není snadné. Pomoci může instituce tzv. povinných výtisků –
v případě neperiodických publikací se jedná o povinnost vydavatelů odevzdávat své
výtisky několika konkrétním knihovnám, kterou v § 3 nařizuje zákon č. 37/1995 Sb.
o neperiodických publikacích.2 U periodického tisku je na základě tiskového zákona
povinné odevzdání výtisků navíc i Ministerstvu kultury. To je také povinno vést evidenci
periodického tisku, do které by měl mít každý právo nahlédnout.3 Veřejnosti tak
zpřístupňuje elektronickou databázi, která k listopadu 2020 čítala 11 485 periodik, z nichž
vydávání některých je přerušené, ale nikoliv ukončené. Čtenáři mezi nimi mohou vybírat
z různorodých obsahových zaměření, od časopisů pro ženy a muže přes obecní zpravodaje,
podnikové časopisy, tiskoviny pro děti a mládež až například po odborně zaměřená
periodika.4
Situaci na českém mediálním trhu monitoruje také Ministerstvem kultury zřízená státní
příspěvková organizace NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu).
Ta se vedle periodik zaměřuje i na neperiodické publikace a provádí také statistická
šetření. Neeviduje zcela všechny vydavatele, přesto přináší důležitá data a slouží jako zdroj
např. pro Český statistický úřad. Podle výsledků posledního veřejně dostupného šetření za
rok 2018 evidovala

v České republice 1

145 vydavatelů periodického tisku

a neperiodických publikací, z nichž 932 se zapojilo do statistického šetření.5 V příslušném
roce převažovali ti, kteří vydávali pouze neperiodické publikace (59 %), vydavatelé
periodického tisku tvořili 15 % a vydavatelé periodického i neperiodického tisku 18 %.6
Zbylí vydavatelé nemají pro účely této práce zásadní význam.
Se zaměřením pouze na periodický tisk evidovala organizace NIPOS v příslušném roce
2018 celkem 3 907 titulů časopisů, 105 deníků a 1 476 titulů ostatních novin. Jak ukazuje
2

Zákon č. 37/1995 Sb.: § 3. Zákony pro lidi [online]
Zákon č. 46/2000 Sb.: § 7. Zákony pro lidi [online]
4
Databáze periodického tisku pro veřejnost. Ministerstvo kultury [online]
5
Předmětem statistického šetření NIPOS byli vydavatelé v ČR zabývající se vydáváním jako hlavní činností,
popřípadě ti, u kterých je vydávání činností přidruženou k činnosti orgánů veřejné a státní správy, akademií,
škol, vědeckých, politických, náboženských, sportovních a jiných institucí
6
RADOVÁ, Jana a kol., 2019, s. 48
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graf č. 1, mezi časopisy byly nejčastěji zastoupeny odborné revue (necelá čtvrtina), dále
tituly pro ženy, muže a rodinu (necelá sedmina) a na třetím místě periodika politická,
filozofická, náboženská a kulturní (necelá devítina). Naopak nejslabší zastoupení měly
bulletiny farností a časopisy dobročinných organizací.7
Tematické skupiny časopisů podle počtu vydaných titulů v r. 2018
odborné revue
pro ženy, muže a rodinu
pol., filozof., nábož. a kulturní
podnikové časopisy
věnované cest. ruchu, vol. času a sportu
pro děti a mládež
časopisy odborů, pol. stran, sdružení atd.
populárně vědecké a technické
ilustrované, informační a reportážní
populárně historické a zeměpisné
rozhlasové, televizní a filmové
časopisy dobročinných organizací
bulletiny farností
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Graf 1 – Tematické skupiny časopisů podle počtu vydaných titulů, zdroj dat: NIPOS, 2019

Pokud budeme sledovat proměnu českého mediálního trhu s periodickým tiskem, dle dat
od stejného zdroje zjistíme, že od roku 1999 do roku 2018 došlo k nárůstu počtu titulů
novin a časopisů o necelou polovinu, zatímco počet deníků se výrazně neliší, pouze v roce
2006 zaznamenal trh jejich vysoký nárůst, počet se ale v následujícím roce vrátil zpět
k průměru.8 Důvodem mohou být již zavedené deníky na českém trhu, které by novým
titulům mohly být velkou konkurencí. U časopisů bývá naopak publikum specifické, a tak
je pravděpodobné, že i nový úzce vyprofilovaný titul najde svého čtenáře.

1.1.1 Vydavatelé periodického tisku
Z předchozí podkapitoly vyplývá, že se v Česku v roce 2018 vyskytovalo necelých 140
vydavatelů (pouze) periodického tisku. Větší podíl na českém trhu však drží jen několik
málo z nich, a můžeme proto mluvit o koncentraci vlastnictví tištěných médií. Mezi
nejsilnější vydavatele dle výzkumu čtenosti Media projekt podle nejaktuálnějších dat
7
8

RADOVÁ, Jana a kol., 2019, s. 43
Tamtéž, s. 36
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v 1. a 2. čtvrtletí roku 2020 patřily: MAFRA (25% podíl na trhu), CZECH NEWS
CENTER (25% podíl), VLTAVA LABE MEDIA (20% podíl), Burda Praha (7% podíl),
Extra publishing (4% podíl), Borgis (4% podíl), RF hobby (4% podíl), Economia
(3% podíl) a Business Media CZ (3% podíl).9 Čtyři nejsilnější vydavatelé budou následně
krátce představeni, s ohledem na téma práce se zaměřím pouze na vydávání tištěných
titulů, ačkoli jejich podnikatelská činnost je širší.
Mediální skupina MAFRA vydává širokou škálu titulů. Své portfolio významnou měrou
rozšířila v roce 2018 převzetím vydavatelství Bauer Media a Bauer Media Praha
zaměřující se zejména na volnočasové a lifestylové magazíny.10 Ze současné produkce
MAFRY jsou nejznámější deníky Mladá fronta DNES, Lidové noviny a bezplatně
distribuované METRO. Vydává také řadu časopisů, zejména lifestylových, společenských
a cílených na ženské čtenářky, například Cosmopolitan, Harper‘s Bazaar, Žena a život
nebo pánský Esquire. Široké zastoupení mají také tituly o vaření nebo s křížovkami a TV
magazíny.11 Společnost MAFRA vznikla v roce 1992 zápisem do obchodního rejstříku. Od
roku 2013 je členem holdingu Agrofert.12
Mediální dům CZECH NEWS CENTER vydává kolem 60 titulů ročně, mezi deníky
nejčtenější Blesk, bulvární Aha!, specializovaný Sport a ekonomický E15. Ty jsou
doplněny o řadu křížovkářských titulů, časopisů o vaření, periodik pro ženy, jako Moje
psychologie a Maminka, i pro muže, př. lifestylový ForMen. Vedle toho vznikají v Czech
News Center i časopisy pro dětské čtenáře, např. ABC nebo Mateřídouška.13 Společnost
vznikla roku 2013 a od roku 2014 je součástí koncernu CZECH MEDIA INVEST.14 Téhož
roku převzala aktivity Ringier Axel Springer, který působil na českém trhu od roku 1991
jako první zahraniční vydavatel.15
Vlajkovou lodí VLTAVA LABE MEDIA je 70 regionálních zpravodajských deníků a 70
týdeníků.16 Toto tiskové portfolio je doplněno o několik časopisů cílících zejména na ženy,

9

Vydavatelské domy (podíl na trhu v %). In: MEDIAN a STEM/MARK. MEDIA PROJEKT: 1. čtvrtletí
2020 a 2. čtvrtletí 2020 [online]
10
Podepsáno: Mafra kupuje časopisy Bauer Media. MediaGuru [online]
11
O společnosti. Mediální skupina mafra [online]
12
Úplný výpis z obchodního rejstříku: MAFRA, a.s., B 1328 vedená u Městského soudu v Praze. Veřejný
rejstřík a Sbírka listin [online]
13
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Praze. Veřejný rejstřík a Sbírka listin [online]
15
Ringier se přejmenoval na Czech News Center. MediaGuru [online]
16
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např. Glanc, Kreativ nebo vlasta. Své zastoupení mají i TV magazíny.17 VLTAVA LABE
MEDIA vznikla roku 201318 a je nástupcem vydavatelství VLTAVA-LABE-PRESS, které
vstoupilo na český mediální trh v roce 2000, a Astrosat Media, vstupující už v roce 1992.19
Od roku 2015 patří pod investiční skupinu Penta Investments.20
Burda International CZ se zaměřuje zejména na lifestylové časopisy pro ženy, celkem
vydává přes 40 periodicky vycházejících časopisů. Mezi nejznámější tituly patří ELLE,
Marianne, Apetit nebo JOY.21 Velmi široké zastoupení mají také křížovkářské tituly.22
Vydavatelský dům vstoupil na český trh v roce 1991. O 20 let později se stal
stoprocentním vlastníkem vydavatelství Hachette Filipacchi 2000, které se zaměřovalo na
lifestylové tituly. Spadá pod německou mediální skupinu Hubert Burda Media.23
Z výše uvedeného popisu vydavatelských domů lze usoudit, že dochází ke koncentraci
vlastnictví na poli vydávání nejčtenějších tištěných médií v Česku. Během svého působení
se staly vlastníky jiných vydavatelství, a to zejména zahraničních. Zároveň tyto
vydavatelské domy nejsou úzce zaměřené, ale nabízí široké portfolio titulů. Jsou proto
schopny zasáhnout jak publikum masové, tak i specifické – ať už lišící se podle zájmů,
pohlaví nebo ekonomického statusu. Výše uvedení vydavatelé navíc v mnoha případech
míří na podobné publikum, a jsou proto navzájem konkurenty.

1.2 Politická ekonomie komunikace
Na mediální produkci působí řada vlivů, mezi nimi i výše zmíněná koncentrace vlastnictví.
Vztahy mezi těmito vlivy a také výslednou povahou produkce se zabývá politická
ekonomie komunikace (PEK),24 která je jednou z teorií médií a společnosti.25 Některými
autory bývá nazývána též jako politická ekonomie médií, politická ekonomie informace
nebo kritická politická ekonomie. Zkoumání této teorie začalo ve 20. století společně
s rozvojem masových médií. Navazuje však na díla klasických politických ekonomů
18. a 19. století, mezi nimi např. Adama Smithe nebo Davida Ricarda. Kritický pohled pak
17

Časopisy. VLTAVA LABE MEDIA [online]
Úplný výpis z obchodního rejstříku: VLTAVA LABE MEDIA a.s., B 18970 vedená u Městského soudu v
Praze. Veřejný rejstřík a Sbírka listin [online]
19
O nás. VLTAVA LABE MEDIA [online]
20
Úplný výpis z obchodního rejstříku: VLTAVA LABE MEDIA a.s., B 18970 vedená u Městského soudu v
Praze. Veřejný rejstřík a Sbírka listin [online]
21
O společnosti. Burda International CZ [online]
22
Křížovky. Burda International CZ [online]
23
O společnosti. Burda International CZ [online]
24
JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ, 2015, s. 154–155
25
MCQUAIL, Denis, 2009, s. 112
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získala z myšlenek marxismu, neomarxismu a frankfurtské školy.26
Řadí se mezi alternativní paradigma, které je podle Denise McQuaila typické tím, že
„(n)eakceptuje převládající liberálně-kapitalistické uspořádání jako jediné možné, či
dokonce nejlepší, v jaké může upadající stav lidstva doufat.“27 V oblasti médií alternativní
paradigma poukazuje na konstruovaný význam sdělení a promyšlené vkládání ideologie do
obsahu komunikace, kdy tato sdělení mohou sloužit k podpoře mocenských struktur, nebo
naopak k oslabení opozice.28 Ani političtí ekonomové nenahlíží podle Vincenta Mosca na
komunikaci jako na pouhý přenos informací, ale jako na produkci významů, které jsou
zakládány na společenských vztazích.29 PEK se proto také zaměřuje na to, jak je tato
komunikace sociálně konstruována a které společenské síly dokáží formovat komunikační
kanály.30 Z výše uvedených charakteristik lze odvodit, že se PEK v rámci mediálních studií
řadí mezi sociocentrické teorie,31 které podle McQuaila chápou média jako „odraz
politických a ekonomických sil“32. Oproti tomu mediocentrický přístup přisuzuje médiím
roli činitele změn ve společnosti.33

1.2.1 Základní charakteristika
Političtí ekonomové komunikace se na rozdíl od klasických ekonomů při svém výzkumu
nezaměřují na jednotlivce, ale spíše na vztahy ve společnosti, mocenské hry a jejich vliv na
vytváření a také příjímání významů sdělení.34 PEK je tedy analýzou „společenských
a mocenských vztahů, které se střetávají, uplatňují a prosazují při organizaci a využívání
společensky významných komunikačních prostředků a jejich produktů“35. Příkladem může
být zkoumání vztahu mezi majiteli médií a editory či novináři, ale také jejich zdroji,
a následně vlivu na podobu produkce zpráv.36
Při zkoumání komunikačních médií političtí ekonomové potlačují tendence k esencialismu
a spíše je decentrují37 – to znamená, že na ně nahlíží jako na součásti různých procesů ve
26

WASKO, Janet, 2014, s. 259–271
MCQUAIL, Denis, 2009, s. 77
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Tamtéž, s. 77–78
29
MOSCO, Vincent, 2009, s. 67 a s. 6
30
Tamtéž, s. 67
31
KŘEČEK, Jan, 2013, s. 47
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MCQUAIL, Denis, 2009, s. 26
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MURDOCK, Graham a Peter GOLDING, 2005, s. 60–83
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společnosti (ekonomických, politických či kulturních).38 PEK se zaměřuje zejména na
jejich vliv směrem k médiím a mezi nimi a zastává názor, že mediální produkce je
ovlivněna především ekonomickou a mocenskou strukturou společnosti, ve které působí.39
Tím je specifičtěji míněno, že „(m)ediální produkce je podřízena tlakům, které na ni vyvíjí
neustále se rozšiřující trh, a zájmům vlastníků a vykonavatelů moci.“40 To má dle
McQuaila mimo jiné za důsledky:
•

„snížení nezávislosti zdrojů, s nimiž média pracují,

•

orientaci na co největší trhy,

•

vyhýbání se rizikům,

•

omezování investic do méně výnosných mediálních aktivit (například do
investigativního zpravodajství a výroby dokumentárních filmů),

•

přehlížení menších a chudších segmentů potenciálního publika

•

a u zpravodajských médií často politicky nevyvážený záběr zpravodajství“41.

1.2.2 Komodifikace
Klíčovým konceptem pro tuto diplomovou práci, se kterým politická ekonomie
komunikace pracuje, je proces komodifikace. Slovníková definice uvádí, že se jedná
„o proces spojovaný s kapitalismem a zajišťuje transformaci předmětů, vlastností a znaků
transformovaných do komodit, přičemž pod pojmem komodita chápeme položky, jejichž
hlavním smyslem je prodej na trhu“42. Jinými slovy je komodifikace charakterizována jako
„přeměna užitných hodnot ve směnné hodnoty“43. Přitom „(u)žitná hodnota předmětu
nebo materiálu spočívá v jeho vhodnosti pro konkrétní praktický účel, kdežto směnná
hodnota předmětu spočívá v hodnotě, kterou tato věc získá jako předmět obchodu.“44
S předměty, které se staly komoditami, je tudíž zacházeno jako s prostředky pomáhajícími
uspět v konkurenci a sloužícími k maximalizaci zisku. Podle toho, do jaké míry je cílem
maximální tržní zhodnocení, rozlišuje Karol Jakubowicz dva stupně komodifikace:
částečnou a úplnou. O částečné hovoří, pokud zisk z prodeje masových komodit slouží

38
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k financování ambicióznějších děl (tedy těch méně komerčních). K úplné komodifikaci
dochází, pokud slouží pouze k maximalizaci zisku.45
S dalším rozdělením komodifikace na poli mediální komunikace přišel již zmíněný Mosco.
Třídí ji podle toho, co je předmětem tohoto procesu. Ačkoli se jiní političtí ekonomové
zaměřují zejména na komodifikaci mediálního obsahu, komoditou se podle něj stává také
mediální publikum a novinářská práce.46 Všechny tři budou podrobněji popsány
v následujících podkapitolách.
V dnešní době si lze komodifikace všímat u mnoha českých médií. Podle Jakubowicze to
vyplývá zejména ze dvou příčin: „finanční krize médií a ovládnutí médií ideologií
neoliberalismu, která (…) přikazuje v každém druhu činnosti počítat náklady a zisky
(s cílem snížit ty první a zvýšit ty druhé) a podřídit vše tržním mechanismům“ 47. To, jak
vysoká je intenzita tohoto procesu a v jaké fázi se nachází, má podle Jakubowicze vliv na
roli médií v demokratické společnosti – o kterou se obává.48 Vypůjčuje si při tom
myšlenky Jürgena Habermase: „Ohrozí-li reorganizace a škrty v této klíčové sféře přijaté
novinářské standardy, (…) pak to bude ‚rána přímo do srdce veřejné sféry. Bez volného
pohybu informací, za který vděčíme důkladným analýzám, bez stimulace diskuse
prostřednictvím znalostí, které nemohou být levné, ztratí veřejné poselství svoji diskursivní
vitalitu.‘“49 V ohrožení jsou proto zejména seriózní a názorotvorná média.

