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Abstrakt 
Bakalářská práce s názvem „Firemní časopisy mobilních operátorů Vodafone a T-
Mobile: ČiliChili a Charger“ si klade za cíl zmapovat obsah firemních periodik 
zaměřených na zákazníky. Analyzovány jsou dva různé magazíny za periodu let 
2017–2019, kdy bylo vydáno 35 výtisků a 22 webových adaptací těchto periodik. 

Jelikož jsou firemní časopisy odlišné od časopisů určených pro širokou veřejnost, 
teoretická část práce popisuje jejich historii, specifika a prolnutí s marketingovou a 
PR funkcí, stejně tak jako nabízí náhled do tvorby nativní reklamy a obsahového 
marketingu či žurnalistiky, s nimiž se tyto magazíny jako nástroj marketingové praxe 
úzce prolínají. 

V praktické části práce je pomocí metody kvantitativní obsahové analýzy vyčíslen 
poměr různých témat obsahu, rozděleného na obsah se společnostmi nesouvisející, 
vlastní reklamu, komerční články, CSR témata a řadu dalších. Kategorizací a 
kvantifikací obsahu tato práce odhaluje podíl reklamních sdělení v celkovém objemu 
titulů, který v některých případech dosahuje až poloviny celku. Zároveň identifikuje 
klíčová témata a vývoj v jejich komunikování spolu s možnými trendy v oboru. 

Z výsledků výzkumu vyplývá, že ve výběru hlavních témat a rozdělení obsahu na 
komerční a nekomerční, hraje roli komunikační strategie dané společnosti a trendy se 
mohou titul od titulu lišit. 
 

Abstract 
The bachelor thesis entitled “Mobile operator’s corporate magazines: ČiliChili 

and Charger” aims to cover contents of corporate magazines for customers. Issues of 
two separate magazines are analysed over a span of three-year period from 2017 to 
2019, when total of 35 prints and 22 web adaptations were published. 

As these types of magazines vary from the titles published for the general public, 
the present thesis’ theory covers their history, specifics and blending with fields such 
as marketing and PR. It also offers a view into making of native advertising, content 
marketing or journalism, which intertwine with the marketing tool which corporate 
publishing is. 



 

The practical part of the thesis uses methods of quantitative content analysis to 
quantify the ratios of different topics categorized into content unrelated with business 
activities of the particular company as well as commercial articles, CSR themes and 
many others. By using these methods, the thesis unfolds real ratios of commercial 
communication compared to the total volume of chosen titles, which sometimes 
amounts up to the half of the total contents of the publications. It also identifies key 
topics and development of their communication together with possible trends in that 
field. 

Research results state that the choice of key topics and dividing total content into 
commercial and non-commercial depends on long-term communication strategy of 
the particular companies, and trends may vary throughout different magazine titles. 
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Úvod 
Marketingová komunikace má mnoho tváří. Nejen díky tomu je v současnosti téměř 
všudypřítomná a mnohdy může být značně obtížné tato sdělení, která na nás 
promlouvají skrze bannery ve městě, rádio v automobilu, obaly produktů v 
obchodech, nebo letáky a časopisy v čekárně u lékaře, za reklamu či persvazivní 
komunikaci jasně označit. Konkrétně noviny, časopisy a zpravodajské servery jsou 
s reklamou natolik provázány, že byly jako samostatný marketingový nástroj 
společnostmi, firmami a institucemi přijaty za své, a nyní jejich prostřednictvím 
komunikují vlastní zprávy, články, kulturní tipy a v neposlední řadě reklamní 
sdělení. 
 Bakalářská práce nazvaná „Firemní časopisy mobilních operátorů Vodafone a 
T-Mobile: ČiliChili a Charger“ si klade za cíl identifikovat, kvantifikovat a 
kategorizovat komunikovaná témata v těchto podnikových tiskovinách 
orientovaných na zákazníky. Za sledovanou časovou jednotku byla z důvodu 
vyvarování se statistickým chybám a možnosti vyvozování predikcí trendů v oboru 
stanovena tříletá perioda v letech 2017–2019. Zvolená teorie si klade za cíl přiblížit 
specifika oboru, v rámci kterého je nástroj firemních časopisů užíván, a popsat 
důvody a cíle využívání tohoto nástroje. Teoretická část představuje obor 
marketingové komunikace a PR, aspekty tvorby image a obsahového marketingu, i 
profesionální praxi napříč práce v médiích, inzerci a reklamy. 
 Praktická část práce spočívá ve využití kvantitativní obsahové analýzy a 
posléze nabízí čtenáři zjištěná data, která dále řadí do kontextu stanoveného teorií. 
Označena jsou klíčová témata firemních titulů zmiňovaných operátorů, jejich 
proměny a vývoj. V rámci obsahu je pak vyčíslen poměr nekomerčního mediálního 
obsahu, který s obchodními aktivitami subjektů nesouvisí, a komerčního obsahu, jež 
má za cí podpořit prodeje, konkurenceschopnost či kýženou firemní identitu 
subjektů. 
 Přínosem práce je tak náhled do problematiky a běžné praxe pracovníků 
v oboru marketingu a PR a popis obsahů firemního časopisu pro zákazníky jako 
nástroje reklamy. Jednotlivá tvrzení a závěry se opírají o konkrétní data, sebraná 
metodou kvantitativní obsahové analýzy a na jejich základě jsou také vyvozeny 
budoucí trendy. Pro zpracování tohoto tématu jsem se rozhodl po pracovní 
zkušenosti v oboru, kde jsem přímo do tvorby obsahového marketingu pro firemní 
periodikum nahlédl. Zároveň hodnotím tento hybridní nástroj, spojující řadu 
rozličných profesí, jako velmi zajímavý a nevšední způsob firemní komunikace, jež 
může za předpokladu zdařilého provedení významně napomáhat celkové 
komunikační i obchodní strategii firmy, nehledě na její konkrétní zaměření. 
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1. Teoretická část 
Teoretická část práce ukotvuje probírané téma v diskurzu odborníky popsané teorie. 
Relevantními obory zde budou marketingová komunikace a profesionálně udržovaný 
vztah subjektů s veřejností a zájmovými skupinami známý jako public relations. 
Zároveň také vykresluje pro téma klíčový vývoj a přeměny marketingové disciplíny 
a nástrojů, které využívá k dosažení žádoucích cílů. Vysvětluje tak původ i důvod 
užívání původního editorství těchto subjektů, přičemž umožňuje definovat, stanovit i 
vysvětlit užívané pojmy a metody, v rámci kterých budou výsledky zjištěny 
praktickou částí práce hodnoceny a zasazovány do kontextu oboru marketingové 
komunikace. 

1.1. Vymezení pojmů 
1.1.1. Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace slouží k informování, upomínání i persvazi 
publika, ke kterému je právě komunikováno. Přeneseně ji tak můžeme nazvat hlasem 
subjektu, oslovujícím právě ať už širokou veřejnost, nebo konkrétní zájmové skupiny 
pro subjekt existenciálně důležité. Kotler pojem definuje jako prostředek, umožňující 
společnostem navazovat dialog a budovat tak vztah se spotřebiteli.1 Z původně 
dominantní komerční komunikace se však užívání profesionálně vedené 
marketingové komunikace rozšířilo i do sfér nekomerčních, jakými mohou být státní 
instituce, neziskové společnosti či oblast kultury.2 V současnosti je již tato disciplína 
neodmyslitelným pilířem nejen úspěchu, ale i samotné existence komerčních i 
nekomerčních subjektů, neboť jsou nuceny udržovat si důvěru konkrétních klíčových 
publik. 3,4 Toto aktuálnější pojetí marketingové komunikace pro účely práce tak lépe 
definuje Foret, který ji spatřuje jako teoreticky propracované postupy a principy, 
díky kterým daný subjekt poznává přání a potřeby svých zákazníků a prakticky na ně 
reaguje, což mu nadále napomáhá zvýšit pravděpodobnost úspěchu na trhu.5 
K naplnění takto definovaných cílů využívá obor marketingové komunikace své či 
nepřímo přidružené nástroje v závislosti na konkrétní potřebě. Ať už využívá 
brandingu, reklamy, interní či externí komunikace, můžeme všeobecně sledovat 

                                                 
1 KOTLER, Philip. Marketing Management. 4. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 9788024713595. s. 

515 
2 Srov.: HALADA, Jan. Marketingová komunikace a public relations: Výklad pojmů a teorie 

oboru. 1. vyd. Charles University in Prague, Karolinum Press, 2015. ISBN 9788024630755. s. 7. 
3 Srov.: Tamtéž 
4 Srov.: KITCHEN, Philip J. a Patrick de PELSMACKER. Integrated Marketing 

Communications: A Primer. 1. vyd. Hove: Psychology Press, 2004. ISBN 9780415314213. s. 80 
5 FORET, Miroslav. Marketingová komunikace. 3. vyd. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 

9788025134320. s. 11 
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snahy o upevnění subjektu v pozici preferovaného zdroje řešení problému či 
poskytování řešení pro jakoukoliv zájmovou skupinu.6 Právě tradiční reklama bývá 
stále často vnímána jako základní prvek marketingové komunikace, avšak 
v současnosti se její váha mezi řadou nástrojů komunikačního mixu marketingové 
komunikace kontinuálně snižuje a odborníci v praxi častěji volí nové disruptivní 
techniky, jež vidí v konkrétních případech jako vhodnější a finančně návratnější.7 

Komunikační mix je podstatnou složkou marketingu a sdružuje pod sebou 
všechny způsoby, kterými můžeme na dílčí cílové skupiny působit.8 Vedle reklamy 
lze dále nalezneme například i podporu prodeje, osobní marketing, modernější 
content marketing, anebo public relations. Úspěšné předání informace, nezávisle na 
využitém nástroji, však podléhá celé řadě principů a zásad. Podle Karlíčka je 
důvodem ke komunikaci dosažení změny chování anebo postoje cílové skupiny, a 
proto musí sdělení skupinu zaujmout a zároveň jí být správně pochopeno.9 Z toho 
důvodu je třeba dle Kotlera veškeré nástroje cílených komunikačních snah integrovat 
do širšího marketingového komunikačního mixu.10 „Tento koncept integruje a 
koordinuje všechny své komunikační kanály tak, aby výsledné sdělení bylo jasné, 
konzistentní a přesvědčivé.“11 Povědomí a zároveň pochopení sdělení či hodnot 
značky zároveň spolu s pozitivním a konzistentním image, hodnotí zároveň jako 
nejdůležitější z možných výsledků marketingové kampaně také Kitchen.12 

Marketingová komunikace se stále mění a vyvíjí, ať už v přístupech a 
definicích profesionálů, či s novými technologickými možnostmi, jaké přinesl 
například vynález internetu v minulém století. Avšak jednou z nejzásadnějších a 
nejnovějších změn je podle Egana odklon od masové komunikace k selektivní 
komunikaci, navržené na míru určitému segmentu sdělením i užívaným 
komunikačním nástrojem.13 Ačkoliv je vysokorozpočtová reklama s širokým 
záběrem stále využívána, koncem dvacátého století zároveň není vnímána jako 

                                                 
6 Srov.: VAREY, Richard J. Marketing Communication: Principles and Practice. 1. vyd. London: 

Routledge, 2002. ISBN 9780415230407. s. 5 
7 Srov.: KARLÍČEK, Miroslav a kol. Marketingová komunikace: Jak komunikovat na našem trhu. 

