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Anotace 

Diplomová bakalářská práce „Časopis ONA DNES a jeho místo v české 

mediální krajině“ pojednává o časopisové příloze pro ženy deníku Mladá fronta 

Dnes, která vychází od února 2006.  

Práce má tři základní části. První z nich představuje a charakterizuje 

titul z hlediska formy, témat, žánrů, reklamy, čtenářské obce a redakce. Druhá 

část studuje časopis ONA DNES z pohledu titulů pro ženy. Představuje další 

tituly a zobecňuje typické znaky ženských časopisů. Na základě těchto 

poznatků řadí ONU DNES do mediální krajiny těchto titulů. Poslední část se 

věnuje ONĚ DNES jako suplementu. Představuje ostatní časopisové přílohy 

českých celostátních deníků a ukazuje, že se ONA DNES vymyká z jejich řad. 

V závěru se dozvíme, zda se podařilo splnit cíl této práce, tedy zařadit 

časopis, který vychází jako suplement, ale má všechny znaky klasického 

ženského titulu pro ženy, do české mediální krajiny, a zároveň, zda byla 

potvrzena počáteční hypotéza, že se ONA DNES se všemi znaky časopisů pro 

ženy vymyká z řad suplementů, jak je znají čtenáři v České republice. 

 

L´Annotation 

Cette these nommée „Le magazine ONA DNES  et sa palce dans le paysage 

médial tchéque“ trait de supplément pour des femmes qui fait une partie de 

quotidien national tchéque. Ce supplément se produit depuis le février 2006. 

La these a trois parties.. La premiere présente et caractérise le magazine 

de point de vue de la forme, des thémes, des genres, de la publicité, de la 

communauté des lecteurs et de la rédaction. La deuxieme partie étudie le 

magazine de point de vue des magazines pour des femmes, elle présente des 

autres magazines et des points communs pour ce type des magazines. En raison 

de cettes connaissances, cette partie classe l´ONA DNES dans ce paysage 

médial. La derniere partie s´adonne a la role de l´ONA DNES comme le 



supplément. Elle présente des autres suppléments et montre que l´ONA DNES 

est différent. 

En conclusion on sait si le but de cette these est exaucé, donc classer le 

magazine, qui fait la partie de quotidien, mais qui a les marques des magazines 

classiques pour des femmes, dans le payage médial tchéque. On sait en meme 

temps si la hypothése qui était donnée en début est verifiée. 
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Úvod 
V úvodu bych chtěla představit téma práce, její cíl a motivy, které jsem pro 

jeho výběr měla.        

             Práce bude zaměřena na časopis ONA DNES, který vychází letos, tj. 

2008, již třetím rokem a je pondělním suplementem celostátního deníku Mladá 

fronta Dnes. Jeho vydavatelem je mediální společnost Mafra. Časopis ONA 

DNES začal vycházet v únoru roku 2006 a rozšířil tak na trhu jednak řadu 

časopisů pro ženy, jednak řadu suplementů českých celostátních deníků. 

              Na českém mediálním trhu se za ženskou četbu považují především 

týdeníky, čtrnáctideníky a měsíčníky s převážně ženskou čtenářskou obcí.1 

ONA DNES patří do týdeníků a prezentuje se jako „časopis pro ženy, jaké 

opravdu jsou“ (před uvedením na trh se představovala jako „úplně jiný“ 

časopis pro ženy). Tato formulace je k nalezení na zápatí titulní strany každého 

nového čísla. Na druhé straně ONA DNES splňuje i definici suplementu a je za 

něj i považována, jak uvidíme v průběhu práce.     

            O ONĚ DNES bude řeč jako o časopise, bylo by tedy vhodné uvést 

jeho definici. Praktická encyklopedie žurnalistiky charakterizuje časopis takto: 

„Tiskovina vycházející pravidelně, v určitém místě, která má nejméně půlroční 

a nejvíce jednotýdenní periodicitu. Je méně aktuální než deník, ale více 

podrobná. Je určena vyhraněnému okruhu čtenářů.“ 2 (str. 38) 

           Časopis jsem si pro svou práci zvolila z několika důvodů. Kromě toho, 

že ho jako čtenářka znám, byla dalším důvodem skutečnost, že je na ženský 

tisk pohlíženo skrz prsty, jako na něco hloupého a jednoduchého. Ženské 

časopisy jsou všeobecně přijímány negativně a samy ženy se k jejich čtení 

často raději nepřiznávají.3 Chtěla jsem se proto na jeden z těchto titulů zaměřit 

hlouběji a podrobněji. Dalším důvodem byl fakt, že časopis ONA DNES jako 

suplement je „fenoménem“ na českém mediální trhu (o tom v kapitole 3.). Jeho 

přímou konkurencí jsou v Evropě jen dva tituly: magazín Stella, který jako 

první evropská ženská příloha deníku vychází pod křídly Daily Telegraphu, a  

 

                                                 
1 Osvaldová, Barbora.  Česká média a feminismus.  Libri: Praha, 2004.  str. 73 
2 Osvaldová, Barbora, Halada, Jan a kolektiv. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Libri: 
Praha, 2004. str. 38 
3 Potůček, Jan. Ženy pro změny. Reflex, 2006, č. 30  
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příloha Women deníku Observer.4 Posledním důvodem, který mě vedl ke 

zpracování této tematiky, byly negativní reakce, které se hned po vydání 

prvních čísel začaly objevovat a které časopis vyvolal.   

Vzorkem pro tuto práci bude šest čísel z ročníku 2006 a celý ročník 

2007. Na vzorku z roku 2006 ukáži tvář časopisu na počátku jeho vzniku a po 

změně ve vedoucí funkci ONY DNES, ročník 2007 poslouží k tomu, abych 

ukázala, že se tvář časopisu od jeho vzniku v zásadních věcech nezměnila a 

drží se stále jednoho formátu (formát zde chápeme jako soubor žánrů a témat) 

a formy.          

Cílem této práce je zařadit suplement, který má všechny znaky 

klasického časopisu pro ženy, do české mediální krajiny a dokázat, že jeho 

místo není jednoznačné. Na základě rozboru a komparace se práce pokusí 

vyvrátit nebo potvrdit hypotézu, že ONA DNES má všechny znaky klasického 

časopisu pro ženy, ale jako suplement se vymyká z řad suplementů, jaké znají 

čtenáři v České republice. 

První část práce časopis ONA DNES na základě analýzy představí a 

charakterizuje z hlediska formátu, témat, žánrů, reklamy, čtenářské obce a 

redakce. Analýza obsahu zjišťuje, jaký podíl stránek je věnovaný inzerci, 

fotografiím a ilustracím nebo jaký podíl z celkové plochy zabírají konkrétní 

témata.5 

Druhá část se zaměří na titul ONA DNES z pohledu časopisů pro ženy. 

Představí některé další tituly a zobecní, jaká jsou témata a žánry nejčastěji 

používané v ženských časopisech a zařadí ONU DNES do jejich kontextu. 

Poslední část se bude věnovat ONĚ DNES jako suplementu 

celostátního deníku. Představí suplementy, které nabízejí ostatní celostátní 

deníky vycházející v České republice, a ukáže, že ONA DNES se z jejich řad 

vymyká.         

 Časopis ONA DNES se stal součástí mediálního trhu pro ženy, který na 

české mediální scéně existuje a který nabízí tituly s delší či kratší tradici. Stejně 

tak může být konkurencí všem současným suplementům celostátních deníků. 

Kde je jeho skutečné místo? 

                                                 
4 Rozhovor s Janou Ciglerovou [on line]. [citováno 29. 3. 2008]. URL: 
<www.trafikant.cz/0206/ciglerova/htm>  
5 Burton Graham., Jirák Jan. Úvod do studia médií. Brno:  Barrister a Principal, 2001. str. 49 
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Poznámka: První otázka, kterou časopis vyvolává, souvisí s jeho názvem. 

Problém je ve skloňování. Samy redaktorky název skloňují. V této práci se také 

setkáte s tím, že bude název skloňován. Dále je zajímavé, že jako název bylo 

zvoleno zájmeno a ne jméno, jako mají např. „Vlasta“ nebo „Katka“. Podle 

Jany Ciglerové, první vedoucí ONY DNES, jde o název „nejsvobodnější ze 

všech“. 
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1. Charakteristika titulu ONA DNES 
Formát časopisu se zrodil jako již druhý suplement Mladé fronty Dnes. Její 

čtvrteční příloha Magazín Dnes + TV program má v deníku dlouhou tradici. 

Rok 2006 pro ni představoval třináctý ročník. Mladá fronta se rozhodla udělat 

krok směrem ke skupině, která je v české mediální krajině pokrytá poměrně 

hustě a začala vydávat týdeník pro ženy. Příloha vychází v pondělí, a to z toho 

důvodu, že vydání Mladé fronty Dnes obsahuje tento den mnoho víkendového 

sportu, který je spíše novinovou přílohou pro muže. A vydavatelství Mafra 

chtělo včlenit do deníku část určenou především ženám.6  Mladá fronta Dnes se 

tak stala prvním českým deníkem, který začal nabízet materiál čistě jen ženám. 

Deník Blesk sice každé pondělí vydává Blesk pro ženy, ovšem tento titul není 

součástí pondělního vydání, ale je samostatně prodejný a lze si ho zakoupit po 

celý následující týden. Ani jedna ze zde řečených charakteristik se netýká ONY 

DNES. Ta je jako časopis neprodejná a lze si ji zakoupit pouze v pondělí jako 

součást pondělního vydání Mladé fronty Dnes.    

 Vzhledem k tomu, že je ONA DNES součástí Mladé fronty Dnes, tedy 

seriózního deníku na českém trhu, nemůže si dovolit snižovat laťku, která je 

deníkem nasazená. Jana Ciglerová (bývalá vedoucí ONY DNES) v rozhovoru 

pro www.trafikant.cz řekla, že ONA DNES má ambice být prvním 

lifestylovým titulem, jenž je na úrovni seriózního deníku. Lenka Tréglová 

(současná vedoucí ONY DNES) v rozhovoru pro ten samý server ještě uvedla: 

„Jde stále o balancování mezi seriózností a poutavostí. Musíme být seriózní, protože 

jsme součástí seriózních novin, ale také chceme, aby ONA DNES byla čtivá.“  

Průměrný tištěný náklad deníku Mladá fronta Dnes je v pondělí podle 

lednových údajů Unie vydavatelů denního tisku (UVDT) 311 309 kusů. 

Průměrný prodaný náklad byl podle těchto údajů 251 703.7 

 

1.1. Forma časopisu 

V této kapitole budu hovořit o vzhledu a tvaru ONY DNES, tedy o formě. 

                                                 
6 Rozhovor s Lenkou Tréglovou [on line]. [citováno 29. 3. 2008]. URL: 
<www.trafikant.cz/0207/lenka_treglova.hmtl >  
7 Ověřované náklady periodiky: ABC ČR [on line]. [citováno 15. 3. 2008]. URL: 
<www.uvdt.cz/Upload/546.xls >  
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Časopis ONA DNES má formát stránky A4, což je u ženských časopisů 

nejběžnější velikost. Všechny týdeníky, jejichž cílovou skupinou jsou ženy, 

mají tuto velikost. Menší rozměr tzv. „do kabelky“ mají čtrnáctideníky Yellow 

a měsíčníky Joy, Cosmpolitan nebo Harper´s Bazzar. Vydavatelství ONY 

DNES vsadilo na osvědčený tvar. 

Na třiceti osmi stranách, které byly konstantní (zvyšovaly se pouze v 

případě, kdy časopis přinesl speciál: Plavkový speciál – 42 stran, 19/2007, 

Speciál Jablka – 42 stran, 41/2007, Nová sezóna – 50 stran, 43/2007), se 

recipientkám nabízí čtení z těchto oblastí: móda, krása, rozhovory, vztahy, 

společnost, zdraví, cestování, kuchyně, dekor. Tuto nabídku dává k dispozici 

svým čtenářkám i „podtitulek“ časopisu.  

  Celá ONA DNES je v barevném provedení, nabízí velké množství 

fotografií a textu. Stejně jako u ostatních časopisů pro ženy je i zde rozhodující 

obrazová a grafická složka a reklama, která bývá hlavním finančním zdrojem 

těchto médií8 (o tom v pozdějších kapitolách). Není to pouze otázka časopisů 

pro ženy, ale masových titulů celkově.    

 Titulní strana obsahuje kromě názvu a již zmiňovaného „podtitulku“ 

v zápatí, tedy „Časopis o ženách, jaké opravdu jsou. Každé pondělí v deníku 

Mladá fronta Dnes“, číslo magazínu a rok (ve formátu např. 10/2006).  

Shledávám jako značnou nevýhodu, že čtenářka, která si například magazíny 

shromažďuje, nemůže to či ono číslo dohledat podle data vydání, neboť to se 

v ONĚ DNES ve sledovaných vydáních z roku 2006 a 2007 vůbec neobjevuje.   

Titulní strana přináší fotografii známé ženy, se kterou najde čtenářka uvnitř 

listu rozhovor. Bylo tomu tak u všech mých vzorků, kromě čísla 4/2007, 

5/2007, 13/2007, 22/2007, 31/2007, 33/2007, 30/2007, 44/2007, 45/2007, 

50/2007 a 52/2007. Vzhledem k tomu, že časopis ONA DNES vychází každý 

týden, je toto množství zanedbatelné a lze říci, že na obálce se nachází téměř 

vždy žena, která je uvnitř zpovídaná. Zajímavé ovšem je, které ženy se na 

obálku nedostaly (Iveta Toušlová, Petra Procházková, Eva Jiřičná, Zuzana 

Baudyšová, Ája Vrzáňová, Dana Kuchtová, Dagmar Damková, Lenka 

Filipová, Dana Drábová a Iška Fišárková) a místo nich se na obálce objevily 

dívky z oblasti módy (Lucie Hadašová, Kateřina Sokolová), tanečnice (Eva 

                                                 
8 Osvaldová, Barbora. Česká média a feminismus. Praha: Libri, 2004, str. 74 
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Bartůňková, Petra Kostovčíková) a dále nejmenované dívky, které předváděly 

oblečení v módné rubrice.   

K titulní fotografii se vztahuje upoutávka na rozhovor se jménem 

vyzpovídané (respektive upoutávka na to, co se nosí na horách 44/2007, na 

taneční školu 45/2007 nebo na šperky 50/2007). Pokud není zpovídaná žena 

vyfotografována na obálce, čtenářka se ne vždy dozví, s kým dané číslo přináší 

rozhovor. Bez upoutávky na interview na titulní stránce zůstalo číslo 50/2007 a 

52/2007. Na první stránce lze najít dvě až tři upoutávky na témata uvnitř 

časopisu.9 

V knize Úvod do studia médií se její autoři zamýšlejí nad kódy a znaky, 

které média přinášejí: „Zkusme si představit typickou obálku časopisu pro 

ženy. Taková obálka bude pravděpodobně obsahovat prvky, jako je usmívající 

se ženský obličej, obličej umístěný ve středu obálky, vyobrazení hlavy 

obklopené titulky článků, jež je možné nalézt uvnitř čísla. Všechny tyto znaky 

jsou konvencí propojeny do sdělení, které by šlo slovy vyjádřit takto: toto je 

časopis pro ženy – věnujte pozornost této obálce – přečtěte si, co je uvnitř – 

tohle jsou ženy, která by vás měly/mohly zajímat.“ 10 

Stránka číslo tři přináší úvodník (editorial), obsah konkrétního čísla a 

anketu, ve které tři významné nebo „obyčejné“ ženy (kromě čísel 5/2007 a 

8/2007, ve kterých odpovídají na otázky „líbí se vám ambiciózní ženy“ a „kam 

berete svou partnerku na romantický výlet?“ muži) odpovídají na otázku 

týkající se hlavního tématu čísla. Následující strana se věnuje společnosti a 

událostem hlavně v kultuře, které se staly za uplynulý týden, následuje fejeton 

a interview. Poté čtenářka najde hlavní téma, které se může týkat vztahů, dětí 

nebo zdraví, nechybí móda, kuchyně, cestování, křížovka, horoskopy, dopisy 

čtenářek. Poslední stránka je věnována mužům. V každém čísle vždy jeden 

z těch významných a známých vyplňoval dotazník Marcela Prousta. Tento 

dotazník s osobními otázkami a rychlými odpověďmi má za cíl prozradit 

„opravdovou povahu zpovídaného“.11 Číslo 8/2007 přineslo změnu a tento 

dotazník byl nahrazen autoportrétem muže, kde se dotazovaný zpovídá, jaký je 

jeho „nej“ – člověk, kniha, místo, film a zda dá přednost koni nebo motorce, 

                                                 
9 viz Příloha 1 
10 Buton, Graham, Jirák, Jan. Úvod do studia médií, Brno 2001, Barrister a Principal, str. 76 
11 Ona dnes, ročník 2007, zápatí stránky 38  
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Beatles nebo Rolling Stones, pivu nebo vínu, Meryl Streep nebo Angeline 

Jolie, salátu nebo steaku.12 Práce se více k této poslední straně časopisu ONA 

DNES vracet nebude.   

Po dobu, kdy jsem ONU DNES sledovala, si s malými odchylkami 

zachovávala jistou šablonu, podle které byl časopis tvořen (Což je u každého 

časopisu důležité. Mám na mysli to, aby si čtenářka zvykla na určitou strukturu 

a řazení rubrik a žánrů a mohla si podle toho sama vyhledat, co ji zrovna 

zajímá). 

Formát, který jsem zde ve stručnosti načrtla, budu hlouběji a podrobněji 

sledovat v následujících kapitolách. 

 

1.2. Žánry 

Ženy jako čtenářky „svých“ časopisů jsou zvyklé na určité rubriky, které se 

v každém časopise víceméně objevují a opakují. Každá rubrika se skládá 

z různých žurnalistických žánrů nebo v ní může být žánr jeden.  