1.2.2.1 Komodifikace obsahu
Když pomineme veřejnoprávní média, mediální výstupy jsou v kapitalistických zemích,
stejně jako jiné komodity, vytvářeny primárně za účelem generování zisku. Tato myšlenka
tvoří základní východisko politické ekonomie komunikace.50 Média tak ze své ekonomické
podstaty hledají svého kupce. „Musí být funkční a žádoucí (žurnalistické texty, pozn.) – to
je skutečnost, která měla v nedávných desetiletích zásadní vliv na obsah, styl a podání
žurnalistických výstupů. Žurnalistické výstupy musí vzájemně soupeřit o podíl na trhu,“51
poznamenává Brian McNair. Toto soutěžení zintenzivnilo už na konci 19. století, kdy se
tisk stal předmětem masového obchodu. Ještě v počátcích kapitalismu ale sloužil elitám,
45
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především vzdělaným a vysoce finančně postaveným mužům. To se změnilo s rozvojem
gramotnosti a nástupem všeobecného volebního práva.52
V současné době můžeme sledovat důsledky komodifikace obsahu např. ve zpravodajství,
jak upozorňuje Burton a Jirák: „Nutnost prosadit se na trhu (uplatnit se se svým ‚zbožím‘)
vede média mimo jiné k tomu, že se snaží nabídnout svoje produkty v co nejpřitažlivější
podobě. Proto se postupně stírá rozdíl mezi zpravodajstvím jako vážnou činností
napomáhající k orientaci ve veřejné sféře a veřejných záležitostech a zábavou jako
prostředkem k naplnění volného času, případně relaxaci.“53 S tím koreluje pojem
infotainment, jehož vznik souvisel se snahou upoutat pozornost publika. Projevuje se
využitím prvků zábavy ve zpravodajství.54
Mezi další důsledky orientace médií na zisk patří masová produkce (tendence produkovat
co nejúspěšnější obsahy pro početná publika, s čímž souvisí i vliv na podobu sdělení –
musí být přijatelné pro co největší počet lidí), dále opakování úspěšných typů obsahů nebo
vylučování skupin příjemců, kteří nejsou schopni za daný obsah zaplatit potřebnou
částkou.55
Na závěr podotknu, že za komoditu je perspektivou některých politických ekonomů
považován nejen výsledek mediální produkce, ale už samotná informace, která stojí na
počátku. Její hodnota přitom závisí na tom, zda a za jakých okolností bude v budoucnu
využita.56

1.2.2.2 Komodifikace publika
Komoditou se stávají také lidé – uživatelé nových médií, čtenáři, posluchači a diváci, kteří
jsou médii prodávány inzerentům. „Média ‚se živí‘ tím, že nabízejí inzerentům
předpokládanou pozornost, kterou věnuje publikum příslušnému listu či pořadu (popřípadě
příslušné stanici). Inzerent se na základě této nabídky rozhodne, zda je pro něj nabízené
publikum velikostí a strukturou zajímavé, a dle svého uvážení si koupí tiskovou plochu či
vysílací čas na zařazení reklamy.“57
Z toho vyplývá důležitost správného popisu komodity (publika). K tomu slouží výzkumy,
52
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jež jsou schopny dodat data o velikosti a složení publika, ale také o jeho návycích,
postojích nebo preferencích. Publikum jsou schopny rozdělit podle pohlaví, věku, výše
příjmů,58 způsobu obživy, spotřebního chování nebo také sociálních návyků (př. způsobu
trávení dovolené).59 To je pro inzerenty žádoucí, jelikož přesně ví, na jaké publikum cílí,
a jsou za inzerci ochotni zaplatit více peněz.60 Různé inzerenty přitom zajímají různá data.
„Velikost publika je významným ukazatelem především pro ty, kdo prodávají služby a zboží
každodenní spotřeby, popř. dostupné velkému počtu konzumentů (…). Naproti tomu
inzerenty nabízející služby či produkty určené, dostupné nebo přitažlivé pouze pro některé
skupiny zajímá více socioekonomický či demografický profil publika než jeho velikost.“61
Pozornost nyní zaměřím na tištěná periodická média, která jsou předmětem této práce.
Čtenáři jsou inzerentům nabízeny v podobě údajů o ověřeném nákladu, prodaném nákladu
a čtenosti.62 Ověřený náklad je „počtem vydaných výtisků jednoho čísla garantovaným
nezávislým auditorem“63. Prodaný náklad označuje počet „skutečně prodaných výtisků
jednoho čísla, který se zpravidla uvádí pomocí tzv. remitendy, tedy podílem neprodaných
výtisků z celkového nákladu.“64 V Česku jej zjišťuje ABC ČR (Audit Bureau of
Circulations – Kancelář ověřování nákladu tisku).65 Poslední údaj, čtenost, „se zjišťuje
pomocí dotazování v rámci výzkumu Media projekt. (…) Protože čtenost vyjadřuje, kolik
lidí daný titul četlo (nikoli si koupilo), bývá počet čtenářů vždy vyšší, než je počet
prodaných výtisků.“66 Toho si lze všimnout u následujících dat z výzkumu Media projekt,
která ukazují čtenost na vydání a průměrný prodaný náklad v kusech časopisů životního
stylu pro ženy za 2. a 3. čtvrtletí roku 2020.
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Obr. 1 – Základní výsledky čtenosti titulů za 2. a 3. čtvrtletí 2020, zdroj: Unie vydavatelů, 2020

Na publikum je nutné pohlížet nejen jako na toho, kým je obchodováno. Do jisté míry se
také podílí na výsledné podobě mediálního obsahu, třebaže si toho nemusí být vědomo.
Média totiž uzpůsobují svůj obsah podle daného publika, aby přilákala ty správné
konzumenty, udržela jejich pozornost, a snaží se také o to, aby se k nim publikum vrátilo
i v následujících dnech.67 U tištěných médií hraje v tomto ohledu roli „například obálka
a to, co je na ní zobrazené (včetně nabídky materiálů nacházejících se uvnitř listu),
oznámení, co bude v dalším čísle, orientace na různé typy čtenářů (…) i přitahování
publika k dalším vydáním“68. Političtí ekonomové si v souvislosti s tím navíc všímají
faktu, že komodifikace publika „přispívá ke klesající rozmanitosti mediální nabídky
a snižuje počet alternativních pohledů, nabízených v médiích. Mediální korporace nechtějí
riskovat a nabízí takové mediální obsahy, u kterých je dostatečná pozornost publika
jistá.“69

1.2.2.3 Komodifikace novinářské práce
Proces komodifikace se podle Mosca týká také novinářské práce. Kritickým pohledem
vnímá situaci, kdy média usilují o co největší zisky na úkor svých zaměstnanců, u jejichž
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mezd se naopak snaží o co nejmenší výdaje. Jedním z potenciálu pro navýšení příjmů
médií je redukce pracovních míst. Některé činnosti, které dříve vykonával člověk, jsou
nyní nahrazovány činnostmi strojů.70 McChesney uvádí jako důsledek redukce novinářů
nutnost spoléhat se na materiály od PR agentur, které navíc bývají z velké části přebírány
slovo od slova. Pro PR agentury je proto proniknutí poselství jejich klienta do médií snazší.
Dalším důsledkem je klesající zájem o mezinárodní zpravodajství a také o investigativní
žurnalistiku.71 „Provádět náročné pátrání stojí mnohem více, než dělat stenografii
oficiálních zdrojů a vyžaduje to vzdělané a zkušené novináře. Je mnohem výnosnější
nechat méně zkušené novináře zaplnit místo v novinách tím, co prohlásili mocní, jejich
debatami a snadněji zpracovatelnými tématy,“72 podotýká Robert McChesney.
Dalším projevem komodifikace novinářské práce je zaměstnávání jednoho pracovníka
úkoly, které by byly obvykle rozděleny mezi několik lidí, již se na danou činnost
specializovali – vyžaduje se po nich tzv. multiskilling.73 Dnes je běžné (zejména v menších
redakcích), že jeden novinář sám přichází s vlastními náměty, dělá rešerši, vybrané téma
natočí nebo k němu pořídí fotografie, napíše text, materiál také sestříhá do audio(vizuální)
podoby a umístí např. na webovou stránku. To na jedné straně vede k vyšší produkci
s využitím stejného nebo menšího počtu pracovníků, a tedy zvýšení efektivity mediálních
organizací, na straně druhé to může znamenat pokles kvality jejich činnosti.74

1.3 Elitářství a luxus
1.3.1 Teorie elity
Teorie elity se začaly objevovat koncem 19. století a počátkem 20. století jako reakce na
změnu ve společnosti spojenou s procesem urbanizace a industrializace. V té době
rozšiřovala buržoazie svou moc a o slovo se hlásila také vrstva nižší – proletariát. A právě
o udržení rozdílu mezi těmito vrstvami se tehdejší proponenti teorie elit snažili. Řadí se
mezi ně zejména Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto a Robert Michels.75 Kořeny však
nacházíme u již dřívějších autorů. „Problematika elity je ovšem staršího data a nachází
výraz v politických filozofiích a úvahách starověku i středověku,“76 upřesňuje Miroslav
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Jodl. V souvislosti s tím zmiňuje Platona, Aristotela nebo zastánce scholastiky.77
Jak vyplývá z výše uvedeného, jednou ze základních premis teorie elity je nerovnost mezi
lidmi, specifičtěji „rozdělení společnosti na dvě kategorie: vyšší typ, určený k ovládnutí =
elita, nižší typ = masa, určený k ovládání“78. Z toho vychází i Michelsova idea známá pod
pojmem železný zákon oligarchie, jež upozorňuje na nevyhnutelný vznik oligarchie ve
všech lidských organizacích.79 Přitom „(p)od oligarchickými tendencemi čili oligarchizací
organizací chápal to, že každá organizace se dělí na vedoucí menšinu a vedenou většinu,
přičemž o všech klíčových otázkách rozhoduje menšina, na niž většina nemá podstatný vliv,
a vůdcové přestávají být služebníky masy.“80 Tendence k oligarchizaci lze nyní pozorovat
i na poli vlastnictví českých médií. Zaměříme-li se na tištěná média, zjistíme, že jim
dominují tři vydavatelské domy, jež mají každý více než 20% podíl na trhu. Více o této
koncentraci vlastnictví viz podkapitolu 1.1.1 Vydavatelé periodického tisku.
Pro potřeby této diplomové práce je přínosné chápání rozdělení společnosti a zejména
charakteristika elity. Z výše uvedeného lze odvodit, že se jedná o opak početnější masy. To
potvrzuje i Ondřej Lánský a dodává: „V moderní době se termín elita používá převážně ve
dvou příbuzných významech. Za prvé jde o označení specifické sociální skupiny, která
disponuje nadřazeným intelektuálním, sociálním či ekonomickým statusem. Za druhé se
jako elitní označuje jedinec s nejlepšími výsledky či výkony v příslušné oblasti.“81 Jedince,
kteří si kupují luxusní periodika, by podle toho bylo možné vnímat jako elitu, jelikož
předpokládáme, že mohou-li si dovolit koupi luxusního periodika, disponují většími
ekonomickými prostředky. Zda tomu skutečně tak je, se bude věnovat následující
podkapitola.

1.3.2 Luxus jako známka elitářství?
Za luxusní, nebo někdy též přepychové, bývá širokou veřejností vnímáno to, co je nad
mírou něčeho všedního. Co není běžné, ale nadstandardní. Mark Tungate poznamenává, že
význam slova luxusní se posunul. Zatímco dříve tak byly označovány výběrové
a exkluzivní značky, jež byly vzácné a téměř jediné ve své kategorii a kvůli vysokým
cenám dostupné jen několika málo vyvoleným, dnes je slovo luxus synonymem spíše pro
77
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předražené zboží, přičemž začíná být dostupné i masám.82
Toho si všímá také Pamela N. Danzigerová. Dodává, že luxus v novém pojetí tvoří věci,
které činí život něčím víc – víc příjemným či víc pohodlným.83 Luxus by nám tudíž (tak,
jak jej chápeme dnes) měl přinášet přidanou hodnotu v pozitivním smyslu slova. Když jej
konzumujeme, měli bychom se cítit lépe. Velkou měrou proto souvisí s psychologií
a emocemi. Konzumace produktů luxusních značek dokáže v některých vyvolat například
pocity společenského uznání či hrdosti.84
Luxusní zboží proto obvykle nekupujeme či nekonzumujeme z toho důvodu, že bychom jej
nutně potřebovali, ale protože je předmětem naší touhy. Podle Danzigerové v něm
spatřujeme zejména přínos nových zážitků.85 Vickers a Renand uvádí vedle zážitků i další
dva faktory, jež nás motivují ke spotřebě a konzumaci zboží luxusních značek. Prvním jsou
tzv. praktické motivace. To znamená, že si kupujeme luxusní zboží například kvůli tomu,
že u něj očekáváme vyšší kvalitu. Jinou motivací je pak touha po symbolickém
interagování, kdy se snažíme prostřednictvím přepychových věcí propojit s určitou
skupinou lidí nebo si potvrdit své postavení ve společnosti.86,87
Konzumace luxusního zboží nemusí nutně znamenat známku elitářství z toho důvodu, že je
v dnešní době přístupná nejen elitám, ale i masám. Zároveň ale stále platí, že čte-li někdo
luxusní titul, může tím dávat najevo svou nadřazenost, což s elitářstvím souvisí. Luxusní
magazíny tomu jdou navíc mnohdy naproti, ať už nadprůměrnou cenou, kvalitním
papírem, reklamou na drahé produkty, které se zdají být masám dostupné, nebo vlastní
rétorikou – příkladem je magazín Business Woman, který se sám označuje za luxusní
magazín a charakterizuje se jako „(u)nikátní specializovaný magazín pro ženy na
významných manažerských pozicích v korporátní i podnikatelské sféře a politice“88, čímž
dává najevo nadřazenost svých čtenářek.

1.3.3 Luxusní časopisy
V zahraničí jsou běžně publikovány různé žebříčky nejlepších luxusních časopisů.
V českém prostředí, přestože počet těchto titulů není zanedbatelný, nic podobného zatím
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nenalezneme. Příliš pozornosti jim není věnováno ani odbornou komunitou. Pokud jsou
tématem odborné práce, tak pouze okrajově a zejména v akademických závěrečných
pracích. Zřídka se stávají náměty i pro články. Příkladem je krátké pojednání pro
markething.cz, kde se luxusními časopisy v ČR zabývala Markéta Hrabánková, dnes již
absolventka Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Pro potřeby této
diplomové práce je stěžejní zejména charakteristika luxusních časopisů. Hrabánková soudí,
že „(z)a jeden z hlavních rysů tohoto typu mediálního prostředí lze považovat velký počet
magazínů, které se pohybují na pomezí odbornosti, lifestylu a vytříbeného obsahu
o přepychovém zboží.“89
S obsáhlejší charakteristikou přišla Kateřina Kadlecová. Za účelem představení časopisu
Marianne popisuje tzv. exkluzivní časopis, a to následovně: „Jedná se o měsíčník,
dvouměsíčník či čtvrtletník s nadprůměrnou cenou (…), s více než 100 stranami
a formátem minimálně A4. (…) V těchto časopisech tvoří alespoň čtvrtinu obsahu inzerce
a přibližně polovinu celkové plochy zaujímají fotografie. Exkluzivní časopisy vzbuzují
dojem nadstandardu rovněž zbožím a životním stylem, o nichž referují a které jsou
inzerovány. Vzbuzují zdání časopisů pro ‚vyšší‘ třídu“90. Ačkoli se jedná o popis
exkluzivního časopisu, vykazuje velmi podobné rysy jako časopis luxusní a můžeme
soudit, že se jedná spíše o synonyma, kdy je jeden typ produktu pojmenován vícero názvy.
Vzhledem k absenci definice luxusního časopisu v odborných textech je popis Kadlecové
zatím nejobsáhlejší charakteristikou.
V článku z roku 2016 Chandon, Laurent a Valette-Florence uvedli, že luxusní sektor je na
vzestupu, prosperuje a zboží tohoto typu se stává stále více běžným.91 Toho si bylo možné
všimnout i na českém trhu s tištěnými magazíny, jejichž počet se zvyšoval, jak
poznamenala Hrabánková už v roce 2012.92 Jaký je stav nasycenosti trhu dnes, bude
zkoumáno v praktické části této diplomové práce spolu s podáním přehledu luxusních
časopisů a hlubší analýzou vybraných titulů.

1.3.4 Niche media
Pokud bychom chtěli luxusní časopisy zařadit mezi konkrétní druh médií, nabízela by se
možnost včlenění mezi tzv. niche media. Niche z pohledu ekonomie znamená
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v slovníkovém překladu mezeru na trhu či specializovaný segment trhu. Média, ať už se
jedná o tištěné tituly, ale i televizní či rozhlasové stanice, která se vyskytují na tzv. niche
trhu (niche market), jsou charakteristická tím, že se zaměřují na konkrétní skupiny
publika,93 např. dle jejich koníčků. Niche media proto cílí na malé, zato specifické
publikum (hovoří se o tzv. niche audience), a tvoří protiklad k médiím masovým. To je
základem jejich úspěchu, jelikož mají malou, nebo dokonce žádnou konkurenci.94 Silnou
stránkou těchto časopisů je také oddanost a věrnost čtenářů. K tomu napomáhá fakt, že
čtenáři těmto titulům přisuzují vysokou důvěryhodnost.95 Časopisy samotné se navíc často
prezentují jako autority v daném oboru.
Na druhou stranu s úzkou profilací médií souvisí fakt, že se potýkají s nižším počtem
potenciálních inzerentů,96 což může být hrozbou pro jejich přežití. U luxusních časopisů by
se zdálo, že tyto obavy nejsou na místě, ovšem ve zhoršené ekonomické situaci se mohou
i tito vydavatelé potýkat s obtížemi. Aktuálním příkladem je magazín Víno & Styl, který se
zaměřuje na moderní gastronomii a životní styl. Titul vycházel obvykle 6x ročně, ovšem se
zhoršením pandemie spojené s nemocí covid-19, která přinesla obavy inzerentů nad
budoucností turistického ruchu i provozoven restaurací, došlo k zásadnímu narušení
a snížení jeho periodicity.97
Neznamená to však, že by inzerenti jevili o niche magazíny nízký zájem. Pro některé
z nich je naopak úzká cílová skupina žádoucí, protože jimi inzerovaný produkt nebo obsah
není zamýšlen pro širokou veřejnost. Ať už se to týká luxusních šperků nebo pamlsků pro
domácí zvířata (více viz podkapitolu 1.2.2.2 Komodifikace publika).

1.4 Reklama
Reklama je v marketingovém odvětví spolu s podporou prodeje a public relations
nástrojem hromadné komunikace.98 Skrze ni tedy dochází k přenosu informací směrem
k masám, které jsou od podavatele vzdáleny. Prostředkem, který k tomu reklama často
využívá, jsou masová média. Když si listujeme lifestylovým časopisem vyšší cenové třídy,
ale i zdarma vydávaným magazínem obchodních řetězců, objevujeme reklamní sdělení
opakovaně. Naleznout je můžeme ale i v jiném než mediálním prostoru, např. na
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venkovních billboardech.
Stručně reklamu definuje Philip Kotler, když ji popisuje jako „jakoukoli placenou formu
neosobní prezentace a propagace myšlenek, zboží nebo služeb identifikovaného sponzora
prostřednictvím hromadných médií (…)“99. Reklamu definuje v prvním paragrafu také
zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. Přesněji
vymezuje a specifikuje její podobu a také cíl: „Reklamou se rozumí oznámení, předvedení
či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu
podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu
nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování
služeb, propagaci ochranné známky (…).“100
Definice Ireny Reifové ve Slovníku mediální komunikace řadí reklamu mezi způsob
persvazivní komunikace. Konzumenta se tedy snaží přesvědčit ke změně postojů nebo
nákupního chování101 ve prospěch produktu / služby / myšlenky zadané inzerentem. Jirák
a Köpplová na reklamu zase nahlíží jako na jedno z odvětví řízené (plánované)
komunikace,102 což vysvětlují slovy: „Jistě, v každém komunikačním jednání je obsažen
nějaký záměr (intence), ale pro reklamu je příznačné, že se směřování k žádanému cíli
plánuje a průběh a výsledek komunikace kontroluje (a že si k tomu účelu vytváří celou
řadu nástrojů, které jí plánování, monitorování a vyhodnocování úspěšnosti umožnuje).“103
Takovým cílem může být vytvoření nebo posílení povědomí o předmětu reklamy, podpora
přímého prodeje, získání většího podílu na trhu nebo udržení postavení na trhu vůči
konkurenci.104
Důležité je také uvést, že reklama je komunikací jednosměrnou, a příjemce v ní má tudíž
pasivní roli. Je zprostředkovaná a neprobíhá tváří v tvář, což příjemci znemožňuje vyjádřit
své reakce odesílateli (zadavateli nebo tvůrci reklamy), a tomu zase jeho reakce
pozorovat.105 Jak proto podotýká Světla Čmejrková, „(s)nem tvůrců reklamy je ovšem
simulovat osobní setkání, navázat dialog, vést reciproční diskurs.“106 Tvůrci vědomi si
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omezení daného jednosměrnou komunikací se snaží spotřebitelům a svým potenciálním
zákazníkům přiblížit. Často volí přátelskou řeč, oslovují je nebo dávají najevo pochopení
pro jejich starosti a negativní stránky.