2. vyd. Praha: Grada, 2016. ISBN: 9788024757698.  s. 49 
8 Srov.: HAVLÍČEK, Karel a Milan KAŠÍK. Marketing při utváření podnikové strategie. 1. vyd. 

Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. ISBN 9788074080227. s. 181 
9 KARLÍČEK, Miroslav a kol. Marketingová komunikace: Jak komunikovat na našem trhu. 2. vyd. 

Praha: Grada, 2016. ISBN: 9788024757698.   s. 23 
10 KOTLER, Philip. Moderní marketing. 4. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 9788024715452. s. 817 
11 Tamtéž 
12 KITCHEN, Philip J. a Patrick de PELSMACKER. Integrated Marketing Communications: A 

Primer. 1. vyd. Hove: Psychology Press, 2004. ISBN 9780415314213. s. 80 
13 EGAN, John. Marketing Communications. 2. vyd. Caalifornia: Sage, 2015. ISBN 

9781446259030. s. 15 
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automaticky nejúspěšnější a ani nejefektivnější z hlediska návratnosti, a tak je třeba 
věnovat pozornost, třebaže zdánlivě nenápadným, novým technikám a praktikám.14 
 
1.1.2. Public relations a role médií 

Názory profesionálu ohledně řazení public relations v kontextu oboru 
marketingové komunikace nejsou sjednoceny a mohou působit nejednoznačně. 
Kotler, jako jeden z nejzásadnějších teoretiků, nevnímá PR jako samostatnou 
disciplínu a zařazuje ji pod množinu marketingových nástrojů.15 Podle Hejlové však 
PR neboli vztahy s veřejností nabírá zřetelně samostatných obrysů zejména 
v momentě, kdy se subjekt nezaobírá čistě tradičním prodejem produktů, ale jde 
například o subjekt neziskový, vládní či nabízející nejrůznější služby.16 Jako 
samostatný obor uznává PR většina odborníků, již včetně Edwarda Bernayse, často 
přezdívaného jako „otce zakladatele“ oboru.17 Toto mírně oboustranné vnímání 
nevylučuje ani definice britského CIPR18, která jej jednoduše definuje jako „výsledek 
toho, co děláte, co říkáte, a toho, co ostatní říkají o vás“.19 Jedním slovem tak lze 
laicky označit i za reputaci, či pověst daného subjektu. 

Nehledě na teoretické rámcování je PR jednoznačně relevantní praktikou 
komunikačních profesionálů. Odborníci na poli PR i v marketingu se shodují na 
prospěchu užívání PR pro marketingové účely, díky přispívání k dosažení 
dlouhodobých komunikačních cílů, a zároveň uznávají další přesah samotného PR 
mimo pole čistě výměnných a transakčních funkcí.20 Provázanost dále stvrdilo i 
užívání teoretického modelu integrované marketingové komunikace.21 Stejně jako 
marketing je v současné společnosti právě péče o vztahy s veřejností esenciální pro 
zisk souhlasu a přijmutí společností, namísto přesvědčování a manipulace.22 
Klíčovou vlastností se tak stává schopnost oboru utvářet prostředí a kanály pro 
oboustrannou komunikaci.23 Pomocí praktik public relations lze podporovat značky, 

                                                 
14 EGAN, John. Marketing Communications. 2. vyd. Caalifornia: Sage, 2015. ISBN 

9781446259030. s. 15 
15 Srov.: HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. 1. vyd. Praha: Grada, 2015. ISBN 9788024750224. 

s. 92-93 
16 Tamtéž 
17 Srov.: Tamtéž, s. 90 
18 Pozn.: Chartered institute of Public Relations 
19 Srov.: Tamtéž, s. 97 
20 Srov.: KITCHEN, Philip J. a Patrick de PELSMACKER. Integrated Marketing 

Communications: A Primer. 1. vyd. Hove: Psychology Press, 2004. ISBN 9780415314213. s. 82-83 
21 Srov.: Tamtéž 
22 Srov.: SVOBODA, Václav. Public relations moderně a účinně. 2. vyd. Praha: Grada, 2009. 

ISBN 9788024728667. s. 14 
23 Srov.: Tamtéž 
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dílčí produkty, publicitu, fundraising a další, stejně tak jako napomáhá a umožňuje 
řídit krizovou komunikaci, vztahy s médii či sponzoring a další.24 

Právě publicita a schopnost adresovat mediální témata je velmi důležitou 
složkou veřejného mínění o konkrétním subjektu, jelikož jeho reputace a image 
sestává také z obsahu médií a postojů názorových vůdců, nyní často nazývaných 
influencery. Brauer podotýká, že mínění veřejnosti „rovněž vzniká z politické 
komunikace elit, zprostředkovaně z médií a z hovoru lidí o veřejných 
záležitostech.“25 Je tak v zájmu společností a byznysů pracovat na vztazích zejména 
s klíčovými zájmovými publiky, pro jejich působení zásadními institucemi nebo 
stakeholdery26, a právě k takto orientované komunikaci je PR primárně využíváno.27 
Strategicky volenou komunikací má PR za cíl utvořit kontrolovanou představu u 
druhých stran, nazývanou image. Pomocí užívané tonality komunikace, stanovisek či 
vybraných témat nabízí zjednodušený soubor kvalit a pocitů, který si v ideálním 
případě tyto strany přejímají za vlastní a subjekt si dle konkrétních kvalit 
personifikují a hodnotí či vnímají.28 I proto bývá PR jako takové mnohdy těžko 
rozpoznatelné. Zřídkakdy vyzývá ke kýžené akci, jako například tradiční reklama, 
ale dlouhodobě buduje image a personu subjektu, s kterou se může zákazník 
ztotožnit nebo s ní sympatizovat.29 Pomocí takto získané důvěry může společnost 
následně působit na postoje a názory cílových skupin a napomoci tak dosažení svých 
cílů, což z oboru public relations činí nejefektivnější metodu posilování 
důvěryhodnosti v marketingu.30 K takovému působení je v praxi často využíváno 
třetích stran, konkrétně například zmiňovaných názorových vůdců, anebo médií.31 

Ztíženému rozeznávání PR aktivit je mnohdy i napomáháno. Jednou 
z hlavních funkcí profesionální praxe je navazování vztahů a vzájemné spolupráce 
s médii. V rámci media relations32 jsou média PR oddělením subjektu či subjektem 
najatou agenturou informovány a jsou jim poskytovány doplňující informace. 
Hlavním účelem je z pohledu dané společnosti však zisk mediálního prostoru, 

                                                 
24 Srov.: KITCHEN, Philip J. a Patrick de PELSMACKER. Integrated Marketing 

Communications: A Primer. 1. vyd. Hove: Psychology Press, 2004. ISBN 9780415314213. s. 82-83 
25 SVOBODA, Václav. Public relations moderně a účinně. 2. vyd. Praha: Grada, 2009. ISBN 

9788024728667. s. 15 
26 Pozn.: zainteresovaná strana 
27 Srov.: KITCHEN, Philip J. a Patrick de PELSMACKER. Integrated Marketing 

Communications: A Primer. 1. vyd. Hove: Psychology Press, 2004. ISBN 9780415314213. s. 80 
28 Srov.: VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Image a firemní identita. Praha: Grada, 2009. ISBN 

9788024727905. s. 94 
29 Srov.: HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. 1. vyd. Praha: Grada, 2015. ISBN 9788024750224. 

s. 103 
30 Srov.: JURÁŠKOVÁ, Olga a Pavel HORŇÁK. Velký slovník marketingových komunikací. 1. 

vyd. Praha: Grada, 2012. ISBN 9788024743547. s. 69 
31 Srov.: Tamtéž 
32 Pozn.: vztahy s médii 
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kterým utváří svůj obraz neboli image.33 PR obsah v médiích následně bývá 
upravován a stylizován dle profilu konkrétního média.34 Na rozdíl od placeného čistě 
komerčního obsahu může být však redakcí média upravován a doplňován.35 Tisková 
reklama, označovaná jako advertoriál, redakčním změnám přímo nepodléhá a je 
proto náležitě označována. Je ale vkládána k redakčnímu textu čímž může zvyšovat 
relevanci sdělení a dle povahy média také umožňuje velmi dobré cílení. Podle 
Karlíčka lze konkrétně různými tituly časopisů oslovovat homogenní segmenty 
potencionálních zákazníků a oproti novinám tak efektivněji využívat k posílení 
image.36 Tyto komerční placené texty jsou relativně novým hybridním žánrem, který 
má přímo za cíl napodobovat tradiční redakční obsah. 
 
1.1.3. Tvorba image a užití content marketingu 

V současné době nabízí trh konzumentovi téměř vždy možnost volby mezi vícero 
subjekty nabízející stejný produkt anebo službu. V takovém případě dle odborníků 
rozhoduje právě image, která má za úkol navázat s potencionálním zákazníkem 
vztah.37 Dle Herbsta patří mezi klíčové komponenty budování image síla asociací se 
společností spojená a také emoce, které vyvolává.38 Image se stává součástí produktu 
a má za cíl ho druhé straně personifikovat a přiblížit. Tyto připisované emocionální 
kvality, představy, či názory společnosti, se tak dostávají na pomyslnou stejnou 
rovinu jako například technické parametry daného produktu.39 Americká 
marketingová společnost dále označuje image za „zákazníkovo vnímání výrobku, 
instituce, značky, obchodu nebo osoby, které může, ale nemusí korespondovat 
s realitou“.40 

 Praxe PR tak hledá nejrůznější způsoby a nástroje, kterými může o personu 
své společnosti pečovat, což je pravým důvodem vytváření obsahu publikovaného 
nejen skrze veřejná média. Dle Baera „náležitě vytvořený obsah postaví společnost 
nejen do pozice prodejce věcí, ale stane se z ní také spolehlivý zdroj informací, což 
jeho výhody násobí“.41 Marketéři se tak dnes často stávají editory, aby zvýšili své 

                                                 
33 Srov.: JURÁŠKOVÁ, Olga a Pavel HORŇÁK. Velký slovník marketingových komunikací. 1. 

vyd. Praha: Grada, 2012. ISBN 9788024743547. s. 69 
34 Srov.: HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. 1. vyd. Praha: Grada, 2015. ISBN 9788024750224. 

s. 137 
35 Srov.: Tamtéž 
36 KARLÍČEK, Miroslav a kol. Marketingová komunikace: Jak komunikovat na našem trhu. 2. 

vyd. Praha: Grada, 2016. ISBN: 9788024757698.   s. 55 
37 Srov.: VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Image a firemní identita. Praha: Grada, 2009. ISBN 