 V oblasti žurnalistiky je žánr konkrétní vymezení novinářského útvaru.13 

Žánr a jeho zpracování zahrnuje postupy a principy, které jsou dané a které 

redaktorky uplatňují při psaní článků. Jde o standardy a šablony, které mají 

jasně dané znaky a pomocí kterých média prezentují mediální sdělení.  

Z žánrů se podle Barbory Osvaldové a její knihy Česká média a feminismus 

objevují v titulech pro ženy nejčastěji tyto způsoby zpracování: rozhovor, 

editorial, fejeton, informativní a analytický článek, rozšířená zpráva, reportáž.14 

Stephan Russ-Mohl navíc podotýká, že je mnoho forem a cest, jak text publiku 

prezentovat.15 

 

Zpráva 

Nejprve se podíváme, jak ONA DNES pracuje se žánrem zpráva, jak ho 

využívá a jaké události s jeho pomocí prezentuje. Zpráva novinová (týká se i 

časopisů) přináší informace o události nebo jevu, který se stal nebo nestal, 

                                                 
12 viz Příloha 2 
13 Mediální žánry a formáty, mediální logika, zpravodajství jako žánr. [on line]. citováno  
[19. 4. 2008]. URL: <www.seminarky.cz > 
14 Osvaldová, Barbora. Česká média a feminismus, Praha: Libri, 2004, str. 74 
15 Russ-Mohl, Stephan, Bakičová, Hana. Žurnalistika, komplexní průvodce praktickou 
žurnalistikou. Praha: Grada Publishing, 2005. str. 47 
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stane nebo nestane, odpovídá na základní otázky kdo, co, kdy, kde, jak a proč. 

Zachovává věcnost a přesnost, úplnost, spolehlivost, včasnost a citovou 

neutrálnost.16  

ONA DNES využívá tohoto žánru především na stranách 4 – 6, které jsou 

věnované společnosti a takzvanému mixu. Přináší krátké zprávy, které většinou 

odpovídají pouze na  „kdo, co, kdy, kde“ a upozorňují, jaké „nejvýznamnější“ 

večírky (Oskarový večírek, 11/2006) nebo křty (Křest Vanova kalendáře, 

52/2007) se uskutečnily v uplynulém týdnu, jaké vyšly knihy (Diana, 36/2007 

) a jaké ceny byly komu rozdány (Oskar, 11/2006, Český lev, 10/2006).  

ONA společnost a ONA mix se v čísle 18/2007 spojily do jedné rubriky 

nazvané ONA společnost a kultura. Druh textu, který tuto stranu pokrývá, je 

jednosloupek. Tedy zpráva zalomená do jednoho sloupce, která má vlastní 

titulek a odpovídá i na otázky jak a proč.17  Na této straně se ženy, mimo jiné, 

dozvědí o jiných ženách. Pod hlavičkou „To je ONA!“ upozorňuje čtenářky na 

významné počiny žen známých i neznámých (34/2007 Reese Witherspoon se 

stala patronkou Avonu).18  

 

Úvodník 

Z textových žánrů, které vyjadřují vlastní názor a tedy subjektivní pohled na 

věc, používá ONA DNES pravidelně úvodník a fejeton. Úvodník má 

v časopisech pro ženy své místo a svou tradici. Slovo šéfredaktorky si může 

přečíst čtenářka Vlasty, stejně jako čtenářka Ženy a život nebo Harper´s 

Bazaaru (jak uvidíme v dalších kapitolách práce). Úvodníky (editorialy) 

v ženských časopisech jsou doprovázeny také fotografií šéfredaktorky. 

Úvodník je vlastně zvýrazněný, nejdůležitější komentář určitého vydání novin 

nebo časopisu, který může vyjadřovat názor na určitou otázku.19  

 Úvodník vychází z faktů, která jsou již známa a zpracována, známé 

                                                 
16 Osvaldová, Barbora, Halada, Jan a kolektiv. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha: 
Libri, 2004. str. 215 
17 Osvaldová, Barbora, Halada, Jan a kolektiv. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha: 
Libri, 2004. str. 86 
18 viz Příloha 3 
19 Russ-Mohl, Stephan, Bakičová, Hana. Žurnalistika, komplexní průvodce praktickou 
žurnalistikou. Praha: Grada Publishing, 2005. str. 60 
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informace však dále vysvětluje a doplňuje o stanovisko se snahou ovlivnit 

čtenáře.20 

Vedoucí časopisu ONA DNES je v současné době Lenka Tréglová. Od 

vzniku časopisu až do čísla 16/2006, jak již bylo řečeno, jí byla Jana Ciglerová.  

Úvodníky Jany Ciglerové se vždy hodně týkaly obsahu čísla. Ciglerová 

sděluje své názory a poznatky a zážitky, vždy ale ruku v ruce s tématy vydání. 

„Před čtyřmi lety jsem byla jednou z těch, kterou zasáhl osud herečky Dany 

Batulkové.“ (10/2006 rozhovor s Danou Batulkovou). „V minulém čísle jsme 

vyhlásili anketu a celý týden jsme se nestačili divit…“(11/2006). V takovém 

duchu se nesou i její další úvodníky. Vždy komunikuje se čtenářkou a snaží se 

jí nastínit, co se v aktuálním vydání magazínu dočte.  

Lenka Tréglová přistupuje k úvodníkům jinak. Vtipným, fejetonovým 

způsobem píše, co ji zrovna přijde na mysl. Čtenářka se z jejího úvodníku 

nedoví takřka nic z obsahu čísla, zato se ale pobaví a poučí. Na obsah čísla 

odkazuje nepřímo, skrze své zážitky. Promlouvá se čtenářkou takovým 

laskavým maminkovským stylem, někdy poučuje, ale ne ve špatném slova 

smyslu. Některé čtenářky mohou v jejích úvodnících najít i samy sebe a své 

názory a třeba i zážitky a zkušenosti.21 

Zatímco úvodníky Jany Ciglerové spíše splňovaly výše nastíněnou definici 

úvodníku, práce Lenky Tréglové odpovídá spíše definici sloupku. Ten stojí na 

vtipném anekdotickém nápadu, podnětem je zážitek nebo pozorování, jež se 

snaží s vtipem a někdy ironií dovést k zevšeobecnění. Na rozdíl od fejetonu je 

aktuálnější, stručnější a konkrétnější.22  

 

Fejeton 

Textový žánr, který se v ONĚ DNES objevuje pravidelně, je fejeton. Fejeton je 

klasickým představitelem subjektivní publicistiky s dominantním názorem 

tvůrce na jeden fakt, umocněný lehkou stylistickou formou. Fejeton graduje do 

pointy, využívá ironie a sarkasmu. Problém se snaží vidět nově, z nečekaného 

                                                 
20 Osvaldová, Barbora, Halada, Jan a kolektiv. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha: 
Libri, 2004. str. 198 
21 viz Příloha 4 
22 Osvaldová, Barbora, Halada, Jan a kolektiv. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha: 
Libri, 2004. str. 174 
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úhlu pohledu.23 Fejeton si více než jiné žánry hraje s jazykem, předpokládá 

dobrou slovní zásobu, cit pro metaforu a smysl pro detaily. Tento žánr je 

poznamenán svým autorem, jeho zkušenostmi a znalostmi.24  

Fejetonu je v ONĚ DNES věnovaná celá jedna strana pod hlavičkou ONA 

fejeton. Je těžké hodnotit tyto fejetony jako celek, protože pro ONU DNES ho 

vytváří více autorek. Např.: Denisa Prošková (9/2006, 32/2006, 3/2007, 

8/2007, 11/2007, 16/2007, 24/2007, 29/2007, 52/2007) – spisovatelka, 

novinářka, oceněná v roce 2003 v soutěži Evropský fejeton, Irena 

Obermannová (10/2006, 34/2006) – spisovatelka a dramaturgyně, točila 

reportáže pro Českou televizi, je autorkou několika knih, Radka Kvačková 

(11/2006, 2/2007, 5/2007, 14/2007, 23/2007, 38/2007, 48/2007) – absolventka 

FAMU v roce 1990 začala pracovat v LN, kde v současné době vede přílohu 

Akademie, je autorkou knih Něco mezi tím a Potopa a já, Michaela Marksová 

– Tominová (13/2007, 20/2007, 34/2007, 43/2007) – píše články a komentáře, 

zabývá se postavením mužů a žen ve společnosti, Irena Fuchsová (4/2007, 

10/2007, 15/2007, 28/2007,35/2007, 45/2007) – autorka patnácti knih, které 

začínají slovem když,… 

V záhlaví strany se nachází jméno a fotografie autorky, název fejetonu a 

úvodní zvýrazněný odstavec. Text fejetonu je doplněn ilustracemi.    

Jak již bylo zmíněno, autorky fejetonu se mění a střídají. Každá přichází 

s vlastním stylem a každé jsou bližší jiná témata (viz definice fejetonu). 

Každý z mého vzorku fejetonů vygradoval do pointy a každý přinášel 

vyloženě ženská témata: Máma na doživotí (9/2006 D. Prošková), Milenky a 

manželky (10/2006 I. Obermannová), Jak ulovit ženu (2/2007 R. Kvačková), 

Ideální pár (10/2007 I. Fuchsová), Dítě nebo kariéra (16/2007 D. Prošková), 

Miláčku, jdi se převléknout! (28/2007 I. Fuchsová).25 

Fejeton ONY DNES splňuje definici, jak by měl fejeton vypadat. 

Nejzajímavější je jeho různorodost, která je způsobena střídajícími se 

autorkami a jejich odlišnými styly. I přesto, že fejetony přinášejí spíše ženská 

témata a ve všech figuruje jako hlavní postava žena, pohlížejí na běžné situace 

z různých úhlů a snaží se někdy i těžká témata odlehčit. Přesto se ale nelze 

                                                 
23 Osvaldová, Barbora, Halada, Jan a kolektiv. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha: 
Libri, 2004. str. 61 
24 Osvaldová, B., Kopáč, R. O fejetonu, s fejetonem. Praha: Karolinum, 2007. str. 6 
25 viz Příloha 5 
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vyhnout konstatování, že témata fejetonů v ONĚ DNES jsou hodně 

emancipační, na což upozornil ve svém sloupku v Reflexu (24/2006) Andrej 

Halada.  

 

Interview 

Nejvděčnějším útvarem ženských časopisů je rozhovor (interview). Tento 

dialog otázek a odpovědí, ve kterém mají partneři jasně stanovené role tazatele 

a odpovídajícího26, má velkou oblibu mezi čtenáři a čtenářkami nejen časopisů 

pro ženy. Dotazovaná osoba bývá veřejně známá nebo vyniká v jistém oboru. 

Je to osoba, jejíž názory by mohly zaujmout recipienta. Rozhovor iniciuje 

novinář, který volí jeho téma, klade otázky, zachycuje atmosféru setkání a 

osobitost zpovídaného, zaznamenává a zpracovává odpovědi a vtiskuje 

záznamu svou představu. Ovšem nesmí měnit smysl sděleného.27 

ONA DNES se svým stylem a prezentováním rozhovorů blíží časopisu 

Vlasta. Ten má také každý týden na titulní stránce fotografii ženy, která je 

uvnitř časopisu vyzpovídaná. Této šabloně se navíc blíží i časopis Svět ženy. 

Ovšem ONA DNES přináší na rozdíl od Vlasty rozhovory s ženami z různých 

oborů jako je politika nebo věda. Vlasta se zaměřuje pouze na herečky a 

zpěvačky, a tak není divu, že se s některými setkáme několikrát do roka. 

(V roce 2006 se na titulní stránce Vlasty objevila dvakrát například Sabina 

Laurinová (13 a 40/ 2006), Zdeňka Žádníková – Volencová (18 a 42/2006) a 

Ivana Macháčková s Karlem Gottem (2 a 13/2006)).  

Ve vzorku čísel, ze kterých tato práce čerpá, byly vyzpovídané herečky 

Mahulena Bočanová (2/2007), Petra Špalková (3/2007), Simona Stašová 

(20/2007), Linda Rybová (34/2007), Kristýna Frejová (43/2007), Barbora 

Kodetová (48/2007), Dana Morávková (51/2007) nebo Dana Batulková 

(10/2006). Ze zpěvaček to byla Lucie Bílá (1/2007), Bára Basiková (9/2007), 

Jana Kirschner (14/2007), Tonya Graves (29/2007), Aneta Langerová 

(38/2007) nebo Lenka Filipová (45/2007). ONA DNES vyzpovídala i 

političky, modelky, módní návrhářky, moderátorky. V tomto směru ONA 

                                                 
26 Osvaldová, Barbora, Halada, Jan a kolektiv. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha: 
Libri, 2004. str. 82 
27 Osvaldová, Barbora, Halada, Jan a kolektiv. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha: 
Libri, 2004. str. 82 
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DNES splňuje požadavky náročnějších čtenářek, kterých je podle definice 

čtenářské obce ONY DNES většina (viz kapitola Čtenářská obec). 

Zajímavostí byl rozhovor čísla 4/2007, kde byly vyzpovídány zároveň čtyři 

ženy, české módní návrhářky Monika Drápalová, Liběna Rochová, Hana 

Zárubová a Denisa Nová.   

Obecně lze říci, že všechny rozhovory začínají stejně. Redaktorky nejdříve 

kladou otázky týkající se současného osobního života nebo současnosti jako 

celku. Postupně se otázky začaly směřovat na minulost, na práci a končily u 

soukromí.  

Rozhovory ONY DNES přinášejí odpovědi i na citlivé a záludné otázky 

(tedy pokud na ně dotazovaná odpoví, ale redaktorky se je rozhodně nebojí 

klást): Jak jste na tom v současné době existenčně? (10/2006 Dana Batulková), 

Kde jste sbírala milostné zkušenosti? (32/2006 Olga Menzelová), Máte vlastní 

byt? Bydlíte v něm sama? Proč nebydlíte s přítelem? Vy jste se rozešli? 

(33/2006 Klára Issová), Jak jste se srovnávala s krásou vaší matky? (2/2007 

Mahulena Bočanová). Většina otázek je ale čistě „ženských“: Jak se 

vyrovnáváte se životem bez partnera po čtyřicítce? (10/2006 Dana Batulková), 

Ptá se hodně lidí, proč nejste vdaná? (11/2006 Renáta Vesecká), Nebála jste se 

něčeho takového, jako je stavba domu?, Proč tak moc chcete další dítě? 

(1/2007 Lucie Bílá), Byla jste smířená s tím, že budete jen milenkou? (5/2007 

Iveta Toušlová), Jak se pozná, že bude z muže dobrý táta? (11/2007 Zuzana 

Slavíková), Myslíte už na rodinu a manželství? (14/2007 Jana Kirschner), Vy 

jste nechtěla děti? (22/2007 Eva Jiřičná), Jak se žena vypořádá s menstruací, 

když leze po horách? (24/2007 Klára Poláčková), Máte v politice nějakou 

blízkou kamarádku? (36/2007), Měla jste radost, když jste otěhotněla? 

(40/2007 Kristýna Liška Boková). Některé otázky připomínají knihu Olgy 

Sommerové „O čem sní ženy“, kdy ani jedna dotazovaná neunikla otázce, jak ji 

ovlivnila rodina, resp. otec: Jaké bylo vaše dětství? (34/2006 Vlasta 

Parkanová), Když už jsme u té rodiny, váš otec byl…“ (3/2007 Petra Špalková), 

Jakou pozici měla u vašeho otce vaše matka? (10/2007 Lenka Šmídová), 

Chválili vás rodiče jako malou? (16/2007 Halina Pawlovská), Jste z rozvedené 

rodiny, jaké bylo vaše dětství? (34/2007 Linda Rybová), Kolik vám bylo, když 

zemřel váš tatínek, jak jste se s tím vyrovnávala? (51/2007 Dana Morávková).  
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Rozhovory jsou poměrně rozsáhlé na časopis takového formátu, jakým 

ONA DNES je. Počet otázek je různý, pohybuje se v rozmezí od 20 do 35 

otázek. Ale ani více otázek není výjimkou (Iška Fišárková v čísle 52/2007 

odpovídala na 45 otázek, Halina Pawlovská v čísle 16/2007 na 44 otázek). 

V každém případě jsou ale rozhovory ONY DNES velmi zajímavé. A to jak 

z důvodu výběru žen, které ONA DNES vyzpovídá, tak i proto, že se čtenářka 

z rozhovoru mnoho zajímavého dozví a někdy se i diví, jak byla ta či ona žena 

otevřená. Přestože kladené otázky jsou někdy nemístné a až vtíravé, přináší 

ONA DNES nejlepší interview mezi ženskými časopisy.28  

ONA interview nabízí ještě něco, co žádný jiný časopis. Totiž řešení 

obrazového doprovodu. K tomu více v kapitole Fotografie.  

 

Analytický článek 

Dalším textovým žánrem uplatňujícím se v ONĚ DNES je analytický článek. 