1.4.1 Funkce reklamy
Pro definování hlavní komunikační funkce reklamy mnozí autoři využívají model AIDA.
Tato zkratka je tvořena z počátečních písmen anglických slov attention (pozornost),
interest (zájem), desire (touha) a action (čin).107 To znamená, že „(a)by reklama
zapůsobila na adresáta, jak se to od ní očekává, má upoutat jeho pozornost, zaujmout ho,
vyvolat v něm touhu a přimět ho k činu.“108 Někteří odborníci rozšiřují tento model
o memory (paměť), která se uplatňuje v závěru procesu. Po přimění adresáta k činu se
reklama snaží ještě o to, aby daný produkt i nadále zůstal v jeho paměti (tedy i poté, co už
si jej koupil – což zvyšuje pravděpodobnost opětovné koupě stejného produktu).109
Reklama však neplní funkce pouze vzhledem k původci, ale i k příjemci. Například
Reifová se zaměřuje na funkce, které plní reklama ve společnosti. Mezi ně řadí přínos
informací, zábavy a posilování kulturních hodnot a morálních norem (příklad takových
reklam viz níže). Reklamu vnímá i jako prostředek sloužící k socializaci.110 Tyto funkce se
však podle Reifové nemusí uplatnit vždy, a navíc jsou až druhořadé. K vyjmenovaným
funkcím totiž dodává: „(z)áleží přitom na každém z adresátů, jakou z těchto funkcí
reklamním komunikátům vědomě přisoudí, persvazivní charakter sdělení je však vždy
prvořadý.“111 To může být ovlivněno jejich zkušenostmi, aktuálním psychickým
rozpoložením nebo i mírou mediální gramotnosti.
Následující ukázky reklam demonstrují první tři funkce zmiňované Reifovou. Reklama
Českého červeného kříže vlevo splňuje funkci posilování morálních hodnot, a to tím, že
připomíná poslání pomáhat druhým. Druhá reklama Klubu Pánů z Ponožkovic zase nejen
poutá pozornost na svůj produkt, ale přináší také informace, v tomto případě o zámku
Červená Lhota. Poslední reklamní spot Kofoly pak již několik let plní funkci zábavy.
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Obr. 2 – Reklama posilující morální normy,

Obr. 3 – Reklama přinášející informace,

zdroj: Médiář, 2020

zdroj: Roman Věžník, 2017

Obr. 4 – Reklamní spot přinášející pobavení, zdroj: iDNES.cz, 2019
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1.4.2 Typologie reklamních sdělení
Reklamu a reklamní sdělení rozlišují různí autoři podle různých kritérií. Jirák je rozděluje
na základě cíle a zaměření, a to na komerční (propagující produkt nebo službu), politickou
(podporující politické subjekty, zejména před volbami) a sociální (s cílem ovlivnit chování
ve společnosti).112 Kritérium cíle využívá i Kotler, přičemž reklamu rozděluje na
informativní (přinášející spotřebiteli informaci o novém produktu nebo službě),
přesvědčovací (snažící se vyvolat v zákazníkovi takové chování, kdy produkt okamžitě
koupí nebo zvýší jeho preference), dále komparativní (jež srovnává značku s jinými
značkami) a v poslední řadě upomínací (snažící se o udržení povědomí produktu v mysli
spotřebitele).113 Tato typologie oproti tvrzení Reifové v předchozí podkapitole nepočítá
s persvazivní funkcí u každého reklamního sdělení, ale naznačuje, že některá z nich mohou
sloužit např. pouze k předání informace.
Na reklamu je podle Reifové možné nahlížet i z mnoha dalších hledisek. Typy reklam lze
podle ní klasifikovat dle: „a) obsahu reklamního sdělení (r. produktové, r. služeb apod.);
b) zadavatele r. (r. komerční, nekomerční, politické apod.); c) kanálu, jímž kód prochází,
tj. druhu média (r. televizní, filmové apod.); d) regionu, v němž r. působí (lokálního,
regionálního, národního, mezinárodního); e) účelu reklamní činnosti zadavatele (zaváděcí,
připomínkové, utlumovací); f) způsobu apelu na příjemce (zacílení na emotivní či
kognitivní faktory apod.)“114.
Čmejrková doplňuje kritéria ještě o cílovou skupinu lidí, kterou má reklama oslovit (liší se
tak podle pohlaví, zájmu či postavení lidí ve společnosti). Připomíná také rozdíl mezi tzv.
hard sell reklamou (která příjemce přímo vybízí k určitému chování) a tzv. soft sell
reklamu (jež k ničemu nevybízí, ale raději vsází na vyvolání určité atmosféry). Odlišnou
typologii přinesl Arthur Assa Berger. Rozlišuje ji dle instinktů, na které reklama útočí.
Těmi jsou strach, výhody, humor, svědectví, předvádění, nepřímý apel a připojení se
k davu.115
Z výše uvedených typologií vyplývá, že neexistuje jasné rozdělení reklamních sdělení, ale
lze je od sebe odlišit na základě mnoha kritérií, ať už se týkají cíle nebo podoby reklamy.
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1.4.3 Reklama a média
1.4.3.1 Vztah mezi reklamou a médii
Na to, jaký je mezi médii a reklamou vztah, se názory teoretiků liší. Jirák a Köpplová
rozlišují mezi dvěma přístupy. První, liberálněpluralistický, zaměřuje svou pozornost
zejména na výhody plynoucí z tohoto vztahu. Jako takové vnímá například podporu
spotřeby (a tím zvýšení blahobytu lidí), širší spektrum, ze kterého mohou lidé vybírat, nebo
ekonomickou garanci oddělení médií od státu. Druhý přístup autoři označují jako kritický.
Na rozdíl od předchozího proudu se zaměřuje na důsledky vzájemného vztahu, jež plynou
zejména ze závislosti médií na reklamě.116 Tato závislost „jednak omezuje počet hráčů na
trhu (dochází ke koncentraci vlastnictví médií (…)), jednak nevyhnutelně nutí média
k tomu, aby zaujímala určité – inzerentům blízké či pro inzerenty výhodné – ideologické
postoje. Tím se omezuje šíře nabídky na trhu, a to jak z hlediska jejího množství (…), tak
z hlediska její pestrosti či diverzifikace“117. Tento kritický přístup čerpá z myšlenek
politické ekonomie118 (více viz podkapitolu 1.2 Politická ekonomie komunikace).
Dalo by se ovšem usoudit, že vztah mezi reklamou a médii je reciproční. Jak vyplývá
z výše uvedených definic, reklama médium potřebuje, aby mohla být kde realizována
a měla na koho působit. Zároveň ale média potřebují reklamu k tomu, aby z ní mohla těžit
finanční prostředky. Jirák dokonce hovoří o tom, že jsou pro většinu médií tyto zisky
existenčně důležité.119 „Příjmy z reklamy pokrývají více než ze dvou třetin náklady na
výrobu novin. Bez reklamy by neexistovaly komerční rozhlasové a televizní stanice. Bez
reklamy by většina časopisů musela zdvojnásobit až ztrojnásobit prodejní cenu jednoho
výtisku.“120 Dokladem tohoto tvrzení jsou zjištění Českého statistického úřadu (ČSÚ)
v oblasti kulturního průmyslu (za rok 2019), konkrétně na poli rozhlasu: „Co se struktury
příjmů týče, u veřejnoprávního vysílání (Českého rozhlasu) tvořil podle poslední dostupné
výroční zprávy z roku 2019 příjem z rozhlasových poplatků více než 91 % celkových
příjmů, zatímco z reklamy a sponzoringu plynula pouze 4 % příjmů. Naopak komerčním
poskytovatelům (bez provozovatele vysílání programu Svobodná Evropa) v roce 2019
plynulo podle dat ČSÚ 97 % příjmů z tržeb za vlastní výkony, tedy lze předpokládat, že
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z velké části z prodeje reklamního prostoru.“121
Jiným ukazatelem jsou data Českého statistického úřadu o tom, jak velký příjem tvoří
tvorba reklamy pro producenty v audiovizuální oblasti. Obr. č. 2 znázorňuje vývoj těchto
příjmů v letech 2008 až 2019 a zároveň přináší porovnání s dalšími druhy příjmů – z české
a zahraniční produkce. Z grafu je patrná relativní stabilita příjmů z reklamní produkce,
které jsou navíc vyšší než z produkce českých děl. Do roku 2012 byly dokonce vyšší i než
z produkce zahraničních děl. Ty zaznamenaly vysoký nárůst od roku 2017, což bylo dáno
zřejmě navýšením státní podpory.122 Produkce reklamy si tedy s mírnými výkyvy stále
udržuje svou pozici a tvoří významnou část příjmů producentů audiovizuálních děl.

Obr. 5 – Příjmy českých producentů v oblasti audiovize v letech 2008–2019 (v mld. Kč), zdroj: ČSÚ, 2020

1.4.3.2 Reklama v tištěných médiích
Objem reklamy v tisku zůstává podle jediných veřejnosti přístupných dat výzkumné
agentury Nielsen Admosphere za uplynulé roky 2017–2019 stabilní. Nevykazuje stoupající
hodnotu, jako v televizi, ale nedá se u ní hovořit ani o poklesu. Inzerenti do reklamy v tisku
investovali v daných letech zhruba o dvě třetiny méně než do televize, ale 2–3x více než do
rádia a zhruba 4x více než do venkovní reklamy123,124 (viz graf č. 2). Uveřejnění reklamy
121
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v tisku tak má pro inzerenty stále velký význam.
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Graf 2 – Srovnání ceníkové hodnoty reklamního prostoru v letech 2017–2019 podle jednotlivých mediatypů
v mld. Kč, zdroj dat: Nielsen Admosphere, 2019 a 2020

Zájmem obchodu mezi médii a inzerenty přitom není konkrétní plocha (nebo v případě
televize a rozhlasu vysílací čas), ale předpokládaná pozornost publika. Inzerenti se tudíž
nejvíce zajímají o to, do jaké míry jeví publikum o dané médium zájem.125 Rozhodují se
podle jeho velikosti i socioekonomického profilu126 (více viz 1.2.2.2 Komodifikace
publika).
Mezi tištěné tituly, které obsahovaly za uplynulý rok 2020 (v měsících leden až listopad)
největší počet inzerátů, patří podle dat Nielsem Admosphere pro Unii vydavatelů
s vysokým náskokem 5plus2 (12 553 inzerátů), Mladá fronta DNES (12 522) a Blesk
(10 185).127 Data jsou důkazem toho, že inzerenti nejčastěji investují do nejčtenějších
titulů,128 kterými jsou v tomto případě noviny – celostátní deníky a zdarma distribuovaný
týdeník.
To se ovšem netýká všech zadavatelů reklamy. Jak podotýká Vysekalová s Mikešem,
125

BURTON, Graeme a Jan JIRÁK, 2003, s. 267
JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ, 2015, s. 137
127
Objem inzerce v periodickém tisku v listopadu 2020 podle monitoringu Nielsen Admosphere. Unie
vydavatelů [online]
128
MEDIA PROJEKT: Základní výsledky čtenosti titulů za 2. a 3. čtvrtletí 2020. Unie vydavatelů [online]
126

27

reklama v časopisech oproti novinám přináší výhodu „zasažení specifických cílových
skupin (při množství i pestrosti titulů na trhu je možné zvolit časopis odpovídající
současným i potenciálním zákazníkům)“129 nebo například „delší životnost a pravidelnost
(ve srovnání s ostatními médii časopisy dávají možnost vracet se k inzerci a většinou má
jeden výtisk více čtenářů)“130. Mezi časopisy bylo možné spatřit inzerci v období leden–
listopad 2020 nejčastěji v Marianne (1485), Blesku pro ženy (1464), Blesk magazínu
(1128) a Reflexu (947). Silné zastoupení měly zejména také měsíční lifestylové časopisy
pro ženy: Maminka (899), JOY (654), Glanc (652) nebo Marianne bydlení (652).131 Jedná
se o tituly, jejichž cena na stánku je nižší než 65 Kč. Z těchto dat lze vyvodit, že drahé
luxusní časopisy, které jsou předmětem této diplomové práce, neobsahují větší množství
reklam než jiné levnější tituly na trhu. Toto tvrzení ovšem nelze zevšeobecnit. Je potřeba
vzít v potaz, že některé luxusní časopisy oproti výše vyjmenovaným vychází méně než 1x
za měsíc, a je proto u nich nižší počet reklamy logicky zdůvodnitelný. Na druhou stranu
ale mohou mnohdy obsahovat větší počet stran, a z toho plynoucí větší potenciální prostor
pro komerční obsah.
Reklama v tištěných médiích nemá podobu pouze potištěné strany (či její části) reklamním
sdělením. To platí zejména pro magazíny. „Mimo standardní inzeráty lze často vidět různé
vlepované objekty, vkládačky, rozšířené obálky, přelepy, vystřihovánky, omalovánky
a spousta dalších. Čtenáři mají rádi vzorečky přiložené k výtisku oblíbeného časopisu.
Mohou to být kosmetické přípravky, vůně, prací prášky, hračky, ale i trvanlivější
potraviny.“132 I tento potenciál tvoří oproti reklamě v jiných mediatypech pro inzerenty
výhody. Je také prostředkem, jak se konzumentům přiblížit a zaujmout místo v jejich
domácnosti.

1.4.3.3 Reklamní konvergence
Termín konvergence, jak poukazuje Václav Moravec, je definičně neustálený. Odborná
komunita k němu přistupuje různě, vymezuje jej konkrétně i v širším pojetí, a určení
přesného definičního rámce je proto obtížné.133 Obecně lze konvergenci na poli médií
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chápat jako „sbližování obsahu, médií a technologií“134. Reifová specifikuje, že se jedná
o „průběžné sbližování médií z hlediska přípravy, distribuce a vnímání obsahů“135,
a doplňuje, že „výsledkem procesu konvergence médií, který je podmíněn rozvojem
technologií, je současný výskyt stejných mediovaných sdělení v různých technologických
formách.“136
U konvergence médií lze rozlišit několik jejích typů. V typologii se však teoretici taktéž
liší. O reklamní konvergenci, jako jedné z možných typů, hovoří Jan Jirků na základě
poznatků od Gabriele Siegertové, a to v souvislosti se sílící provázaností reklamního
a nereklamního sdělení v médiích.137 Míře této provázanosti v českých lifestylových
časopisech JOY a Harper’s Bazaar se věnovala například Jana Samšuková v práci Jsou
české lifestylové časopisy jen nositelem reklamy? O provázanosti hovořila v případě,
„pokud se na straně vyskytovala reklama, která se týkala stejného tématu jako alespoň
jeden lifestylový text v magazínu“138. Ve svém výzkumu došla k závěru, že „(v) magazínu
JOY je průměrná provázanost inzertního obsahu s lifestylovým více než 96 %. U Harper’s
Bazaar je toto procento ještě vyšší, jde o necelých 99 %.“139
Konvergenci reklamního a mediálního obsahu zkoumal v českém prostředí také Martin
Jandík v práci Věk konzumu: konvergence reklamy a redakčních článků v časopisech pro
ženy. Vycházel přitom z hypotézy, že „(r)edakční články současně přebírají charakter
a prostředky reklamního sdělení.“140 Analýzou časopisů Chvilka pro tebe, Vlasta, Katka,
Cosmopolitan a Elle prokázal, že „nejčtenější ženské časopisy v České republice obsahují
skrytou reklamu a výzvy k nakupování (o skryté reklamě více viz 1.4.4 Vnímání reklamy
publikem), přičemž se tento trend v průběhu let stupňuje“141. Konvergenci placené inzerce
a redakčních článků v časopisech pro ženy (konkrétně v Blesku pro ženy a Elle) potvrdil
také výzkum Andrey Študencové v práci Časopisy pro ženy dnes: výkladní skříň
konzumerismu?, když v závěru shrnul, že „(o)ba zkoumané tituly obsahovaly otevřené
i skryté výzvy k nakupování a konzumnímu chování (…).“142 Nadto Študencová vynesla
i znepokojivý soud: „Podle autorky Ellen McCrackenové dochází dokonce k úplnému
134
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zmizení redakčních obsahů a jejich nahrazení propagačními materiály. K tomuto závěru se
musím přiklonit i já.“143
Ačkoli se z výše uvedených výzkumů zdá, že je reklama s médii provázána čím dál těsněji,
Siegertová na druhou stranu poznamenává, že díky novým technologiím dochází také
k situaci, ve které značky již nutně nepotřebují tradiční média k tomu, aby se o nich začalo
mezi lidmi mluvit, a ti je začali ostatním doporučovat. Vytváří totiž svůj vlastní obsah
a jsou schopny jej k cílovému publiku dopravit samy.144 Produkce obsahu, editorské
uvažování a storytelling byly přitom základními kompetencemi, kterými tradiční média
disponovala. 145 Dnes už jimi disponují také ti, kteří se ve své profesi věnují marketingové
komunikaci. Důvodem může být zaměstnávání bývalých novinářů reklamními agenturami
nebo odděleními komunikace, ale také to, že si jsou vědomi výhod, které pro ně z vlastního
vytváření obsahu a distribuce plynou.

1.4.4 Vnímání reklamy publikem
Reklama tvoří neodmyslitelný prvek moderní společnosti. Lidé jsou na její přítomnost
zvyklí a vnímají ji jako běžnou součást života. Jsou jí vystavováni nejen na veřejných
místech, ale proniká i do jejich domovů, a to zejména prostřednictvím médií a internetu.
Tvůrci reklamy proto musí přicházet stále s neotřelejšími nápady, aby zachytili pozornost
cílové skupiny lidí.
Zásadní význam hrají také emoce. „Emoce pomáhají stimulovat a řídit naši
pozornost a pomáhají vytvořit a posilovat asociace, které reklama vytváří. (…) Tyto
asociace si musíme uvědomit, když si na značku vzpomeneme, v ideálním případě, když
uvažujeme o nákupu. Jedině pak mohou mít vliv na naše chování.“146 Při vnímání reklamy
přitom hraje rozdíl to, zda v nás vyvolává emoce pozitivní, či negativní. První nás
přitahují, zatímco druhé odpuzují. Větší šanci na úspěch má proto obecně reklama, která
vyvolává pozitivní emocionální reakce.147
Důležité je si uvědomit, že konzument ve velké míře nevnímá reklamu aktivně ani
záměrně. Není proto ovlivněn reklamou v momentě, kdy ji vidí nebo slyší, ale až po
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určitém čase, zejména je-li konkrétní reklamě vystaven opakovaně.148 To však neznamená,
že by reklamu nedokázal rozpoznat, protože jak je zmíněno v její definici výše, jedná se
o činnost identifikovaného sponzora. Problém nastává u tzv. skryté reklamy. „Takovou
reklamou se pro účely zákona rozumí reklama, u níž je obtížné rozlišit, že jde o reklamu,
zejména proto, že není jako reklama označena.“149 Pokud k rozlišení nedojde, konzument
nabývá dojmu, že předmět skryté reklamy má pozitivní vlastnosti nikoliv kvůli tomu, že to
tvrdí inzerenti, ale třeba z důvodu osobní zkušenosti autora textu. Skrytá reklama je proto
zákonem zakázána.150 Zakazuje ji také Kodex reklamy vydaný Radou pro reklamu:
„Reklama nesmí být skrytá, zejména nesmí předstírat, že jde o jiné způsoby šíření
informací (vědecké pojednání, reportáže apod.), než je reklama.“151 Z toho také vyplývá,
že skrytá reklama „se v praxi často podobá některým ze zpravodajských žánrů, jako je
např. rozhovor, reportáž nebo informace o nových technologiích a technice“152. Tento
druh reklamy se tudíž často snaží „schovat“ za seriózní obsah médií a využívá
důvěryhodnosti těchto žánrů a důvěry publika.
V současné době se o ní čím dál tím více hovoří také v souvislosti se sociálními sítěmi
a tzv. influencery, tedy těmi, kteří se snaží ovlivnit velké množství lidí, například youtubeři
nebo uživatelé Instagramu. Vzhledem k tomu, že sociální sítě užívají zejména děti, a jejich
mediální gramotnost je nižší než u dospělých uživatelů, stávají se nástrahami skryté
reklamy ohroženy. To potvrdil i výzkum realizovaný agenturou Ipsos ve spolupráci
s Katedrou marketingové komunikace a PR Fakulty sociálních věd UK 153 zaměřující se
zejména na to, „zda děti sociální média sledují, a pokud je v nich reklama, jestli jsou
schopny ji rozpoznat“154.
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2 Praktická část
2.1 Metodika
2.1.1 Cíl práce a výzkumné otázky
Výzkumné téma práce tvoří tištěné periodicky vycházející tituly vydávané v České
republice, které lze označit přívlastkem luxusní. Hlavním cílem práce je zmapovat
současný český mediální trh s těmito periodiky a podat přehled o tom, která luxusní
periodika se na něm nachází. Dílčím cílem je tyto tituly klasifikovat na základě čtyř
oblastí: tematického zaměření, periodicity, ceny a vydavatele. Následným cílem je
přiblížení luxusních periodik, a to prostřednictvím představení vybraných titulů na základě
provedení hlubší analýzy, která se zaměří na cílové publikum a sebeprezentaci, obsah
a grafickou úpravu. Závěrečný dílčí cíl výzkumné části tvoří zjištění provázanosti
reklamního a nereklamního sdělení v několika periodikách.
Výzkumný problém formulovaný v podobě hlavní výzkumné otázky je následující:
•

VO1: Jak vypadá český mediální trh s luxusními periodicky vycházejícími tituly?

Hlavní výzkumná otázka je doplněna o tři dílčí otázky, které odpovídají jednotlivým
podkapitolám:
•

VO2: Jaké typy luxusních periodik se na českém trhu nachází?

•

VO3: Jakou mají podobu tištěné tituly, které lze označit za luxusní?

•

VO4: Jaký je vztah mezi reklamním a nereklamním sdělením v luxusních
časopisech?