9788024727905. s. 98 
38 Tamtéž, s. 94 
39 Srov.: Tamtéž, s. 98 
40 Tamtéž, s. 94 
41 HANDLEY, Ann a C. C. CHAPMAN. Jak vytvořit blogy, podcasty, videa, e-knihy, webináře, a 

mnoho dalšího. Praha: Anag, 2014. ISBN 9788072639076. s. 19 
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šance na úspěch. Pulizzi tvrdí, že již nelze spoléhat jen na média, která společnostem 
zprostředkovaně dopomáhají dosáhnout na jejich zákazníky, ale že musí tyto 
společnosti vyvinout aktivitu sami.42 V současnosti navíc nejsou omezeny pouze na 
tisková média, jelikož díky internetu může být médiem každý. Nejen že tak nemusí 
utrácet za reklamy či advertoriály a prostor si udělují sami, ale nabízí obsah tam, kde 
ho potencionální zákazníci vyhledávají. Webové blogy jsou podle Baera 
nejdůležitějším shromaždištěm obsahu.43 Zde lze uceleně poskytovat informace 
ohledně produktů a nabídky, zatímco zároveň podporovat kvality a vytvářet emoce 
podtrhující marketingové cíle společnosti.44 Esenciální je však správně definovat, 
jaké informace jsou pro cílovou skupinu nejvíce důležité, a ve stejnou chvíli je 
podávat takovým způsobem, jakým ho představitelé této skupiny chtějí přijímat.45 
Chapman udává, že obsah by měl v ideálním případě něco dávat nebo řešit, ne však 
prodávat, čímž je schopen posléze přidávat na významu.46 Má být platformou právě 
pro tvorbu image, přičemž ideálně zároveň ustanoví vlastní médium jako nestranný a 
hodnotný zdroj informací.47 

 Člověk konzumací témat, která ho zajímají, získává vlastní identitu a do jisté 
míry tak definuje svůj vztah ke společnosti. Těmito tématy či symboly je za účelem 
navázaní zájmu mnohdy manipulováno a společnosti se mohou snažit zrcadlit 
identitu cílové skupiny v personě své značky.48 Výsledkem je snaha společností, 
pasovat se do pozice preferovaného poskytovatele efektivního řešení problému 
potencionálních zákazníků, s jejíž zásadami a hodnotami se ztotožňují, a v rámci 
kterých plní svou činnost.49 Toto působení a kvality lze řadit a měřit v rámci 
takzvaných 3P reprezentujících tři klasifikační slova pocházející z anglického jazyka, 
která představují sféru čistě ekonomickou (profit), sociální (people) a oblast 
životního prostředí (planet).50 Jedním, ze stále častěji skloňovaných slov současné 

                                                 
42 PULIZZI, Joe a Newt BARRETT. Get Content Get Customers: Turn Prospects into Buyers with 

Content Marketing. New York: McGraw-Hill Education, 2009. ISBN 9780071625746. s. 10 
43 Srov.: HANDLEY, Ann a C. C. CHAPMAN. Jak vytvořit blogy, podcasty, videa, e-knihy, 

webináře, a mnoho dalšího. Praha: Anag, 2014. ISBN 9788072639076. s. 19 
44 Srov.: PULIZZI, Joe a Newt BARRETT. Get Content Get Customers: Turn Prospects into 

Buyers with Content Marketing. New York: McGraw-Hill Education, 2009. ISBN 9780071625746. s. 
87-88 

45 Srov.: Tamtéž, 31-32 
46 Srov.: HANDLEY, Ann a C. C. CHAPMAN. Jak vytvořit blogy, podcasty, videa, e-knihy, 

webináře, a mnoho dalšího. Praha: Anag, 2014. ISBN 9788072639076. s. 65 
47 Srov.: Tamtéž 
48 Srov.: VAREY, Richard J. Marketing Communication: Principles and Practice. London: 

Routledge, 2002. ISBN 9780415230407. s. 4 
49 Srov.: Tamtéž, s. 5 
50 Srov.: VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Image a firemní identita. Praha: Grada, 2009. ISBN 

9788024727905. s. 106 
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doby, se stává například CSR51 neboli sociální odpovědnost společností. Za účelem 
posílení odpovědné image je nezbytné, aby subjekt své aktivity na poli odpovědnosti 
či udržitelnosti také komunikoval k veřejnosti.52 Jen tak si následně může vytvořit na 
trhu pozici společnosti, která klade důraz na ekologii, anebo například volbou jiných 
patřičných komunikovaných témat pozici technologického inovátora, a navazovat tak 
vztah se segmenty, s kterými daná témata rezonují nejvíce. 

Tvorba relevantního obsahu umožňuje zákazníkům trávit čas se značkou a 
pochopit její personu, stejně jako ji zároveň utvářet a vyprávět její příběh. Díky 
kvalitnímu obsahu se může v ideálním scénáři zákazník dokonce těšit a sám 
vyhledávat další katalog či komerční nabídku společnosti.53 
 

1.2. PR funkce periodik 
1.2.1 Inzerce v médiích a její vliv na obsah 

Prvotní úkol médií, který měl primárně sloužit společnosti a nezávisle ji 
informovat, čímž plnil určitou veřejnou funkci, byl již na přelomu 19. a 20. století 
značně upozaděn restrukturalizací značné části mediálního trhu do soukromého 
vlastnictví, a tedy směrem ke komercializaci.54 Vývoj v těchto letech, který měl 
značný dopad na stav mediálního trhu dnes, tak již podléhal stále zvyšujícímu se 
významu inzerce na životnost tohoto byznysu.55 Privátně vlastněná média už nemají 
za úkol prospívat společnosti či státu, ale vlastníkům a akcionářům, a hlavním cílem 
se tak stává navýšení zisků. I proto manažerské struktury daných médií volí jimi 
medializovaná témata tak, aby zaujala buď co nejširší pozornost čtenářů, anebo 
konkrétní a lukrativní skupiny, a staly se tak pro dané inzerenty co možná 
nejvhodnější volbou k dosažení jejich vlastních strategických cílů.56,57 Podle Picarda 
jsou média na financování inzerenty existenciálně závislá a jsou tak nucena jim do 
určité míry obsah přizpůsobovat a zatraktivňovat.58 Večeřa uvádí, že v průběhu 20. 
století stoupla potřeba příjmů médií z inzerce natolik, „že upozaďovala nejenom 

                                                 
51 Pozn.: Corporate Social Responsibility – sociální odpovědnost firem 
52 Srov.: VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Image a firemní identita. Praha: Grada, 2009. ISBN 

9788024727905. s. 106 
53 Srov.: LIEB, Rebecca. Think Like a Publisher: How to Use Content to Market Online and in 

Social Media. London: Que Publishing, 2011. ISBN 9780789748379. s. 24 
54 Srov.: VEČEŘA, Pavel. Úvod do dějin tištěných médií. Praha: Grada, 2015. ISBN 

9788024741789. s. 168 
55 Srov.: Tamtéž 
56 Srov.: HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. 1. vyd. Praha: Grada, 2015. ISBN 9788024750224. 

s. 139 
57 Srov.: PICARD, Robert G. The economics and financing of media companies. 1. vyd. New 

York: Fordham University Press, 2002. ISBN 0823221741. s. 122 
58 Tamtéž 
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čtenářskou obec, ale také tvůrce mediálních produktů.“59 Dnes je mediální 
komunikace s reklamou natolik provázána, že ji přímo spoluutváří a podepisuje se 
tak na výsledném produktu. 

 Hejlová dělí dnešní obsah médií dle původce prvotního impulsu ke zveřejnění 
informace na čtyři základní typy:60 

• Redakční obsah – původní obsah redakce a její vlastní zprávy zveřejněné na 
vlastní popud 

• Přejatý obsah – zprávy z jiných médií či zpravodajských agentur, které 
redakce uzná sama za vhodné ke zveřejnění 

• PR obsah – iniciátorem informace je PR oddělení či agentura, která obsah 
vytváří tak, aby redakci zaujal a sama uznala za vhodné ke zveřejnění (není 
reklamou a nemusí být označena) 

• Komerční obsah – reklama, advertorial či například spotřebitelská soutěž, 
která vzniká na základě finanční transakce (jedná se o reklamu a musí tak být 
označena) 
 

Společnost dnes po žurnalistech také žádá stále rychlejší, pohotovější a objemnější 
sdílení novinek, informací a obecně obsahu, což způsobuje větší přejímání zpráv, 
mezi jejíchž nejčastější původce patří právě pracovníci v PR.61 Novináři jsou s PR 
aktivitami dále provázáni také kvůli media relations, z důvodu kterých mohou 
inzertní oddělení média naléhat na vlastní novináře, aby publikovali, anebo dokonce 
nepublikovali, určité zprávy, a tím vyhověli významným inzerentům, což Hejlová 
považuje za jeden z etických problémů, který může znevažovat kredibilitu médií.62 
Ta je přitom jedním z nejdůležitějších aspektů novinářské práce a ve své definici 
sdružuje koncepty profesionálního přístupu, objektivity, férovosti či 
důvěryhodnosti.63 
 
1.2.2. Nativní reklama 

Weber uvádí, že k funkční persvazivní komunikaci dochází zejména v případech, 
kdy se nejedná o očividné marketingové sdělení, což stvrzuje například i Evans svým 

                                                 
59 VEČEŘA, Pavel. Úvod do dějin tištěných médií. Praha: Grada, 2015. ISBN 9788024741789. s. 

169 
60 HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. 1. vyd. Praha: Grada, 2015. ISBN 9788024750224. s. 105 
61 Srov.: Tamtéž 
62 Tamtéž, 106 
63 Srov.: HOWE, Patrick a Brady TEUFEL. Native Advertising and Digital Natives: The Effects of 

Age and Advertisement Format on News Website Credibility Judgments: The official research journal 
of the International symposium on online journalism. 2014. Vol. 4, N 1., s. 79-80 
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tvrzením o snížené důvěře recipientů ke komerčnímu obsahu.64,65 Principem nativní 
reklamy je tak obsahem i vzezřením napodobovat tradiční redakční obsah za účelem 
zvýšení kredibility sdělení, díky čemuž se zvyšuje pravděpodobnost samotného 
konzumovaní informace, anebo i sdílení s ostatními.66,67 Howe a Teufel výsledky 
svého marketingově orientovaného průzkumu dále potvrzují nižší skepsi čtenářů vůči 
nativnímu obsahu oproti klasickým bannerovým reklamám, stejně jako snížené 
rozpoznání faktu, že jde o reklamu.68 Ve výsledku recipienti zobrazují a čtou nativní 
obsah až o 53 % častěji než tradiční reklamu.69 Jaký mají k nativní reklamě přístup 
PR profesionálové v praxi ilustruje citace Davida Ogilvy, zakladatele jedné 
z celosvětově nejznámějších PR agentur: „Není žádný důvod, aby reklama vypadala 
jako reklama. Pokud bude vypadat jako stránka editoriálu, přitáhne až o polovinu 
více čtenářů. Mohli bychom se domnívat, že veřejnost takový trik odsoudí, ale 
neexistují žádné důkazy, že by to tak opravdu bylo.“70,71 