Obsahuje jasné, věcné, srozumitelné a logické vysvětlení události nebo 

myšlenky, faktů i jevů. Hledá souvislosti, příčiny, následky, analyzuje a třídí 

fakta, doplňuje je argumenty a přináší zobecnění.29 Analytický článek se 

využívá v rubrice ONA vztahy, ONA zdraví a ONA téma. Rubrika ONA 

vztahy (resp. téma) navíc vykazuje prvky reportáže (čistou reportáž ONA 

DNES nepřináší. Jedinou „čistou“ reportáž přineslo číslo 11/2006 pod titulkem 

„Stavíme dětský domov“, kde zážitky pěti žen tvoří jakousi nit při prezentování 

celého projektu, o němž dává autor dohromady poznatky.). Ta v sobě spojuje 

aktuální informační a názorovou složku, vychází ze situace, které byl autor 

přítomen, pozoruje, popisuje, hledá souvislosti příběhu, jehož děj ztvárňuje 

prostřednictvím jednajících osob.30 ONA vztahy (resp. téma) je tradiční rubrika 

časopisu a lze ji nalézt v každém čísle. Jedná se v průměru o dvoustránkové 

texty. Jaká témata zde redakce volí, to bude námětem další kapitoly.31  

                                                 
28 viz Příloha 6 
29 Osvaldová, Barbora, Halada, Jan a kolektiv. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha: 
Libri, 2004. str. 41 
30 Osvaldová, Barbora, Halada, Jan a kolektiv. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha: 
Libri, 2004. str. 140 
31 viz Příloha 7 
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Jiné zpracování textu 
Jiná rubrika ONY DNES již nepřináší tak čistý žánrový text jako tomu bylo u 

úvodníku, fejetonu a interview. Útvary, které lze v týdeníku nalézt dále, jsou 

spíše prolínáním žánrů. Konkrétně výkladu, úvahy a reportáže. Výklad 

objasňuje vznik a vývoj zákonitých procesů, vysvětluje jejich fungování a 

podává poučení o podstatě činnosti.32 Naproti tomu v úvaze autor na základě 

poznatků vědy rozvádí osobní postoj k závažným jevům.33 K tomuto prolínání 

dochází hlavně v rubrice ONA cestování, někdy v rubrice ONA zdraví.  

Pokud zde již byl zmíněn jako textový žánr výklad, je třeba podotknout, 

že se ho využívá i v rubrice ONA v kuchyni. ONA V KUCHYNI přináší jako 

všechny časopisy pro ženy také recepty.    

       Dalším textovým útvarem, který je hojně využívaný, jsou rady a 

návody. Mají buď formu jednoduchých očíslovaných vět nebo otázek a 

odpovědí, pravidel nebo kvizů. Takové útvary lze nalézt v každém čísle a hojně 

se jich používá v časopisech pro ženy. Nejde o žádné těžko zpracovatelné 

útvary, jedná se spíše o celkový vzhled stránky a její obrazový doprovod. Svou 

roli hrají titulky, mezititulky, výňatky.34      

 Takové zpracování tématu je pro ženský časopis důležité. Žena čeká, že 

si u něho odpočine, a tak je třeba, aby byl přehledný a zajímavý. Časopis pro 

ženy není tvořen s úmyslem, aby u něho žena nerušeně, soustředěně a napjatě 

seděla a dělala si poznámky. Proto je tento útvar, i když přináší i témata 

složitější, psán a prezentován lehčí formou.  

 Kromě rad a návodů používá časopis pro ženy obecně, ONA DNES 

není výjimkou, popisky a vysvětlivky. Znamená to, že k fotografii či k jiné 

ilustraci dodá text, který vysvětluje a doplní to, co obrázkem nelze plně 

vyjádřit.35 Takového textu ONA DNES užívá hlavně v rubrice móda, které 

věnuje v průměru čtyři stránky a ve které popisky odkazují na značky, ceny a 

obchody, kde lze oděvy zakoupit (stejně jako tomu je u popisek fotografií u 

interview). Podobně se vysvětlivek užívá také u kosmetiky, která přináší 

                                                 
32 Kolektiv autorů. Odmaturuj! z českého jazyka. Brno: Didaktis, 2002. str. 84 
33 Kolektiv autorů. Odmaturuj! z českého jazyka. Brno: Didaktis, 2002. str. 85 
34 viz Příloha 8 
35 Osvaldová, Barbora, Halada, Jan a kolektiv. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha: 
Libri, 2004. str. 135 
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novinky na dvou až třech stranách.36      

 V případě ONA móda i ONA krása je na prvním místě fotografie a až 

jako druhořadý figuruje text. Tento způsob je právě u těchto dvou odvětví 

životního stylu velice úspěšný a oblíbený. Móda a kosmetika se tak řeší i v 

jiných časopisech, nejen v ONĚ DNES. 

Do této kapitoly patří bezesporu i tituly článků. Většinou odrážejí záměr 

vydavatelů.37 Měly by vzbuzovat pozitivní myšlenky, bavit a inspirovat. Pokud 

se podíváme do vzorku čísel, které máme k dispozici, najdeme tam takových 

témat dost.  

 

 1.3. Témata a rubriky 

Obecně časopisy určené ženám kladou důraz na témata, která jsou společností 

považována za typicky ženská.38  

Témata, která ONA DNES na svých stránkách přináší, se týkají hlavně 

dvou velkých sfér: vztahů a zdraví, resp. péče o tělo a duši. I když to nejsou 

jediné náměty, kterým se časopis věnuje, lze je tematicky považovat za ty 

nejdůležitější a největší. Za ty, které dostávají na stránkách největší prostor 

v rubrice ONA téma a je jim věnována velká pozornost nejen ze strany 

obrazového materiálu, ale hlavně ze strany textu (když nepočítám rozhovor, 

který je hlavním prvkem každého vydání).  

 

Témata 

Pokud začneme studovat náměty, které ONA DNES zařazuje do rubriky ONA 

téma, zjistíme, že časopis přichází s typickou situací, do které se každá žena 

někdy dostane. Než začnu konkrétně jmenovat, bylo by třeba říci, jak vypadá 

zpracování látky v rubrice ONA téma. Většinou se jedná o dvě až tři strany, kde 

hraje hlavní roli text, který je uveden a posléze i doplňován ilustračními 

fotografiemi nebo ilustracemi. Text má buď formu návodu, nebo je výsledkem 

prolínání žánrů, jak již bylo řečeno v předchozí kapitole. Někdy je doplněn i 

anketou, většinou přináší dva rozdílné úhly pohledu a často i slovo odborníka. 

                                                 
36 viz Příloha 9 
37 Potůček, Jan. Ženy pro změny. Reflex, 2006, č. 30 
38 Osvaldová, Barbora. Česká média a feminismus. Praha: Libri, 2004. str. 74 
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ONA téma přináší zajímavé otázky a zajímavě je i zpracovává. Snaží se 

řešit situace, které mohou potkat jak ředitelku velké společnosti, tak i 

prodavačku. Pohlíží na ně z několika úhlů, ukazuje stránky kladné i záporné, 

dává prostor odborníkovi, prezentuje konkrétní příklady buď ze života 

obyčejných lidí, nebo ze života celebrit. Celé téma je vystavěno tak, že autor 

promlouvá se čtenářkou. Většina materiálu je v časopise pro ženy psána 

v „ich“ formě, převládá subjektivní přístup, ženské tvary sloves. Texty jsou 

hodně kontaktní, vyžadují ohlas, autoři se ke čtenářkám obracejí s oslovením. 

Do jazyka proniká obecná čeština, zdrobněliny, expresivní výrazy, velké 

množství tázacích vět.39 

Tázací věta je prostředek, který lze nalézt snad v každém větším článku 

v ONĚ DNES. Na ukázku jsem některé z nich vybrala. Chce se s vámi jeho 

exmanželka kamarádit nebo vám nabourat vztah?, Jak s vámi cvičí 

premensturační syndrom? (obě 10/2006, str. 16, str. 26), Jaký děláte první 

dojem? (13/2006, str. 15). Takové věty se používají k vtáhnutí do děje, k tomu 

aby čtenářka poznala, že s ní autorka komunikuje, a jako kdyby od ní čekala 

odpověď. To vlastně podmiňuje to, že jsou texty kontaktní a vyžadují přitakání.    

Autorky se ke svým čtenářkám obracejí s oslovením a dávají jim pocit, že 

jsou součástí děje, který je zde pro ně. Pojďte s námi zjistit… (11/2006, str. 14), 

Díky tomu může každá z nás vypadat….(11/2006, str. 24), Holky jdeme na pivo 

(43/2007, str. 14), Proč se hádáme na dovolené (32/2007, str. 14).  

Tímto způsobem, tedy použitím různých jazykových prostředků, ukazuje 

časopis na toho, komu je určen: tedy na ženu. Texty obsahují jednoduché věty, 

ve kterých se autor obrací na čtenářku, a to hned několika způsoby. Buď 

použije tázací větu a čeká přitakání, nebo čtenářku oslovuje použitím zájmena 

„vy“. Také jí pomocí jazykových prostředků sděluje, že všechno, co časopis 

přináší, přináší pouze pro tu onu čtenářku. Hojně je v textu využívána i přímá 

řeč. Časopis se vyhýbá obrazným pojmenováním a složitým souvětím, snaží se 

říci vše stručně a jasně, někdy používá vtip, ale ne ironii ani sarkasmus.40  

Časopis si nevybírá pouze témata, která by se týkala vztahů  

                                                 
39 Osvaldová, Barbora. Česká média a feminismus. Praha: Libri, 2004. str. 74 
40 Myslíš, že jsem tlustá: 52/2007, str. 14, Holky jdeme na pivo: 43/2007, str. 14, My a krkavčí 
matky? Ani omylem: 33/2007, str. 14, Pomoc, mám nesnesitelné dítě: 10/2007, str. 14 
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mezi mužem a ženou, ale snaží se poukázat na problémy ve všech vztazích, 

které žena může v životě navázat. Tedy nejenom vztah s mužem, ale také 

s kamarádkou, s přítelovou bývalou známostí, s kolegy na pracovišti, vztahy 

s rodiči nebo sourozenci, a hlavně s dětmi. Andrej Halada  si ve svém 

komentáři v Reflexu (24/2006) ONA DNES neonanuje stěžuje, že rubrika Ona 

téma je psaná z rychlíku. Dovolila bych si mu (částečně) oponovat. Je sice 

pravda, že oproti jiným ženským časopisům, jsou články v ONĚ DNES 

povrchnější. Je to dáno tím, že i ONA DNES sleduje jeden z trendů 

časopisecké kultury, což je trivializace a simplifikace obsahu.41  Přestože se dá 

ke každému říct mnoho, v časopise na to není prostor. Proto také ONA DNES 

na konci tématu odkazuje na další zdroje, kam se může čtenářka obrátit, kdyby 

chtěla daný problém studovat do větší hloubky.  

S tématem, které konkrétní číslo přináší, většinou souvisí i anketa na 

druhé straně časopisu, hned pod úvodníkem vedoucí ONY DNES. Například 

číslo 47/2007 přineslo jako téma článek „14 rad, jak si dobít baterky“ a anketa 

pokládala otázku „Čím a jak si na podzim dobíjíte baterky?“. Číslo 43/2007  

mělo téma „Holky jdeme na pivo“ a anketní otázku „Jaký je váš vztah 

k pivu?“. Číslo 35/ 2007 se zaměřilo na návrat z dovolené a na to, jak ho bez 

problémů přežít, anketní otázka zněla „Jak si zpříjemňujete návrat do práce 

z dovolené?“. Témata se týkala také například žen matek: „Povolání: matka na 

plný úvazek“ (34/2006), „Děti v ohrožení“ (2/2007), „Mateřská nás baví“ 

(9/2007), „Pomoc, mám nesnesitelné dítě“ (10/2007), „Rodiče 21. století“ 

(17/2007), „My a krkavčí matky? Ani omylem“ (33/2007), „Jsem skvělá 

macecha“ (41/2007). Další témata se zaměřovala na ženskou krásu a zdraví: 

„Čtyřicítky krásné a žádoucí“ (32/2006), „Vyvětrejte si v hlavě“ (13/2007), 

„Zhubněte do plavek za dva měsíce“ (18/2007), „Vítejte v mém šatníku“ 

(24/2007), „Kolik stojí krása“ (38/2007). Tato rubrika také radí ve vztazích 

s muži: „20 mužů, kteří nám rozumějí“ (22/2007), „Proč se hádáme na 

dovolené“ (32/2007), „Ženské zbraně: návrat k použití“ (34/2007). 

     

                                                 
41 Kolektiv autorů. 10 let v českých médiích. Praha: Portál, 2005. str. 85 



 19 

Rubriky 

Kromě ONA téma, kde čtenářky najdou vždy hlavní náměty čísla, obsahuje 

titul ještě další rubriky. Rubrikou se rozumí „pravidelné umístění materiálu pod 

společným záhlavím spojené společným tématem nebo zaměřením.42 

Kosmetika a móda. Sféry, které ženy zajímají, které nabízejí mnoho 

témat a které ONA DNES zpracovává. Kosmetice se věnuje rubrika ONA 

krása a oblečení ONA móda. V těchto dvou rubrikách je obrazový materiál 

důležitější než text, proto se zde používají pouze popisky a vysvětlivky, žádný 

souvislejší text, který by se dal charakterizovat jako žánr. 

ONU krásu lze rozdělit na dvě větve, kterým se stránky věnují. Jednak 

podává ženám návody a rady, jak pečovat o pleť nebo o vlasy (čemuž se věnují 

většinou dvě stránky), jednak vybírá a prezentuje ženám na jedné stránce 

novinky ze světa krásy a kosmetiky. Metalický třpyt (5/2007), Kosmetika 

z moře (33/2007), Už jste vyzkoušela bio kosmetiku?(44/2007). Odkazuje na 

ceny a obchody, kde lze výrobky zakoupit, vyzdvihuje plusy a minusy 

přípravků. Tyto dvě rubriky využívají skrytou reklamu, bez které se ale 

lifestylové časopisy, mezi které lze zahrnout i časopisy pro ženy, neobejdou. 

Stejně jako ONA krása má i ONA móda několik způsobů prezentace 

nejnovějších stylů. 

Jedním z nich je seriál s jednou modelkou, která na šesti fotografiích 

předvádí oblečení na určité téma. Fotografie obsahuje pouze odkazy na značky 

a ceny jednotlivých kusů oblečení (13/2007 Ve stylu 60. let s českou miss Lucií 

Hadašovou). Další způsob, jak se prezentuje móda na stránkách Ony Dnes, je 

publikování fotografií z nejrůznějších přehlídek opět na jedno téma (Módní 

detaily 9/2007, Lehkou nohou 24/2007, Vyšperkovaná 50/2007) nebo jejich 

kombinace s fotografiemi samostatných oděvů nebo módních doplňků (Mini 

móda 32/2007, Čím oživit malé černé 49/2007).43  

V obou rubrikách ONA DNES nic nového nepřináší, pouze kopíruje 

styly ostatních časopisů. (Ani v aranžování, a bohužel ani v cenách produktů.) 

Další typickou rubrikou v časopisech pro ženy je bydlení, ONA DNES 

ji nazývá ONA dekor nebo ONA doma. Není v časopise ONA DNES ustálená, 

                                                 
42 Osvaldová, Barbora, Halada, Jan a kolektiv. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha: 
Libri, 2004. str. 164 
43 viz Příloha 9 
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jako je tomu u ostatních ženských titulů, čtenářky ji mohou najít zřídka, hlavně 

v období svátků: 50/2007 Rozbalit je bude škoda, Nové barvy vánočních 

stromků, 14/2007 Prostřeno pro svátky jara. Této rubrice je vždy věnována 

jedna až dvě strany a její prezentace je shodná jako u předcházejících rubrik o 

módě a kosmetice, takže dominuje fotografie nad textem. Ani ONA doma ani 

ONA dekor ale nepřináší mnoho využitelné inspirace.  

Nechybí ani strany o vaření. ONA DNES ty své nazvala ONA 

v kuchyni. S rubrikou spolupracuje Dana Obermajerová z časopisu Apetit, 

která pro ONU DNES připravuje tematické recepty. ONA v kuchyni je hodně 

různorodá a inspirativní, přináší recepty krok za krokem a doplňuje je 

fotografiemi hotových pokrmů. Témata jsou vybírána například podle 

ingrediencí (10/2006 Rizoto, 12/2006 Pudinky) nebo podle období v roce, které 

probíhá (14/2007 Beránkova hostina, 40/2007 Vánoční kuchařka, 17/2006 

Čarodějnice). Nabízí i praktická témata, např. jak připravit rychlou večeři 

(11/2006) nebo jaké cukroví upéct na poslední chvíli (50/2007). Stejně jako 

některé jiné časopisy pro ženy, přináší i ONA DNES pro své čtenářky recepty 

v takové formě, aby si je mohly vystřihnout a využít například nalepením do 

své kuchařky. 

Vaření je v ONĚ DNES věnován celkem velký prostor. Jednak je to 

pravidelná rubrika, se kterou se setkáme v každém čísle, kde zabírá tři až čtyři 

strany, jednak je vaření oblast, které časopis věnuje nejvíce speciálů. 32/2007 

speciál: 20 letních salátů (9 stran), 31/2007 speciál: Houbová klasika (6 stran), 

33/2007 speciál: Dietní týden (5 stran), 40/2007 speciál: Polévka je grunt 

 (7 stran), 44/2007 speciál: Velká škola sushi (9). 

Zpočátku nebyla rubrika o cestování ta, která by pravidelně plnila 

stránky ONY DNES. Pokud se někdy vyskytl článek o cestách, tak si vystačil 

s prostorem jedné strany a měl spíše formu tipů než reportáže. Ovšem ve druhé 

polovině roku 2007 nabrala tato rubrika směr, který je zajímavý a čtenářkám 

vyhovuje. Jednak se rozrostl počet stran na dvě až tři, jednak se začala formou 

reportáže ukazovat místa, která jsou dostupná a zajímavá pro rodinu s dětmi. 

Dětský den na hradě i u koní (22/2007), Užijte si Mnichov s dětmi (31/2007), 

Solden: lyžování bez nudy (52/2007). Rubrika ONA cestování je psaná jako 

autentická reportáž z místa, kde zrovna byla některá členka redakce nebo 



 21 

některá její spolupracovnice. Protože tyto reportáže a tipy z cest píšou 

redaktorky matky, jsou zajímavé pro čtenářky matky.  

V časopise ONA DNES nechybí jednostránková křížovka a horoskopy. 

Horoskopy si od prvního čísla drží stále tu samou jednostránkovou tvář. 