2.1.2 Definice výzkumné jednotky
Předmětem výzkumu jsou periodicky vycházející tištěné tituly, které jsou vydávány
v České republice a které lze klasifikovat jako luxusní. Vzhledem k neexistenci databáze,
která by tituly třídila podle toho, zda jsou či nejsou luxusní, a vzhledem k chybějící
odborné definici těchto titulů, stanovila jsem pro účely této práce kritérium luxusních titulů
sama, a to na základě poznatků z teoretické části práce, vlastního zkoumání a úsudku.
Na tomto místě znovu připomenu výrok citovaný v podkapitole 1.3.3 Luxusní časopisy,
který slouží jako základ pro vlastní kritérium. Pochází od Kateřiny Kadlecové, autorky
knihy Ženské časopisy pro pokročilé, a je charakteristikou exkluzivního časopisu: „Jedná
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se o měsíčník, dvouměsíčník či čtvrtletník s nadprůměrnou cenou (…), s více než 100
stranami a formátem minimálně A4. (…) V těchto časopisech tvoří alespoň čtvrtinu obsahu
inzerce a přibližně polovinu celkové plochy zaujímají fotografie. Exkluzivní časopisy
vzbuzují dojem nadstandardu rovněž zbožím a životním stylem, o nichž referují a které jsou
inzerovány. Vzbuzují zdání časopisů pro ‚vyšší‘ třídu.“155 Z tohoto výroku vyplývá řada
konkrétních kritérií pro daný typ časopisu. Usuzuji však, že nemusí platit všechna zároveň,
aby se jednalo o exkluzivní či luxusní titul. Za nejvýstižnější kritérium, který odlišuje tento
typ časopisu od ostatních, a to zároveň nejvýraznějším způsobem, považuji nadprůměrnou
cenu. Podle ní je možné tituly navíc jednoznačně roztřídit. Cena tudíž v této práci tvoří
zásadní kritérium rozhodující o tom, zda byl či nebyl daný titul zahrnut do analýzy
luxusních časopisů.
Ke stanovení nadprůměrné ceny je nejprve nutné znát cenu průměrnou. K tomu jsem
využila nejaktuálnější ověřená data z databáze periodického tisku ABC ČR, jež pochází
z června 2020. V potaz jsem vzala cenu za kus veškerého evidovaného periodického tisku
v uvedeném měsíci a určila z ní aritmetický průměr. Pokud se lišila cena titulu
v jednotlivých dnech, započítala jsem její průměrnou hodnotu zaokrouhlenou na jedno
desetinné místo.
Po provedení této operace vyšla hodnota 41,4 Kč. Nadprůměrnou cenu za titul jsem
stanovila o něco více než dvakrát tolik, kolik je průměrná hodnota, a to na „Baťovu“156
cenu 89 Kč za výtisk. Při určení hodnoty jsem vzala v potaz ceny deníků, které průměrnou
cenu periodik výrazně snížily. Zároveň jsem posoudila vhodnost na základě porovnání
s průměrnou cenou měsíčníků a publikací s delší periodicitou, u kterých zařazení do
kategorie luxusních titulů předpokládám nejvíce. Průměrná cena těchto periodik tvoří 60 %
mnou stanovené nadprůměrné ceny, což shledávám za adekvátní. Vhodnost této hodnoty
jsem zároveň ověřila i v praxi – prozkoumáním cen titulů, které Hrabánková označuje za
luxusní v již dříve zmíněném článku Luxus a jeho tvář na mediální scéně českých tištěných
časopisů. Až na výjimku nabývají cen vyšších než 89 Kč, a to zároveň nikoliv s výrazným
rozdílem.
Druhým kritériem je cílové publikum. Analyzované tituly, kterým se tato práce věnuje,
nejsou takové, které jsou určené primárně odborníkům, třebaže jejich cena převyšuje
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Cena končící hodnotou 9 je u vydavatelů velmi oblíbená, viz graf 6 níže
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89 Kč. Mezi taková periodika patří velká řada titulů lékařských, ale také časopisy pro
právníky nebo například státní správu. Důvodem je, že se tyto tituly obvykle neobjevují
v běžných prodejních místech, ale mnohdy fungují formou předplatného, často navíc pro
členy určité organizace nebo odboru. V práci se tudíž zabývám tituly, jež nejsou primárně
určené odborníkům, ale široké veřejnosti.
Posledním kritériem je periodicita – do analýzy jsou zahrnuty pouze periodicky
vycházející tituly, to znamená alespoň 2x ročně.

2.1.3 Vymezení zdroje a vzorku dat
Zdrojem dat jsou dvě online databáze periodického tisku. Výhoda obou spočívá v tom, že
uvádí cenu titulu za jeden výtisk. První z nich je přístupná na adrese abccr.cz. Spravuje ji
Kancelář ověřování nákladu tisku (ABC ČR) a je vytvořená primárně za účelem
shromažďování dat na mediálním trhu. Tato databáze ovšem eviduje nízký počet titulů, a je
proto doplněna o druhou databázi, jež je přístupná na adrese periodik.cz. Tu provozuje
společnost Mikropost s. r. o. a jejím cílem je poskytování předplatného periodického tisku.
Předmět výzkumné části tvoří tištěná periodika z výše uvedených zdrojů, jejichž cena za
jednotlivý výtisk je 89 Kč a vyšší (přitom pokud je to možné, byla upřednostněna cena na
stánku, nikoli v rámci předplatného; dále cena za klasické číslo, nikoli speciál). Do první
části analýzy (monitoring trhu) byly zahrnuty všechny tyto tituly, do druhé části
(charakteristika titulů) pouze vzorek. Ten je tvořen jedním titulem z každého tematického
zaměření. Titul byl vybrán prostým náhodným výběrem formou losování. S ohledem na
rozdělení časopisů mezi deset témat jsem analyzovala celkem deset časopisů: 53x11, Můj
dům, Motorbike, Dolce Vita, Bylinky Revue, SCORE, Kreativ, Vesmír, FC a dTest.
Za účelem sběru aktuálních dat byla pro analýzu zvolena vydání z let 2019 a 2020.
Vzhledem k tomu, že časopisy vychází s periodicitou 2 až 12, nejmenší možný počet
analyzovaných titulů ve sledovaném období je čtyři – dva za každý rok. Uplatnila jsem
proto metodu záměrného a následně náhodného výběru vzorku: stanovila jsem, že do
analýzy zahrnu dvě náhodně zvolená čísla vydaná v roce 2019 a dvě náhodně zvolená čísla
vydaná v roce 2020. Výběr jsem provedla opět losováním. Výjimku tvoří pouze
periodikum FC, u nějž všechna čtyři analyzovaná vydání pochází z roku 2020. Důvodem
je omezený přístup k tiskovinám způsobený uzavřením knihoven, antikvariátů a dalších
zdrojů v době zavedení vládních opatření mající za cíl zpomalit pandemii covid-19 na jaře
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2021.
Závěrečná část analýzy (provázanost reklamního a nereklamního sdělení) je provedena na
polovině titulů z předchozí části výzkumu. Vzhledem k primárnímu cíli práce podat
přehled o trhu s luxusními časopisy není ambicí této části zkoumat prolínání reklamního
a nereklamního sdělení ve všech časopisech, ale touto analýzou výzkum pouze doplnit.
Periodika pro tuto část analýzy byla vybrána záměrně tak, aby zastupovala odlišné přístupy
k reklamnímu sdělení, a nabídla tak širší přehled. To nejlépe splnily časopisy Motorbike,
Můj dům, Kreativ, Vesmír a FC.

2.1.4 Metody použité při výzkumu a postup analýzy
Východiskem praktické části je kvalitativní postup analýzy, přičemž první část (monitoring
trhu) je zpracována postupem kvantitativním. Využito je metod kategorizace, deskripce
a komparace. Pro kvalitativní analýzu dat je charakteristické používání induktivní
metody,157 pro kterou platí, že stanovuje obecné závěry či pravidla na základě konkrétních
případů.158 I tato analýza se na základě zkoumání jednotlivých luxusních periodik snaží
podat obecný přehled o tom, jak český trh s těmito tituly vypadá. Výstižně popsal
kvalitativní výzkum ve vztahu k induktivní analýze Jan Hendl: „Kvalitativní výzkumník
nesestavuje ze získaných dat skládanku, jejíž konečný tvar zná, spíše konstruuje obraz,
který získává kontury v průběhu sběru a poznávání jeho částí.“159 Tento postup výzkumu
je proto vhodný zejména v případech, kdy je zkoumána oblast, o které zatím neexistuje
mnoho dat a zjištění.160
Další předností kvalitativního přístupu je hloubka zkoumání, které jde pod povrch
zkoumané oblasti.161 Ovšem stejně jako kvantitativní vykazuje kvalitativní přístup určité
nevýhody. Jednou z nich je schopnost zpracovat pouze menší vzorek,162 která vyplývá
z hloubky výzkumu. Slabostí je také menší replikovatelnost. Kvalitativní výzkum je totiž
závislý na výzkumníkovi a jeho subjektivitě.163
Kvantitativní výzkum se naopak vyznačuje relativní nezávislostí. Sběr dat je přímočarý
a získaná data jsou přesná a numerická. Výzkumník je však reduktivním způsobem
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získávání dat omezen.164
V praktické části jsou nejprve metodou kategorizace zmapována veškerá luxusní periodika
vyskytující se na současném mediálním trhu. Roztříděna jsou data týkající se jejich
tematického zaměření, periodicity, ceny a vydavatele. Následně je u deseti titulů
zastupujících každé tematické zaměření využita metoda deskripce, pomocí níž je popsána
sebeprezentace a cílová skupina, obsah periodika a grafická stránka. V závěru práce je
uplatněna kvalitativní obsahová analýza zaměřující se na provázanost reklamního
a nereklamního sdělení.

2.2 Monitoring trhu
Do monitoringu trhu byly zahrnuty tituly ze dvou databází. Data byla sesbírána v únoru
2021, z důvodu občasné neaktuálnosti je však bylo následně nutné ověřit. K tomu jsem
primárně využila webové stránky vydavatelů či přímo časopisů, sekundárně databázi
Národní knihovny České republiky či jiné dostupné zdroje. Týkalo se to zejména ceny,
periodicity a případného zániku titulu.
Celkem bylo do analýzy zahrnuto 66 titulů, které splnily všechna kritéria výše
definovaných luxusních časopisů. Jejich kompletní seznam uvádím v příloze práce.

2.2.1 Tematické zaměření
Tematické zaměření luxusních titulů na českém trhu je široké. Po získání přehledu
o tématech, kterým se věnují, bylo stanoveno deset kategorií, ke kterým byly časopisy
přiřazovány, v případě spadání do více kategorií bylo vybráno vždy to téma, které v titulu
převažuje. Oblast tematické zaměření je rozčleněna do kategorií: sport; design, umění,
architektura; auto aj. doprava; lifestyle (dále rozlišen podle pohlaví); jídlo a zdraví; IT a
PC; koníčky; věda a příroda; ekonomie, podnikání a úspěšní lidé; jiné (tituly, které nebylo
možné zařadit ani do jedné z ostatních kategorií).
Jak ukazuje graf 3, svůj exkluzivní časopis si najdou sportovci, podnikatelé, milovníci aut,
architektury či umění i lidé s pestrými koníčky. Mezi luxusními časopisy přitom na českém
trhu převažují tituly s méně náročnými a volnočasovými tématy. U koníčků, jež jsou
zastoupeny nejčastěji, může být důvodem široký záběr kategorie – čtyři tituly se věnují
tvoření, tři fotografování a technice, stejně tak hudbě a po jednom zahradě a zvířatům.
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U druhého nejčastěji zastoupeného tematického zaměření – sportu a také lifestylu – může
být důvodem široké cílové publikum. Graf 4 pak ukazuje, že u lifestylových titulů jsou
s trojnásobnou převahou častěji zastoupeny časopisy pro ženské čtenářky, zatímco tituly
mířené mužům či oběma pohlavím bez rozdílu mají zastoupení nižší. Výsledek však není
překvapující, jelikož tyto tituly často pojednávají také o módě či kosmetice a o tato témata
jeví ve společnosti obecně větší zájem ženy.
Nízkou konkurenci mezi tematicky stejně zaměřenými tituly mají naopak časopisy věnující
se ekonomii, podnikání a úspěšným lidem, IT a PC a dále vědě a přírodě.

Tematické zaměření
koníčky

12

sport

10

lifestyle

10

auto aj. doprava

8

design, umění, architektura, bydlení a stavebnictví

8

jídlo a zdraví

5

věda a příroda

4

IT a PC

4

ekonomie, podnikání a úspěšní lidé

3

jiné

2

počet titulů daného tematického zaměření
Graf 3 – Kategorie tematického zaměření luxusních časopisů s počtem titulů, zdroj dat: vlastní výzkum
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Lifestylové časopisy podle pohlaví
pro ženy i muže
20 %

pro muže
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pro ženy
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pro ženy

pro muže

pro ženy i muže

Graf 4 – Rozdělení lifestylových luxusních časopisů podle pohlaví cílové skupiny, zdroj dat: vlastní výzkum

2.2.2 Periodicita
Výsledky další zkoumané oblasti, periodicity, už přinesly zajímavější data. Obsažena jsou
v pátém grafu. Luxusní časopisy jsou vydávány téměř bezvýhradně v sudém počtu vydání
za rok – 2x ročně, jednou za čtvrt roku, ob měsíc, 8x a 10x ročně nebo každý měsíc.
Poslední uvedenou periodicitu volí vydavatelé nejčastěji, a to ve více než třetině případů.
Hned poté sahají po variantě, ve které vydávají časopis každé dva měsíce. Důvodem by
zde mohl být zájem o udržení čtenářů a povědomí o titulu. Oblíbený je také koncept
vydávání 10 titulů za rok, kdy často dochází k tomu, že ve dvou letních a ve dvou zimních
měsících vyjde pouze jedno číslo (například v červenci a srpnu a dále v prosinci a lednu)
a zbylých osm čísel vyjde pravidelně každý měsíc.
Devět procent luxusních časopisů vychází nepravidelně, což je zejména z důvodu
porovnání roku 2020 s lety předchozími, přičemž rok 2020 byl zasažen ekonomickými
dopady šíření nemoci covid-19, a někteří vydavatelé proto nebyli schopni dodržet
plánovanou periodicitu (konkrétní příklad viz podkapitolu 1.3.4 Niche media).
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Periodicita
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8
2

12 vydání
nepravidelné

25
6
Počet titulů s příslušnou periodicitou

Graf 5 – Rozdělení počtu titulů podle periodicity, zdroj dat: vlastní výzkum

Porovnání kategorií periodicity s tematickým zaměřením nepřineslo žádná zásadní či
zajímavá zjištění – nelze například tvrdit, že časopisy s danou tematikou vychází až na
ojedinělé případy s konkrétní periodicitou. Naopak, jejich periodicita je různorodá.

2.2.3 Cena za výtisk
Třetí zkoumanou oblastí je cena za výtisk. Ta se pohybuje od nejnižšího limitu pro luxusní
časopis 89 Kč až po více než dvojnásobnou hodnotu 199 Kč. Průměrná cena na jeden titul
činí 113,8 Kč. Ačkoli je tato hodnota nízká, je to dáno výraznou převahou titulů s cenou
99 Kč. Zvolila ji necelá třetina vydavatelů. Důvod může být psychologický – číslo 99 se
zdá opticky menší než číslo 100, přestože je hodnota nižší pouze o jednu jednotku. Má
však dvě cifry namísto tří. Jak ukazuje graf 6, ceny končící hodnou devět jsou u vydavatelů
obecně velmi oblíbené.
Po 99 Kč je nejčastější cenou za luxusní časopis 89 Kč. Zvolilo ji 8 vydavatelů z 66.
Následné zastoupení cen už není tolik výrazné. V polovině případů je dokonce cena
jedinečná pouze pro daný titul.
Nejvíce finančních prostředků vynaloží čtenáři za časopis Dobromysl zabývající se
tématem zdraví (199 Kč). Vychází však jen s čtvrtletní periodicitou. Druhým nejdražším
titulem je SCORE (199 Kč), který se věnuje počítačovým hrám. Pokud by si chtěli čtenáři
zakoupit ročně všechna jeho čísla, bude je to stát větší sumu peněz – vychází totiž každý
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měsíc. O deset korun levnější za výtisk je časopis Svět železnice s rovněž čtvrtletní
periodicitou (189 Kč) a o dalších deset korun levnější magazín Chip orientovaný na téma
PC a IT (179 Kč). Stejně jako SCORE z tematicky stejné kategorie vychází 12x ročně.

Cena za výtisk
89 Kč
89,9 Kč
95 Kč
96 Kč
98 Kč
99 Kč
99,9 Kč
109,9 Kč
119 Kč
119,9 Kč
120 Kč
129 Kč
135 Kč
136,9 Kč
139 Kč
140 Kč
149 Kč
179 Kč
189 Kč
199 Kč

8

1

5

1

3

1

3

1
1

5

1
1
1
1
1
1
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4

6
2
Počet titulů s příslušnou cenou

Graf 6 – Rozdělení titulů podle ceny za výtisk, zdroj dat: vlastní výzkum

2.2.4 Vydavatel
Poslední analyzovanou oblastí všech luxusních časopisů vycházejících na českém trhu je
vydavatel. Jejich přehled i s počty titulů je uveden v tabulce níže. 66 luxusních periodik
vydává celkem 46 různých vydavatelů. Ve dvou případech se dokonce jedná o fyzické
osoby. Tituly těchto dvou vydavatelů – Psí sporty a ČS Fotografie – se zaměřují na
koníčky. Je otázkou, zda se sami vydavatelé věnují daným koníčkům a jsou jimi pohlceni
natolik, že se rozhodli vydávat vlastní periodikum.
Vydavatel
Aeromedia, a.s.

Počet
titulů
2

Vydavatel
Naked Dog, s.r.o.

Počet
titulů
1

Artantiques media, s.r.o.

1

Nakladatelství Corona s.r.o.

1

Atemi, s.r.o.

1

New Look Media s.r.o.

1

Bike Action Media, s.r.o.

1

Omega Publishing Group, s. r. o.

2

Botanica Nova, z.s.

1

On the green, a.s.

1

Burda International CZ s.r.o.

4

One & One Company, s. r. o.

1

Business Consulting & Media, s.r.o.

1

Playpress, s.r.o.

1

Business Media One, s.r.o.

2

Premium Media Group a.s.

3
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Bylinky revue s.r.o.

2

PRO VOBIS, s.r.o.

1

CCB, spol s r. o.

1

Profi Press s. r. o.

1

Czech News center, a.s.

2

R.V.V. STUDIO s.r.o.

1

DTest, o.p.s.

1

RCR s.r.o.

1

Esprit Bohemia s.r.o.

2

Resort Media, s. r. o.

1

First Class Publishing a.s.

1

RF Hobby s.r.o.

3

Hayashi.cz s.r.o.

1

Road Motor Media s.r.o.

1

JAJA spol. s r.o.

1

Smile Music s. r. o.

2

Jakub Štýbr

1

V24 Media, s.r.o.

1

Jan Karbusický

1

VESMÍR, spol. s r. o.

1

Jihočeský mineralogický klub z. s.

1

VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

2

Luxury Guide, s.r.o.

1

V-Press, s.r.o.

2

MAFRA, a.s.

2

Watch Star Media, s.r.o.

2

Mediaforce, s.r.o.

1

X Ray Media, s.r.o.

1

Mladá fronta a. s.

2

YACHT, s.r.o.

2

Tabulka 1 – Přehled vydavatelů s počty titulů, zdroj dat: vlastní výzkum

Častější variantou je ta, ve které má každý luxusní titul vlastního vydavatele. Avšak 37 %
vydavatelů má v portfoliu dva či více luxusních titulů. Patří mezi ně většina těch, které
zaujímají na českém trhu s veškerými tištěnými médii největší podíl (viz 1.1.1 Vydavatelé
periodického trhu), zároveň i vydavatelé menší. Nejvíce luxusních titulů vydává Burda
International CZ s.r.o. (4), dále Premium Media Group a.s. (3) a RF Hobby s.r.o. (3). Ani
jeden z nich se nezaměřuje pouze na jednu cílovou skupinu čtenářů. Tematické zaměření,
ale i periodicita a cena těchto titulů je různorodá.