 I advertorial musí být náležitě označen, jelikož spadá pod Zákon o regulaci 
reklamy72, který zakazuje skrývání a zatajování reklam. Tento zákon ale přesně 
nedefinuje  znění tohoto označení, a tak bývá nativní obsah drobným písmem často 
označován nejen jako „inzerce“, „marketingový projekt“, či „komerční příloha“, ale i 
výrazy pro širokou veřejnost hůře rozpoznatelnými jako „speciální příloha“, 
zmiňovaný „advertorial“, anebo jen „PR“, což může nadále potírat hranice mezi 
reklamou a editorstvím.73 Hejlová k tématu nativní reklamy také připomíná, že se 
může u recipienta po čase dostavit takzvaný sleeper effect (pozn. spáčův efekt), kdy 
si nevybaví sdělené informace v kontextu reklamního sdělení a tvrzení tak u něj opět 
nabývá na důvěryhodnosti.74 
 

                                                 
64 Srov.: EVANS, Dave. Social Media Marketing: An Hour a Day. 2. vyd. New Jersey: Sybex, 

2012. ISBN 9781118194492. s. 12-14 
65 WEBER, Larry. Marketing to the Social Web. 2. vyd. New Jersey: Wiley, 2009. ISBN 

9780470410974. s. 34 
66 Srov.: EINSTEIN, Mara. Black Ops Advertising: Native Ads, Content Marketing, and the Covert 

World of the Digital Sell. London: OR Books, 2016. ISBN 9781944869168. s. 76 
67 Srov.: HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. 1. vyd. Praha: Grada, 2015. ISBN 9788024750224. 

s. 138 
68 HOWE, Patrick a Brady TEUFEL. Native Advertising and Digital Natives: The Effects of Age 

and Advertisement Format on News Website Credibility Judgments: The official research journal of 
the International symposium on online journalism. 2014. Vol. 4, N 1., s. 85-86 

69 Srov.: EINSTEIN, Mara. Black Ops Advertising: Native Ads, Content Marketing, and the Covert 
World of the Digital Sell. London: OR Books, 2016. ISBN 9781944869168. s. 75-76 

70 Srov.: Tamtéž, s. 3 
71 Pozn.: citace přeložena z anglického jazyka 
72 Pozn.: Zákon o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. 
73 Srov.: HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. 1. vyd. Praha: Grada, 2015. ISBN 9788024750224. 

s. 138 
74 Tamtéž 
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1.2.3. Cílení a segmentace 
Jako segmentace je v marketingovém oboru označován proces identifikace 

konkrétních konzumentů a jejich skupin, podle pravděpodobnosti zájmu o daný 
produkt či službu, na základě jejich potřeb, zájmů a přístupů.75 Konkrétně pomocí 
magazínů, je za předpokladu správné volby daného média, které odpovídá 
mediálnímu chování cílové skupiny, možné velmi úspěšně oslovovat homogenní 
skupiny zákazníků.76,77 Specializované časopisy, sdružující čtenáře se zájmem o 
konkrétní oblasti jako například fotografování, motorismus, či technologie,  jsou pak 
pro inzerenty velmi lákavé.78 Navíc, jelikož jsou i reklamy v těchto magazínech 
relevantní pro zájmy a potřeby konzumentů, věnují jim více pozornosti, podotýká 
Clow a Baack.79 

 Publikum je tak médiím zároveň i prodejním artiklem, u kterého dále 
výzkumy zjišťují velikost, složení, návyky či postoje, a tím shromažďují data a 
podklady, které mohou nabízet svým inzerentům.80 Při výběru cílových skupin 
posléze marketingová oddělení často rozlišují aspekty:81 

• Demografické – pohlaví, věk, finanční příjem, vzdělání 
• Psychografické – zájmy, aktivity, názory, přístupy 
• Generační – společné preference věkové skupiny k danému subjektu 
• Geografické – společné preference skupiny žijící ve stejných oblastech 

důležitých pro daný subjekt 
• Geodemografické – kombinace demografie, psychografie a geografie – 

například prominentní sousedství nebo chudé předměstí 
• Benefiční – kombinace demografie a psychografie – zkoumá různé skupiny, 

kterým může svou nabídkou různě prospívat 
• Využití – dělí své zákazníky na věrné, pravidelné, až nárazové a každé ze 

skupin utváří nabídku specificky82 
 

                                                 
75 Srov.: CLOW, Kenneth, E a Donald BAACK, Integrated Advertising, Promotion, and 

Marketing Communications. 8. vyd. London: Pearson, 2017. ISBN: 9780134484136. s. 113 
76 Srov.: KARLÍČEK, Miroslav a kol. Marketingová komunikace: Jak komunikovat na našem trhu. 

2. vyd. Praha: Grada, 2016, s. 55 
77 Srov.: Tamtéž, s. 25 
78 Srov.: CLOW, Kenneth, E a Donald BAACK, Integrated Advertising, Promotion, and 

Marketing Communications. 8. vyd. London: Pearson, 2017. ISBN: 9780134484136. s. 113-114 
79 CLOW, Kenneth, E a Donald BAACK, Integrated Advertising, Promotion, and Marketing 

Communications. 8. vyd. London: Pearson, 2017. ISBN: 9780134484136. s. 113-122 
80 Srov.: Tamtéž 
81 Srov.: Tamtéž, s. 113-114 
82 Příklady převzaty z: CLOW, Kenneth, E., BAACK, Donald. Integrated Advertising, Promotion, 

and Marketing Communications. Vyd. 8. London: Pearson, 2017.ISBN: 9780134484136 s. 113-122 
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1.3. Firemní časopisy 
1.3.1. Historie a dělení firemních časopisů 

V první řadě je důležité rozlišit, jaké druhy firemních časopisů existují, 
v závislosti na skupině stakeholderů, pro kterou jsou určeny.83 Nejčastější dělení 
pracuje se třemi typy magazínů, kdy B2B84 je časopisem pro odborníky, partnery 
nebo i konkurenty, B2E85 časopisem pro zaměstnance a nástrojem komunikace 
dovnitř firmy a B2C86 časopisem orientovaným na potenciální či existující 
zákazníky.87 Časopisy, které jsou tématem této práce, jsou právě tyto zákaznicky 
orientované, jež jsou určitým hybridem mezi žurnalistikou a PR.88 

 První firemní magazín na našem území vznikl už v roce 1918 a jednalo se o 
zaměstnanecký časopis firmy Baťa s názvem Sdělení zřízencům firmy Baťa.89 
Jedním z prvních časopisů určeného pro zákazníky se u nás posléze stal časopis Náš 
Brouček, pojmenovaný podle obchodního domu Brouk + Babka, který již tehdy 
kopíroval rysy tehdejších módních magazínů určených pro veřejnost.90 Celosvětově 
byl jedním z prvotních časopisů tohoto typu magazín americké firmy John Deer, ve 
kterém nebyla obsažena ani nabídka produktů, ale obsah byl soustředěn spíše na tipy 
a rady, jak zlepšovat svůj zemědělský byznys.91 Tištěná forma roky užívaného 
komunikačního nástroje se udržela až do dnešního dne a stále lze sledovat řadu 
firem, které se k využívání tohoto nástroje uchylují. Tisk je nyní už ale jen jedním 
z nositelů obsahového marketingu a drtivá většina společností kombinuje jak fyzické 
výtisky časopisů, tak jejich online prezentaci na svých webových stránkách, 
samostatném webu daného média, či blozích.92 
 

                                                 
83 Srov.: STERNADORI, Miglena a Tim HOLMES. The Handbook of Magazine Studies: 

Customer Magazines as Hybrids of Journalism and PR. New Jersey: Wiley-Blackwell, 2020, 136-
143. ISBN 9781119151524. s. 136 

84 Pozn. business to business – označuje vztah obchodních subjektů 
85 Pozn. business to employee – označuje vztah společností a jejich zaměstnanců 
86 Pozn. business to customer – označuje vztah společností a jejich zákazníků 
87 Srov.: SVOBODA, Václav. Public relations moderně a účinně. 2. vyd. Praha: Grada, 2009. 

ISBN 9788024728667. s. 154 
88 Srov.: STERNADORI, Miglena a Tim HOLMES. The Handbook of Magazine Studies: 

Customer Magazines as Hybrids of Journalism and PR. New Jersey: Wiley-Blackwell, 2020, 136-
143. ISBN 9781119151524. s. 136 

89 Srov.: SVOBODA, Václav. Public relations moderně a účinně. 2. vyd. Praha: Grada, 2009. 
ISBN 9788024728667. s. 156 

90 Srov.: HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. 1. vyd. Praha: Grada, 2015. ISBN 9788024750224. 
s. 72 

91 Srov.: STERNADORI, Miglena a Tim HOLMES. The Handbook of Magazine Studies: 
Customer Magazines as Hybrids of Journalism and PR. New Jersey: Wiley-Blackwell, 2020, 136-
143. ISBN 9781119151524. s. 138 

92 Srov.: Tamtéž, s. 142 
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1.3.2. Marketingová funkce firemních časopisů pro zákazníky 
Customer magazine či consumer magazine, česky překládaný jako časopis pro 

zákazníky, není koncovým produktem, jež generuje zisk, ale nástrojem k navazování, 
udržování a posilování vztahů.93,94 Jedním ze zásadních důvodů k užívání firemních 
časopisů, je bezpochyby oproštění se od závislosti na novinářích. Firma se tak stává 
majitelem vlastního kanálu k šíření svého content marketingu. Publikací vlastního 
média získává společnost možnost vlastním narativem a volbou libovolných témat 
nabízet informativní i zábavný obsah, pomocí kterého legitimizuje své zájmy, 
vykresluje se v pozitivním světle anebo podporuje prodej svých produktů.95 Obsah 
časopisu podléhá kontrole pouze samotnou firmou.96  Další z řady výhod, které 
firemní časopisy přináší, je schopnost zamezit přechodu zákazníka ke konkurenci či 
shromažďování dat o čtenářích pro vlastní marketingové účely, podotýká Svoboda.97 
Upozorňuje také na to, že obsah publikovaný společností působící v daném oboru 
hodnotí zákazníci jako odborný, přičemž dle Sternadori a Holmese zároveň zákazníci 
často nerozeznávají rozdíl mezi firemním časopisem a žurnalismem, což kredibilitu 
tohoto typu obsahového marketingu dále navyšuje.98,99,100 

Mezi tématy magazínů se většinou neobjevují aktuální zprávy jako v tradiční 
žurnalistice. Nabízí však užitečný a hodnotný obsah, pomocí témat z daných či 
souvisejících oborů činnosti subjektu, které nemusí nutně spadat pod přímou činnost 
subjektu.101 Téměř výhradně jsou zde prezentovány pozitivní zprávy a témata na 
rozdíl od tradičních médií, stejně tak jako je zde často opomíjena politika, či 
celospolečenské problémy.102 K dalšímu zefektivnění komunikace dochází při přímé 
distribuci do bydliště zákazníků, nehledě na typ distribuce jsou však magazíny téměř 

                                                 
93 SVOBODA, Václav. Public relations moderně a účinně. Vyd. 2. Praha: Grada Publishing, 2009. 

240 s. ISBN 978-80-247-2866-7. s. 156 
94 Srov.: STERNADORI, Miglena a Tim HOLMES. The Handbook of Magazine Studies: 

Customer Magazines as Hybrids of Journalism and PR. New Jersey: Wiley-Blackwell, 2020, 136-
143. ISBN 9781119151524. s. 139 

95 Srov.: Tamtéž, s. 136 
96 Srov.: SVOBODA, Václav. Public relations moderně a účinně. 2. vyd. Praha: Grada, 2009. 

ISBN 9788024728667. s. 155 
97 Srov.: SVOBODA, Václav. Public relations moderně a účinně. 2. vyd. Praha: Grada, 2009. 