Zajímavé je, že horoskopy nesmějí chybět v žádném časopise. Přitom mají 

v tisku velmi zvláštní postavení.44 Do roku 1989 nesměly vycházet, později 

s přechodem na evropský formát si téměř žádný časopis nedovolil horoskopy 

na své stránky nezařadit, i přesto, že to není rubrika, která vy zvedla náklad 

nebo na kterou by chodily od čtenářů ohlasy. V ženských titulech plní 

horoskopy zábavní funkci. (Martina Coufalová, Strategie, 22. 3. 2004)  

„Horoskopy mají své místo v titulech pro ženy jednak ze zvyku, jednak protože 

model této rubriky je jasně daný a léty ověřený,“ řekla Jiřina Köppelová, 

šéfredaktorka Vlasty pro článek M. Coufalové, citovaný výše.45 

Ženské časopisy přinášejí horoskopy pravidelně, některé z nich 

vydávají speciály alespoň dvakrát do roka (Vlasta). Každý titul má ale jinou 

kvalitu horoskopů, která je dána hlavně tím, zda redakce spolupracují 

s nějakým astrologem. Pro ONU DNES sestavuje týdenní horoskopy 

astroložka Martina Lukášková.46  

Rubrikou, která nepotřebuje větší komentář je dopisy Ona, kde redakce 

otiskuje ohlasy na časopis z řad svých čtenářek.  

 

1.4. Fotografie 

Fotografie a obrazové zpracování je základ pro lifestylové časopisy. Většina 

z titulů nemá fotografie své vlastní a využívá tedy jiných zdrojů, především 

zahraničních agentur. ONA DNES čerpá nejvíc z databáze PROFIMEDIA.CZ, 

kde si „půjčuje“ ilustrační fotografie a fotografie ze společnosti.  

Úkol ilustrační fotografie v časopisech pro ženy je jiný než v novinách. 

Nejde totiž o to, aby obrázek odpovídal skutečnosti, ale aby souzněl s tématem, 

aby přitáhl pozornost.47  Fotografie, které se v ONĚ DNES objevují, propagují 

                                                 
44 Horoskopy ze sekáče [on line].[citováno 15. 3. 2008]. URL: 
<www.astrolab.cz/ukaz_clanek.php?id=95>.   
45 Horoskopy ze sekáče [on line].[citováno 15. 3. 2008]. URL: 
<www.astrolab.cz/ukaz_clanek.php?id=95>.   
46 Viz Příloha 10 
47 Potůček, Jan. Ženy pro změny. Reflex, 2006, č. 30  
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krásno. Prvořadě se jedná o zájem vydavatele, ale i čtenářka očekává 

fotografie, které zobrazují krásné věci a šťastné lidi. Snahy otiskovat snímky 

z reálného prostředí se zatím neuplatňují. Což platí i pro ostatní magazíny pro 

ženy. 48 

„Ženské časopisy mohou pouze umocnit mindráky žen z toho, jak vypadají, ale 

pozor – časopisy samy komplexy nezpůsobují. Jsou pouze odrazem naší 

společnosti. Navíc, ženy jsou esteticky zaměřené, takže by se jim nelíbila fotka, 

na níž by byla osoba, která má na obličeji pihu s chlupem. Kromě toho, 

povinností lifestylových časopisů je přímo přinášet informace z módy a 

kosmetiky, vždyť právě to čtenářky od takového titulu čekají.“ (Lenka 

Tréglová, z rozhovoru pro www.trafikant.cz/0207/lenka_treglova.html)  

Velká pozornost v ONĚ DNES ale patří rozhovoru, jak již bylo výše 

řečeno. Na tento žánr je v redakci kladen největší důraz. Žena, která je „obětí“ 

rozhovoru, totiž také předvádí módu. Všechny fotografie doprovázející 

rozhovor jsou původní a jejich autorkou je Lucie Robinson, vyhledávaná česká 

módní fotografka a dvorní fotografka ONY DNES.  Zatímco ostatní časopisy 

rozhovor doplní fotografiemi z dětství, z divadla, z televize, ze soukromí (viz 

Svět ženy), ONA DNES vyzpovídané ženy (když s tím souhlasí) svěří do 

rukou vizážistů a stylistů a pak je nafotí v současných trendech. Tyto fotografie 

pak ilustrují celý rozhovor. 

„ONA DNES kombinuje portrétní fotky s módou tak, že nechává vyznít člověka 

takového, jaký je. Ženu, se kterou dělají rozhovor, zároveň obléknou do 

krásného oblečení a nechají ji vyfotit jako pro módní story.“ (www.onadnes.cz, 

rozhovor Lucie Robinson s Janou Ciglerovou) 

 

1.5. Čtenářská obec 

Zkoumání čtenářské obce, tedy publika, tvoří zvláštní oblast při zkoumání 

médií. 49 Co se týče čtenářské obce časopisu ONA DNES, lze ji velmi snadno 

vydedukovat již z výše napsaného. Hlavně na základě témat, které časopis 

přináší, lze říci, že žena, kterou chce ONA DNES oslovit, je matka středního 

věku z města, inteligentní, pracující, která se zároveň stará o domácnost, o svůj 

                                                 
48 Potůček, Jan. Ženy pro změny. Reflex, 2006, č. 30  
49 Buton, Graham, Jirák, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barrister a Principal, 2001. str. 42 
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vzhled a je spíše rozvedená. Poslední tvrzení lze soudit na základě prostoru, 

který muž v časopise dostává. 

Podle Jany Ciglerové šlo ONĚ DNES hlavně o to, přetáhnout čtenářky 

části exkluzivních titulů a oslovit ty, pro něž jsou tyto magazíny příliš drahé. 

Lenká Tréglová čtenářskou obec charakterizuje takto: „Naše čtenářka je žena 

kolem pětatřiceti let, ale naším cílem je vlastně žena od pětadvaceti do 

šedesáti. Jsme prostě časopis pro dospělou ženu.“ 50 

Oficiální charakteristika čtenářky ONY DNES (podle mediální skupiny 

MAFRA): čtenářka ONY DNES je chytrá žena s vlastním názorem a zájmem o 

veřejné dění, je úspěšná, vzdělaná, má dobré zázemí, je sebevědomá a 

rozhodující. 51 

 

Graf 1: Čtenářky ONY DNES podle věku (údaj je z přelomu roku 2007/ 2008)   

Zdroj: MAFRA (sluzby.mafra.cz/priloha/ONA4107.pdf)  
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Že jsou čtenářky spokojené, ukazuje i celkový prodej, který dělá z ONY DNES  

jeden z nejprodávanějších ženských časopisů, který se snaží přiblížit 

exkluzivním magazínům, i když jím ve skutečnosti není.52 Průměrný prodaný 

                                                 
50 Rozhovor s Lenkou Tréglovou [on line]. [citováno 29. 3. 2008]. URL: < > 
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náklad magazínu ONA DNES (resp. pondělní vydání deníku Mf Dnes) podle 

údajů Unie vydavatelů denního tisku (dále jen UVDT) byl v minulém roce 

270 101 kusů. Podle národního výzkumu sledovanosti tisku Media Projekt byla 

celková čtenost magazínu ONA DNES v první polovině loňského roku 733 

tisíc čtenářů. 53 

Podle zprávy UVDT za rok 200754 je čtenost ONY DNES 727 tisíc 

čtenářů, což ji řadí hned na druhé místo za časopis Chvilka pro tebe, kterou čte 

738 tisíc lidí.  Na třetím místě je Blesk pro ženy (676 tisíc), následuje Katka (587 

tisíc), Svět ženy (528 tisíc), Vlasta (493 tisíc), Tina (490 tisíc), Žena a život (436 

tisíc). Vzhledem k tomu, že náklad ONY DNES odpovídá vždy pondělnímu 

vydání mateřského deníku, jsou tyto údaje nesrovnatelné.   

U ženských časopisů je zajímavý i počet čtenářů – mužů. Zatímco 

časopisy pro muže jsou čtené téměř výhradně jen muži a ženská čtenářská obec 

tvoří jen nepatrné procento, strukturu čtenářské obce ženských časopisů 

(většinou těch exkluzivnějších měsíčníků) tvoří muži přibližně z 10 %.55 U 

ONY DNES se dá čtenářská mužská obec vysvětlit tím, že je přílohou 

seriózního státního deníku. 

 

1.6. Reklama 

„Reklama je pobídkou k akci a publikum ji vnímá jako komerční propagandu. Inzeráty 

působí tak, že upozorní publikum na existenci nového produktu nebo v přeplněném 

tržním prostoru pomohou odlišit jeden výrobek od druhého. Cílem reklamy je sdělit 

informace o využití, ceně a druhu a typu nabízeného výrobku a tím ovlivnit a usnadnit 

nákupní rozhodování spotřebitelů.“ Tak charakterizuje pojem „reklama“ Brian 

McNair v Sociologii žurnalistiky.56   

Reklama i inzerce k lifestylovým časopisům neodmyslitelně patří. 

Reklamní produkty se v těchto periodikách objevují dvěma způsoby. Buď si 

firma, která produkt vyrábí, zaplatí za jejich inzerci, nebo je redaktorky zařadí 

do svých textů. V tomto případě lze mluvit o nepřímé propagaci a je otázkou, 

nakolik je tento postup korektní. Ale protože se lifestylové časopisy zabývají 

módou a kosmetikou, je nemožné se nepřímé reklamě vyhnout. 

                                                 
55 Struktura čtenářské obce jednotlivých mužských a ženských časopisů [on line]. [citováno 26. 
1. 2008]. URL: <www.soc.cas.cz/download/518/struktura%20ctenarske%20obce.pdf> 
56 McNair, Brian. Sociologie žurnalistiky. Praha: Portál, 2004. str. 43 
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Mnohdy se tyto časopisy vytvářejí především jako nosiče inzerce, a to i 

z důvodu, že je zde mnohem konkrétnější cílová skupina, na kterou se mohou 

inzerenti soustředit a oslovit ji.   

Čtenářky lze totiž definovat i jako spotřebitele (a spotřebitelskou 

cílovou skupinu, nejen čtenářskou obec), a tedy i jako zákaznice. A publikum 

existuje spolu s mediálními produkty, nikoliv díky nim.57 

Ve zkoumaném vzorku časopisu ONA DNES zaujímaly inzertní strany 

průměrně 21, 7 %, což znamená osm stran reklamy z celkového počtu 38 stran. 

Čtenářky ONY DNES se v časopise setkají s reklamami různých velikostí: od 

dvoustránkových až po čtvrtinové. Podle velikosti se samozřejmě pohybuje 

cena. Největší množství stran pokryla reklama v čísle 44 /2007, kde 

z celkového počtu 50 stran byla reklama na 19 z nich. 

Jak již bylo řečeno výše, čtenářky jsou zároveň spotřebitelky, takže 

inzerce a reklama v ONĚ DNES prezentuje výrobky, které chtějí oslovit 

vydavatelstvím vymezenou čtenářskou skupinu.     

 Čtenářskou obec jsem vymezila v předcházející kapitole. Nyní uvidíme, 

že by se dala definovat nejen podle témat článků, ale také podle reklamy. 

ONA DNES přináší velké množství reklamy na kosmetiku, která se 

představuje na největších inzertních plochách. Nejčastěji se jednalo o reklamu 

na Garnier (50, 47, 44, 31, 22/2007), Dove (46, 44, 42, 18, 15, 12, 11, 4/2007), 

Avon (44, 42, 40, 33, 31/2007), Vichy (48, 46, 39, 33, 29, 20, 12, 4/2007), 

Nivea (43, 36, 33, 24, 23, 22, 18, 12,11/2007) a L’Oréal (44, 42, 41, 24/2007). 

Velké množství reklamy se týká farmaceutických prostředků. Reklama na ně se 

nacházela v každém čísle.  Třetí místo zaujímá reklama na potravinové 

produkty (Granko, Lentilky, Vitana, Knorr, Bohemia sekt, Maggi, Orbit). 

Ve studovaném vzorku měly také časté zastoupení reklamy na telefonní 

operátory Vodafone, T-mobile a O2. Reklamy v časopisech pro ženy počítají 

s tím, že jsou to právě ony, kdo nakupuje potraviny, léky a další věci do 

domácnosti. Takže se na ženy orientují také z praktického hlediska.  

1.7. Redakce 

Redakce ONY DNES je velmi zajímavou kapitolou vzhledem k tomu, že se 

v ní sešly bývalé redaktorky i šéfredaktorky prestižních časopisů pro ženy. 

                                                 
57 Buton, Graham, Jirák, Jan. Úvod do studia médií, Brno: Barrister a Principal, 2001. str. 336 
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Monika Binarová (34 let), editorka, zástupkyně vedoucí, bývalá 

redaktorka Týdne. Vdaná, má tři děti, během mateřské externě spolupracovala 

s několika lifestylovými časopisy. 

Jana Ciglerová (30 let), byla původně vedoucí časopisu ONA DNES. 

Vystudovala žurnalistiku na FSV UK a International Journalism na City 

University v Londýně. Působila jako britská zpravodajka Lidových novin, 

publikovala v britském Guardian, vedla časopis Elle, založila přílohu ONA 

DNES a uváděla vlastní módní pořad Pret a Porter na Expresrádiu. Pro ČT točí 

dokumenty Třináctá komnata a v MF DNES píše do čtvrtečního Magazínu. 

V současné době již pro ONU DNES nepracuje, je svobodná, bezdětná.   

Michala Marková (33 let), bývalá redaktorka Elle, Marianne, současná 

redaktorka Mf Dnes, v ONĚ DNES již nepůsobí, bezdětná, svobodná. 

Alena Němečková (33 let), pracovala jeden rok v Lidových novinách, 

posléze jako redaktorka a editorka časopisu Maminka. Je vdaná, má tři děti, 

během mateřské externě spolupracovala s několika lifestylovými časopisy. 

Lenka Poláčková,58 módní redaktorka a stylistka, má vlastní módní 

značku Lennie. Externě pracovala pro časopisy Yellow, Elle, Marianne, T3. V 

Marianne poté skoro rok působila jako módní redaktorka. 

Lucie Robinson (30 let), bývalá modelka a finalistka MISS ČR, 

vyhledávaná česká módní fotografka, dvorní fotografka ONY DNES, má jedno 

dítě, za jeho otce není vdaná, ale žijí ve společné domácnosti. 

Eva Tichá (35 let), od roku 1995 pracuje v MF DNES ve 

zpravodajském oddělení (nejdříve rok v Praze, do konce roku 2007 v Plzni, 

nyní od ledna v ONĚ DNES), rozvedená, jedno dítě. 

Lenka Tréglová (36 let), současná vedoucí ONY DNES, pracovala jako 

editorka v české edici Harper´s Bazaaru, šéfredaktorka měsíčníku Dívka, 

editorka a posléze šéfredaktorka měsíčníku Marianne. Je vdaná, má dvě dcery. 

Tato redakce se snaží od počátku udělat z  ONY DNES kvalitní titul, 

který by mohl konkurovat v prostší verzi exkluzivním časopisům, kde všechny 

redaktorky pracovaly. Zajímavé také je, že každá z nich zapadá do čtenářské 

obce, tak jak ji má časopis ONA DNES vymezenou. Pak vyvstává otázka nad 

obsah této práce, zda redaktorky dělají časopis pro své čtenářky nebo samy pro 

                                                 
58 Údaj o věku se nepodařilo zjistit. 



 27 

sebe? Chtějí konkurovat svým minulým redakcím, byly vyhozeny a teď něco 

dokazují, řeší si vlastní problém? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ONA DNES v kontextu ostatních 

časopisů pro ženy 

Další kapitola se zaměří na to, jaké je postavení časopisu ONA DNES v české 

mediální krajině z hlediska časopisů pro ženy, pokusí se tuto krajinu definovat 
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a uvést konkrétní příklady. Na těch pak ukázat, jaká témata a jaké žánry jsou 

pro tento typ časopisů nejběžnější a jak se tedy ONA DNES do vod ženských 

časopisů hodí a zda by mohla fungovat jinak, než jen jako suplement. 

 

2.1. Historie časopisů pro ženy 

Vznik ženských časopisů můžeme zařadit do poloviny 19. století. V této době 

začínají vycházet první tituly, které byly součástí rozvoje tzv. ženských spolků 

a zaměřovaly se na politicko kulturní dění, snažily se ženy vzdělávat a 

informovat, ale zároveň přinášet praktické rady a typicky ženská témata.59 

Ve druhé polovině 19. století vycházely Ženské listy, které se ovšem 

vyhýbaly některým tématům, která ženy zajímala, takže v roce 1886 vznikl 

Ženský obzor, do kterého přispívaly ženy stejnou měrou jako muži. Tento list 

se postavil za uznání rovnocennosti žen ve společnosti.60 

Později, ve století dvacátém, se těmito tématy začalo zabývat stále více 

časopisů, které usilovaly o ženskou výchovu, ale nepropagovaly extrémní 

názory.61 V první polovině dvacátého století měly ženské časopisy široký 

záběr, vyznávaly humanitní a demokratickou filozofii. Nebyly poplatné 

módnosti a komerčním trendům. 

Po roce 1948 se stejně jako ostatní tiskoviny i ženské časopisy staly 

součástí vládní propagandy. Čtenářskou obec tedy vytvářela uvědomělá 

svazačka, členka strany a dělnice, jejíž příkladný osud byl v časopise 

otiskován.         

 Pro český mediální trh doby od roku 1948 do roku 1989 bylo typické, 

že pro jednu čtenářskou skupinu (ženy, děti, sportovci, dělníci,….) existoval 

jeden titul.62 Trh ženských časopisů ovládlo nakladatelství Mona, které 

vydávalo hlavní ženský časopis té doby Vlastu, později Ženu a módu a 

Praktickou ženu.63 Kromě propagandistické role měly tyto tituly i roli 

tradicionalistickou, kterou plnily tím, že ženě dokazovaly, že je hlavně 

                                                 
59 Ženy a jejich médium [on line]. [citováno 26.1. 2008]. URL:  
<www.vetrnemlyny.cz/rozrazil/online/clanek.php?clanek_id=21>.  
60 Neudorflová, Marie L. České ženy v 19. století: Úsilí, sny, úspěchy i zklamání na cestě 
k emancipaci. Praha: Janua , 1999. str. 165 
61 Neudorflová, Marie L. České ženy v 19. století: Úsilí, sny, úspěchy i zklamání na cestě 
k emancipaci. Praha: Janua , 1999. str. 198 
62 Kolektiv autorů. 10 let v českých médiích, Praha: Portál, 2007. str. 84 
63 Ženy a jejich médium [on line]. [citováno 26.1. 2008]. URL:  
<www.vetrnemlyny.cz/rozrazil/online/clanek.php?clanek_id=21>. 
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manželka a matka, hospodyně, uklízečka, domácí kutilka a kuchařka. Tuto tvář 

si některé časopisy zachovaly dodnes a dodnes mnoho žen odebírá tyto čistě 

tradicionalistické časopisy. 