2.3 Charakteristika vybraných titulů
Následující podkapitola analyzuje samostatně deset luxusních časopisů. Pozornost je
věnována jejich grafickému zpracování, obsahu, cílové skupině čtenářů a vlastní
prezentaci. Jedná se o oblasti, které by měly přinést ucelený přehled o daných časopisech a
zároveň by na jejich základě mělo být snadné identifikovat shodné a odlišné rysy. Ať už
mezi luxusními časopisy navzájem nebo v porovnání s tituly jiného charakteru.

2.3.1 53x11
2.3.1.1 Cílová skupina a sebeprezentace
Periodikum 53x11 už na titulní straně dává poblíž svého názvu jasné vymezení, že je
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časopisem silniční cyklistiky. Je-li určený pro rekreační, nebo profesionální sportovce, si
musí čtenář odvodit až jeho prolistováním. Cílovou skupinu však uvádí na své webové
stránce: „Naše 53x11je tím pravým čtením pro všechny zapálené fanynky a fanoušky
silniční i horské cyklistiky.“165
53x11 se prezentuje také jako oblíbený titul, který nabízí čtenářům zábavu, poučení
a zejména autentickou četbu. Přináší nejen novinky a výsledky testů, ale je i rádcem, který
vždy obsahuje několik tipů.166 Autoritu ve svém oboru dokládá tvrzením, že je „jediný
specializovaný silničářský časopis na domácím trhu“167.

2.3.1.2 Obsah periodika
Struktura časopisu se u jednotlivých vydání výrazně neliší. Prvním delším textem, se
kterým je čtenář seznámen, je půlstránkový editorial. Zabývá se vždy jedním aktuálním
tématem ze světa cyklistiky, nad kterým se zamýšlí, vyjadřuje kritiku i obavy. Po něm
vždy následuje stránka Obsah, která čtenáři předkládá některé z článků a seznamuje jej se
strukturou vydání – v každém čísle jsou obsaženy rozsáhlé rubriky Rozhovory, Téma,
Reportáž a Technika. Doplněny bývají o nepravidelné sekce Fitness, Statistiky či Historie.
V časopise se však jednotlivé články z různých rubrik střídají, a tak čtenář obvykle
dopředu neví, co bude obsahem následující strany.
Články v časopise 53x11 bývají mnohdy několikastránkové. Obsah je přitom pestrý
a čtenář si může vybrat z mnoha typů textů. Milovníkům cyklistiky přináší profily
osobností, analýzy, komentáře, reportáže i fotoreportáže, velmi často rozhovory, ale
i deníkové zápisky ze závodů, testy a tipy redakce na nové cyklistické příslušenství.
Zajímavým a ostatními časopisy méně využívaným obsahem je anketa. V rubrice Porota
53x11 jsou uvedeny odpovědi i s komentářem šesti odborníků či příznivců silniční
cyklistiky na uzavřené otázky. Jako příklad poslouží otázka: „Byl podle vás záměr
pořadatelů Gira oddálit nájezd do prvních vysokých hor ve 102. ročníku až po bezmála
dvou týdnech závodění (13. etapa) šťastným řešením?“168 Čtenář zde může snadno
porovnat, jaký mají jednotlivci z poroty, jejíž složení se často nemění, názor na různé
oblasti silniční cyklistiky.

165

Časopis 53×11. IVELO [online]
53x11, 2019, č. 8
167
Časopis 53×11. IVELO [online]
168
53x11, 2019, č. 5, s. 12
166

42

Velký důraz je kladen i na vizuální obsah. Jen výjimečně titul obsahuje stranu, ve které
není text doplněn alespoň o jednu fotografii. Jejich velikost se přitom odlišuje – od
dvoustránkových až po několikacentimetrové. Tématem jsou nejčastěji různé scény ze
závodů.
Součástí je i rubrika Tipy novinky, ve které redaktoři představují výběr produktů pro
cyklisty od tradičních po méně známé značky. Vedle popisu je uvedena také jejich cena
a webová stránka, na které je lze zakoupit.
Z obsahu titulu 53x11 je cítit nadšení redaktorů pro téma, vhled i snaha přinést čtenáři
jedinečný a do hloubky zpracovaný obsah. Redaktoři často navazují vztah se čtenáři
prostřednictvím řečnických otázek, promlouvají k nim neformálním jazykem a snaží se
zaujmout místy emočně laděnými tématy.

2.3.1.3 Grafická stránka
Titulní strany časopisu 53x11 obsahují fotografii z cyklistického závodu nebo zachycují
konkrétního jezdce. Už z prvního pohledu je proto patrné, jakému tématu se časopis
věnuje. Titulní strana je vždy doplněna o několik titulků, které lákají čtenáře k obsahu.
Grafická úprava periodika je velmi pestrá a stejně jako obsah samotný čtenáře překvapuje.
V celém časopise se střídá patkové i bezpatkové písmo různých fontů (využívaný je však
pouze základní a tučný typ písma). Titulky či mezititulky jsou v rámci jednoho čísla různě
barevné. Barevnosti je využíváno i na pozadí titulků či textu samotného.
53x11 je nejednotný i co se týká lomení textu do sloupců. Někdy je využito jen jednoho
sloupce, jindy dvou či tří. To samé platí i pro rozložení prvků na straně a také využití
fotografií. Jejich různý formát, velikost i prolnutí s textem svědčí o snaze odlišit od sebe
každou stranu. Nejčastěji jsou v linii s textem, ovšem existují i případy, kdy jsou
pootočené o několik stupňů a navzájem se přesahují.
Ani počet stran není pravidelný, pohybuje se v rozmezí zhruba 135–165 stran na vydání.
Čím už se časopis od ostatních neodlišuje, je papír – tiskne na hladký a pevnější papír,
který je pro časopis typický. Jeho formát je o několik centimetrů větší než A4 (230 mm x
305 mm).
Z výše uvedeného v rámci grafické stránky vyplývá, že se 53x11 profiluje jako živý
a zábavný titul, který se snaží zaujmout čtenáře každou stranou, a udržet tak jeho pozornost
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co nejdéle.

2.3.3 Motorbike
2.3.3.1 Cílová skupina a sebeprezentace
Periodikum Motorbike je určené všem zájemcům o motocykly a čtyřkolky a témata s nimi
spojená. Jako svou cílovou skupinu čtenářů na webových stránkách časopisu uvádí
„opravdové motorkáře a všechny fanoušky motosportu“169. Není přitom omezen pouze na
mužské publikum.
Motorbike se prezentuje jako časopis tvořený zkušenými nadšenci pro jiné nadšence. Na
spojení odbornosti s upřímným zájmem o téma přitom klade důraz. Vyzdvihuje objektivitu
přinášených informací spíše než exkluzivitu obsahu. A svým čtenářům dává najevo jejich
důležitost.170

2.3.3.2 Obsah periodika
I časopis Motorbike patří mezi ty, jenž využívají přiblížení se čtenářům editorialem. V jeho
autorství se členové redakce střídají. Je však vždy osobní, přátelský, neformální a staví se
na roveň čtenářů.
Největší část časopisu, zhruba třetina, patří rubrice Testy. V té redaktoři přináší své osobní
a upřímné postřehy ze zkušebních jízd na různých typech motocyklů. Na závěr každého
několikastránkového testu jsou přiloženy přehledné informace o technických specifikacích
a celý článek je vždy proložen několika fotografiemi ze zkušebního testování, ať už z jízd
samotných nebo detaily výbavy či technického provedení.
Na stránkách Motorbike si čtenáři přečtou články i z mnoha dalších pravidelných rubrik.
V každém analyzovaném titulu nechybí rubrika Po čtyřech, Report, Techmánie, Na cestách
a Sport. Část tohoto obsahu přináší pohled do historie motocyklů, jiná sleduje aktuální dění
okolo sportovních motoristických akcí nebo reportuje zážitky z cest.
Atraktivitu titulu zajišťují také soutěže, které jsou vyhlašovány v každém analyzovaném
čísle. Výhrou jsou motoristické předměty, které pořadatelům dodávají partneři:
„V minulém kole se plácla přes kapsu společnost Bikers Crown (děkujeme). A plácla se
fakt velkoryse, protože díky ní jste mohli vyhrát krásnou výklopnou přilbu Caberg Duke II
169
170

O nás. Časopis Motorbike [online]
Tamtéž
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Yamaha Matt Blue v ceně 4890,-Kč,“171 uvádí červnový Motorbike z roku 2020. Stejně
jako u jiných soutěží, záměrem této rubriky je přimět čtenáře navštívit webovou stránku
partnera daného soutěžního kola, kde nejen nalezne správnou odpověď na soutěžní otázku,
ale může projevit zájem o některý z nabízených produktů. Časopis současně odkazuje
čtenáře i na své vlastní webové stránky, na kterých uvádí jméno výherce.
Z výše uvedené citace lze vytušit, jakým jazykem redaktoři promlouvají ke svým
čtenářům. Volí velmi neformální až přátelskou, osobní a upřímnou komunikaci s jazykem
typickým pro cílovou skupinu s využitím slangových výrazů. Jazyk je nejvýraznějším
prostředkem, kterým se snaží čtenářům přiblížit. Příkladem je další úryvek z rubriky
Soutěž: „Nápovědu jsme vám záměrně nedávali, protože nám hádanka přišla jednoduchá.
Teda ne že bychom to sami jen tak z hlavy bez přípravy věděli, ale dalo se to poměrně
jednoduše, za použití alespoň pár mozkových závitů, zjistit. A jednoznačně jste uvažovali
stejně i vy, protože správných odpovědí nám přišlo moc, moc a ještě víc. Takže jen pro
úplnost dodáme, že správná odpověď byla 9 (fakt ne 4, pane Horáček, jak jste na takovou
blbost, jako jedinej, přišel?).“172
Textová část periodika je hojně rozšířena o fotografie. Ačkoli je předmětem téměř každé
motocykl, editoři vědí, které vybrat, aby byl obsah zajímavý a pestrý. V některých
případech se jedná o fotografie dokreslující informace z textu, ovšem v mnoha případech
slouží jako samotný zdroj informací, zejména zobrazují-li detaily provedení konkrétního
stroje.
Z obsahu Motorbike je patrné, že autoři příspěvků při tvorbě obsahu myslí na cílové
publikum – fanoušky motocyklů. Svým čtenářům se snaží přiblížit a dodat pocitu
důležitosti. Přináší jim nejen zajímavé, ale i užitečné informace.

2.3.3.3 Grafická stránka
Motorbike se snaží přinášet velké množství informací, což se odráží i na jeho titulní straně.
Téměř každé volné místo kolem hlavního předmětu fotografie je využito pro titulky a jiné
informace vztahující se k obsahu konkrétního vydání. Při pohledu na titulní stranu není
jisté, zda zachytí pozornost čtenáře jako první fotografie jednoho či více motocyklů,
rozměrný název časopisu nebo jednotlivé titulky vybízející ke konzumaci obsahu.

171
172

Motorbike, 2020, červen, s. 8
Tamtéž
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To samé lze vyslovit také o grafické stránce celého titulu, jenž obsahuje velké množství
fotografií, titulků různých barev, velikostí i fontů písma a textu samotného. Ten bývá
vytištěn na různobarevném pozadí – bílém, černém, ale například i modrém. Lomen je
nejčastěji do tří sloupců a oddělen mezititulky. Písmo textu článku je vždy již jednotné,
velikostí i fontem.
Veškeré články jsou rozšířeny o řadu fotografií. Jejich umístění na stránce je nepravidelné,
stejně jako jejich velikost a formát. V některých případech obsahuje textový popisek, jiné
jsou naopak umístěny v rámečku, pro nějž taktéž platí nejednotnost podoby.
Je-li u něčeho dbáno na přesnost a jednotnost, je to počet stran. Každé vydání jich obsahuje
115. Motorbike je vytištěn na pevnějším papíru. Rozměry časopisu jsou totožné
s formátem A4 (210 mm x 297 mm).
Z grafické úpravy časopisu je patrná snaha o odlišení každého článku a druhu obsahu. Ať
už pestrobarevností, umístěním obsahu na stránce nebo vzhledem písma.

2.3.4 Dolce Vita
2.3.4.1 Cílová skupina a sebeprezentace
Časopis Dolce Vita charakteristikou svého cílového publika dokládá zaměření na elity. Ve
svém mediakitu přímo uvádí, že jednou z jeho filozofií je „cílit na ekonomicky i
intelektuálně nejsilnější populaci s vyššími nároky na své životní prostředí“173. Mezi další
sociodemografické údaje typického čtenáře Dolce Vity patří věk 25 let a více, ženské i
mužské pohlaví a městský životní styl.174
Časopis klade důraz na svou originalitu, vybraný vkus a uznání. Jak je patrné z názvu,
snaží se být prostředníkem pro sladký život175 svých čtenářů. Dokládá to vlastním
popisem: „Pátráme po dechberoucí architektuře, progresivním designu, vysoké módě,
inteligentní kosmetice, dobrém jídle a krásných místech, jež si nesmíte nechat ujít.“176

2.3.4.2 Obsah periodika
Na začátku této podkapitoly považuji za důležité zmínit, že obě analyzovaná vydání z roku
2019 spolu s dubnovým číslem 2020 se od vydání květen/červen 2020 v některých
173

Dolcevita media kit 2021. In: Dolce Vita [online]
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Dolce vita v překladu z italštiny znamená sladký život
176
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oblastech odlišují. Je-li to dáno přirozeným vývojem a snahou po vylepšení, či je na vině
fakt, že se jedná o dvojčíslo, nelze bez dalšího výzkumného materiálu s jistotou určit.
Následující analýza proto nejprve zkoumá tři vydání vykazující podobné rysy a dvojčíslo
květen/červen 2020 je následně zkoumáno samostatně.
Už na titulních stranách Dolce Vita signalizuje, kterým tématům se věnuje: designu,
architektuře, módě, umění a cestování. Tomu odpovídá také struktura časopisu a rozdělení
do jednotlivých rubrik. Jejich název je v anglickém jazyce, navíc s tečkou místo mezery
mezi slovy (např. at.home, dress.code, czech.made aj.), což může být dáno snahou odlišit
se, zaujmout i cílem mířit na čtenáře s vyššími nároky (zde je vhodným příkladem rubrika
first.class neboli první třída, jež má konotace luxusu a uspokojení nejnáročnějších
spotřebitelů).
Design a architektura mezi tématy Dolce Vity převažují, věnuje se jim necelá polovina
obsahu. Samostatná rubrika představuje české tvůrce a podnikatele napříč různými obory,
čtenáři se ale v rámci celého vydání seznámí i se zahraniční tvorbou. Redaktoři časopisu
přitom referují o tom, co je módní, působivé a aktuálně trendem. Tato témata zpracovávají
ve formě příběhů lidí i značek, inspirativních tipů, co navštívit či zakoupit, nebo seznámení
s novinkami.
Lednové vydání 2019 článkem Best of dolcevita 2018 vybočuje ze svého běžného obsahu
a ohlíží se „za tím nejlepším, co se na poli architektury, designu, módy, lifestylu
a pohostinství v posledních dvanácti měsících událo“177. Na 12 stranách představují
redaktoři 22 projektů a osobností, které považují za důležité svým čtenářům v novém roce
znovu připomenout. Dokládají tím svou pozici průvodce, jenž má přehled a pomáhá
určovat vkus.
Dolce Vita dbá na spisovný jazyk a bohatou slovní zásobu. Ta je zároveň jedním
z prostředků, skrze nějž redaktoři či editoři dokládají, že čtenářům předkládají to nejlepší –
využívají slova exkluzivní, luxusní, pro náročné, k nakousnutí a další, která odkazují
k vyšším standardům. Dalším prostředkem jsou značky a produkty, které představují. I ony
totiž cílí na ekonomicky nejsilnější spotřebitele.
Důraz je kladen také na kvalitní vizuální obsah. Fotografie jsou postprodukčně upravené,
aby v rámci jednoho článku působily harmonicky. Vyznačují se vyšší saturací, jsou ostré,
177
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mají rovné linie a snímané objekty či místa se jeví, jako by byly bez chyb. Výjimkou jsou
ovšem módní fotografie. V některých případech jsou záměrně rozmazané, stylizované,
budí zájem i antipatie. Opět však tvoří harmonický celek.
Dvojčíslo květen/červen 2020 se od zbylých analyzovaných vydání odlišuje názvy
jednotlivých rubrik, přestože témata zůstala zachována. Nově se v časopise objevuje
editorial. Dalším přidaným obsahem je také rozhovor. Vyskytují-li se na stránkách
časopisu produkty, jež lze zakoupit, bývá u nich v některých případech nově uvedená také
cena. Odlišuje se též titulní strana. Již na ní chybí výpis obecných témat (design,
architektura aj.), nahrazen je krátkým odstavcem, který představuje konkrétní články
daného vydání. Ve všech zbylých obsahových oblastech shledávám toto vydání shodné se
zbylými třemi výše analyzovanými.
Titul Dolce Vita lze z hlediska obsahu shrnout jako průvodce ve světě luxusu a designu,
jenž disponuje přehledem o novinkách a o tom, co je aktuálním trendem. Čtenářům nabízí
široké obsahové zaměření – od bydlení po módu – stejně tak přísun informací v podobě
textu i fotografií.

2.3.4.3 Grafická stránka
Dolce Vita upřednostňuje jednoduchý, čistý až minimalistický vzhled, který nechává
vyniknout svůj obsah. Na titulní straně je zobrazena pouze fotografie, název titulu, vydání
a velmi stručný obsah – písmo má stejnou barvu i font.
Text je lomen nejčastěji do jednoho sloupce, v některých případech do dvou či tří. Využívá
patkového i bezpatkového písma různých moderních i tradičních fontů, vždy však v černé
či bílé barvě – tomu odpovídá pozadí, na kterém je text natištěn. Je-li černý, pak na bílém
pozadí, a naopak. V některých případech titul využívá i šedého či jinak barevného pozadí.
Text i fotografie jsou na stranách rozmístěny nepravidelně a dnes ještě ne zcela obvyklým
způsobem, což odpovídá modernímu vzhledu. Jedna fotografie tak například zabírá plochu
jedné a půl strany či je netradičně zarovnaná k vnitřnímu kraji. Fotografie mají různý
formát i velikost.
Tři starší vydání jsou tištěna na pevný lesklý papír, zatímco novější dvojčíslo využívá
silnějšího matného papíru, jenž působí luxusněji a také dojmem většího obsahu. Formát
všech čísel je stejný – 200 mm x 270 mm. Počet stran se od vydání liší, v průměru jich je
kolem 140–150.
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Stejně jako po obsahové straně vypovídá grafická úprava Dolce Vity o snaze působit jako
moderní a exkluzivní titul pro náročného čtenáře – spíše po ekonomické než intelektuální
stránce.