ISBN 9788024728667. s. 155 
98 Srov.: Tamtéž 
99 Srov.: STERNADORI, Miglena a Tim HOLMES. The Handbook of Magazine Studies: 

Customer Magazines as Hybrids of Journalism and PR. New Jersey: Wiley-Blackwell, 2020, 136-
143. ISBN 9781119151524. s. 136 

100 Srov. HOWE, Patrick a Brady TEUFEL. Native Advertising and Digital Natives: The Effects of 
Age and Advertisement Format on News Website Credibility Judgments: The official research journal 
of the International symposium on online journalism. 2014. Vol. 4, N 1., S. 85-86 

101 Srov.: STERNADORI, Miglena a Tim HOLMES. The Handbook of Magazine Studies: 
Customer Magazines as Hybrids of Journalism and PR. New Jersey: Wiley-Blackwell, 2020, 136-
143. ISBN 9781119151524. s. 137 

102 Srov.: Tamtéž s. 140 
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vždy zdarma.103,104 Vychází periodicky a jejich obsah je často zrcadlen na 
přidruženém webu média v podobě jednotlivých článků, či celých čísel vydání. 
Význam online obsahu, digitální komunikace obsahu a vlastního obsahu firem dnes 
stoupá, také právě kvůli přesunu konzumentů od tradičních mediatypů do 
internetového prostředí, podotýká Hejlová.105 

 Ačkoliv mají firemní magazíny, ať už tištěné, či v online prostředí, za 
ultimátní cíl zvýšení prodejů firmy, málokdy mluví přímo o produktu nebo nabízené 
službě.106 Namísto toho mluví okolo těchto produktů, vypráví příběhy a sdílí zážitky 
s produktem či s jeho užíváním spojené. Zabývají se a volí taková témata, s kterými 
chce být firma strategicky spojována, anebo například pomocí kterých upozorňují na 
odpovědnost firmy mimo pole svého podnikání, čímž opět dopomáhají budovat její 
image. Plán tvorby obsahu, a tedy výběr dílčích témat, vychází z dlouhodobé 
obsahové strategie a jejích cílů, čemuž podléhá také distribuce, či následná správa 
obsahu.107 Sálová a kolektiv vytyčuje jako nejčastější cíle strategie: 108 

• Zvýšení prodejů 
• Více konverzí (v e-shopu) 
• Sbírání kontaktů na zákazníky 
• Podpora marketingových kampaní 
• Budování povědomí o značce 
• Budování důvěry ke značce 
• Komunikace tématu nebo problému, který produkt či služba řeší 
• Profilování se jako expert 
• Zapojení uživatelů a budování komunity 
• Péče o stávající zákazníky 

 
Image je v teorii provázána s čtyřmi základními prvky firemní identity, 

kterými jsou firemní design, komunikace, kultura a produkt či služba dané firmy.109 

                                                 
103 Srov.: SVOBODA, Václav. Public relations moderně a účinně. 2. vyd. Praha: Grada, 2009. 

ISBN 9788024728667. s. 155 
104 Srov.: STERNADORI, Miglena a Tim HOLMES. The Handbook of Magazine Studies: 

Customer Magazines as Hybrids of Journalism and PR. New Jersey: Wiley-Blackwell, 2020, 136-
143. ISBN 9781119151524. s. 137 

105 HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. 1. vyd. Praha: Grada, 2015. ISBN 9788024750224. s. 139 
106 Srov.: STERNADORI, Miglena a Tim HOLMES. The Handbook of Magazine Studies: 

Customer Magazines as Hybrids of Journalism and PR. New Jersey: Wiley-Blackwell, 2020, 136-
143. ISBN 9781119151524. s. 136 

107 Srov.: SÁLOVÁ, Anna a kol. Copywriting: Pište texty, které prodávají. Brno: Computer Press, 
2015. ISBN 9788025145890. s. 64 

108 Tamtéž 
109 Srov.: VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Image a firemní identita. Praha: Grada, 2009. 

ISBN 9788024727905. s. 40 
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Časopis jako jeden z nástrojů firemní kultury však může být významným nositelem i 
ostatních prvků a velmi dobře tak sloužit vizím, z kterých firemní identita sestává a 
PR pracovníky je dlouhodobě budována. Korporátní identita dle Vysekalové pomáhá 
utvářet obsahové i formální východisko pro další utváření image, která je provázena 
opět dílčími cíli firemní strategie a kultury.110 Konkrétně v případě firemních 
publikací tak výběr témat a obsahu vychází právě z definované identity korporace. 
Vysekalová zároveň uvádí, že firemní komunikace je jedním ze základních zdrojů 
firemní kultury.111 Pomocí osvojených a kvalitně komunikovaných hodnot, etických 
norem, či tradic, kultura ve výsledku napomáhá samotné konkurenceschopnosti dané 
společnosti, jelikož pozitivně prospívá produktivitě, motivaci, sdílení daných hodnot 
firmy nebo pocitu integrity zaměstnanců.112 Nenadál funkce podnikové kultury dělí 
na vnější, jak se firma prezentuje veřejnosti, a jak chce být veřejností vnímána, a na 
vnitřní, tedy jak firmu vnímají zaměstnanci.113  Tudíž firemní časopisy, nehledě na 
interní či externí orientaci, pokud správně zrcadlí a podléhají konkrétním prvkům 
firemní identity a dalším komunikačním nástrojům, s kterými se vzájemně prolínají, 
napomáhají budování a komunikování strategicky vytyčených aspektů image 
společnosti do všech směrů. 
 

                                                 
110 Srov.: VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Image a firemní identita. Praha: Grada, 2009. 

ISBN 9788024727905. s. 40 
111 Tamtéž, s. 63 
112 Srov.: Tamtéž, s. 69 
113 NENADÁL, Jaroslav. Moderní management jakosti: principy, postupy, metody. Praha: 

Management Press, 2008. ISBN 9788072611867. s. 56 
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2. Praktická část 
V praktické části práce jsou vyobrazeny posloupné vývoje a stručné analýzy 
konkrétních časopisů, které jsou tématem práce, za účelem lepšího pochopení 
vzezření těchto médií v praxi. Odůvodněna je zde také vybraná metodologie, díky 
které je možné rozebrat a kvantifikovat zástup různých témat, v časopisech 
probíraných, a tudíž pojmenovat trendy této marketingově-žurnalistické disciplíny. 
 

2.1. Časopis ČiliChili 
2.1.1. Historie časopisu 
S tiskem zákaznických časopisů Čilichili začala v roce 2004 původně firma Oskar 
Mobil, kterou o rok později odkoupil za více než 70 miliard korun britský mobilní 
operátor Vodafone Group.114,115 Společnost Vodafone s vydáváním zavedeného 
magazínu nadále pokračovala a nabízela čtenářům jeho prostřednictvím jak 
lifestylový obsah, tak přehled svých produktů a služeb. Redakční práci časopisu 
ponechala na již dříve najaté agentuře Boomerang Publishing.116 
 Do on-line prostředí byl časopis Čilichili rozšířen v roce 2008, kdy operátor 
zřídil médiu vlastní stejnojmennou stránku www.cilichili.cz, kde byl zrcadlen 
lifestylový obsah z tištěné verze, ale i videa, nejrůznější satirické grafiky či 
interaktivní aplikace.117 Spuštění webu bylo doprovázeno speciálním typem 
eventu118, nazývaným flashmob, kdy se na pražském Václavském náměstí střetly 
desítky vzájemně neznámých účastníků, kteří se zorganizovali pomocí internetu a 
word-of-mouth119, spolu s maskotem magazínu, aby se zúčastnili rozcvičky pro 
zlepšení nálady a posléze se zase rozešli.120,121 V roce 2012 byla speciálně pro 

                                                 
114 Srov.: Vodafone spouští online verzi časopisu ČILICHILI. Vodafone.cz [online]. Praha: 

Vodafone Czech Republic, 2008 [cit. 2021-7-24]. Dostupné z: https://www.vodafone.cz/o-
vodafonu/o-spolecnosti/pro-media/tiskove-zpravy/detail/vodafone-spousti-online-verzi-casopisu-
cilichili/ 

115 Srov.: Vodafone koupí českého mobilního operátora Oskar. Bbc.co.uk [online]. Praha: BBC, 
2005 [cit. 2021-7-24]. Dostupné z: 
http://www.bbc.co.uk/czech/domesticnews/story/2005/03/050316_cz_oskar_vodafone_0700.shtml 

116 Srov.: Vodafone spouští online verzi časopisu ČILICHILI. Vodafone.cz [online]. Praha: 
Vodafone Czech Republic, 2008 [cit. 2021-7-24]. Dostupné z: https://www.vodafone.cz/o-
vodafonu/o-spolecnosti/pro-media/tiskove-zpravy/detail/vodafone-spousti-online-verzi-casopisu-
cilichili/ 

117 Srov.: Tamtéž 
118 Pozn.: událost 
119 Pozn.: ústní komunikace 
120 Srov.: Tamtéž 
121 Srov.: Mediální slovník: Flash mob. Mediaguru.cz [online]. Praha: PHD, 2021 [cit. 2021-7-24]. 

Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/slovnik-a-mediatypy/slovnik/klicova-slova/flash-mob/ 
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zobrazování a čtení časopisu vyvinuta také samostatná mobilní aplikace, jež mohla 
být stažena a nainstalována do všech druhů mobilních zařízení typu smartphone.122 
Počátkem roku 2016 opustil šéfredaktorskou pozici magazínu Michal Schindler a o 
tři roky později informoval při předávání cen za nejlepší firemní časopis soutěže 
Zlatý středník spolumajitel agentury zodpovědné za vydávání časopisu, že jej po 15 
letech ruší.123,124 Moreno, která byla ze strany Vodafone za tento projekt 
zodpovědná, následně médiím oznámila, že sociální sítě magazínu budou fungovat i 
nadále a značku Čilichili podřídí nové komunikační strategii a promění ji 
v komunikační platformu.125,126 Po ukončení provozu Čilichili jako zákaznického 
firemního časopisu již nelze na webu navštívit ani původní doménu, místo toho je 
čtenář přesměrován na stránky operátora, kde může získat přístup pouze do archivu 
starších tištěných čísel. 
 