 

2.2. Místo časopisů pro ženy v české mediální krajině 

Po roce 1989 se zásadně proměnila mediální krajina, pro kterou byl typický 

jeden titul pro jednu čtenářskou obec, jak již bylo řečeno výše. S touto 

proměnou souviselo hlavně rozšíření nabídky o nové tituly, které představovaly 

konkurenci stávajícím titulům nebo zatím v nabídce vůbec nebyly. Tituly, které 

existovaly před rokem 1989 a byly oblíbené, prošly reformou.64 Stalo se tak 

například u časopisu Vlasta. 

Kromě nových titulů a reformy stávajících se český trh otevřel pro 

zahraniční investory a zásadně se proměnil způsob zpracování časopisů. 

Můžeme mluvit o vzniku nové časopisecké kultury, která měla dva hlavní 

znaky: trivializaci obsahů a jazyka a vizualizaci obsahů.65 

Počet nabízených titulů se rozrůstá, časopisy vznikají i zanikají, mění se 

vlastníci, názvy. 

Časopisy pro ženy mají velkou tradici. Prošly vývojem, kdy zpočátku 

jejich hlavní snaha byla emancipační, pak vzdělávací a nakonec, v druhé 

polovině 20. století, propadly tradicionalismu, čehož se některé tituly drží 

dodnes. 

Na českém mediálním trhu vycházejí desítky časopisů pro ženy. 

Rozdělit je můžeme na týdeníky, čtrnáctideníky, exkluzivní měsíčníky a 

specializované časopisy pro ženy. Jejich typickým rysem je čtenářská obec, 

kterou tedy tvoří převážně ženy, a zaměření na typicky ženská témata, která se 

neustále v těchto časopisech objevují, bývají považována za typicky ženská a 

mají tedy genderovou (rodovou) vazbu.66 

Vznik i zaměření těchto časopisů vychází z úvah, že ženy čtou obecně 

více než muži, že jsou to ženy, které nakupují nejen potraviny, ale i tisk, a že 

ženy stále žijí v tom, že jejich – a pouze jejich - úkolem je starat se o 

domácnost, o děti a kuchyni. Je otázka, zda časopisy pro ženy pouze pasivně 

                                                 
64 Kolektiv autorů. 10 let v českých médiích. Portál: Praha, 2005. str. 84 
65 Kolektiv autorů. 10 let v českých médiích. Praha: Portál, 2005. str. 84 
66 Osvaldová, Barbora. Česká média a feminismus. Praha: Libri, 2004. str. 74 
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odrážejí výše naznačený stav ve společnosti, aniž by se jej pokusily zlepšit, 

nebo tento její obraz podporují, nutí tak vlastně ženy „stát stále na místě“. 

Ženské časopisy jsou obecně považovány za něco hloupého a 

jednoduchého, takže se málokterá žena skutečně přizná k tomu, že některý 

ženský časopis pravidelně čte. Vlastimil Marek na svých stránkách 

www.osud.cz dokonce publikoval článek s názvem Ženské časopisy škodí.67

 Protože titulů zaměřených na ženské publikum vychází opravdu hodně, 

mají „rozdělenou“ ženskou čtenářskou obec podle věku, místa bydliště nebo 

vzdělání. Některé časopisy vycházejí jako český originál, jiné jako mutace 

svých zahraničních předloh. 

 

2.3. Typologie časopisů pro ženy 

Agentura Taylor Nelson Sofres Factum zmapovala v roce 2003 situaci na 

českém mediálním trhu. Do ankety bylo zapojeno 120 titulů. Výsledek ukázal, 

že mezi pět nejoblíbenějších titulů patří Vlasta (7,6 %), Tina (3,3 %), Katka  

(3 %) a Spy (3 %). Dále Překvapení, Žena a život, Chvilka pro Tebe, Praktická 

žena, Svět ženy, Cosmogirl, Dívka, Elle, Marianne, Burda, Doteky štěstí, Top 

magazín pro dívky.68 (ONA DNES v této době ještě nevycházela.) 

Podle výsledků Media projektu za rok 2007 patří mezi pět nejčtenějších 

časopisů pro ženy Chvilka pro tebe, Blesk pro ženy, Katka, Svět ženy a Vlasta. 

Následuje Tina a Žena a život. Media projekt i Unie vydavatelů denního tisku 

mezi časopisy pro ženy nepočítá exkluzivní měsíčníky, které mají svou vlastní 

kategorii nazvanou časopisy životního stylu pro ženy. Patří sem i čtrnáctidenník 

Glanc, který vede v otázce čtenosti, následuje Cosmopolitan, Joy, Elle, 

Marianne, Yellow, Harper´s Bazar. 

V období od 1. 1. 2007 - 17. 12. 2007 bylo v rámci výše uvedeného 

projektu dotazováno celkem 29 314 náhodně vybraných respondentů z celé 

České republiky. Výsledky v oblasti časopisů pro ženy a časopisů životního 

stylu pro ženy jsou následující. 

 

Tabulka 1: Klasické časopisy pro ženy 

                                                 
67 Ženské časopisy škodí [on line]. [citováno 26. 1. 2008]. URL:

 <www.osud.cz/cs/tisk.php?id=477223>.  
68 Ženy a jejich médium [on line]. [citováno 26. 1. 2008]. URL: 
<www.vetrnemlyny.cz/rozrazil/online/clanek.php?clanek_id=21>.  
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               Časopis                   Čtenost  Průměrný prodaný náklad 2007 

Chvilka pro tebe              738 000                       140 921 

Blesk pro ženy              676 000                       184 042 

Katka              587 000                       103 145 

Svět ženy              528 000                       262 586 

Vlasta              493 000                        102 923 

Tina              490 000                        125 997 

Žena a život              436 000                          77 560 

Claudia              265 000                          95 452 

Napsáno životem              229 000                          50 764 

 

Tabulka 2: Časopisy životního stylu pro ženy 

 

           Časopis                    Čtenost   Průměrný prodaný náklad 2007 

Glanc                   334 000                     103 615 

Cosmopolitan                   175 000                   neověřován 

Joy                   157 000                       78 670 

Elle                   148 000                       48 171 

Mariance                   138 000                       56 462 

Yellow                   128 000                       68 689 

Juicy                     84 000                  neověřován 

Harper´s Bazaar                     61 000                  neověřován 

 

Zdroj: www.median.cz/docs/MP_2007_zprava.pdf 

 

Ani v jedné tabulce nejsou výsledky ONY DNES. Důvodem je to, že nejen 

v rámci Mediaprojektu je tento časopis řazen mezi suplementy. Důsledkem pak 

je to, že její náklad vždy odpovídá nákladu pondělního vydání Mladé fronty 

Dnes. Proto budou čísla u ONY DNES vždy stejně vysoká nebo v dokonce 

vyšší, než u nejčtenějšího týdeníku pro ženy. Podle Mediaprojektu 2007 měla 

Chvilka pro tebe, nejčtenější ženských časopis, čtenost 738 tisíc (viz tabulka 

1), ONA DNES dosahovala čtenosti 727 tisíc (viz tabulka 3).  

V následující typologii se budu věnovat pouze těm časopisům pro ženy, 

které patří, jak již bylo řečeno, mezi nejčtenější. Rozdělím je do tří skupin. Na 

klasické časopisy pro ženy, časopisy životního stylu pro ženy a krátce se 

zmíním i o specializovaných časopisech pro ženy.   
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Pracovala jsem vždy v průměru se dvěma čísly ročníku 2007 časopisů 

Vlasta, Blesk pro ženy, Katka, Tina, Chvilka pro tebe, Svět ženy, Glanc, Žena 

a život, Elle, Marianne, Harper´s Bazaar a Cosmopolitan. 

 

2.3.1. Klasické časopisy pro ženy 

Do této kapitoly budu řadit levnější a středně drahé ženské tituly, které stojí do 

50 korun,69 mají padesát až sto stran a vycházejí zpravidla týdně (Blesk pro 

ženy, Vlasta, Tina, Katka), jednou za čtrnáct dní (Žena a život), zřídka měsíčně 

(Svět ženy). Takové tituly kombinují články o módě a vzhledu obecně, 

partnerském soužití, sexuálních problémech, péči o děti, vaření, zdraví, vedení 

domácnosti s horoskopy a křížovkami.70  

Blesk pro ženy je vydáván jako ženský týdeník, vydává ho společnost 

Ringier, přesto ho nelze považovat za suplement, i když vychází v rámci 

deníku Blesk. Vznikl v roce 2003 a lze si ho zakoupit samostatně, proto ho 

řadím do této kapitoly. Obsahuje tradiční rubriky jako móda, krása, dieta, 

zdraví, bydlení, vaření, poradna, horoskop, křížovka a skutečné příběhy ze 

života. Přináší rozhovor se známou ženou, ovšem jen na dvou stranách a 

čtenářka se o něm dozví, až když otevře časopis. Titulní strana patří ilustrační 

fotografii neznámé ženy. Má 62 stran. Snaží se oslovit ženy od 19 let, různého 

vzdělání, stavu i bydliště.71 

Vlasta je titulem, který vycházel již za doby socialismu a po roce 1989 

prošel reformou. Současným vydavatelem je společnost Sanoma Magazines 

Praha. Vlasta obsahuje rozhovory, reportáže, módu, kosmetiku, recepty, 

křížovku, horoskop, poradnu a příběhy čtenářů. Považuje se za „moderní 

týdeník pro současnou ženu“, ovšem je to jeden z řady časopisů, který utváří 

klasický pohled na ženu jako na matku a kuchařku v domácnosti.72 Se všemi 

rubrikami pracuje stejně jako ONA DNES, stěžejním materiálem je rozhovor, 

kdy se vyzpovídaná žena objeví i na obálce titulu. Vlasta zpracovává stejným 

způsobem i rubriky móda a krása, představuje svým čtenářkám zajímavé ženy 

                                                 
69 Boehmová, Tereza.  Obraz ženy v českém tisku a jeho proměny pod vlivem feministických 
teorií, Praha, 1998. 48 stran. Diplomová práce na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy na 
Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, vedoucí práce Alena Lábová 
70 Osvaldová, Barbora: Česká média a feminismus, Praha: Libri, 2004, str. 74 
71 Všechny údaje o složení čtenářské obce jsem získala přímo od redakcí jednotlivých časopisů. 
72 Zrychlené ratolesti, 24/2007, str. 56, Poznej svého puberťáka, 11/2008, str. 34, Sváteční 
bábovky, 11/2008, str. 56  
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a lidské osudy. Je zaměřena na ženy ve věku 25 až 60 let, se středním i 

základním vzděláním, ze střední příjmové skupiny, které žijí v menších i 

větších městech. Má 90 stran.  

Tina vychází od roku 1992. Současným vydavatelem je společnost 

Bauer Media. Každý týden časopis přináší na svých stránkách novinky ze světa 

módy, kosmetiky, psychologie a zdraví, zařizování bytu, cestování, vaření, 

příběhy ze života, křížovky, soutěže. Jeho cílem je „pomoci ženám orientovat 

se v moderním životním stylu“.73 V minulém roce prošla Tina změnou, kdy 

zvětšila formát, zkvalitnila papír a změnila grafiku. Zajímavostí může být, že 

Tina nemá rozhovor se známou ženou. Na obálce je sice každý týden fotografie 

ženy, ale „neznámé“, plní jen ilustrační funkci. O to více přináší Tina příběhů 

ze života (v čísle 11/2008 jich bylo pět). Zajímavou rubrikou jsou tři stránky 

Tipů a rad, kterou si vytvářejí samy čtenářky a radí druhým v nejrůznějších 

oblastech (většinou je to kuchyně a domácnost, což ukazuje, že je Tina typický 

časopis pro ženy). Je zaměřena na ženy ve věku 25 – 55 let. Má 50 stran.  

Týdeník Katka, který vydává Burda Praha, je časopisem pro mladé, 

odvážné a sebevědomé ženy.74 Vychází od roku 1994. Samozřejmě obsahuje 

stránky o módě a kosmetice, domácnosti a bydlení, přináší příběhy o lidských 

osudech, poradnu, recepty. Obsahuje rozhovor se známou osobností, ten ale 

není hlavním prvkem časopisu. Jsou mu věnovány dvě strany na konci a není 

pravidlem, že je zpovídaná žena (12/2008 Peter Nagy). Aby si Katka zachovala 

typickou obálku titulu pro ženy (co se tím myslí, již zde bylo řečeno), má i ona 

na titulní stránce ženu, která plní stejnou funkci jako u časopisu Tina. Jakkoliv 

chce být Katka časopisem pro moderní ženu, nevyhne se typizaci ženské role 

ve společnosti (Rady na velký jarní úklid, 12/2008, str. 56). Je zaměřena na 

ženu ve věku 18 - 35 let. Má 82 stran.  

Nejčtenějším časopisem pro ženy, jak je řečeno výše, je Chvilka pro 

Tebe. Vychází od roku 1996, vydává ho společnost Bauer Media a je zaměřen 

na zaměstnané vdané ženy ve věku 25 – 59 let, které žijí ve městě do 100 tisíc 

obyvatel. Kromě křížovek a soutěží nabízí skutečné lidské příběhy, tipy na 

cestování, nápady do domácnosti, recepty, kouzla módy a kosmetiky, rady ve 

                                                 
73 Tina[on line]. [citováno 5. 4. 2008]. URL:  < http://www.bauermedia.cz/casopisy/tina/> 
74 Obsah aktuální čísla Katka [on line]. [citováno 5. 4. 2008]. URL: < www.burda.cz/katka > 
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finančních a právních záležitostech, zaměřuje se také na témata z oblasti 

zdraví. Má 53 stran.  

Svět ženy je měsíčníkem, pro který je základem rozhovor se známou 

ženou, jejíž tvář je i na obálce. Nabízí svým čtenářkám poradnu, kde odborníci 

radí v nejrůznějších oblastech. Nechybí móda a kosmetika, recepty nebo 

proměna čtenářek. Jinak je Svět ženy levným klasickým časopisem, který je ale 

tvořen téměř z poloviny reklamou (v čísle 3/2008 bylo ze 120 stránek časopisu 

48 věnováno reklamě, která se zaměřuje na módu, kosmetiku, obchodní 

řetězce, léky a produkty pro miminka). Vydavatelem je Burda Praha. Svět ženy 

vychází šest let. Čtenářky jsou většinou ve věku 35 až 45 let, mají střední 

vzdělání a patří do střední příjmové skupiny, žijí v menších městech. Měsíčník 

má 120 stran.         

 Žena a život vychází od roku 1994 a stojí na hraně těchto dvou skupin 

(tj. klasických časopisů pro ženy a časopisů o životním stylu pro ženy). Není to 

drahý exkluzivní měsíčník, ale čtrnáctideník, který si mohou dovolit i ženy 

z nižší vrstvy, ale svým designem a tématy je podobný exkluzivním 

měsíčníkům. Abychom tedy jeho místo dobře pochopili, můžeme o tomto 

dámském časopise mluvit jako o nejkvalitnějším titulu z této řady. 

Vydavatelem je společnost Bauer Media. Je určen pro ženy ve věku 25 – 40 let. 

Jeho hlavní náplní je móda a kosmetika, které tvoří dvě třetiny obsahu. Třetí 

část plní rubriky moderní vaření, domácnost, zařizování bytu, cestování a 

příběhy. Žena a život přináší rozhovor se zajímavou osobností, ale není 

pravidlem, že je tato osobnost na titulní stránce. Na té se spíše objevují známé 

nebo začínající modelky. Dále titul přináší fejeton, povídku, články věnované 

partnerským vztahům, výchově dětí. Má 138 stran. 

Jak jsme mohli v průběhu celé této kapitoly o klasických časopisech pro 

ženy sledovat, žánry a rubriky se příliš neliší. Hlavním prvkem je většinou 

rozhovor, následuje analytický článek a cestovní reportáže. Z rubrik je pro tyto 

tituly nepostradatelná móda, kosmetika, bydlení a vaření. Klasické ženské 

tituly, ať už se jedná o týdeníky nebo čtrnáctideníky, stále přinášejí typická 

témata pro ženy, která ukazují, že žena je stále vnímána jako matka 

hospodyňka, která chce dobře vypadat. Až v druhé řadě je vnímána jako žena 

kariéristka, pro kterou je důležitá práce a společenský život. Proto lze o 

klasických časopisech hovořit jako o představitelích klasického proudu 
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myšlení.75 Politická témata nebo témata společensky závažná v těchto 

časopisech nenajdeme.   

 

2.3.2. Časopisy životního stylu pro ženy 

Vedle klasických časopisů pro ženy vycházejí na českém mediálním trhu ještě 

časopisy životního stylu pro ženy, tzv. lifestyly. Unie vydavatelů a výsledky 

Mediaprojektu 2007 řadí do této skupiny čtrnáctideník Glanc a exkluzivní 

měsíčníky Elle, Harper´s Bazaar, Cosmopolitan a Marianne. Vzhledem k tomu, 

že v této skupině je nejčtenější časopis Glanc (viz Tabulka 2), krátce si ho 

představíme.  