2.3.2 Můj dům
2.3.2.1 Cílová skupina a sebeprezentace
Publikum, pro které je časopis Můj dům určen, je jednoznačně definované jako zájemci
o bydlení v rodinném domě.178 Zřetelné je to už ze samotného názvu či pohledu na titulní
stranu.
Na webových stránkách vydavatelství Business Media One, s.r.o. je časopis prezentován
v superlativech, konkrétně slovy: „Nejlepší inspirace tou nejkvalitnější architekturou
rodinných domů“179. Jak na této stránce, tak na samostatné webové stránce časopisu je
připojena poznámka, že Můj dům opakovaně obdržel prestižní ocenění Časopis roku.180
Zde se prezentuje také jako tradiční titul, který spolupracuje s nejlepšími odborníky.181

2.3.2.2 Obsah periodika
Ještě před tím, než začne čtenář časopisem listovat, může k sobě nechat promluvit
šéfredaktorku prostřednictvím editorialu. Autorka se v něm zamýšlí nad aktuálními tématy
ve společnosti i v oboru a také čtenáři naznačuje, čemu se aktuální vydání časopisu věnuje.
To je konkrétněji rozvedeno v několikastránkovém obsahu, jenž uvádí všechny články
daného čísla. Představuje také strukturu časopisu – jednotlivé rubriky, které se opakují
u každého vydání ve stejném pořadí: Rodinné domy, Zařizujeme, Zahrada a Stavba. Ty
vychází z podtitulu časopisu: Stavba zahrada interiér. V některých případech je číslo
rozšířeno ještě o další rubriky, například Alternativy, Téma či Servis.
Textový obsah přináší čtenářům inspiraci i tipy a rady. Redakční články seznamují
s novinkami na trhu, objasňují různé oblasti spojené s bydlením a přináší řešení problémů,
se kterými se mohou obyvatelé rodinných domů setkat. V časopise lze nalézt také
rozhovory s odborníky. Největší prostor je věnovaný představení nově postavených či
zrekonstruovaných domů. Spolu s jejich popisem je uveden i architektonický nákres,
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technické specifikace a autor projektu. Velký důraz je přitom kladen na zaujmutí čtenáře
vizuálním obsahem – fotografie interiéru a exteriéru v této rubrice převažují. Zajímavým
doplňkem článků je QR kód, který čtenáře přesměruje na webové stránky časopisu.
Od ostatního obsahu se odlišuje rubrika Dopisy a informace uvedená podtitulem Zeptejte
se, na co chcete…, která je místem pro kontakt se čtenáři a zároveň prostředkem, skrz
který mohou naopak čtenáři komunikovat s redakcí. Slouží k publikování námětů,
připomínek a dotazů, ne které odpovídají buď editoři časopisu, nebo odborníci na danou
problematiku.
Redakční články obvykle přesahují rozsah jedné strany a není neobvyklé, že jednomu
tématu je věnováno i osm stran.
Jak již bylo nastíněno výše, časopis Můj dům ve velké míře využívá fotografií, skrze které
se snaží čtenáře oslovit, zaujmout a udržet jejich pozornost. Pro tento typ časopisu jsou
čtenářsky nejžádanějším obsahem. Fotografie mají různé velikosti i formáty a vždy jsou
v linii s textem. Ve většině případů zachycují dokonale upravené interiéry a exteriéry,
mnohdy samotné bez lidí, kteří by působili rušivým dojmem. Přitom se snaží o navození
jejich přítomnosti, ať už naservírovaným jídlem na stole, otevřeným notebookem na
pracovní desce či pohozenou dekou přes křeslo. Fotografie jsou kvalitně postprodukčně
upravené, barevnými tóny k sobě navzájem ladí, linie jsou rovnoběžné, proporce
zachované, střídají se v úhlech pohledu i velikostí záběru.
Redaktoři využívají spisovný jazyk a slovní zásobu nevyvolávající přílišné emoce, což
přidává na dojmu jejich odbornosti. Ten je zřejmý už samotným obsahem, ze kterého je
cítit preciznost zpracování a vhled do tématu.

2.3.2.3 Grafická stránka
Podoba titulních stran časopisu Můj dům zůstává s každým číslem až na drobné odlišnosti
zachována. Fotografie vždy zobrazuje rodinný dům, který je následně tématem jednoho
z článků uvnitř daného čísla. Název i podnázev mají stejné umístění. Dva až tři titulky
a také informace o tom, kolik návštěv domů vydání obsahuje, jsou rozvržené tak, aby příliš
nenarušovaly zobrazený objekt na fotografii. Odlišné je pouze barevné ladění každého
vydání.
Grafická úprava titulu je jednoduchá, nevýrazná a především jednotná. Text je lomen
obvykle do tří sloupců, je rozčleněn mezititulky a pro každý typ textového obsahu je
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využito stejného fontu (patkové i bezpatkové písmo), řezu (tučný a základní typ písma)
i barvy písma, ta je pouze neutrální černá, a pokud je text umístěn na tmavé fotografii, poté
pro lepší čitelnost bílá.
Dnes již méně tradiční jsou prvky pro začátek a konec redakčního textu. Ten vždy začíná
tučným prvním písmenem textu ve velikosti šesti řádků a končí opět tučným křížkem.
Záměrem může být snaha odlišit se od ostatních titulů na trhu.
Můj dům využívá barevnosti pouze na fotografiích. Barevné písmo či pozadí je obsaženo
pouze v inzerci.
Počet stran se u každého vydání liší. Některé jich má pouze 120, ale jiné už 170. Papír
využívá ten, se kterým se běžně setkáme u většiny časopisů – hladký a pevnější. Většího
lesku je využito na titulních stranách. I rozměry časopisu patří mezi obvykle využívané:
235 mm x 305 mm.
Jak je uvedeno v podkapitole 2.3.2.1 Cílová skupina a sebeprezentace, periodikum Můj
dům se prezentuje jako tradiční titul, z čehož vychází i jeho grafická úprava – tu by bylo
možné shrnout slovem střídmá. Toto ladění narušuje pouze jeho komerční část.

2.3.5 Bylinky Revue
2.3.5.1 Cílová skupina a sebeprezentace
Z názvu následujícího titulu, Bylinky Revue, je patrné, kdo je jeho cílovým čtenářem –
všichni, kteří již pěstují, nebo se teprve chystají začít pěstovat či si jinak opatřit bylinky,
a zajímá je, jak žít zdravě a v souladu s přírodou a tradicemi.
Periodikum se na svých webových stránkách popisuje slovy: „Bylinky revue jsou
pravidelné knížky, přinášející radost a zároveň jedinečné informace ze světa bylinek.
Najdete v nich tradiční a dávno zapomenuté znalosti našich předků i poslední poznatky
dnešní vědy.“182 Vyzdvihuje také nezávislost na inzerentech a emancipované autory
příspěvků.183

2.3.5.2 Obsah periodika
Stejně jako u výše popisované Dolce Vity, i analyzovaná vydání časopisu Bylinky Revue se
mezi sebou liší a lze se domnívat, že důvodem je snaha po změně a vývoji. Shodné rysy
182
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vykazují vydání pocházející ze stejného roku, a proto je analyzuji samostatně.
Jednotlivá vydání časopisu Bylinky Revue jsou pestrá po stránce tematické, co se týká typů
obsahu, zde je již pestrost nižší. U vydání z roku 2019 většina článků obvykle představuje
konkrétní bylinku či rostlinu, její přínosy pro zdraví a možnosti využití i s konkrétním
zpracováním. Zejména ženským čtenářkám jsou věnovány články o přírodní kosmetice
i s návodem, jak si ji připravit a jaké má účinky. Dalším obsahem je přírodní léčba
konkrétních nemocí. Poslední strany časopisu se věnují receptům.
Vydání z roku 2020 navíc obsahují básně českých poetiků, citáty a články z oblasti
psychologie, například jak porazit strach. Ve větší míře se zaměřují na recepty a zdravé
potraviny. Naopak představení jednotlivých bylinek je oproti vydáním z předchozího roku
méně časté.
Pro všechna čtyři periodika je shodné, že obsahují opakující se rubriky napříč vydáními
v podobě seriálů. Příkladem je seriál o superpotravinách, o radách od babiček, o bylinkách
pro děti či o jejich pěstování. Zcela odlišný je seriál Mladý pěstitel. Autorem každého
článku je žák základní či střední školy. Námět přitom periodikum zveřejňuje dopředu a
žáky vyzývá, aby k němu zaslali svůj text. Cíl této rubriky popisují slovy: „Rádi bychom
přispěli jednak k vyšší úrovni českého jazyka obecně, článek by měl být napsán spisovnou
češtinou. Dále si myslíme, že můžeme objevit nové pěstitele a podnítit v mladém člověku
lásku k přírodě.“184
Dalším shodným obsahem je editorial a dále jedno hlavní téma, kterému je věnováno
nejvíce prostoru – to je také předmětem fotografie na titulní straně. Vizuální stránka vydání
se však již opět odlišuje. Zatímco tituly z let 2020 obsahují téměř výhradně fotografie,
u vydání z let 2019 jsou doplněny také o ilustrace, a to ve velké míře (v některých
případech se dokonce jedná o kombinaci obojího).
Bylinky Revue jsou z obsahového hlediska zejména rádcem a inspirací. Jeví se jako
odborník ve svém oboru. Vydání z roku 2020 však vybočují z primárního zaměření na
bylinky a zpracovávají i další témata.

2.3.5.3 Grafická stránka
Grafická úprava periodika Bylinky Revue je taktéž mezi roky vydání odlišná, a to zejména
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v souvislosti s využitím barev. Zatímco čísla z roku 2019 využívají nejen bílého, ale též
barevného podkladu, na který umisťují text, fotografie či ilustrace, vydání z roku 2020 se
striktně drží bílého pozadí. Stejně tak starší čísla obsahují různobarevné titulky, ta novější
převážně pouze titulky černé barvy. Odlišný je také font písma pro konkrétní typ obsahu.
Napříč analyzovanými vydáními je shodné rozdělení textu do jednoho až dvou bloků.
V případě vydání z roku 2019 je text obtékán ilustracemi či fotografiemi, kterými se snaží
zaplnit volný prostor. Úprava čísel z roku 2020 je střídmější s formálnějším vzhledem.
Fotografie mají různou velikost i formát a typické je využití též průhledného pozadí. Jejich
účelem je buď pouhá ilustrace či dokreslení, nebo přínos informací – v případě
zobrazování konkrétní byliny či receptu.
Titulní strana zobrazuje vždy bylinku či potravinu, která tvoří hlavní téma vydání.
Obsahuje také heslovité titulky, jež lákají k obsahu.
Formátem periodikum skutečně připomíná knížku, jak se samo prezentuje. Je o několik
jednotek větší než formát A5 (232 mm x 152 mm). Taktéž počtem stran, který se pohybuje
obvykle kolem 90 až 100. Využívá pevného papíru.
Grafická úprava je napříč jedním vydáním vždy jednotná. Časopis je přehledný a
neobsahuje žádné rušivé elementy. Ke snaze zaujmout čtenáře využívá zejména vizuální
stránku.

2.3.6 SCORE
2.3.6.1 Cílová skupina a sebeprezentace
SCORE je periodikum určené pro ty, kteří se zajímají o počítačové hry bez rozdílu věku či
pohlaví. Na svých webových stránkách vyzdvihuje, že je nejdéle vycházejícím časopisem
věnující se tomuto tématu. Ve svém popisu dále uvádí, že je kombinací odborného
i zábavného obsahu, publikuje exkluzivní rozhovory a nabízí komplexní přehled dění ve
světě počítačových her.185
K atraktivitě tohoto časopisu přispívá také bonusový obsah. Ke každému vydání bylo dříve
přikládáno DVD s plnými hrami, od roku 2020 došlo k nahrazení fyzického DVD kódy
k registraci plných her.186
185
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2.3.6.2 Obsah periodika
Tématem celého titulu jsou v převážné většině počítačové hry. Nejen ty aktuálně
publikované, ale také hry vydané již v minulém století nebo ty, na kterých se zatím
pracuje. Zbylý obsah však s PC hrami nějakým způsobem souvisí.
Nejčastějším obsahem SCORE jsou recenze počítačových her, tvoří více než polovinu
časopisu. Vedle představení hry a samotného hodnocení obsahují také závěrečný verdikt se
shrnutím kladů a záporů a fotografie zachycující výjevy z hry. Některé recenze jsou
skutečně rozsáhlé a zabírají několik stran. Redaktoři však nezůstávají pouze u hodnocení
her a recenzují též herní doplňky (gamepady, herní křesla apod.) či různé softwary.
Dalším typem obsahu, ačkoliv v menším zastoupení, jsou rozhovory a reportáže z akcí,
kterých se redaktoři zúčastnili. Čtenář se dozví také o novinkách mezi knihami, filmy,
seriály, deskovými hrami či herním příslušenstvím. Získá též přehledný seznam her, které
mají v následujících měsících vyjít, a návod, jak se vypořádat s problémy souvisejícími
s počítačem. Všechen tento obsah je doplněn o fotografie.
Závěr časopisu se na několika stranách věnuje pravidelné rubrice Dopisy. V té jsou
zveřejněny zprávy zaslané redakci i s odpověďmi na ně. Čtenáři v rámci této rubriky
dostávají možnost pokládat otázky či vyjádřit své názory. SCORE tím také se svými čtenáři
posiluje vztahy. Ti dostávají prostor i v rámci rubriky čtenářských recenzí, které fungují na
principu soutěže: redakce vybere v každém čísle dvě recenze počítačových her, které
zveřejní, okomentuje a odmění výhrou.
Redaktoři a editoři SCORE se snaží být kontaktní i pomocí několika úvodníků v rámci
jednoho čísla či způsobem vyjadřování. Jazyk využívá hovorovou a obecnou češtinu
s prvky slangu (příkladem je pojem craftování nebo „sims“ efekt).
Z obsahu časopisu je zřejmé, že je výhradně směrován zájemcům o počítačové hry. I zde
by se dalo hovořit o tvorbě od fanoušků pro fanoušky. Tedy od těch, kteří mají přehled ve
svém oboru, pro ty, kteří jej rádi získají.

2.3.6.3 Grafická stránka
SCORE klade důraz na přínos informací, což je patrné už z titulní strany. Ta obsahuje řadu
heslovitých titulků, které odkazují k obsahu. Zobrazuje také hrdinu z konkrétní hry.
Grafická úprava časopisu je ucelená. Text je lomen do tří sloupců, využívá bezpatkového
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písma stejného fontu. Ten je shodný také u titulků, mezititulků a dalších textových obsahů.
Natištěn je na pozadí různých barev. Barevnosti je využíváno též u mezititulků a lišt
v horní části stránky nesoucími název rubriky a strany.
Fotografie jsou v rovině, mají různou velikost i formát, často jsou umístěné v rámečku,
a pokud jich je více, obsahují pořadové číslo. Vedle souvislého textu a fotografií jsou
články doplněny také o boxy nesoucí různorodé informace – statistiky her, grafy, datum
vydání her a podobně.
Časopis je sestaven ze slabého papíru. I kvůli tomu je poměrně tenký, ačkoliv každé
vydání obsahuje 132 stran. Rozměry titulu činí 300 mm x 220 mm.

2.3.7 Kreativ
2.3.7.1 Cílová skupina a sebeprezentace
Časopis Kreativ cílí na ženy, jež ve volném čase rády tvoří a jež zajímá, jak udělat svůj
domov lepším místem pro život. Zároveň předpokládá alespoň základní zkušenosti
s tvůrčími činnostmi, jako je například šití na stroji.
Při sebeprezentaci se snaží o vyvolání pocitu pohody a radosti. Zřejmé je to už ze
samotného motta, který uvádí na každé titulní straně časopisu poblíž názvu: „Zpomalte –
myslete na krásu – tvořte – užívejte si“187, nebo z popisu titulu na webové stránce
vydavatele: „Kreativ je časopis o pozitivním myšlení, oduševnělosti a ochotě dělat svět
kolem sebe krásným. Z tohoto předpokladu vyplývá i nadstandardní kvalita papíru
a luxusní design časopisu. Tvořit, vyrábět něco vlastníma rukama je nový životní styl,
forma relaxace a sebevyjádření, kterou v dnešní rychlé době všichni potřebujeme. Kreativ
ví, jak si své štěstí z tvoření užít naplno a zapomenout na starosti všedního dne.“188 Z toho
dále vyplývá, že se staví do pozice odborníka a rádce. Zdůrazňuje také svou exkluzivitu
v oblasti zpracování.

2.3.7.2 Obsah periodika
Stěžejním tématem časopisu jsou dekorace a jiné vlastními silami vyrobené předměty,
které mohou posloužit například jako dárek. Kreativ se také věnuje vaření, umění,
cestování, zajímavým ženám v historii i současnosti a udržitelnosti. Z toho také vychází
187
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druhy obsahu. Nejčastěji se jedná o návody, které spolu s fotografiemi ukazují krok za
krokem při kreativní tvorbě. Redaktorky dále publikují rozhovory, reportáže z workshopů,
kterých se zúčastnily, recepty, tipy na výlety či jiné inspirující články.
Snaží se také přinést obsah, kterým se od jiných titulů odliší. Příkladem jsou pravidelné
lekce akvarelu, které začínají od vydání leden/únor 2019. Neodmyslitelnou součástí
časopisu jsou také citáty, které ke čtenáři promlouvají už z titulní strany. V rámci vydání je
každému citátu věnována samostatná strana.
Čtenářsky lákavým obsahem jsou soutěže, fotografie ze zákulisí přípravy daného vydání či
bonus v podobě omalovánek, šablon a jiných podkladů k tvoření. V rámci časopisu se také
nachází prostor pro zapsání myšlenek čtenářů.
Kreativ je tvořen primárně ženami pro jiné ženy. Redaktorky mají zájem o to, aby o nich
čtenářky věděly a lépe je poznaly. V rámci některých článků se proto nachází i jejich
fotografie, ať už dokumentující proces tvoření či nějaký výlet. Autorky textů působí pro
čtenářky nejen jako průvodkyně, ale i jako přítelkyně. K tomu přispívá také neformální
hovorový jazyk – příkladem je článek o zakladatelích Trioly: „Rovnou si řekněme, že
Triola jim už nepatří. Česká historie návaznosti soukromého vlastnictví fakt nepřála. Tak si
pojďme aspoň přečíst, jak to přišlo, že se podnik tří chlapíků stal symbolem
podprsenek.“189
Veškerý obsah je doplněn o fotografie, které tvoří spolu s textem prostředek sdělení
informací. Ve většině případů se totiž nejedná pouze o ilustrační snímky. Pro Kreativ je
také typické využití ilustrací.
Po obsahové stránce je Kreativ plný tipů, návodů a inspirace. Je volnočasovým titulem
mířícím na aktivní ženy, kterým může být zčásti lektorem, přítelem a psychologem.

2.3.7.3 Grafická stránka
Grafici při zpracování Kreativu využívají všech větších volných ploch, které zaplňují
titulky, stručným i obsáhlým textem, fotografiemi, ilustracemi a drobnými ozdobnými
prvky. Charakteristické je uplatnění pestré palety pastelových odstínů barev, ať už v písmu
či na jeho pozadí. To nebývá vždy pouze jednobarevné, ale i s jemnou strukturou
(například recyklovaného papíru) či vzory.
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Grafická úprava však přispívá k horší čitelnosti a orientaci na stránce. V rámci jedné strany
je navíc využito několik různých a výrazně odlišných fontů i řezů písma (obvykle čtyř),
které se mísí i v rámci jednoho textu či věty. Tato úprava se opakuje na všech stranách a je
prvkem, kterým časopis vybočuje z běžného standardu. Týká se též titulní strany. Ta
zdůrazňuje ilustraci, název časopisu, citát a výčet témat daného vydání.
Text uvnitř periodika je lomen obvykle do dvou až tří sloupců, zarovnán bývá nejčastěji
k levé straně, výjimečně též na střed či doprava. Fotografie a ilustrace jsou obvykle v linii
s textem, mají různý formát i velikost, a to i v rámci jedné linie (řady).
Kreativ je natištěn na spíše tenkém, matném papíře, pro bonusový obsah – šablony,
omalovánky, věci k vystřižení – využívá pevný karton. Dodržuje 108 stran pro každé
vydání. Rozměry časopisu činí 275 mm x 215 mm.
Nejen obsahem, ale i grafickou stránkou se snaží Kreativ odlišit od ostatních titulů na trhu
a zaujmout, přilákat čtenáře. I grafická stránka může v tomto případě hrát roli
v rozhodování, zda si jej zakoupí. Některé z nich pravděpodobně překvapí a nadchne, jiné
možná odradí.