2.1.2. Témata časopisu 
Ačkoliv řada firemních časopisů ve svém obsahu kombinuje tradiční žurnalistiku a 
reklamu v podobě nativního obsahu, editoři magazínu Čilichili editoriální a komerční 
část v magazínu záměrně oddělovali. Toto rozhodnutí vedení operátora odůvodnilo 
právě férovým přístupem ke svým čtenářům, aby se tak vyvarovalo možného dojmu 
recipientů z určitého skrývání a kamufláže reklamy.127 Počátkem roku 2018 však 
občas propojili vhodné téma s vlastní aktivitou ještě v první nekomerční části 
tiskoviny. Jednalo se například o problematiku kyberbezpečnosti na internetu a jejich 
rodinné služby pro kontrolu a ochranu dětí při pohybu na síti. 
 Výběrem témat v první nekomerční části obsahu si dával magazín zprvu za 
cíl dráždit, bavit a komentovat showbyznys, trendy aktuální doby či absurditu kterou 
přináší. Raná čísla často obsahovala původní komiksové příběhy, tipy na promítání 
filmů či jiné kulturní události, stejně jako tradiční lifestylová témata nebo rozhovory 

                                                 
122Srov.: JAVŮREK, Michal. Aplikace Čilichili je v nové verzi dostupná pro všechny tři 

platformy. Smartmania.cz [online]. Praha: SMARTmania, 2012 [cit. 2021-7-24]. Dostupné z: 
https://smartmania.cz/aplikace-cilichili-je-v-nove-verzi-dostupna-pro-vsechny-tri-platformy-2930/ 

123Srov.: NOVOTNÝ, Petr. Šéfredaktor Čilichili přešel do Creative Docku. E15.cz [online]. Praha: 
CZECH NEWS CENTER, 2016 [cit. 2021-7-24]. Dostupné z: 
https://www.e15.cz/byznys/ostatni/sefredaktor-cilichili-presel-do-creative-docku-1272681 

124 Srov.: AUST, Ondřej. Časopis Čilichili od Vodafonu končí, vycházel 15 
let. Mediar.cz [online]. Praha: News Media, 2019 [cit. 2021-7-24]. Dostupné z: 
https://www.mediar.cz/cilichili-od-vodafonu-konci-casopis-vychazel-15-let/ 

125 Srov.: Tamtéž 
126 Srov.: Vodafone změní strategii svého časopisu Čilichili. Mediaguru.cz [online]. Praha: PHD, 

2019 [cit. 2021-7-24]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2019/04/vodafone-zmeni-
strategii-sveho-casopisu-cilichili/ 

127 Srov.: Vodafone: Čilichili: Jak vytvořit nejlepší firemní časopis, blog a profil na sociálních 
sítích v Česku? Boomerang.co.com [online]. Praha: Boomerang Communication, 2017 [cit. 2021-7-
24]. Dostupné z: https://www.boomerang.co.com/projekty/vodafone-cilichili/ 
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s celebritami. Mezi témata se dostávaly také články o nových technologiích, či tipy 
na nejrůznější užitečné webové nástroje a návody, jak s nimi pracovat. Pomocí 
rozhovorů s významnými nebo zajímavými osobnostmi byly čtenářům nabízeny i 
témata z prostředí ekologie, či například sociálního aktivismu. Tato témata, ale i řada 
jiných byla také obsažena v pravidelné rubrice medailonků uměleckých fotografů a 
jejich specializovaných sérií. 
 

 
Zdroj: ČiliChili, duben 2019 – Potřebujeme nasázet šest miliard stromů 

 
 Druhá, komerční část, která původně nesla název Oskar volá, obsahovala 
nabídky tarifních balíčků operátora, produktovou nabídku mobilních zařízení 
srovnaných dle parametrů, ale i články o úspěších společnosti, jakými bylo 
kupříkladu rozšíření pokrytí telefonní sítí. Po akvizici Oskar Mobil společností 
Vodafone byla komerční rubrika přejmenovávána na Volá Vodafone, Vodafone, 
anebo různé adaptace jako například Tady je Vodafonovo, čímž společnost pro 
čtenáře nadále rozlišovala typy obsahu. S postupem času zde byly zařazovány 
nejrůznější návody na zřízení přenosného internetu, nabídky pro studenty ale i celé 
firmy, anebo aktivity zaměstnanců firmy. 
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Zdroj: ČiliChili, duben 2005 – Volá Oskar 
 

 
2.1.3. Časopis v on-line prostředí 
Po spuštění webu mohli čtenáři konzumovat vybrané články z tištěné verze 
magazínu, ale obsah zde byl navíc obohacen také o multimediální složky, blogy 
konkrétních autorů a interaktivní aplikace.128 Novinkou byla také možnost podílet se 
na obsahu digitální verze média, jelikož web mohl být jednotlivými uživateli 
personalizován a vlastní obsah šlo dále sdílet s ostatními.129 I za on-line variantu byla 
zodpovědná agentura Boomerang Publishing, přičemž o technickou stránku pečovala 
Boomerang Digital.130 

                                                 
128 Srov.: Vodafone spouští online verzi časopisu ČILICHILI. Vodafone.cz [online]. Praha: 

Vodafone Czech Republic, 2008 [cit. 2021-7-24]. Dostupné z: https://www.vodafone.cz/o-
vodafonu/o-spolecnosti/pro-media/tiskove-zpravy/detail/vodafone-spousti-online-verzi-casopisu-
cilichili/ 

129 Srov.: Tamtéž 
130 Srov.: Tamtéž 
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 Přesun do on-line zapříčinily také ambice společnosti rozšiřovat vlastní 
inzertní portfolio, v tomto konkrétním případě cílené zejména na mladé.131 Než došlo 
k úplnému zrušení webu, Čilichili.cz si mezi mladými lidmi vybudoval dobré jméno 
a oblibu. 
 
2.1.4. Analýza a specifika časopisu 
Až na ojedinělé výjimky, mnohdy zapříčiněné vydáním dvojčísla, byl magazín 
publikován po celou dobu existence jako měsíčník. Distribuován byl rozesílkou 
předplatitelům, anebo na značkových prodejnách Vodafone, kde byl k vyzvednutí 
zcela zdarma.132 Předplatitelé si čísla objednávali s měsíčním předstihem pomoci 
speciální SMS zprávy v hodnotě 20 Kč, která se skládala pouze z ceny balného a 
poštovného.133 Později bylo předplatitelům umožněno uhradit náklady na 
objednávku na celý rok dopředu, což provázelo také mírné zvýšení ceny za 
doručení.134 Samotný časopis však až do jeho ukončení zůstal zcela zdarma. 
 Počínaje rokem 2006 dle údajů průzkumu Media projekt tištěná verze 
časopisu s nákladem 130 000 výtisků měsíčně dosahovala průměrné měsíční čtenosti 
přes více než 210 000.135 Web média pak měsíčně navštívilo až k půl milionu 
unikátních čtenářů.136 Nejen tato čísla napovídají o postavení časopisu jako 
nejúspěšnějšího a zároveň nejznámějšího firemního magazínu na našem území. Za 
svou existenci titul získal 21 medailí v soutěži Zlatý středník137, Fénix138 a Unie 
vydavatelů139 a dvakrát se objevil ve výběru evropských cen CMA.140,141 Čistě díky 
magazínu Čilichili byla značka Vodafone mezi více než polovinou čtenářů vnímána 

                                                 
131 Srov.: Vodafone spouští online verzi časopisu ČILICHILI. Vodafone.cz [online]. Praha: 

Vodafone Czech Republic, 2008 [cit. 2021-7-24]. Dostupné z: https://www.vodafone.cz/o-
vodafonu/o-spolecnosti/pro-media/tiskove-zpravy/detail/vodafone-spousti-online-verzi-casopisu-
cilichili/ 

132 Srov.: REŽNAR, Michal. Vodafone mění předplatné ČiliChili, nyní lze objednat i 
trvale. Mobilmania.zive.cz [online]. Praha: CZECH NEWS CENTER, 2008 [cit. 2021-7-24]. 
Dostupné z: https://mobilmania.zive.cz/bleskovky/vodafone-meni-predplatne-cilichili-nyni-lze-
objednat-i-trvale/sc-4-a-1118409/default.aspx 

133 Srov. Tamtéž 
134 Srov.: Tamtéž 
135 Srov.: Vodafone spouští online verzi časopisu ČILICHILI. Vodafone.cz [online]. Praha: 

Vodafone Czech Republic, 2008 [cit. 2021-7-24]. Dostupné z: https://www.vodafone.cz/o-
vodafonu/o-spolecnosti/pro-media/tiskove-zpravy/detail/vodafone-spousti-online-verzi-casopisu-
cilichili/ 

136 Srov.: Vodafone: Čilichili: Jak vytvořit nejlepší firemní časopis, blog a profil na sociálních 
sítích v Česku? Boomerang.co.com [online]. Praha: Boomerang Communication, 2017 [cit. 2021-7-
24]. Dostupné z: https://www.boomerang.co.com/projekty/vodafone-cilichili/ 

137 Pozn.: ocenění za firemní publikace udělované PR Klubem 
138 Pozn.: ocenění za obsahový marketing 
139 Pozn.: ocenění profesní unií vydavatelů 
140 Pozn.: Content Marketing Awards – ocenění za obsahový marketing 
141 Srov.: Tamtéž 
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jako mladší a lidštější a mezi 80 % čtenáři jako odlišná od konkurence, čímž nadále 
stvrzuje schopnost obsahu budovat image a veřejné přesvědčení dle cílů 
komunikační strategie.142 Podle průzkumů věnovalo 98 % čtenářů publikace 
pozornost i komerční části časopisu, anebo pro některé z nich byl časopis důvodem 
navštívit v budoucnu prodejnu Vodafone.143 

Čtenáři sledují dodnes značku Čilichili hojně i na sociálních sítích. Na 
Facebooku má přes 355 000 fanoušků a týdenní dosah příspěvků převyšující 
2 000 000 profilů.144 Základna Instagramových fanoušků čítá přes 110 000 uživatelů 
a na YouTube necelé 3 000 odběratelů. Potom, co se časopis přestal vydávat a web 
byl zrušen, Facebookový i Instagramový účet nadále pokračuje se sdílením 
takzvaných #ČiliHlášek, označeným příhodným hashtagem, podle kterého lze 
všechny příspěvky snadno vyhledat, ve formě jednoduchých grafik různých barev 
obsahujících krátké, zábavné či vtipné glosy lifestylového typu. Ty u uživatelů sítí 
nadále vzbouzí reakce, načež s nimi dále interagují nebo je na síti dále sdílí. 
 