Glanc vychází jednou za dva týdny a je zaměřen na moderní 

produktivní ženu ve věku 24 – 49 let, která nechce zůstat mimo společenské 

dění. Přináší rozhovor se slavnou ženou a její tvář je i na obálce. Tak jak je 

Žena a život zaměřena spíše na módu a kosmetiku, tak je Glanc spíše 

orientovaný do společnosti. Kromě toho ale také samozřejmě přináší módní a 

kosmetické stránky, představuje nejrůznější ženy a přináší cestovní reportáže a 

povídky, horoskop i recepty. Glanc vydává společnost Melinor, má 110 stran.

 Více se v této kapitole budu věnovat exkluzivním měsíčníkům. 

Nejdříve je nutné vysvětlit, co se vlastně pod pojmem exkluzivní měsíčník 

v české společnosti myslí. Jedná se o časopis, který vychází v periodicitě 

měsíce, dvou měsíců nebo čtvrt roku a jehož cena je nadprůměrná, obsahuje 

více než sto stran, z čehož je v průměru jedna čtvrtina inzerce a polovina 

plochy patří fotografii. Exkluzivní magazíny ale nebudí dojem exkluzivity jen 

svým formátem a cenou, ale hlavně produkty a výrobky, které nabízí.76 Vžilo 

se pro ně anglické označení „lifestyle“, tedy magazíny o životním stylu. Ať už 

mají lifestyly jakkoli definovanou čtenářskou obec, dalo by se říci, že mají 

společný cíl. Totiž přinést čtenáři zábavu a do exkluzivního formátu zabalit 

reklamu, která inzeruje věci dostupné jen části obyvatel.  

Čtenářská obec je u těchto časopisů poměrně úzce vymezena, pro svoji práci si 

z nich samozřejmě volím ty zaměřené na ženy.  

Do této kategorie budu řadit licenční magazíny Elle, Cosmopolitan, 

Harper´s Bazaar a původní český magazín Marianne. Elle a Marianne 

                                                 
75 Současný český tisk pro ženy, Mediažurnál, č. 6, ročník 1997, str. 6 
76 Kadlecová, Kateřina. Ženské časopisy pro pokročilé. Liberec: Bor, 2006. str. 11 
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vycházejí pod křídly vydavatelství Hachette Filipacchi 2000, Cosmopolitan a 

Harper´s Bazaar vycházejí ve vydavatelství Stratosféra. 

Jejich čtenářskou obcí jsou mladší ženy z velkých měst a ze střední 

třídy. Pro ženy na venkově s nižším vzděláním jsou tyto časopisy méně 

dostupné a zajímavé. A to jak z důvodu jejich ceny, tak pro spektrum výrobků 

a produktů, jaké časopis prezentuje, ať už v rámci reklamy nebo skryté 

reklamy. Reklama je u těchto periodik hlavním zdrojem financí. Tematicky je 

reklama zaměřená na přední módní značky oblečení, bot, vůní a kosmetiky. 

Nenašli bychom v nich inzerci na dětský Sunar nebo léky. 

Tyto časopisy už nenabízejí jen čistě tradicionalistická ženská témata, 

ale spíše provokují. Zaměřují se na téma lesbických vztahů nebo milostných 

trojúhelníků.77 Odrážejí ženskou emancipaci, podporují ženu k dalším krokům, 

podléhají módnosti a píší o rovném přístupu. Nepřinášejí již tak triviální témata 

jako klasické časopisy, spíše než rady, jak co uvařit, odkáží svou čtenářku na 

luxusní restauraci. Zatímco čtenářka Vlasty bude umět upéct vynikající 

borůvkový koláč a uplést vnukovi svetr se vzorem, čtenářka exkluzivních 

magazínů obdrží tipy na módní oblečení s odkazy na příslušné butiky, zjistí, 

v jakém salónu krásy dělají nejdražší manikúru a dozví se, že by měla chodit 

do psychologické porady, chce-li být „in“.    

 Nezbytným požadavkem těchto měsíčníků je exkluzivita a exotičnost. 

Z těchto časopisů je Cosmopolitan nejvíce „ženským“, uchoval si totiž ještě 

specializaci na rady a příběhy ze světa moderní emancipované ženy.78  

Elle je nejrozšířenější módní časopis na světě, vychází v pětatřiceti 

zemích světa. Elle byla založena v Paříži v roce 1945 s účelem připomenout 

Francouzkám, že i když je po válce a jejich země je zdevastovaná, nesmějí 

zapomínat na to, že jsou ženy, které o sebe musejí pečovat a dbát.79 Elle se 

zaměřuje hlavně na módu. Ve svém servisu pak nabízí svým čtenářkám tipy, co 

si koupit, kde a za kolik. Tematicky se zaměřuje na společnost a životní styl. 

Přináší fejetony a minipovídky našich předních autorek. Sice obsahuje stránku 

o vaření, ovšem i ta je exkluzivní, takže potřebné ingredience u nás mnohdy 

                                                 
77 Osvaldová, Barbora. Česká média a feminismus. Praha: Libri, 2004. str. 74 
78 Ženy a jejich médium [on line]. [citováno 26.1. 2008]. URL:  
<www.vetrnemlyny.cz/rozrazil/online/clanek.php?clanek_id=21>. 
79 Ženy a jejich médium [on line]. [citováno 26. 1. 2008]. URL: 
<www.vetrnemlyny.cz/rozrazil/online/clanek.php?clanek_id=21>.  
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ani neseženete. U Elle je zajímavé, že 16 % její čtenářské obce tvoří muži.80 

Jinak je magazín zaměřen na ženy nad 25 let, které patří do vyšší příjmové 

skupiny, má více než 230 stránek (v čísle 5/2007 bylo 87 stránek reklamních). 

V kapitole o redakci ONY DNES jste si mohli všimnout, že několik 

redaktorek v Elle působilo (Jana Ciglerová, Michala Marková, Lenka 

Poláčková). V této souvislosti vyvstává další otázka, a to, čím se inspirovaly 

autorky „nejsvobodnějšího“ názvu ONA DNES. Elle znamená ve francouzštině 

„ona“.  

Přímou konkurenci Elle tvoří Harper´s Bazaar, který je také zaměřen 

převážně na módu, ale nabízí i kvalitní a zajímavé články a je více zaměřen na 

publicistiku než Elle. Možná proto tvoří muži celou čtvrtinu čtenářů tohoto 

magazínu, který je zaměřen na ženy ve věku 25 až 45 let s dobrým 

společenským postavením.81 

Cosmopolitan má jako svou předlohu americký originál. Na rozdíl od 

něj ale nabízí příběhy konkrétních žen, více článků o cestování a reportáže. Je 

zaměřen opět na ženy z vyšší příjmové skupiny od 18 do 35 let, má kolem 120 

stran. 

Marianne je jediný časopis, který vydává zahraniční firma, ale vznikl u 

nás. Takže se jedná o originální český formát, jehož vzhled a obsah nemusí 

odpovídat žádné zahraniční mutaci (jako je tomu u Elle, Harper´s Bazaaru nebo 

Cosmopolitanu). Čtenářkou Marianne je žena se středním a vyšším vzděláním, 

která má vyšší příjmy a je jí mezi 30 a 60 lety. Tematicky se tento magazín 

orientuje na rodinný život, kariéru, vzdělání, vzhled a zdraví.82  

Všechny tyto magazíny jsou zaměřeny na jeden typ ženy. Na ženu, 

která je svobodná, ale čas od času má nějakou vážnou nebo méně vážnou 

známost, které si svůj život utvářejí tak, že ony samy jsou a vždycky budou 

jeho středem.83 Na rozdíl od Tiny nebo Vlasty, které jsou zaměřené na 

průměrnou ženu a typizují její roli ve společnosti, se tyto exkluzivní měsíčníky 

                                                 
80 Ženy a jejich časopisy [on line]. [citováno 26. 1. 2008]. URL: < www.zena-
in.cz/rubrika.asp?idc=7668id=5> 
81 Ženy a jejich časopisy [on line]. [citováno 26. 1. 2008]. URL: < www.zena-
in.cz/rubrika.asp?idc=7668id=5> 
82 Kadlecová, Kateřina. Ženské časopisy pro pokročilé. Liberec: Bor, 2006. str. 12 
83 Ženy a jejich médium [on line]. [citováno 26.1. 2008]. URL:  
<www.vetrnemlyny.cz/rozrazil/online/clanek.php?clanek_id=21>. 
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snaží vytvořit ideální ženu.84 Podporují svými články ženskou svobodu a 

emancipaci. 

 

2.3.3. Specializované časopisy pro ženy 

V této kapitole bych se chtěla jen krátce zmínit o specializovaných časopisech 

pro ženy a ukázat tak, jak právě tyto časopisy celou roli ženských titulů 

podtrhují. Jak jsem ukázala v předcházejících kapitolách, většina titulů 

zaměřená na ženskou čtenářskou obec přináší stále stejné rubriky a témata, 

které utvrzují postavení ženy ve společnosti.  

Kromě klasických titulů, které přinášejí na svých stránkách vše od 

kuchyně, bydlení, módy po lidské osudy, existují na českém mediálním trhu 

specializované časopisy pro ženy. 

Orientují se na ženy matky (Maminka, Betynka) nebo kuchařky (Žena a 

kuchyně, Apetit) nebo manuálně zručné kutilky (Burda, Praktická žena). Dále 

existují časopisy o bydlení a bytové kultuře (Dům a zahrada, Nové bydlení, 

Můj dům, Rodinný dům, Svět kuchyně, Marianne bydlení), časopisy péče o 

zdraví (Blesk - Zdraví, Zdraví, Moje zdraví, Fit styl, Puls, Dieta), společenské 

časopisy (Rytmus pro život, Květy, Pestrý svět, Story, Spy, Šťastný Jim, S tebou 

mě baví život, Sedm), časopisy pro ženy - čtení, křížovky, soutěže (Překvapení, 

Blesk křížovky, Báječná neděle). Z rubrik lidských příběhů a osudů se také 

vytvořilo několik časopisů zaměřených na tuto tematiku (Napsáno životem, 

Čas na lásku).        

Zde je vidět, že je ženská role ve společnosti daná a je hlavně 

společností i většinou žen přijímána. Nevychází žádný specializovaný časopis 

pro ženy o kariéře nebo sportech, ale o vaření, domácnosti a mateřských 

povinnostech. 

2.4. Typické znaky časopisů pro ženy 

Typických znaků ženských titulů je několik. V této kapitole představím čtyři 

z nich: obálka, žánry, témata a jazyk.     

 O typické obálce ženského titulu již bylo v této práci několikrát psáno. 

Zopakuji tedy, že se na obálkách těchto periodik vyskytují ženy, buď jsou to 

známé osobnosti, se kterými je uvnitř rozhovor, nebo jsou to fotografie 

                                                 
84 Kadlecová, Kateřina. Ženské časopisy pro pokročilé. Liberec: Bor, 2006. str. 13 
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ženských tváří, které plní jen ilustrační funkci. Obálka je velmi výrazná, 

obsahuje kolem deseti titulků různých velikostí a barev upozorňujících na 

témata, která dané číslo přináší. Kromě grafického loga časopisu se většinou 

uvádí datum vydání a periodicita. Některé časopisy pro ženy mají v okolí loga 

ještě svou „charakteristiku“ (např. ONA DNES – časopis pro ženy, jaké 

opravdu jsou, Svět ženy – časopis, který poradí, pomůže a potěší, Vlasta – 

nejoblíbenější týdeník pro ženy, Žena a život – ženu a život máme přečtené). 

Podle titulní strany lze ženský tisk velmi dobře identifikovat.85  

Žánry, o kterých zde bylo také mnoho řečeno, se titul od titulu příliš 

neliší. Rozdíl vidím hlavně v tom, že klasické ženské časopisy přinášejí 

příběhy ze života, zatímco exkluzivní měsíčníky fejetony a povídky. Pro 

všechny tituly jsou společné cestopisné reportáže, rozhovory a analytické 

články. Důvod, proč se v časopisech pro ženy pracuje hlavně s těmito 

žurnalistickými formami, je ten, že  časopisy jsou více publicistické než 

zpravodajské, a formy publicistiky, jak je používají ženské tituly, jsou zde již 

ustálené. Hlavní funkcí časopisů pro ženy je, aby si u něho ženy odpočinuly. 

Proto se používají lehčí formy jako rozhovor a fejeton, nebo různé návody. Jde 

o to, aby byl text lehce čtivý a ne moc náročný, proto také v psaní pro časopisy 

dochází k simplifikaci obsahu a ke zkracování textů, což zde již bylo 

mnohokrát zmíněno. Ženské časopisy se vyhýbají čistým úvahám nebo esejům, 

nepřináší rozsáhlé recenze a kritiky. Jednak z důvodu, že je mnoho novinářů 

ani neumí psát, jednak proto, že by je čtenáři (resp. čtenářky) ani nebyli 

schopni absorbovat.86   

V tématech je velký rozdíl mezi klasickými časopisy a exkluzivními 

měsíčníky. Zatímco klasické tituly přinášejí opravdu klasická témata (o dětech, 

vaření, jarním úklidu), exkluzivní měsíčníky se dívají na ženu jinýma očima. 

Ukazují ženě, že je ona jediná a výjimečná, že si může dovolit, co chce. Jak 

plyne z obecného hodnocení časopisů pro ženy, chybí v nich závažnější témata, 

která se žen týkají, např. domácí násilí, alkoholismus, drogová závislost, 

nezaměstnanost. A to přesto to, že k ženám, které tyto problémy sužují, patří i 

mnoho recipientek ženských časopisů.87  Exkluzivní měsíčníky se snaží toto 

                                                 
85 Viz Příloha 11 a 12 
86 Kolektiv autorů. 10 let v českých médiích.  Praha: Portál, 2005. str. 85 
87 Osvaldová, Barbora. Česká média a feminismus. Praha: Libri, 2004. str. 75 
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hodnocení vyvrátit. Přinášejí i články na vážnější témata: Jsou týrané! Je nám 

to jedno?, str. 137, Marianne 2/2007, Když pije, tak mě bije, str. 106, 

Cosmopolitan 2/2007, Malí žebráci, str. 80, Harper´s Bazaar, 4/2007, Nové 

nebezpečí, nová naděje (o rakovině), str. 106, Marianne, 1/2007. Nenajdeme 

v nich ale články na téma, jak připravit děti na první školní den nebo jak se 

nachystat na jarní úklid. Zatímco klasický titul píše na téma mateřství články 

Mami, chci větší kapesné, str. 20, Blesk pro ženy, 41/2007, Jak se mění role 

otců, str. 32, Vlasta 29/2007, Příliš mladí kuřáci, str. 32, Vlasta 31/2007, 

Naučte děti jíst, str. 31, Blesk pro ženy, 40/2007, Nerozumím si s dcerou, str. 

34, Blesk pro ženy, 40/2007, Dětské talenty a zájmy, str. 100, Svět ženy, 

4/2007, tak exkluzivní časopisy se od mateřství a manželství drží dál. Objevují 

se v nich články jako Matkou na 24 hodin, Elle, str. 107, 5/2007, Zastřelte mě, 

žením se, Elle, str. 110, 5/2007, Zrcadlo, zrcadlo, jaká budu macecha?, Žena 

život, str. 116, 12/2007. Stejná situace se týká i partnerství. Na toto téma se 

v klasických časopisech publikují články 24 hodin spolu? Jde to, Blesk pro 

ženy, str. 12, 41/2007, Své partnery máme rády, Blesk pro ženy, str. 14, 

41/2007, Kdo miluje, může občas klidně zalhat, Katka, str. 36, 30/2007, Je nás 

doma čtrnáct, Katka, str. 16, 26/2007. Exkluzivní tituly pohlížejí na partnerství 

z jiného úhlu: Přiznání nevěry, Harper´s Bazaar, str. 60, 4/2007, Nepoužitelní 

muži pro praktický život, Harper´s Bazaar, str. 68, 4/2007, Chce mě i milenku, 

Harper´s Bazaar, str. 126, 4/2007, Vztah ve třech, Harper´s Bazaar, str. 158, 

3/2007, Odstraňte sexuální závady, Cosmopolitan, str. 24, 2/2007, Jak ho 

odnaučíte podvádět, Cosmopolitan, str. 70, 2/2007, Tajně mi pořídil milence, 

Cosmopolitan, str. 28, 1/2007. Klasické tituly nevěnují mužům a partnerským 

vztahům tolik pozornosti jako měsíčníky. Počítají s mužem jako s manželem, 

kterého má žena doma, a objevuje se tudíž jen v tématech o rodině. Exkluzivní 

měsíčníky přinášejí v jednom čísle několik článků na téma partnerství a řeší i 

jeho sexuální stránku. Tato diferenciace je dána hlavně čtenářskou obcí a jejím 

věkovým vymezením, pro které je časopis vytvářen.   

Klasická média pro ženy je představují v jejich klasické roli: manželka, 

matka, která pečuje o děti a domácnost. A právě exkluzivní měsíčníky jsou 

ženskými tituly, které ženu zbavují její klasické role, ve které ji prezentují 

ženské týdeníky. Jde o to, jaká role je lepší? Maminka, starající se o rodinu a 

zvelebování bytu, která si někdy koupí něco na sebe nebo kariéristka, která 
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musí mít vše, co si zamane, má vztahy se ženatými a staršími muži a její 

sebevědomí sahá k nebi? Mnoho žen je jistě ve své typické roli spokojeno – 

otázkou ale je, zda klasické tituly tuto spokojenost reflektují nebo tuto realitu 

spíše utváří. V každém případě tak podporují ve společnosti přetrvávající 

prezentaci ženy v tradičních činnostech.  

Nemožné je najít v titulech pro ženy témata týkající se politiky nebo 

zahraničí. Redakce totiž dodržují zásadu, že časopis pro ženy má hlavně potěšit 

a utěšit.88 Šéfredaktorka ONY DNES Lenka Tréglová řekla pro článek Jana 

Potůčka Ženy pro změny, který vyšel v Reflexu 30/2006: „U ženského 

časopisu se chci bavit. Je to něco, jako když chci posedět s kamarádkami 

v restauraci. Pokud si budu chtít přečíst nějaká vážná témata, koupím si Reflex. 