2.3.8 Vesmír
2.3.8.1 Cílová skupina a sebeprezentace
Cílovou skupinu časopisu Vesmír tvoří čtenáři, kteří se zajímají o přírodní vědy a podobné
obory. Ačkoli autory většiny článků jsou odborníci, redakce se stará o to, aby jejich textům
porozuměli i čtenáři bez hlubších znalostí.190 V instrukcích pro autory proto výslovně
uvádí: „Text má být srozumitelný i člověku, který se danou problematikou nikdy nezabýval;
je určen vzdělaným laikům. Měl by být zajímavý, čtivý, neměl by být pouze popisný.“191
Spojení vzdělaný laik je přitom opodstatněné, jelikož texty obsahují odborné názvy, které
nejsou vždy vysvětlené.
Vesmír si zakládá na své dlouholeté historii. Vedle svého názvu vždy také připojuje
informaci, že vychází od roku 1871. Vyzdvihuje též odbornost autorů a věrohodnost mezi
čtenáři. Pro inzerenty se prezentuje jako „uznávaný popularizátor přírodních věd
s přesahem ke společensky důležitým tématům. Od svého vzniku v roce 1871 se mezi jeho
autory hlásí nejvýznamnější odborníci. Časopis je brán jako důležitý zdroj informací,
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z něhož čerpají i mnohá další média, dosah i renomé titulu jsou proto značné.“192

2.3.8.2 Obsah periodika
Ačkoli se z názvu titulu může jevit, že jeho tématem je pouze vesmír, není tomu tak.
Vesmír obsahuje řadu dalších témat, články se zaměřují například na chemii, medicínu,
fyziku, společenské vědy, geologii, botaniku a další. Vysvětlení je k dispozici na
webových stránkách titulu: „Zdaleka není jen o vesmíru (časopis Vesmír, pozn. autorky) –
navzdory svému názvu, který je třeba chápat v dobovém kontextu. V roce 1871 ještě slovo
‚vesmír‘ neodkazovalo na kosmos, ale na veškerý (pozemský) svět. Název měl naznačovat
šíři témat, jimž se časopis věnuje.“193 Každé vydání se zároveň zaměřuje na jedno užší
téma, kterému věnuje několik článků a na nějž odkazuje na titulní straně. Mezi taková
témata patřil například alkohol či závislosti.
V převážné většině je Vesmír složen z odborných článků. Ty vykazují charakteristiky
odbornosti jak v rovině obsahové, autorské, jazykové, tak formální. V textech je využíváno
poznámek pod čarou, na závěr je uvedený seznam zdrojů a údajem o zdroji jsou opatřeny
též fotografie. Každý článek je také doplněn krátkým medailonem o jeho autorovi,
v mnohých případech i s fotografií. Těmi jsou obvykle „vědci působící na českých i
zahraničních výzkumných institucích a vysokých školách“194. Články jsou rozšířeny také o
grafy, tabulky, mapy, různá schémata či časové osy.
Dalším, avšak už významnou měrou méně často zastoupeným druhem textu jsou
rozhovory s odborníky a recenze na knižní tituly či jejich představení. Časopis také
zveřejňuje některé dopisy čtenářů, ve kterých se vyjadřují ke konkrétním článkům či prosí
o konzultaci problému nebo otázky s jejich autory. V tom případě Vesmír zveřejňuje také
odpovědi.
Speciální obsah je možné nalézt v posledním, prosincovém vydání roku 2020. Tím je
rejstřík všech autorů, kteří v témže roce publikovali v periodiku článek. Kromě jména
autora je uvedeno téma textu, číslo vydání a strana.
Jazyk článků využívá odborné termíny, které, jak již bylo řečeno v předchozí podkapitole,
nejsou vždy laikům vysvětleny. Jako příklad poslouží úvod textu o hedvábné ochraně
semen: „Klíčení semen v podřadných půdách by mohla usnadnit ochranná vrstva
192
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z fibroinu (proteinu z hedvábí) a disacharidu trehalózy, obohacená o symbiotické
rhizobakterie fixující vzdušný dusík. Tato jednoduchá a levná metoda je zatím využitelná
pro bobovité rostliny – přirozené symbionty rhizobakterií –, ale do budoucna by mohla
prospět i dalším plodinám.“195 Většina článků je psána v českém jazyce, některé i ve
slovenštině.
Fotografie jsou mnohdy ilustrační, nestylizované a bez výrazné postprodukční úpravy.
Záměrem není, aby tvořily harmonický celek, ale aby dokreslily či oživily článek. Na
titulních stranách jsou snímky či reprodukce malby spíše minimalistické a neurčité.
Obsah periodika je po tematické rovině velmi pestrý. V rovině žánrů již nikoliv. Je to však
opodstatněné, jelikož obsah koresponduje s cílovým čtenářem a jeho primární snahou je
přínos kvalitních informací.

2.3.8.3 Grafická stránka
Grafická úprava Vesmíru je střídmá a formální, což opět odpovídá obsahu a cílovému
publiku. Celým vydáním prostupuje pouze jedna barva (ve třech odstínech), která se
používá v písmu či pozadí textu. Je aplikována v případě, chce-li grafik něco zvýraznit či
oddělit od zbylého textu, například medailon autora. V opačném případě využívá černý
text na bílém pozadí. Lze se domnívat, že po celý kalendářní rok je uplatněna jedna totožná
barva. I tato úprava přispívá k jednotnému a formálnímu vzhledu periodika. Toho je
využito též na titulní straně – text se nachází pouze v horní a spodní části, je stejného
fontu, heslovitého obsahu. Fotografie či ilustrace není umístěna na celé ploše, ale opět
shora i zdola oddělena širokým bílým pásem.
Text uvnitř časopisu je lomen nejčastěji do tří sloupců, zarovnán k levé straně, využívá
obvyklých fontů písma – pro titulky, tělo článku a citace pod čarou odlišný. Uplatňuje
klasický a tučný řez písma, kurzívu výjimečně. Veškeré prvky obsahu (fotografie, grafy
aj.) jsou v linii s textem.
Neobvyklý je způsob stránkování. Číslo strany nekončí jedním vydáním, ale v rámci
jednoho kalendářního roku pokračuje v následujícím vydání. Lednové číslo roku 2020 tak
začíná stranou 1, prosincové téhož roku končí stranou 740. Počet stran je u každého vydání
téměř vždy 61.
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Vesmír je natištěn na lesklém tenkém papíru, který má rozměry 290 mm x 215 mm, což je
pouze o několik jednotek odlišné od formátu A4.
Grafická úprava myslí na svého čtenáře, kterého zajímá především kvalita obsahu, nikoliv
nápaditost vzhledu. Zároveň neodvádí pozornost od článku, ale plní svůj účel.

2.3.9 FC (First Class)
2.3.9.1 Cílová skupina a sebeprezentace
Magazín FC cílí na publikum, které touží po osobním rozvoji, hledá odpovědi a návody na
řešení problémů (ať už vztahových, pracovních či jiných), inspiraci úspěšnými lidmi
a motivaci k práci na sobě samém.
Zakladatel periodika a autor článků, Petr Casanova, při představování magazínu FC
zdůrazňuje ojedinělost titulu, hloubku zpracování textů a míru vlastního nasazení: „Denně
dostávám v průměru 300 otázek ohledně vztahové oblasti. Není v mých silách ani časových
možnostech každému odpovědět jednotlivě. A přesto odpovídám. V rámci svého unikátního
magazínu, jehož každé vydání je vyhrazeno do maximální hloubky a šířky zodpovězení
jednoho konkrétního tématu, které nejčastěji poptáváte. Vždy sto stran do všech
souvislostí.“196
Už samotný název periodika odkazuje k tomu nejlepšímu, co je možné konzumovat. First
class v oblasti cestování představuje nejvyšší kategorii spojenou s luxusem a prvotřídním
servisem.

2.3.9.2 Obsah periodika
Každé vydání FC se orientuje na jedno stěžejní téma, problematiku. Například jak pracovat
se stresem, jak zvednout sebevědomí či jak odpustit druhým. Tato témata jsou zpracována
zejména pohledem koučů a lidí, kteří s problematikou mají zkušenost. Nejčastější formou
je klasický článek, ojediněle rozhovor. Texty obsahují příběhy, pohledy a tipy slavných i
méně známých osobností, komentáře kouče, slova k zamyšlení, duchovní doporučení a
metody k rozvoji.
V okolí článků se nachází úryvky z textu, citáty slavných (Sigmunda Freuda, Matky
Terezy či Johna Lennona), afirmace, ale také QR kódy, které čtenáře přesměrují na
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bonusový obsah vztahující se nějakým způsobem k článku – záznam z vystoupení na
summitu různých osobností nebo konkrétní knihu či podcast od zakladatele magazínu.
Některá vydání též obsahují prostor pro poznámky čtenářů spolu se zadáním vedoucím
k zamyšlení nad sebou samým. Příkladem je „Mých 25 nejdůležitějších cílů aneb Čeho
všeho chci dosáhnout do konce svého života“197 nebo „Jakým krokem mohu svůj život
v nejbližší době pozitivně posunout?“198
Každé číslo začíná editorialem a končí rubrikou Vaše názory / Vaše slovo. Ta obsahuje
velké množství snímků emailů, komentářů a příspěvků ze sociálních sítí mířené zakladateli
a autorovi článků. Jména i fotografie autorů vzkazů jsou obvykle ponechány. Vzkazy jsou
téměř vždy poděkováním a vyjádřením obdivu a úcty nad jeho prací. Petr Casanova na
každý z nich neodpovídá zvlášť, ale děkuje hromadně.
Textový obsah je rozšířen o ilustrace a fotografie, které prochází postprodukční úpravou,
během níž se aplikují různé filtry, zvyšuje se sytost barev, některé fotky jsou převedeny do
černobílého vzhledu, jiné mají oříznutý roh či obsahují dvě fotografie na sobě. Nejčastěji
se jedná o ilustrační snímky či stylizované portrétní fotografie.
Obsah FC se zaměřuje na předávání inspirace a motivace, jejichž nositelem je text.
Fotografie slouží pouze jako ilustrace, dokreslení a ozvláštnění. Klade důraz na pozitivně
zaměřené citáty a myšlenky.

2.3.9.3 Grafická stránka
Úprava magazínu je decentní a formální. Text se nachází výhradně na bílém pozadí či
fotografii. Je lomen nejčastěji do tří sloupců. Na stránkách však nalezneme všechny tři
základní řezy písma: tučné, kurzívu i podtržené. V nejnovějším analyzovaném vydání jsou
některé pasáže textu zvýrazněné žlutým pozadím známým z textových editorů. Barev je
dále využito už jen v případě titulků či mezititulků, v rámci jednoho vydání se jich střídá
několik. Mají různé velikosti i fonty písma.
Fotografie jsou v linii s textem, často se odlišují tím, že mají uříznutý jeden roh. Jedná-li se
o stranu, která obsahuje pouze citát a fotografii, je odlišena rámečkem. Dalšími grafickými
prvky uvnitř magazínu jsou šipky, různé čáry a horní anglické uvozovky rozměrné
velikosti.
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Titulní strana koresponduje s grafickou úpravou celého magazínu a je minimalistického
vzhledu. Obsahuje nejčastěji pouze název titulu, autora a hlavní téma. Fotografie či
ilustrace je taktéž bez výrazných námětů.
Obal FC tvoří kvalitní vysoce lesklý papír, v případě jednoho vydání s drobnými
vystouplými kapkami. Papír uvnitř magazínu je taktéž kvalitní a pevný. Má rozměry
262 mm x 202 mm. Počet stran je 100, výjimečně 102.
Grafická stránka odpovídá sebeprezentaci titulu, je jednoduchá, avšak kvalitní a moderní.

2.3.10 dTest
2.3.10.1 Cílová skupina a sebeprezentace
Cílovým publikem časopisu dTest jsou čeští spotřebitelé, kterým záleží na tom, co
nakupují. Zajímá je, jaké mají produkty složení a kvalitu, jak si stojí v konkurenci
s ostatními výrobky nebo například na co mají jako spotřebitelé právo.
Na svých webových stránkách se časopis prezentuje slovy: „Nyní, po více než 25 letech, je
dTest mnohem více než jen časopis s testy. Nabízíme spotřebitelům komplexní servis ve
formě praktického průvodce, který pomáhá při rozhodování o nákupu zboží a při řešení
spotřebitelských problémů.“199 Prezentuje se také jako důvěryhodný, zkušený a nezávislý
titul, který primárně myslí na své čtenáře, jimž šetří finance i čas a varuje je před
nebezpečnými produkty.200

2.3.10.2 Obsah periodika
Stěžejním obsahem časopisu jsou testy stejných druhů zboží od různých výrobců
a prodejců. Jak je však zmíněno v citaci předchozí podkapitoly, dTest není pouze o testech.
V každém vydání jim je věnována zhruba polovina prostoru. Skládají se z výsledků testu,
nejčastěji v podobě přehledných tabulek a také s fotografiemi posuzovaných produktů.
Zkoumají široké spektrum oblastí a zaměřují se na potraviny a spotřební zboží různého
druhu – elektroniku, sportovní náčiní, kosmetiku, příslušenství pro děti a další. Tyto testy
jsou vždy součástí delšího článku, ve kterém autoři rozebírají, co musí produkt podle
legislativy splňovat, které škodlivé látky běžně obsahuje a co způsobují, jaká byla pravidla
a některá specifika vyhodnocování a samotné slovní hodnocení. V některých případech je
199
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součástí také rozhovor s odborníkem, graf nebo rady pro čtenáře.
Dalšími hlavními rubrikami dTestu jsou Informační servis (klasický článek přinášející
informace k jednomu tématu), Finance (článek o pojišťovnách, bankách a jejich službách,
srovnávající ceny za služby aj.) a Právo (jaká jsou práva a povinnosti spotřebitelů
vzhledem k určitému tématu). Každé vydání začíná obsahem, editorialem a dopisy od
čtenářů i s odpověďmi a končí seznamem testovaných produktů z posledních let s odkazem
na číslo vydání, ve kterém se nachází, a dále stručným nahlédnutím do obsahu
následujícího čísla.
Listopadové číslo 2019 zahrnuje osm stran speciálního obsahu – Vánoční inspiromat: To
nejlepší z dTestu – uvedeného slovy: „Pokud si nevíte rady s výběrem dárků pro své bližní
a přemýšlíte, co by se jim mohlo hodit a potěšit je, nahlédněte do našeho vánočního
inspiromatu. Stejně jako v předchozích letech jsme do něj vybrali nejlépe hodnocené
výrobky a výhodné nákupy z testů zveřejněných v dTestu v posledním roce.“201 Je tudíž
složen z několika produktů různých kategorií spolu s hodnocením, popisem, fotografií a
cenou. Listopadový dTest z roku 2020 již stejnou speciální rubriku neobsahuje.
Textový obsah je doplněn nejen o tabulky a snímky testovaných produktů, které jsou
nositeli důležitých informací, ale též o grafy, ilustrace a ilustrační fotografie.
Periodikum dTest je úzce profilovaný časopis, jenž však klade důraz na kvalitu a hloubku
zpracování informací a široký tematický záběr. Kategorie testovaných produktů se napříč
vydáními v některých případech sice opakují, zahrnují ale jiné konkrétní jednotky.

2.3.10.3 Grafická stránka
Titul má nevýraznou grafickou úpravu, což je v souladu s výše zmíněným komentářem, že
se soustředí především na přínos informací. Je však přehledný a má ucelený vzhled.
Využívá dvou fontů písma pro veškerý textový obsah (kombinace patkového
a bezpatkového písma). Text je zalomen nejčastěji do tří, ale též jednoho, dvou či čtyř
sloupců.
Fotografie a ilustrace jsou zarovnané k okrajům sloupců s textem, mají různou velikost
i formát. Z grafických prvků dTest využívá horních lišt nad titulky či mezititulky
a barevných boxů s informacemi. Text má černou, červenou nebo modrou barvu. Červená
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se vztahuje k bonusovému obsahu a modrá k informacím ohledně testování. V titulcích je
pak využito i dalších barev.
Titulní strany se liší pouze obsahem, nikoliv grafickou úpravou. Na bílém pozadí se vždy
nachází fotografie jednoho produktu, název časopisu, stručný obsah, číslo vydání a webová
stránka titulu.
Časopis dTest je natištěn na tenkém papíru o rozměru 288 mm x 204 mm. Není-li součástí
speciální obsah, má každé vydání 68 stran.

2.4 Provázanost reklamního a nereklamního sdělení
Závěrečná podkapitola analýzy se zaměřuje na reklamní sdělení v pěti vybraných
časopisech. Pozornost je věnována jejich četnosti, podobám a zejména také propojení
s redakčním obsahem – zda jsou od redakčního obsahu jednoznačně oddělena, nebo jsou
naopak jeho součástí a případně se mohou jevit jako skrytá reklama.

5.4.1 Motorbike
Motorbike věnuje inzerentům část svého prostoru. Reklamní sdělení však ve většině
případů nejsou označena. Výjimku tvoří několik advertorialů označených v horní stránce
časopisu nenápadným názvem PR RECALL. Grafickou úpravou však odpovídají
klasickým redakčním článkům. Kromě advertorialů obsahuje časopis také běžnou inzerci,
jež není od okolního obsahu nijak oddělena.
Prolínání reklamního a nereklamního sdělení je nejvíce zřetelné z rubrik Redakce testuje
a Testy. Ty mají podobu recenzí napsaných redaktory na konkrétní produkty. Není zřejmé,
za jakých podmínek redakce výrobky k testování získala, ale v některých případech je
naznačeno, že redaktor obdržel nabídku je vyzkoušet: „Mezi našimi výrobci se už několik
let drží na špičce i firma MBW z Hluboké nad Vltavou. Jelikož již s některými jejími
produkty pozitivní zkušenost mám, vůbec jsem neváhal při nabídce vyzkoušet nízké cestovní
boty MBW Mat z produktové řady Lime. Po doladění pár detailů ohledně velikosti jsem
dostal boty na začátku sezóny a mohl je tak důkladně vyzkoušet nejen na silnici, ale
i v lehkém terénu, za slunečného počasí i za deště.“202
Časopis zároveň v rubrice Toolbox představuje konkrétní produkty motoristické výbavy,
u nichž uvádí cenu, webový obchod, popis a v některých případech i komentář podněcující
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k nákupu. Podobně vyznívá také obsah rubriky Aktuality, který upozorňuje na nové
motoristické události nebo obchody spolu s uvedením jejich (webové) adresy.

5.4.2 Můj dům
Periodikum Můj dům ponechává prostor reklamnímu sdělení v porovnání s ostatními
analyzovanými tituly v největší míře. Nejčastěji obsahuje klasickou inzerci a advertorial
(komerční prezentaci). Uvnitř jednoho vydání (říjen 2019) jsem napočítala 27 stran
explicitně označených jako komerční prezentace a 33 stran obsahujících inzerci. Reklama
se tak nachází ve více než třetině vydání (to má celkem 172 stran).
Můj dům na jedné straně reklamní sdělení explicitně označuje, na straně druhé obsahuje
i několik málo neoznačených advertorialů. Jedná-li se o klasickou inzerci zabírající méně
než celou stranu, je od redakčního textu oddělena čarou a označena slovem inzerce.
Komerční prezentace jsou zase označené tímto názvem a jsou zasazené do rámečku, který
je sice nevýrazný, ale funkci odlišení od redakčního obsahu plní.
Toto označování však není důsledné. Červnové vydání obsahuje článek „Pohodový relax
na zahradě“203, který vedle textu obsahuje fotografie zahradního nábytku a plynového
grilu. Autorem textu i fotografií je společnost Mountfield specializující se právě na
zahradní vybavení. Tento článek lze nepozorným čtenářem snadno zaměnit za redakční
obsah – není jako reklama označen a ani z grafické hlediska není od redakčního obsahu
odlišen. Společnost Mountfield navíc v tomto konkrétním vydání časopisu figuruje ještě
několikrát – v podobě klasické inzerce nebo jako poskytovatel ceny pro vítěze soutěže.
Reklamní a nereklamní sdělení jsou provázána v rámci rubrik Tipy a trendy, ve kterých
redaktorka představuje konkrétní výrobky s využitím fotografií jejich výrobců či
poskytovatelů s odkazem na webovou stránku. Na různé produkty je odkazováno i napříč
dalšími rubriky, už však s méně výrazným vyzdvihováním jejich předností.
Můj dům také obsahuje reklamu na další tituly a webové stránky vydavatele časopisu
Business Media One.