2.2. Časopis Charger 
2.2.1. Historie časopisu 
Společnost T-Mobile má s firemními časopisy jako komunikačním nástrojem letité 
zkušenosti a sázela na něj i dříve. Již necelou dekádu před výtiskem prvního čísla 
časopisu Charger, spravovala několik dalších titulů mířených dovnitř i vně firmy. 
V roce 2007, kdy T-Mobile vydával už dva různé tituly, zvané Impuls, mířený na 
běžnou klientelu, a Proffesional, určený pro klientelu firemní, přidala firma do svého 
portfolia také herní magazín Frag.145,146 Časopis, zaměřený podobně jako 
konkurenční Čilichili spíše na mladší publikum, připomínal tradiční zájmové 
médium nejen tím, že si za něj čtenáři museli platit a byl běžně dostupný v trafikách, 
ale jako obdobné magazíny poskytoval recenze videoher, informace o novinkách na 

                                                 
142 Srov.: Vodafone: Čilichili: Jak vytvořit nejlepší firemní časopis, blog a profil na sociálních 

sítích v Česku? Boomerang.co.com [online]. Praha: Boomerang Communication, 2017 [cit. 2021-7-
24]. Dostupné z: https://www.boomerang.co.com/projekty/vodafone-cilichili/ 

143 Srov.: Tamtéž 
144 Srov.: Tamtéž 
145 Srov.: T-MOBILE PŘINÁŠÍ VLASTNÍ TIŠTĚNÝ HERNÍ MAGAZÍN FRAG. T-

press.cz [online]. Praha: T-Mobile Czech Republic, 2007 [cit. 2021-7-24]. Dostupné z: http://www.t-
press.cz/cs/tiskove-materialy/tiskove-zpravy-t-mobile/t-mobile-prinasi-vlastni-tisteny-herni-magazin-
frag.html 

146 Srov.: REŽNAR, Michal. T-Mobile: zákaznické časopisy zdarma pro 
všechny. Mobilmania.zive.cz [online]. Praha: CZECH NEWS CENTER, 2007 [cit. 2021-7-24]. 
Dostupné z: https://mobilmania.zive.cz/bleskovky/t-mobile-zakaznicke-casopisy-zdarma-pro-
vsechny/sc-4-a-1115892/default.aspx 
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poli mobilní zábavy nebo soutěže o ceny.147  S komunikací technologicky-zábavních 
témat k mladým pokračovali i prostřednictvím titulu Applikace, který od roku 2014 
až do dnes vychází jako čtvrtletník distribuovaný skrze prodejny.148 Ke stažení T-
Mobile nabízí také samostatnou mobilní aplikaci a do roku 2018 byl vysílán i 
stejnojmenný televizní pořad na stanici Prima Cool.149 
Contentmarketingový projekt Charger byl odstartován v roce 2016, přičemž 
čtenářům nabízel klasický lifestyle obsah, technologická, sportovní i kulturní témata 
a také katalog s produktovou nabídkou společnosti. K redakční a editorské práci na 
časopisu byly najaty agentury Havas Worldwide Prague a Nedori.150 Tištěný 
magazín se však přestal vydávat už v říjnu 2017, a další čísla následujících ročníků 
lze od té doby konzumovat pouze na samostatném webu media www.charger.cz, kde 
již byl objem každého z čísel v porovnání s tištěnou verzí značně zmenšený. 
 
2.2.2. Témata časopisu 
Obsah magazínu je, agenturou za něj zodpovědnou, označován jako digitální 
lifestyle.151 Za pomocí vhodného jazyku a tónu komunikace měl však za cíl stát se 
oblíbeným technologickým časopisem i pro širokou veřejnost, která se o digitální a 
technologická témata v osobním životě nezajímá.152 Obsah nejčastěji sestával 
z informací o technologických novinkách či spotřebitelských testů. Každý 
spotřebitelský test v on-line verzi od roku 2018 zároveň nabízel zakoupit dané 
zařízení od společnosti T-Mobile. Právě pomocí recenzí prováděných vlastní redakcí 
či exkluzivního obsahu v podobě rozhovorů se měl časopis odlišit od konkurenčních 
titulů.153 Výběr osobností k interview přibližoval čtenářům svět byznysu, zajímavých 
technologických start-upů154, ale i sportu, nebo života s postižením. Schéma 
rozhovoru zpravidla spočívalo v přiblížení klíčového tématu dané osoby a posléze 
přešlo k otázkám na technologická zařízení a aplikace, které s oblibou využívají. 
Občas výběr témat spojovala redakce z agentury Havas Worldwide Prague se svými 

                                                 
147 Srov.: T-MOBILE PŘINÁŠÍ VLASTNÍ TIŠTĚNÝ HERNÍ MAGAZÍN FRAG. T-

press.cz [online]. Praha: T-Mobile Czech Republic, 2007 [cit. 2021-7-24]. Dostupné z: http://www.t-
press.cz/cs/tiskove-materialy/tiskove-zpravy-t-mobile/t-mobile-prinasi-vlastni-tisteny-herni-magazin-
frag.html 

148 Srov.: O nás. Applikace.cz [online]. Praha: T-Mobile Czech Republic, 2012 [cit. 2021-7-24]. 
Dostupné z: https://www.applikace.cz/o-nas 

149 Srov.: Tamtéž 
150 Srov.: Nedori má nové klienty: T-Mobile, Král sýrů či Kollera. Mediaguru.cz [online]. Praha: 

PHD, 2016 [cit. 2021-7-24]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2016/02/nedori-ma-nove-
klienty-t-mobile-kral-syru-ci-kollera/ 

151 Srov.: Magazín Charger: digitální lifestyle. Havas.cz [online]. Praha: Havas Worldwide Prague, 
2019 [cit. 2021-7-24]. Dostupné z: https://havas.cz/lifestyle/t-mobile-charger/ 

152 Srov.: Tamtéž 
153 Srov.: Tamtéž 
154 Pozn.: nové rychle rostoucí firmy 
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dalšími klienty, kteří se společností T-Mobile ani nijak nespolupracují. V tipech na 
zajímavé aplikace například prezentovali vlastní aplikaci vyvinutou pro dalšího 
z jejich klientů, anebo přizvali k zhodnocení designu telefonu zaměstnance jednoho 
z klientů, který s designem souvisí. Mimo to přinášel magazín pomocí rad a tipů také 
tradiční lifestyle obsah o kultuře a osobním životě. Jednotlivé články byly nárazově 
prokládány běžnou produktovou nabídkou ať už tarifů, či tabletů a mobilních 
zařízení, která byla často podřízena sousedícím tématům v tištěné verzi časopisu, 
čímž více připomínala advertorialy v tradičních médiích. 

 
Zdroj: Charger, září 2017 – Tablety do lavic 

 
2.2.3. Časopis v on-line prostředí 
Stejně jako u tištěné verze časopisu byl samostatný web zřízen v roce 2016 a za jeho 
správu byly zodpovědné agentury Havas Worldwide Prague a Nedori. On-line 
magazín nabízí témata rozdělená do kategorií „testujeme“, „rozhovory“, „digitávky“, 
„lifestyle“ a „ostatní“. Skrze menu s tématy je také možné navštívit archiv tištěných 
vydání. V archivu jsou zpřístupněná čísla všechna čísla od roku 2016 až do desátého 
čísla ročníku 2017, které bylo poslední v papírové podobě. Posléze časopis vycházel 
právě jen v on-line prostředí, ale stále si držel formát jednotlivých vydání 
označených příslušným číslem měsíce. Návštěvníci webu si mohou dodnes 
zobrazovat daná vydání a číst články přiřazené k této periodě. 
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Zdroj: Charger, srpen 2019 – on-line obsah 8. čísla 

 
 Konkrétně rubrika „digitávky“ je pro on-line prostředí specifická a začala se 
objevovat až v roce 2018, kdy byl obsah magazínu přesunut čistě na webové stránky. 
Jedná se o graficky znázorněné návody doplněné textem, které čtenářům radí, jak si 
personalizovat svůj smartphone a užívat ho, pomocí zabudovaných funkcí či aplikací 
druhých stran, k benefitu osobního i profesionálního života. Na webu média není 
prostor pro žádnou inzertní plochu ani bannery, a sestává tak čistě z obsahu 
společnosti T-Mobile. Pomoci interaktivních ikon web odkazuje také na veškeré 
sociální sítě operátora, jelikož pod značkou Charger firma žádné samostatné profily a 
účty nezřídila. 
 
2.2.4. Analýza a specifika časopisu 
Titul byl vydáván jako měsíčník v tištěné i v on-line podobě, kde jsou články 
rozděleny do měsíčních period. Fyzické výtisky byly na pobočkách prodejen 
operátora nabízeny zcela zdarma a podle informací agentury Havas Worldwide 
Prague byl náklad 40 000 kusů často nedostačující poptávce ze strany zákazníků.155 I 
přestože bylo od tisku časopisu posléze upuštěno, pomocí adekvátního výběru témat 
dostál titul záměru společnosti profilovat se jako technologický lídr na trhu.156 Ve 
výzkumu mezi čtenářskou obcí časopisu jej hodnotilo pozitivně 9 z 10 dotázaných a 
většina z nich také uváděla, že si na popud tipů v něm obsažených stahují dobře 

                                                 
155 Srov.: Magazín Charger: digitální lifestyle. Havas.cz [online]. Praha: Havas Worldwide Prague, 

2019 [cit. 2021-7-24]. Dostupné z: https://havas.cz/lifestyle/t-mobile-charger/ 
156 Srov.: T-Mobile po 18 letech mění PR agenturu, vybral tandem FYI Prague a 

Katz83. Mediar.cz [online]. Praha: News Media, 2021 [cit. 2021-7-24]. Dostupné z: 
https://www.mediar.cz/t-mobile-po-18-letech-meni-pr-agenturu-vybral-tandem-fyi-prague-a-katz83/ 
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hodnocené aplikace do svého mobilního zařízení.157 Za dobu své existence si však 
k dnešnímu dni odnesl pouze jedno ocenění, když byl v soutěží českých cen za PR 
pořádané odborníky z APRA158 vyhlášen za třetí nejlepší firemní časopis.159 
 Témata časopisu často korespondují s marketingovými aktivitami společnosti 
T-Mobile, a tak například mezi spotřebitelskými testy rubriky „testujeme“, se mohli 
čtenáři dočíst o takzvané Magentové stezce, kterou pro cyklisty společnost zřizuje, 
anebo o hudebních festivalech, kterými byl T-Mobile partnerem, a pro které vyvíjel 
vlastní aplikaci. 
 Jelikož značka Charger nedisponuje vlastními sociálními sítěmi, obsah 
magazínu byl občas komunikován skrze sítě T-Mobile například medailonky 
osobností z focení obálek či sdílením rozhovorů. Přestože je T-Mobile v České 
republice na maloobchodním trhu lídrem, aktivity a úspěch časopisu jsou 
v porovnání s titulem ČiliChili na první pohled výrazně menší. Vodafone, který je za 
druhý z jmenovaných magazínu zodpovědný, zaujímá na maloobchodním trhu až 
třetí místo po operátorovi O2.160 

2.3. Analýza obsahu firemních časopisů 
2.3.1. Metodologie 
V případě zkoumání sociálně-vědního oboru je za potřebí, aby byl sběr dat podepřen 
vhodným metodologickým způsobem.161 Za této podmínky lze nalézt konkrétní 
poznatky a porozumění tématu, stejně tak jako vyvodit předpoklady založené na 
systematicky vypozorovaných důkazech, což je jedním z cílů této práce.162 Tradičně 
se výzkumné strategie dělí na kvalitativní a kvantitativní metody.163 
 Jelikož má tato práce za cíl zjišťovat, zkoumat a porovnávat rozsah a poměr 
ucelených textů v závislosti na jejich obsahu, je třeba dané texty kvantifikovat.164 

                                                 
157 Srov.: Magazín Charger: digitální lifestyle. Havas.cz [online]. Praha: Havas Worldwide Prague, 

2019 [cit. 2021-7-24]. Dostupné z: https://havas.cz/lifestyle/t-mobile-charger/ 
158 Pozn.: Asociace PR agentur 
159 Srov.: Aktualizováno: Česká cena za PR zveřejnila letošní shortlist. Mediaguru.cz [online]. 