Proto i my skončíme u témat, o kterých ženské časopisy jsou.“ 

Typický pro dámské tituly je jazyk. Bylo o něm již hovořeno v kapitole 

1.3., a dalo by se říci, že se dá tato charakteristika vztáhnout na všechny ženské 

tituly. Redaktorky mluví se čtenářkou jako s kamarádkou, používají hodně 

zájmeno „my“ (Bydlíme pod střechou, Vlasta, str. 76, 24/2007, Už druhý rok si 

v létě užíváme…, Katka, str. 19, 30/2007, Své štěstí máme ve svých rukou…., 

Tina, str. 24, 43/2007, Jak budeme vypadat za rok?, Svět ženy, str. 20, 4/2007, 

Vyrážíme mlsat do parku, Žena a život, str. 119, 11/2007, Moje dieta k televizi, 

Elle, str. 174, 5/2007). Tituly také ženám ukazují, že jsou tady časopis pro ně a 

že pro ně shání informace (Elle pro vás zjišťovala…., str. 216, 5/2007, 

Přesvědčíme vás, máme na to důkazy…, Chvilka pro tebe, str. 36, 18/2007, 

Jako bonus poskytujeme tipy…, Blesk pro ženy, str. 14, 41/2007, Poradíme 

vám, jak na to…., Svět ženy, str. 30, 4/2007, Co vám pomůže dostat se do 

formy, víme my,….., Žena a život, str. 66, 12/2007, Ukážeme vám, jak 

naložit…, Marianne, str. 85, 1/2007). Typické pro ženské časopisy jsou 

zdrobněliny (…světýlka…, Tina, str. 46, 43/2007, …dáváte přednost černému 

kostýmku?, Svět ženy, str.8, 2/2007, …zlomené srdíčko bolí dlouho…, Svět 

ženy, str. 26, 2/2007, …kraťásky…, Žena a život, str. 58, 12/2007, ….co chybí 

vašim nožkám…, Žena a život, str.66, 12/2007, …budete muset zatnout 

zoubky…, Žena a život, str. 67, 12/2007).  

                                                 
88 Potůček, Jan. Ženy pro změny. Reflex. 2006, č. 30  
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„Ženy užívají jiný jazyk než muži -  a tento jazyk nejen odráží, ale i vytváří a 

podporuje podřízené postavení žen ve společnosti.“89  

Dalším typickým znakem je editorial šéfredaktorky (neobjevuje se 

v Glancu, ve Chvilce pro tebe), která buď komentuje obsah aktuálního čísla, 

nebo se čtenářkám svěřuje se svými osobními příběhy a zážitky (viz úvodníky 

Lenky Tréglové). 

Všechny časopisy, ať exkluzivní nebo klasické, věnují svou poslední stránku 

upoutávce na témata příštího čísla, což ONA DNES nemá. 

 

2.5. Místo časopisu ONA DNES ve sféře časopisů pro 

ženy 

Na základě toho, co bylo řečeno o mediální krajině ženských titulů a samotném 

formátu ONY DNES, můžeme nyní díky těmto poznatkům zařadit časopis 

ONA DNES mezi vycházející tituly pro ženy.   

Podle periodicity a ceny patří ONA DNES do kapitoly klasických 

ženských titulů. Odpovídá jim i z hlediska žánrů a témat, na které se zaměřuje. 

Prezentuje ženu v její klasické roli, a také ji tak má vymezenou ve své 

čtenářské obci. „Navíc“ má ONA DNES fejeton, který se objevuje spíše 

v exkluzivních měsíčnících (ale také v týdeníku Vlasta, kde fejetony píší samy 

redaktorky), a také kvalitu, která se projevuje ve výběru témat a v jejich 

zpracování. Pokud bychom ONU DNES srovnali například s časopisem Tina 

nebo Katka, pak bychom viděli, že trivializace a simplifikace textů je u těchto 

dvou týdeníků mnohem dále, než je tomu u našeho časopisu.  

Přesto ONA DNES v konkurenci ostatních klasických časopisů působí 

„chudě“. Chybí jí rady odborníků z různých oblastí, které jsou v časopisech pro 

ženy ustálené, a také lidské příběhy a osudy. V čem nemůže ONA DNES 

klasickým časopisům konkurovat, je počet stran (ONA DNES jich má 38) a 

grafikou titulní strany. Pokud bychom srovnaly obálky například Vlasty a 

ONY DNES, prohrála by to ONA DNES vzhledem k „jednoduchosti“ obálky. 

Klasické časopisy pro ženy mají titulní strany obsahově bohaté a barevnější, 

mnohdy se na nich objeví až třikrát více titulků než na obálce ONY DNES. 

                                                 
89 Kadlecová, Kateřina. Dívky a girls podle českých dívčích časopisů. Liberec: Bor, 2007. str. 9 
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Každý z titulů navíc na své poslední straně své čtenářky láká na témata příštího 

čísla, ONĚ DNES tato upoutávka chybí.90 

Nejvíce se vizuálně i tematicky ONA DNES podobá týdeníku Vlasta, i 

jejich čtenářská obec je velmi podobná. 

Barbora Osvaldová, autorka kniha Česká média a feminismus, uvedla 

na své přednášce Žurnalistika a feminismus na Fakultě sociálních věd 

Univerzity Karlovy, že receptem na úspěšnost ženského časopisu je trochu 

všeho. Což odpovídá jak klasickým titulům, tak i samotné ONĚ DNES.  

Pokud bychom chtěli ONU DNES postavit jako konkurenci 

exkluzivním měsíčníkům, byly by rozdíly mnohem hlubší, než tomu je ve 

srovnání s klasickými časopisy. Jediným možným srovnatelným faktorem je 

fejeton, který pro ONU DNES píší známé ženy, které se pohybují ve světě 

médií. Hlavní rozdíl mezi exkluzivními magazíny a ONOU DNES je v pohledu 

na ženu. Zatímco se Elle, Harper´s Bazaar a další jmenované snaží vytvořit 

„ideální“ ženu a pomoci jí svými tématy na cestě k emancipaci, ONA DNES 

jen posiluje a podporuje klasickou roli ženy. Je proto nemožné tyto tituly 

srovnávat či snad o nich uvažovat jako o konkurenci.  

Jestliže si na závěr položíme otázku, zda by mohla ONA DNES 

vycházet jako samostatný titul, odpověď by zatím musela znít ne. Aby mohla 

být konkurencí ostatním titulům pro ženy, musela by se rozrůst o několik 

stránek, mít nápadnější grafiku a celou titulní stranu a musela by zařadit navíc 

některé rubriky (rady odborníků, skutečné příběhy ze života,…). 

Zajímavé je, že když začal suplement v únoru 2006 vycházet, vzbudil 

hodně negativních reakcí, které se ho vždy dotýkaly jako časopisu pro ženy, a 

tak ho všichni i hodnotili. Nikdo se nezamyslel nad tím, jakou roli má jako 

suplement. 

Andrej Halada z Reflexu nazval v červnu 2006 svůj komentář „ONA 

DNES neonanuje“, kde mimo jiné říká toto: „Má hodně divný název….“, „Je 

to prostě takový ONANANIC DNES.“, „Jsou ženy opravdu tak nenáročné, že 

jim stačí tohle ke čtení?“ Naráží zde na skutečnost, že ženy, které čtou 

časopisy pro ně určené, jsou považovány za hloupé, protože témata v těchto 

titulech jsou obecně brána jako hloupá. „Magazín ONA DNES -  dokonale 

                                                 
90 viz Příloha 13 
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promarněná šance“  - to je titulek článku z února 2006, který na serveru 

www.blisty.cz uveřejnila Irena Ryšánová. „Naprosté fiasko je nový pondělní 

magazín ONA DNES. Kdo by očekával chytré čtení pro chytré ženy, bude 

zklamán. Bez vtipu, bez nápadu. ONA je dokonale promarněná šance – jako 

příloha seriózního deníku s jeho zázemím by mohla přinášet rozhodně 

zajímavější informace, které by byly pro ženy opravdu užitečné.“91 

Je pravda, že se zpočátku ONA DNES profilovala jako úplně jiný 

časopis pro ženy, a nakonec skončila jako jejich kopie. Lenka Tréglová pro to 

má své vysvětlení: „ Nemůžeme se od ostatních ženských časopisů příliš lišit, 

protože jsme ženský časopis.“ 92 

 

 

 

 

 

 

 

3. Suplement ONA DNES 
3.1. Deníkové suplementy a jejich význam  

Na začátku této kapitoly bych chtěla vysvětlit význam mezi deníkovou 

přílohou a suplementem. Použiji k tomu slova Daniela Köppla, šéfredaktora 

časopisu Marketing&Media. 

                                                 
91 ONA DNES – dokonale promarněná šance[on line]. [citováno 16. 1. 2007] URL: 
<www.blisty.cz/str/26947.html>  
92 Rozhovor s Lenkou Tréglovou [on line]. [citováno 29. 3. 2008]. URL: 
<www.trafikant.cz/0207/lenka_treglova.hmtl > 
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„Zatímco suplement je samostatně neprodejný magazín na lesklém papíře, 

termín příloha je v odborné terminologii vyhrazen pouze zvláštnímu sešitu 

novin na papíře novinovém.“93 

Internetové stránky časopisu Marketing&Media dávají k dispozici 

definice pojmů tištěných médií, kde je suplement charakterizován takto: 

„Příloha, která vychází jako doplněk novin nebo časopisů. Většinou se výrazem 

rozumí pravidelné týdenní přílohy deníků využívající publicistického stylu, 

orientaci na lifestylová témata a obsahující televizní program.“94 

Hlavním důvodem jejich vzniku je zaujmout čtenářskou obec, kterou 

jinak samotné vydání novin neosloví. Jednak tematicky, hlavně ale inzercí. 

Vydavatel chce především vydělat. Suplementy proto vznikají jako nositelé 

inzerce, která by se v denících jinak neobjevila. Například proto, že deník 

oslovuje jinou čtenářskou skupinu nebo proto, že sám inzerent pro svou 

reklamu vyžaduje křídový papír, aby byla jeho reklama kvalitní. Suplementy 

díky reklamě představují výhodu pro vydavatele i inzerenty, ale i pro samotné 

čtenáře, kteří si za příplatek koupí ještě magazín.  

Tyto barevné přílohy novin, které mají formu časopisu a týdenní 

periodicitu, zpočátku vycházely jako rozšířené televizní programy.95  

Jako první přišlo na trh se suplementem vydavatelství Vltava-Labe-

Press v roce 1992. Do svých regionálních deníků Bohemia a Moravia vložilo 

celobarevný magazín s televizní přílohou. V současné době známý TV 

Magazín se jmenoval TV a filmový magazín.96 Dnes jsou suplementy, které 

nabízejí televizní program, stálou součástí všech deníků. V ten samý rok začal 

vycházek Blesk magazín. Mladá fronta Dnes začala svůj čtvrteční suplement 

Magazín Dnes + TV vydávat v roce 1993. O rok později přišlo Právo se 

sobotním Magazínem. V roce 1996 přišly Lidové noviny s Pátkem a 

Hospodářské noviny s Víkendem. Všechny obsahují televizní program.  

                                                 
93 Celebritida příloh a supplementů [on line]. [citováno 28.4. 2008]. URL: 
<www.mediar.cz/www/index.php?pid=1&id=2507 >  
94 Pojmy tištěných médií [on line]. [citováno 20. 4. 2008]. URL: <mam.ihned.cz/109-
13021780-on-suplementy-100000d-18> 
95 Suplement, doplněk, který se stal nezbytností [on line]. [citováno 28.4. 2008]. URL: 
<mam.ihned.cz/index?php=100000d&&article[id]=1039821&[what]=suplementy&article[sklo
nuj]=on > 
96 Suplementy v sobě změnové[on line]. [citováno 28.4. 2008]. URL: 
<www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=284300> 
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Právě televizní program jako součást suplementů se dá označit za český 

unikát. V zahraničí se suplementy snaží zaměřit na určité konkrétní oblasti, 

soustředí se na specializovanou čtenářskou obec a jsou více monotematické.97 

Tímto směrem se vydal deník Právo, který jako první přišel na trh 

s monotematickým suplementem Dům a bydlení a reagoval tak právě na 

zahraniční trendy. Později začaly Hospodářské noviny vydávat suplement In 

magazín nebo Mladá fronta Dnes ONU DNES. Jedná se o suplementy, které už 

neobsahují televizní program a kde se dá snadněji určit čtenářská skupina, než 

u programových suplementů, které jsou zaměřené na všechny.  

Díky tomu, že jsou suplementy součástí celostátních deníků, mají 

mnohem vyšší náklady, než je tomu u samostatně vycházejících magazínů a 

časopisů.98 Z hlediska nákladů samotných deníků jsou vždy vyšší právě v dny, 

kdy suplement obsahují.  

„Obecně platí, že zařazení suplementu znamená zvýšení prodaného nákladu o 

30 – 40 % (Mladá fronta Dnes a Lidové noviny), v extrémních případech však 

dojde i ke zvýšení o téměř 200 % (Právo).“99 

Problém může ale nastat v rovině čtenosti, kdy některé suplementy 

vykazují nižší čísla, protože čtenáři některé suplementy nevnímají jako 

samostatný titul. 

 

 

3.2. Typologie českých deníkových suplementů 

Všechny celostátní deníky (Mladá fronta Dnes, Lidové noviny, Hospodářské 

noviny, Právo, Deníky Bohemia a Moravia, Blesk, Šíp a Aha!) vydávají svůj 

suplement. Společný jim je právě televizní program, jinak se liší ve dnech 

vydání a také například v počtu suplementů, které připadají na jeden titul. 

Velký rozdíl je pak v samotné podobě, kvalitě a zaměření jednotlivých 

barevných magazínů.  

                                                 
97 Suplement, doplněk, který se stal nezbytností [on line]. [citováno 28.4. 2008]. URL: 
<mam.ihned.cz/index?php=100000d&&article[id]=1039821&[what]=suplementy&article[sklo
nuj]=on > 
98 Suplement, doplněk, který se stal nezbytností [on line]. [citováno 28.4. 2008]. URL: 
<mam.ihned.cz/index?php=100000d&&article[id]=1039821&[what]=suplementy&article[sklo
nuj]=on > 
99 Suplement, doplněk, který se stal nezbytností [on line]. [citováno 28.4. 2008]. URL: 
<mam.ihned.cz/index?php=100000d&&article[id]=1039821&[what]=suplementy&article[sklo
nuj]=on > 



 47 

Následující tabulka představuje současné suplementy českých 

celostátních deníků a vychází ze stejného výzkumu Mediaprojektu 2007, jako 

tabulky čtenosti ženských časopisů č. 1 a 2. 

 

Tabulka 3: Celostátní suplementy 2007 

 

         Suplement Čtenost                Vkládaný náklad 

TV Magazín 2 262 000                    717 000 

Blesk magazín 1 824 000                    708 000 

Magazín Dnes + TV 1 493 000                    533 000 

Magazín Právo + TV 728 000                    457 976 

Ona Dnes 727 000                    344 812 

Dům & Bydlení 368 000                    183 781 

Pátek Lidových novin 334 000                    152 416 

Sport magazín 328 000                    102 195 

In magazín 217 000                      73 400 

Styl pro ženy 203 000                Neověřován 

 

Víkend 175 000                      86 181 

 

Zaměřím se na všechny tituly uvedené v tabulce, kromě Sport magazínu, který 

je suplementem monotematického deníku a naopak představím ještě 

suplementy bulvárních deníků Aha! a Šíp s důrazem na rok 2007, protože 

některé suplementy dnes již nevycházejí.  

 

3.2.1. Seriózní deníky  

Mezi seriózní celostátní deníky počítáme v české mediální krajině Mladou 

frontu Dnes, vydávanou společností Mafra, Lidové noviny stejnojmenného 

vydavatelství, Hospodářské noviny vydavatelství Economia, Právo 

vydavatelství Borgis a Deníky Bohemia a Moravia vydavatelství Vltava-Labe-

Press. Stejná vydavatelství jsou podepsána i pod suplementy, které 

k jednotlivým titulům patří. Jedinou výjimkou je TV Magazín přikládaný 



 48 

k Deníkům Bohemia a Moravia, který vydává společnost Astrosat. Stejné 

oddělení deníku a jeho suplementu jinde v české mediální krajině neexistuje.100 

 

Hospodářské noviny 

In magazín vychází každou středu, je celobarevný a má 31 stran. Přináší 

informační servis zaměřený na využití volného času, přináší tipy na cestování, 

nákupy, gastronomické zážitky. Pro každé číslo jsou společné tipy na cestování 

doma i v zahraničí, kulturní premiéry, programy multikin, stránka o jídle a 

nápojích. Šest stránek věnuje každé číslo jednomu hlavnímu tématu (Jaro a 

léto na kolečkách, 17/2007, Průvodce po 10 nejpohádkovějších hradech a 

zámcích v Česku, 16/2007).       

 Víkend je vkládaná příloha pátečního vydání HN, celobarevný magazín, 

zaměřený na aktuální společenské a kulturní události, který má 47 stran. 

Ovšem i s televizním programem na celý následující týden, který je jeho 

součástí. Bez něj má samotný magazín 26 stran. Tento suplement zvyšuje 

náklad HN téměř o 12 %. 101 Víkend přináší rozhovor se známou osobností 

(většinou je její fotografie i na obálce: Michal Pavlíček, 17/2007, Dagmar 

Honsová, 16/2007), zaměřuje se na témata architektury, cestování, umění a 

gastronomie. Můj studovaný vzorek nabídl portréty nové generace nebo 

magická místa v Česku. Magazín přináší i reportáže (Doktor na ostrově naděje, 

16/2007, Domov neboli dopadová plocha 17/2007). Obecně je považován za 

suplement, který se vyhýbá nejčtenějším tématům, jako krása, vztahy nebo sex, 

a hledá atraktivnost v například v tématech o architektuře, stylu nebo designu. 