2.4.3 Kreativ
Na stranách časopisu Kreativ je reklama běžnou součástí. Nejčastěji se vyskytuje v podobě
celostránkové inzerce. Její umístění v rámci vydání není nahodilé, tematicky obvykle
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zapadá mezi okolní strany. Inzerce na sušenky Chocoland tak následuje přímo za receptem
na sladký dezert, reklama na lepidlo Herkules zase za návodem na vytvoření mozaiky
pomocí lepení starých věcí. V návodu je dokonce možnost použití lepidla Herkules
zmíněno.
V některých případech reklama zabírá pouze polovinu, třetinu či čtvrtinu strany.
V takovém případě je označena slovem inzerce nebo komerční tip. Ve dvou případech se
v analyzovaných vydáních vyskytuje také označený advertorial v podobě komerčního
článku.
Uvnitř všech vydání lze nalézt reklamu na webovou stránku kreativ.cz, která čtenářům
nabízí bonusový obsah v podobě šablon či videonávodů a také e-shop. Některými produkty
z internetového obchodu navíc redakce odměňuje své čtenáře.
V časopisu Kreativ zároveň dochází k prolínání reklamního a nereklamního sdělení
v rámci jednoho obsahu. Při stylizaci objektů pro vznik fotografií bývají k výtvorům
redaktorek umístěny také komerční produkty. Snímek tak například zachycuje ručně
vyrobené jmenovky na stůl, které se nachází na jídelním servisu od Villeroy & Boch, vedle
něhož jsou příbory od Hübsch a sklenice Pentik. Takovéto fotografie obsahují též soupis
využitých komerčních produktů s jejich cenou a místem zakoupení.
Dalším místem, ve kterém je propojen redakční obsah s reklamním, je rubrika Dobré tipy
pro vás. V tomto případě lze navíc uvažovat o skryté reklamě. Součástí rubriky jsou totiž
tipy na různé produkty, které doprovází pozitivně laděný a pochvalný text s odkazem na
jejich webovou stránku. Příkladem je tip na Korunní cukr nacházející se ve vánočním
vydání. Fotografie vosích hnízd s pozadím onoho cukru je doplněna textem: „Jemné
vánoční pečení. Korunní cukr moučka neboli práškový cukr je obzvláště vhodný pro
vánoční pečení. Jde o cukr té nejjemnější konzistence, který je uložen v sáčku a ještě
v dekorativní a pevné krabičce. Cukr se díky tomu při práci nerozsype. Více receptů
najdete na www.korunnicukr.cz.“204 Tipy mají stejnou grafickou úpravu jako zbylý
redakční obsah, a čtenář se tak může domnívat, že se nejedná o reklamu, protože tak není
označena. Druhým příkladem je tip na lepidlo Herkules, který je navíc i předmětem
klasické celostránkové inzerce ve všech analyzovaných vydáních. Je tudíž zřejmé, že tento
tip do rubriky zajistil inzerent. Text, který tip doprovází, je navíc psaný v první osobě
množného čísla, tudíž z pohledu výrobce lepidel: „(…) Letos budeme řadu lepidel opět
204
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rozšiřovat a doplníme je o taková, která zatím v portfoliu nemáme.“205

2.4.4 Vesmír
Časopis Vesmír je ukázkovým příkladem řádného označování reklamních sdělení. Jejich
kompletní seznam i s odkazem na příslušnou stránku je uveden v úvodu periodika pod
názvem Inzerce & komerční prezentace. Množství je v porovnání s nereklamním sdělením
velmi nízké – každé vydání obsahuje dvě až čtyři reklamy.
K provázanosti s redakčním obsahem dochází pouze v rovině tematické. Nejčastěji jsou
v rámci reklamy prezentovány odborné knihy konkrétních vydavatelství či výzkumné
vědecké projekty. Ty se podobají zbylému redakčnímu textu i způsobem úpravy – mají
formu článku doplněného o fotografie či schémata a odkaz na další literaturu.
Inzerce a komerční prezentace mají obvykle rozsah jedné strany, výjimečně dvou.

2.4.5 FC (First Class)
Reklama se v titulu FC vyskytuje jak v podobě běžné formy inzerce, tak advertorialů. Ani
v jednom případě však není jako reklamní sdělení označena. Klasická inzerce se nachází
zejména na poslední straně a vnitřních stranách obalu magazínu, uvnitř vydání zřídka.
Jedna inzerce vždy zabírá celou stranu.
Uvnitř časopisu, zejména v rubrice Inspirace, se nachází texty, které by bylo možné označit
za advertorialy. Zda se jedná o placenou reklamu, nelze s jistotou určit, jelikož nejsou
označeny slovem inzerce, obchodní sdělení aj., znaky advertorialu však vykazují. Mají
podobu běžných článků či rozhovorů, tematicky zapadají do zaměření FC, pojednávají o
konkrétní službě či výrobku, popisují jejich výhody a odkazují na konkrétní webovou
stránku či aplikaci (k čemuž je někdy využit QR kód). V některých případech uvádí též
cenu či slevový kód pro čtenáře časopisu.
Předmětem těchto textů bývají restaurace, hotely či různé kurzy. Ve třech ze čtyř
analyzovaných číslech je předmětem estetická klinika A2C ANTI-AGING CLINIC.
Vzhledem k tomu, že se v časopisech opakovaně objevuje i v podobě klasické inzerce,
nelze pochybovat o tom, že se jedná o zaplacené advertorialy. V nich například primářka
kliniky radí, pomocí kterých technik se dožít vysokého věku, přičemž všechny zmíněné
techniky klinika A2C provádí.
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Některé redakční články také bývají rozšířeny o odkaz na knihu či podcast autora
magazínu, které mají čtenářům rozšířit obzory v oblasti související s tématem daného
článku. Vždy obsahují QR kód a krátký popisek podněcující k přechodu na místo, kde se
obsah nachází. Příkladem je doplnění odkazu k článku o tom, proč lidé neříkají proč:
„Nemáte zpětnou vazbu od svého (ex)partnera? Trápíte se nezodpovědnými otázkami?
Využijte můj specifický pořad ŘEŠIDLO. Každý všední den najdete mou hlasovou odpověď
na jeden dotaz v mých podcastech. Najdete je po načtení kódu:“206

2.5 Shrnutí analýzy
Analýza přinesla zjištění, že se na českém trhu vyskytuje 66 luxusních časopisů od
46 různých vydavatelů. Nezaměřují se pouze na jednoho cílového čtenáře, ale mají široký
tematický záběr. Oslovují muže i ženy, kteří mají společný koníček, pojí je zájem
o bydlení nebo například touha žít zdravě. Výzkum zároveň neodhalil žádný časopis pro
dětského čtenáře, který by splňoval kritéria luxusního periodika.
Velká většina titulů se snaží o zachování pravidelné periodicity. Čtenář tak ví, kdy může
očekávat další vydání, a titul na něj může zároveň dopředu upozornit. Důvodem
nepravidelné periodicity však u některých časopisů mohou být nejasnosti ohledně
ekonomické stability v době vládních omezení spojených se šířením pandemie covid-19.
To dokládá např. titul Víno & Styl (více viz 1.3.4 Niche media). Nejčastější volbou
periodicity je jedno vydání měsíčně, což může být dáno za účelem udržení kontaktu se
čtenářem. Cenu za výtisk si vydavatelé určují odlišně, nepřekračuje však 200 Kč.
Na základě analyzovaného vzorku deseti luxusních časopisů lze tvrdit, že se tyto tituly
obvykle prezentují jako ty nejlepší na trhu, jako periodika, která jsou výjimečná, a jako
odborníci na dané téma. Nelze však hovořit o tom, že by se zaměřovaly pouze na
prezentování přepychu a drahého zboží, udávaly trendy a byly určené pro čtenáře
pohybující se mezi elitami. Některé takové zástupce lze mezi analyzovanými periodiky
nalézt, například Můj dům nebo Dolce Vita, nejsou to však všechny tituly.
Většina analyzovaných luxusních časopisů se snaží vykompenzovat vyšší cenu za výtisk
velkým počtem stran, kvalitním grafickým zpracováním, pevným papírem, přidaným
obsahem, který se snaží jít do hloubky, a vizuální potěchou. Ukázkovým příkladem
splňujícím vše zmíněné je časopis Kreativ. Za cenu 129 Kč (na stánku) čtenář obdrží
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výtisk obsahující 108 stran, pro který je charakteristické hojné využití líbivých osobitých
ilustrací a nápaditého grafického zpracování. Obsah tvoří řada detailních návodů,
zajímavostí, inspirace, speciální lekce akvarelu a bonusem je v každém čísle několik stran
samolepek, visaček, vzorovaného papíru nebo podobných „dárků“ pro čtenáře.
Velmi častým znakem luxusních titulů je použití kvalitně postprodukčně upravených či
stylizovaných fotografií. Důraz na využití vizuálního obsahu se u těchto titulů odráží i ve
velkém počtu fotografií či ilustrací. Tituly se mezi sebou naopak odlišují v grafické úpravě,
která je v rámci deseti analyzovaných titulů různorodá. Vždy je však v souladu s cílovým
čtenářem a pojetím časopisu. To vypovídá o snaze odlišit se, zaujmout čtenáře a přiblížit se
mu.
Výjimku pro výše popsané společné znaky tvoří časopisy dTest a Vesmír, u nichž naopak
vysoká cena odpovídá kvalitě obsažených informací. V případě dTestu se jedná
o podrobnou analýzu spotřebitelských produktů a v případě Vesmíru o vědecké poznatky.
Luxusní časopisy jsou nejčastěji sestaveny z klasických článků, úvodního editorialu
a redakčních tipů na konkrétní události, produkty a obchody – v některých případech cílí
na ekonomicky vyspělé publikum (53x11, Dolce Vita), v jiných na běžného spotřebitele
(Motorbike, Kreativ). Méně častý, přesto využívaný druh textového obsahu tvoří recenze,
rozhovory, reportáže a profily. Naopak nevyužívanými publicistickými útvary jsou
sloupky, glosy a fejetony.
Ze zkoumání reklamních sdělení vyšlo najevo, že nejčastějším a hojně využívaným
druhem reklamy je klasická inzerce a dále advertorial. Často také dochází k mísení
reklamního a nereklamního (redakčního) obsahu, v některých případech lze dokonce
uvažovat o skryté reklamě. Část titulů je však zcela bez reklamy cizích inzerentů a
obsahuje pouze reklamu na další produkty vydavatele (Bylinky Revue a dTest). Potvrdilo se
také, že inzerenti záměrně využívají specializovaných luxusních periodik, aby co nejlépe
zasáhli cílové publikum. Témata inzercí totiž ve většině případů odpovídají celkovému
zaměření titulu.
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Závěr
Cílem diplomové práce bylo přispět k zaplnění mezery uvnitř akademických textů
zabývajících se luxusními tituly na českém mediálním trhu. Zejména její praktická část
usilovala o přínos nových poznatků, které by na jedné straně podaly co nejkompletnější
přehled těchto titulů a na straně druhé souhrn jejich charakteristik.
V rámci teoretické části byl nejprve představen celý český trh s tištěnými tituly
a nejvýraznější vydavatelé, které se na něm vyskytují. Následně byly probrány vlivy, jež na
mediální produkci působí, s důrazem na proces komodifikace, který lze sledovat
i u luxusních titulů. Další dílčí oddíl práce se již zaměřil na luxus, hledal možnou spojitost
s elitářstvím a zasadil luxusní časopisy do kontextu niche médií. Nabídl také dvě omezené,
avšak dosud jediné dohledané charakteristiky luxusních titulů. Poslední podkapitola
teoretické části představila reklamu jako jeden z častých obsahů médií, zaobírala se
inzerenty a upozornila na problém skryté reklamy.
Druhá polovina práce hledala odpověď na hlavní výzkumnou otázku: Jak vypadá český
mediální trh s luxusními periodicky vycházejícími tituly? Nejdříve podala přehled o tom,
kolik – a které luxusní tituly se na místním trhu nachází. Roztřídila je na základě
tematického zaměření, periodicity, ceny za výtisk a vydavatele. Následně se hlouběji
zaměřila na deset konkrétních titulů. U všech byla popsána a zhodnocena jejich vlastní
prezentace, cílový čtenář, obsah a grafické zpracování. Analýza byla následně doplněna
o zkoumání reklamních částí titulů a jejich provázanosti s redakčním obsahem.
Výzkumná část přinesla zjištění, že zastoupení periodik, jež splňují mnou definovaná
kritéria luxusního titulu, je na českém trhu rozmanité – z pohledu tematického zaměření,
kdy luxusní časopis není pojen pouze s tématem životního stylu či bydlení, jak by bylo
možné očekávat, ale též sportu či podnikání. O pestrosti lze hovořit také v případě
vydavatelů, kterých se na českém trhu vyskytuje velké množství a v mnoha případech mají
v portfoliu pouze jeden takový titul (66 titulů vydává 46 různých vydavatelů). Ukázalo se
také, že cena za jeden výtisk luxusního periodika se může přiblížit až ke dvěma stům
korunám, což například v případě titulu SCORE (199 Kč) může být dáno přidaným
obsahem, kdy každé vydání obsahuje navíc počítačovou hru v plné verzi. To vše je také
odpovědí na druhou výzkumnou otázku – Jaké typy luxusních periodik se na českém trhu
nachází?
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Na třetí výzkumnou otázku – Jakou mají podobu tištěné tituly, které lze označit za luxusní?
– přinesla odpověď podrobná analýza deseti titulů. Z té vyplynulo, že luxusní tituly jsou
charakteristické vysokým počtem stran, kterých je obvykle více než 100, v případě titulu
Můj Dům dokonce až 170 (výjimku tvoří Vesmír a dTest, které mají okolo 60 stran
v jednom výtisku). To titulům umožňuje zpracovat jedno téma v rozsahu několika stran,
rozšířit text o řadu dalšího zajímavého obsahu a dát prostor tomu, co chtějí nechat
vyniknout – například konkrétní myšlenku či citát (v případě periodika Kreativ, pro který
je charakteristické zaplnění celé jedné strany pouze citátem a fotografií).
Rovněž s výjimkou Vesmíru a dTestu je pro vydavatele velmi důležitá vizuální podoba
titulů. U fotografií a ilustrací převládá kvalita nad kvantitou, u grafické podoby je kladen
důraz buď na moderní minimalistické pojetí, nebo naopak na osobité zpracování. Klíčová
je také kvalita papíru.
Vydavatelé z výše uvedeného dodávají čtenáři pocit, že jím vynaložené finance za koupě
titulu nejsou zbytečné, jelikož se může těšit z toho, že mu časopis nabízí něco lepšího než
běžný tisk. Zda má během čtení skutečně pocit mimořádnosti a co jej způsobuje, může být
námětem pro další zpracování a rozšíření tohoto tématu. Analýza však naznačuje, že
prvním signálem může být již samotná sebeprezentace titulů.
Pro luxusní časopisy je také charakteristická snaha působit jako odborník a zároveň jeden
ze čtenářů. Redaktoři nedávají najevo svou nadřazenost, ale zaujímají spíše postavení
přítele, který je může něčím obohatit. Docilují toho zejména pomocí osobních editorialů,
zveřejňováním dopisů s odpověďmi nebo často využívanými rubrikami s tipy na různé
produkty, služby a výlety.
Luxusní časopisy jsou však také nositeli reklamních sdělení. To nad redakčním obsahem
nepřevažuje, určité zastoupení však má. Pět analyzovaných periodik se neliší v podobách
inzerce, ale v důslednosti jejího označování a oddělení od redakčního obsahu. V některých
případech musí být čtenář obezřetný, aby se mylně nedomníval, že čte slova redaktora,
zatímco se jedná o komerční prezentaci. Tyto závěry jsou odpovědí na poslední
výzkumnou otázku – Jaký je vztah mezi reklamním a nereklamním sdělením v luxusních
časopisech?
Potvrdilo se také, že luxusní tituly lze jednoznačně zařadit mezi niche media. Jejich
cílovým čtenářem je skutečně úzce vyprofilovaná osoba – fanoušek cyklistiky, zájemce
o rekonstrukci domu, nadšenec do počítačových her či žena, jež ráda tráví čas vytvářením
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ručních kreativních výrobků.
Pro vypracování analýzy bylo nutné vytvořit vlastní kritérium toho, co lze jednoznačně za
luxusní periodikum považovat. Žádné konkrétní vymezení totiž nebylo dosud explicitně
formulováno. Mé kritérium stanovovalo podmínku ceny za výtisk 89 Kč a vyšší
(s ohledem na průměrnou cenu všech periodik) a dále cílení primárně na neodborné
publikum.
Vrátíme-li se zpět ke dvěma charakteristikám luxusních časopisů od Hrabánkové207
a exkluzivních titulů od Kadlecové208 zmíněné v podkapitole 1.3.3 Luxusní časopisy, tituly
vybrané na základě výše zmíněného kritéria splňují většinu jimi zmiňovaných
charakteristik, ne však vždy a nutně všechny zároveň. V naplnění charakteristik se rozchází
zejména časopisy dTest a Vesmír. Záleží však na úhlu pohledu, zda luxus, tedy vysoká
kvalita či nadstandard, přisuzovat pouze vnějším charakteristikám (jako je počet stran,
inzerce, fotografií apod.), či naopak hloubce a kvalitě informací a jejich skutečnému
přínosu.
Analyzované tituly až na výjimky vykazují některé shodné rysy, a je proto možné se na
jejich základě společně s mými kritérii pokusit stanovit vlastní definici luxusních titulů:
Luxusní titul je časopis určený úzce specifikovanému čtenáři (na základě jeho zájmů)
z řady neodborné veřejnosti, jehož cena za výtisk je 89 Kč a vyšší. Vyznačuje se důrazem
na bohatě zastoupenou vizuální složku vyšších standardů, vysokým počtem stran,
kvalitním papírem a prezentuje se jako autorita ve svém oboru, která je nositelem
informací i inspirace zároveň.
Pro další výzkum luxusních titulů by mohlo být přínosné sledovat změny, které zapříčinila
ekonomická nejistota v době pandemie covid-19 v letech 2020 a 2021. Rozšíření vhledu do
problematiky by také přineslo využití dalších zdrojů dat, například odlišných databází nebo
vlastního průzkumu v prodejnách tisku. A jak již bylo řečeno výše, zajímavé výsledky by
mohl přinést také výzkum mezi čtenáři s cílem sledovat motivace ke koupi titulů a pocity z
jejich četby.
207

„Za jeden z hlavních rysů tohoto typu mediálního prostředí (luxusních časopisů, pozn. autorky) lze
považovat velký počet magazínů, které se pohybují na pomezí odbornosti, lifestylu a vytříbeného obsahu o
přepychovém zboží.“
208
„Jedná se o měsíčník, dvouměsíčník či čtvrtletník s nadprůměrnou cenou (…), s více než 100 stranami a
formátem minimálně A4. (…) V těchto časopisech tvoří alespoň čtvrtinu obsahu inzerce a přibližně polovinu
celkové plochy zaujímají fotografie. Exkluzivní časopisy vzbuzují dojem nadstandardu rovněž zbožím a
životním stylem, o nichž referují a které jsou inzerovány. Vzbuzují zdání časopisů pro ‚vyšší‘ třídu.“
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Summary
This Master’s thesis aimed to contribute to the coverage of the topic of luxury magazines
published in the Czech Republic. The research sought an answer to the main question:
What does the Czech media market with luxury periodicals look like? First, it gave an
overview of current luxury titles, that are published in the Czech Republic. Subsequently,
the research focused more deeply on ten of the titles. All of them were described and
evaluated based on their self-presentation, target reader, content, and graphic design. In
conclusion, the research was extended by an examination of advertising and its relationship
with an editorial content.
The research has shown that the thematic focus, periodicity, price, and publishers of luxury
magazines are highly varied. The common feature of these magazines is a high number of
pages (usually more than 100), quality of visual appearance (especially in the postproduction of photographs), and an effort to act as an expert and at the same time as one of
the readers. The analyzed periodicals do not differ from each other in the form of
advertising but the thoroughness of its labeling and separation from editorial content. It
was also confirmed that luxury magazines can be included in the niche media – their target
reader is a narrowly profiled person. The research also raised the question of whether to
attribute luxury (high quality) to the external characteristics of the magazine (such as the
number of pages, advertisements, photographs, etc.) or, rather, to the depth and quality of
information.
In conclusion, the thesis tried to establish its own definition of luxury titles: A luxury title
is a magazine intended for an unskilled specific reader (based on his interests), whose price
for a copy is CZK 89 and higher. It is characterized by an emphasis on high-quality visual
appearance, a high number of pages, fine paper and it presents itself as an authority, which
brings information and inspiration at the same time.
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