Proč ne? Příloha Hospodářských novin, která vychází 10x ročně. 

Barevný lifestylový magazín zaměřený spíše na horní vrstvy společnosti, 

nejvíce se podobá samostatně vycházejícím časopisům o životním stylu. 

Najdeme v něm rozhovory, reportáže, fashionstory, rubriku „úhel pohledu“, 

informace o nových parfémech, články o architektuře, značkách, hotelích. Jeho 

součástí jsou i dvoustránkové reklamy na luxusní zboží. Má 66 stran.  

                                                 
100 Suplementy v době změnové[on line]. [citováno 28.4.2008]. URL: 
<www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=284300> 
101 Suplementy v době změnové[on line]. [citováno 28.4.2008]. URL: 
<www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=284300> 
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Lidové noviny 

Pátek LN je týdenní barevný suplement, jeho třetinu tvoří televizní program, 

pro čtenáře s vysokými požadavky na kvalitu. Přináší rozhovory s významnými 

osobnostmi (Milan Šteindler, 52/2007, Petr Rychlý, 47/2007), aktuální 

reportáže a témata o fenoménech moderního světa (Kolik času trávíme u 

televize, 52/2007, Stále více lidí trpí nespavostí, 47/2007). Důraz klade na 

kvalitu textů, kterými chce oslovit inteligentního čtenáře. Samostatně 

neprodejný. Náklad LN zvyšuje o třetinu.102 Celkem má 48 stran.   

 

Mladá fronta Dnes 

Kromě ONY DNES vychází v Mladé frontě Dnes jako suplement Magazín 

Dnes + TV, o kterém již byla řeč na začátku práce. Jeho součástí je televizní 

program. Obsahuje úvodník vedoucího magazínu, rozhovor se známou 

osobností (Tomáš Berdych, 5/2007, Sandra Nováková, 17/2007), dvoustrana 

jak žijeme, představuje dva lidi v partnerském nebo rodinném vztahu. Důraz 

klade na Téma týdne, kterému věnuje v průměru šest stran. (Je nám šedesát a 

jedeme, 17/2007, Jak se dělá vláda, 5/2007). Celkem má Magazín DNES + TV 

kolem sto stran, tento počet ale není konstantní. 

 

Právo  

Styl pro ženy, úterní barevný suplement, tematicky zaměřený, samostatně 

neprodejný. Časopis pro ženy, který obsahuje zprávy ze společnosti, ze světa 

kosmetiky, jídla, zdraví nebo životního stylu. Přináší i rozhovor se známou 

ženou (Hana Holišová, 42/2007, Beata Rajská, 48/2007) nebo mužem (Česlav 

Jaroš, 19/2008). Má 24 stran. (V následující kapitole se pokusím o krátké 

porovnání ONY DNES s tímto suplementem určeným také ženám.) 

Magazín Dům & Bydlení, týdenní barevný suplement, vychází každou 

středu, tematicky zaměřený, samostatně neprodejný, na 24 stranách přináší 

praktické rady ale i reportáže z návštěv různých interiérů i exteriérů. Jeho 

zaměření odpovídá i reklama. 

                                                 
102 Suplementy v době změnové[on line]. [citováno 28.4.2008]. URL: 
<www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=284300> 
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Magazín Právo + TV, sobotní barevný suplement, samostatně 

neprodejný. Na celkem 52 stranách přináší i televizní program. Publicistická 

část je zaměřena na společnost, Magazín přináší rozhovor (Táťána Kuchařová, 

2/2008, Lucie Vondráčková, 7/2008), portréty známých osobností (Hana 

Maciuchová neumí žít bez vzpomínek, 2/2008, Leonardo DiCaprio, 7/2008) 

nebo téma (Muž, který rozumí mafiánské ruštině, 2/2008, Velitel letky gripenů 

je připraven i na nejhorší, 7/2008). 

  

Deníky Bohemia a Moravia 

TV magazín je televizní časopis a suplement vkládaný do 56 Deníků Bohemia a 

Moravia, obsahuje aktuální programovou nabídku, redakční hodnocení 

televizních pořadů, informace z oblasti filmu a televize, stránku pro děti, 

reportáže a rozhovory s populárními osobnostmi. Je to největší barevný týdeník 

v České republice, v lednu 2007 byl jeho náklad 1,4 milionu kusů.103 Zajímavé 

je, že jako suplement je vkládána do novin nadpoloviční většina nákladu, 

zbytek jde do volného prodeje. Jako součást deníků vychází v pátek, do 

volného prodeje jde v úterý předtím. Má 40 stran. 

 

3.2.2. Bulvární deníky 

Zatímco mezi bulvárními deníky měl dlouho dobu monopol Blesk, vytvořila se 

mu konkurence v podobě deníků Aha! a Šíp. Všechny tři deníky mají svůj 

suplement, který je většinou spojen s televizním programem a který je 

zaměřený stejně jako mateřský deník na českou společnost a celebrity. Blesk, 

Aha! a jejich suplementy vydává Ringier, Šíp je ve vydavatelství Vltava-Labe-

Press. 

 

Blesk 

Blesk TV magazín, barevný týdeník, vychází v pátek, jeho součástí je televizní 

program na celý týden. Je samostatně neprodejný. Má bulvární charakter stejně 

jako jeho mateřský deník, zaměřuje se na svět celebrit, svému čtenáři nabízí 

                                                 
103 Suplementy v době změnové[on line]. [citováno 28.4.2008]. URL: 
<www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=284300> 

 



 51 

rozhovory s osobnostmi ze společnosti, sportu a politiky. Důraz je kladen na 

obrazovou složku. Má 48 stran.  

 

Aha! 

Aha! Láska, sex a peníze, příloha deníku Aha!, pro kterou byl rok 2007 

posledním. Vycházela tři roky vždy v pátek a obsahovala příběhy ze života, 

rozhovory, reportáže, životní styl, vaření, módu apod. Měla bulvární charakter, 

důraz byl kladen hlavně na obrazovou část. Obsahovala 24 stran.  

Aha! TV  je čtvrteční příloha deníku Aha! s TV programem na celý 

týden. Mimo to obsahuje na šesti stranách čtení o osobnostech ze světa 

showbyznysu, důraz je kladen na obrazovou stránku, text má podobu krátkých 

zpráv. Dvě strany jsou věnovány rozhovoru. Magazín Aha! TV je samostatně 

neprodejný. Stejně jako mateřský deník má bulvární charakter. Vychází od 

roku 2005. 

 

Šíp 

Šíp Extra příloha deníku Šíp, která vycházela vždy v pátek. Po dvou letech na 

trhu ji ale vydavatel zrušil. Obsahovala zprávy ze společnosti, křížovky a 

televizní program na týden, měla 56 stran.  

 

Pro většinu českých deníkových suplementů je společným rysem televizní 

program a rozsah publicistické části do 30 stran. V publicistické části mají 

hlavní slovo rozhovory, a to jak u seriózních deníků, tak u bulvárních. Zatímco 

seriózní deníky se snaží pracovat i s formou reportáže a přinášet pohledy na 

aktuální témata politická, vědecká nebo sportovní, suplementy bulvárních 

deníků jsou zaměřené na společnost a život celebrit. Kromě rozhovoru pracují 

jen se žánrem krátké zprávy. 

Většinou se u programových suplementů dát jen těžko odhadnout 

čtenářská obec. Televizní program sám o sobě je určen každému, v tématech si 

pak také vybere širší čtenářská obec, než když je časopis, resp. suplement 

zaměřen monotematicky nebo na užší čtenářskou obec. Suplementy, které 

program neobsahují, jsou pak tematicky zaměřené na jednu skupinu čtenářů (In 

magazín, Styl pro ženy, Dům a bydlení nebo ONA DNES).   
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3.3. Zařazení časopisu ONA DNES do krajiny českých 

deníkových suplementů 

Unie vydavatelů denního tisku, casopisovy-portal.cz a median.cz, agentura pro 

výzkum trhu, médií a veřejného mínění, řadí ONU DNES mezi suplementy. Na 

základě předchozí kapitoly ji navíc můžeme zařadit mezi bezprogramové 

tematické suplementy. Není sice vyhraněna na jedno téma, ale na určitou 

čtenářskou skupinu. 

Podle definice suplementu, tak jak jsme se s ní seznámili výše, je ONA 

DNES klasickým suplementem, který ovšem neobsahuje televizní program. Jak 

jsme taktéž viděli výše, žádný český monotematický suplement televizní 

program neobsahuje. 

Zaměření ONY DNES na jednu čtenářskou skupinu bylo v únoru 2006, 

v době vzniku, na českém mediálním trhu unikátní. Žádný jiný deník neměl 

suplement, který by chtěl oslovit určitou skupinu čtenářů. Mladá Fronta Dnes 

vsadila na titul pro ženy hlavně z důvodu, že jim není v žádných novinách 

vyhrazen samostatný prostor, zatímco muži mají každý den sportovní přílohu.

 Vydavatelství Mafra se rozhodlo tento titul začít vydávat v roce 2006, i 

když úvahy o suplementu podobného typu byly už v roce 2003: „Deník obecně 

nemá jinou možnost, jak zasáhnout ženské publikum. Léta jsme uvažovali, co 

jim nabídnout, ale vydávat v rámci novin časopis je nesmysl. Vím, že ještě za 

minulého vedení existovaly úvahy, že by bylo dobré vyvážit pondělní přílohu 

Sport něčím pro ženy, ale nápad nebyl dotažen do konce.“ 104 

To řekl tehdejší zástupce šéfredaktora Petr Šimůnek v lednu 2003 serveru 

www.strategie.cz. Přesto se „nesmysl“ stal skutečností a pondělní suplement 

určený ženám začal o tři roky později vycházet. Hned se zařadil na páté místo 

čtenosti mezi suplementy.105  

Minulý rok stejné čtenářské skupině uzpůsobil svou přílohu Styl deník 

Právo a začal vždy v úterý v týdenní periodicitě vydávat Styl pro ženy, který je 

v rovině suplementů konkurencí ONĚ DNES. Ovšem není možné ho 

klasifikovat jako časopis pro ženy. Svým rozsahem i grafickou úpravou je to 

                                                 
104 Deníky: hlavní chod pro muže[on line]. [citováno 20.4. 2008]. URL: 
<www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=34273> 
105 viz tabulka 3 
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suplement. Nemá úvodník, obsah ani některé tradiční rubriky. Stejně jako 

ONA DNES pracuje i Styl pro ženy se žánrem interview, obsahuje rubriky 

společnost, životní styl, jídlo a zdraví. Používá pouze ilustrační fotografie. Styl 

pro ženy nemá svou vlastní redakci jako ONA DNES. Je vytvářen redaktory 

deníku Právo. Nemá stanovenou čtenářskou obec, ale dalo by se říci, že 

odpovídá čtenářské obci mateřského deníku. Stylu pro ženy chybí výraznost a 

modernost.  

ONA DNES zapadá do české mediální krajiny suplementů hlavně svým 

rozsahem, kterým nemůže konkurovat klasickým časopisům pro ženy, přestože 

má jejich znaky, ale také svou titulní stránkou, která je oproti jiným časopisům 

„chudší“ barevně i obsahově.106 Z hlediska témat, žánrů a kvality ovšem 

konkurovat samostatně vydávaným časopisům pro ženy může, některé detaily, 

řečené výše, jí však ještě chybí. 

Tento suplement pomohl svému mateřskému deníku jednak oslovit širší 

čtenářskou obec, jednak mu nabídl místo pro reklamu, kterou jinak v deníku 

nenajdeme. 

Pokud bychom mu chtěli nalézt místo mezi českými suplementy, bylo 

by to místo první hlavně z kvalitativního hlediska. ONA DNES je totiž 

suplementem, který pracuje v rámci své vlastní redakce s několika 

publicistickými žánry, ale také s fotografií. Také z tohoto důvodu je to jiný 

suplement, než na který jsou čtenáři v České republice zvyklí. 

 

  

 

 

 

 

 

Závěr 
Cílem této práce bylo najít místo v české mediální krajině suplementu pro ženy 

ONA DNES, který byl v době svého uvedení na trh českým unikátem, totiž 

                                                 
106 viz Příloha 14 
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časopisovou přílohou celostátního deníku zaměřenou na jednu čtenářskou 

obec. V průběhu práce jsem ho charakterizovala na vzorku druhého ročníku.  

První část práce představila časopis z hlediska formy, žánrů, témat, 

rubrik a čtenářské obce. Zjistila jsem, že časopis si od svého vzniku drží stálou 

šablonu, kterou nenarušila ani změna ve vedoucí funkci, když Janu Ciglerovou 

vystřídala Lenka Tréglová. Druhá část se zaměřila na mediální krajinu časopisů 

pro ženy, charakterizovala ji a vymezila určitou typologii, do které nakonec 

časopis ONA DNES zařadila. Poslední, třetí část práce, byla podobná té druhé, 

porovnávala ONU DNES v rámci stejných kapitol s českými deníkovými 

suplementy a určila jí mezi nimi místo. 

Došla jsem k závěru, že ONA DNES má typickou formu časopisu, což 

je úvodník a obsah, za kterými následují ve stálé struktuře rubriky, které 

využívají stejných žánrů v každém čísle. Tato forma, témata i žánry odpovídají 

klasickým časopisům pro ženy vycházejícím každý týden. ONA DNES jim 

ovšem nemůže konkurovat rozsahem, který je spíše „suplementový“, a stále jí 

chybí některé detaily, které jsou všem klasickým ženským časopisům společné. 

Postavení ONY DNES na českém mediálním trhu se zdá být nejednoznačné. 

Vychází jako suplement a téměř odpovídá i jeho charakteristice, ale ve 

srovnání s ostatními českými suplementy je jiný. Je možné říci, že zatímco 

ostatní suplementy existují spíše v rámci své primární role, tj. nositelů reklam, 

ONA DNES je více než suplement v postavení časopisu pro ženy a snaží se být 

ostatním časopisům stejného zaměření konkurencí. 

Pokud totiž budeme časopis hodnotit jako klasický ženský titul, 

nepřekvapí nás, ale ani neurazí. Je to typický časopis pro ženy, který přináší 

žánry i témata totožná s jinými ženskými týdeníky. Jestliže bychom ale měli 

hodnotit ONU DNES jako suplement, budeme ji muset vyzdvihnout jako 

unikát, jako první pokus českého deníku přinést materiál čistě jen ženám (tj. 

určité čtenářské skupině).  

Jak jsem již jednou uvedla, po zrodu tohoto titulu vznikaly záporné 

reakce, které ho hodnotily jako časopis pro ženy. Zdá se však zarážející, proč 

se nereagovalo na skutečnost, že ONA DNES představuje unikát mezi českými 

suplementy a že se vydavatelství Mafra podařilo to, o co možná jiné deníky 

také usilovaly, totiž najít způsob, jak oslovit ženu čtenářku.  
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Na základě všeho zde řečeného můžu potvrdit počáteční hypotézu, že 

ONA DNES má znaky klasického ženského týdeníku, ale vymyká se z řad 

časopisových příloh, jak je znají čtenáři v České republice. Můžeme ji 

v nejužším slova smyslu definovat jako klasický časopis pro ženy, který 

vychází jako suplement. Jde o to, jaké postavení ONĚ DNES více vyhovuje. 

Jestli raději zůstane kvalitním unikátem mezi českými suplementy nebo 

řadovým týdeníkem pro ženy. 

Lenka Tréglová ve zde již mnohokrát zmiňovaném rozhovoru, který byl 

dělán po roce existence ONY DNES, řekla, že si dovede představit, že za pět 

let vyjde úplně stejné číslo, jako toto pondělí: „ Možná se více přiblížíme 

ženským deníkovým přílohám ve Velké Británii. To znamená, že budeme 

nabízet ještě více kvalitní ženské publicistiky.“ 

Přibližně za rok po těchto slovech vyšla ONA DNES 31. března 2008 

v nové grafické úpravě a s novými rubrikami. Titulní stránka už je více 

srovnatelná s klasickými týdeníky pro ženy, navíc už obsahuje i datum vydání, 

nejen číslo.107 Byla zavedena nová rubrika Ona&On, kde se jeden muž a jedna 

žena vyjádří ke stejnému problému. Nakonec si opět půjčím slova Lenky 

Tréglové: „Nečekejte žádné kotrmelce. Víme, že čtenáři mají rádi své jisté a 

změny je netěší. Změna je tedy hlavně v grafice. Je teď elegantnější a 

ženštější.“ 108 

Na kvalitní ženskou publicistiku si tedy ještě budeme muset počkat, ale 

možná, že už nová grafická podoba posune suplement o krok dále. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cizojazyčné resumé 
Le but de cette these était trouver la place de supplément pour des femmes qui 

s´appelle ONA DNES dans le paysage médial techéque. Il était l´exemplaire 
                                                 

107 Viz Příloha 15  
108 Lenka Tréglová. Co přináší ONA DNES. ONA DNES, 2008, č. 13, str. 19 
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unique techéque a l´heure de sa mise en action au notre paysage médial. C´était 

le supplément de quotidien national qui était orienté sur la public de lecteurs 

définie. 

Au cours de cette these, j´ai caracterisé ce supplément sur le millésime 

2007. Dans les trois chapitres, j´ai trouvé la place d´ONA DNES dans le 

paysage des magazines pour des femmes et puis dans le paysage des 

suppléments des quotidiens nationals. 

J´ai réussi a vérifier la hypothése que le supplement ONA DNES est le 

magazine pour des femme classique, mais il est unique dans le paysage des 

suppléments des quotidiens nationals.  

La place actuelle d´ONA DNES est entre des magazines pour des 

femmes et des suppléments de quotidiens. Mais plutot selon des definitions et 

des autres critéres, c´est le magazine pour des femmes.   

 Il s´agit quel role est plus satisfaisant pour l´ONA DNES. S´il reste 

plutot le supplément de qualité et unique ou le magazine pour le femme 

classique et ordinal. 
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