Praha: PHD, 2017 [cit. 2021-7-24]. Dostupné z: 
https://www.mediaguru.cz/clanky/2017/05/aktualizovano-ceska-cena-za-pr-zverejnila-letosni-
shortlist/ 

160 Srov.: Trh mobilních služeb. Ctu.cz [online]. Praha: ČTÚ, 2016, 1–69 [cit. 2021-7-24]. 
Dostupné z: https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-
testu-tri-kriterii-pro-trh-mobilnich-sluzeb/obrazky/trhmobilnichsluzeb-verzeprovkverejna.pdf, s. 37-
45 

161 Srov.: HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní teorie, metody a aplikace. Vyd. 4. Praha: 
Portál, 2016. ISBN 9788026209829. s. 35 

162 Srov.: Tamtéž 
163 Srov.: Tamtéž, s. 37 
164 Srov.: VOJTÍŠEK, Petr. Výzkumné metody. Skoly.praha.eu [online]. Praha: Vyšší odborná 

škola sociálně právní, 2012, 1–54 [cit. 2021-7-24]. Dostupné z: 
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Toto vyčíslení vypozorovaných jevů umožňuje zároveň také určitou generalizaci 
zjištění.165 Právě z těchto důvodů byla jako nejvhodnější metoda zvolena 
kvantitativní obsahová analýza, která je umisťována na pomyslnou hranici 
kvalitativních a kvantitativních metod166. Vyvinuta byla Bernardem Berelsonem, 
který její pomocí analyzoval právě masmédia.167  Burton a Jirák uvádí, že touto 
metodou lze docílit právě vymezení objemu a poměru jednotlivých aspektů 
zkoumaného materiálu, stejně jako lze její pomocí identifikovat zprvu 
nepředpokládané a zdánlivě nenápadné jevy.168 V souladu se zásadami této metody 
jsou proto v praktické části práce pojmenovávány a rozřazovány jednotlivé prvky 
obsahu zkoumaného vzorku, což následně přináší konkrétní počty prvků rozřazených 
do stejných skupin, tudíž vyjadřuje objem a poměr témat ve firemních časopisech.169 
 Průběh této metody zahrnuje vymezení kontextu a rozsahu analyzovaného 
textu, stanovení operačních a měřitelných definic, pojmenování kategorií 
s následným rozřazením textu a v závěru interpretaci dat.170 
 
2.3.2. Cíl výzkumu a aplikace metody 
Účelem práce je zmapovat proměny v obsahu periodik za danou časovou periodu, a 
to z hlediska témat textu a poměru komerčních a nekomerčních částí textu. 
Generalizace výsledků také umožní označit trendy v této oblasti. Pomocí konkrétních 
počtů, které jsou zjišťovány kvantitativní obsahovou analýzou, práce dospěje 
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k proměnám obsahu vyjádřených v procentuálních bodech, jež budou nadále 
porovnávány a hodnoceny napříč jednotlivými ročníky časopisů a mezi dvěma 
danými tituly. Výsledky zkoumání budou odprezentovány nejen pomocí dat a jejich 
prezentací v grafech, ale i textovou analýzou a popisem nalezených jevů. 
 Hypotézy a aplikace metody k tématu jsou: 

• H1: Reklama, PR články, nabídka dané společnosti či články, které zmiňují 
konkrétní společnost nebo na ni přímo odkazují, nepřekračují více než 40 % 
obsahu periodika. 

• H2: V roce 2019 stoupla frekventovanost CSR témat oproti roku 2017 o více 
než 10 %. 

• H3: V roce 2019 stoupla frekventovanost ekologických témat oproti roku 
2017 o více než 10 %. 

 
Plán analýzy: Zkoumaným vzorkem práce jsou firemní časopisy mobilních 

operátorů nazvané ČiliChili a Charger. Aby bylo možné vysledovat určité 
kontinuální proměny a dlouhodobé trendy, byla ke zkoumání vytyčena perioda 
několika let, konkrétně od roku 2017 do roku 2019. Typ textu a dalších 
doprovodných složek obsahu, který je analyzovaný, odpovídá znakům tradiční 
periodické publikace. Tyto časopisy jsou však odlišné svým účelem, který spočívá v 
podpoře image a prodejů firem, jež je vydávají. I proto se v nich kromě tradiční 
žurnalistiky objevuje reklama, nabídka produktů, či PR články, které kombinují 
žurnalistiku s reklamou. Předmětem jsou nejen tištěné publikace, ale v případě titulu 
Charger v letech 2018 a 2019 i on-line web média, kam se vydávání čísel z těchto let 
v omezené formě přesunulo. Jelikož předmětem zkoumání je komerční a nekomerční 
obsah časopisů operátorů T-Mobile a Vodafone, byly ze zkoumaného vzorku 
vyřazeny reklamní sdělení třetích stran. 

Stanovení operačních definic: Aby bylo možné vyčíslit skutečný poměr různých 
typů obsahu a jim věnovanému prostoru, bude kvůli rozlišné délce jednotlivých 
článků měřen rozsah obsahu. Tento rozsah nebude počítán na znaky ani počet vět, ale 
z důvodu formátu tištěné sazby bude zkoumán prostor, které sdělení zabírá v rámci 
počtu stran. Výsledný počet stran, které téma textem či grafickými prvky zabírá, je 
pro přehlednost zaokrouhlován na čtvrt jedné strany. Webové články časopisu 
Charger z let 2018–2019 jsou svou délkou porovnávány s obdobným obsahem 
z tištěné verze a následně také přepočítány na konkrétní počet stran, čímž je 
reprezentováno, kolik vizuálního prostoru by text v tištěné verzi zhruba zabíral. 
V případech, kdy se jednolitý text skládal z obsahu nesouvisejícího s činnostmi firmy 
a následně byl doplněn informacemi na činnost či aktivity na firmu odkazující, byly 
tyto části dle prostoru jim věnovaného rozděleny do příslušných kategorií. 
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Konstrukce kategorií: Při tvorbě kategorií, do kterých jsou články kódovány, 
byly zohledňovány převážně ve vyšší míře opakující se témata, anebo témata pro 
obchodní či marketingové aktivity firmy významná. Do těchto kategorií je následně 
rozřazován a sčítán obsah jednotlivých čísel vydání dle počtu stran, který je mu ve 
vizuální prezentaci tiskoviny věnován. Prvotní rozdělení článků spadá do dvou 
kategorií, která sdružují témata nesouvisející s obchodní činností daného subjektu a 
dále ta, která sdružují související komerční témata. Nekomerční témata byla 
rozdělena do skupin: 

• Ostatní lifestyle – sdružuje náhodná lifestyle témata, která se v průběhu let 
neopakovala a nebyla vyhodnocena jako strategicky důležitá pro aktivity či 
sdělení firmy. Jedná se o tradiční editoriál, který se zaobírá aktuálními 
populárními tématy, okrajové a nevšední zajímavosti a data či rozhovory 
s náhodnými osobami, které přibližují právě spíše nezvyklá témata. 

• Kultura – společná kategorie pro témata veškerých druhů umění, ať už malby, 
fotografie, divadelních představení, literatury či muziky. K této kategorii byli 
přiřazovány také časté kategorie tipů a recenzí na kulturní akce či produkty. 

• Showbyznys a celebrity – obsah, jehož hlavní sdělení informovalo o životě 
celebrit, či přibližovalo aktivity slavných osob ze zábavního průmyslu 
z osobního i profesionálního života. 

• Technologie – skupina do které spadají články, tipy, recenze probírající téma 
technologických výdobytků moderní doby, ať už nejnovější úspěchy na poli 
technologie, nebo nejnovější technická zařízení určena pro zábavu či užitek 
osob v běžném životě. 

• Ekologie – téma sledované z důvodu snah některých společností dbát o 
životní prostředí a následně prezentovat tyto kvality v rámci své image. 
Zároveň téma na mediálním poli stále více probírané. Vybrané články 
informovali o nejrůznějších rizicích, ale i doporučeních ke zlepšení tohoto 
celospolečenského problému. 

• Sociální témata a psychologie – společná kategorie témat, která mají za cíl 
informovat, diskutovat, či přinášet závěry ohledně důležitých témat ve 
společnosti, jako například stav školství, problémy s produktivitou, bezpečný 
pohyb dětí na internetu, šikana a kyberšikana, ale i témata určená k osobnímu 
i profesnímu seberozvoji, či články o nejrůznějších aspektech psychologické 
strany člověka. 

• Cestování – články, reportáže či tipy ohledně nejrůznějších turisticky 
vyhledávaných destinací, anebo naopak méně známých zajímavých místech, 
které redakce vybrala. 
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• Satira a zábava – texty a grafický obsah určen čistě pro pobavení, jako 
například komixové příběhy, krátké humorné a satirické sloupky či vtipné 
grafiky a koláže. 

• Gastronomie – rozhovory a medailonky kuchařů, tipy redakce na návštěvu 
kvalitní anebo nevšední restaurace i články pojednávající o kulinářských 
specialitách z různých koutů světla. Byly zde zařazeny také recepty, které se 
v titulu ČiliChili objevovaly. 

• Móda – kategorie pro prezentaci moderních výstřelků, trendů, ale i rozhovory 
s návrháři či reportáže z přehlídek a kulturních akcí, zaměřené čistě na módu. 

• Aplikace – sdružují celé texty, tipy, či recenze a rozhovory s osobnostmi 
ohledně mobilních i počítačových aplikacích a software-ových zařízení. 

• Sport – témata ohledně fyzického rozvoje, medailonky atletů či rozhovory se 
sportovci a jejich konkrétním zaměření. K této kategorii byl zařazován také 
moderní tanec, jako například hip-hop či breakdance. 

• Videohry – obsah ze světa mobilních i počítačových videoher. Často ve 
formě tipů a recenzí, ale i přibližování témat e-sportu, kultovních herních 
titulů nebo rozhovorů s profesionálními hráči. 
 

Komerční témata spojená s činností subjektu byla rozřazena do: 
• Nabídka a prezentace služeb – obsah přibližující specifika nabídky služeb 

operátora, služeb nabízených přímo na značkových prodejnách, prezentace 
konkrétních tarifních balíčků, internetového připojení, či doplňkové placené 
služby jako dětská kontrola při pohybu na internetu nebo zabezpečení. 

• Prezentace a produktová nabídka zařízení – text a grafika prezentující WiFi 
routery a modemy, telefonní zařízení, chytré hodinky, tablety, ochranná skla 
na telefony a další produktovou nabídku, která lze zakoupit prostřednictvím 
operátora. Mnohdy také části článků, kde byly například telefonní mobily 
recenzovány a testovány a následně nabízeny ke koupi, prezentovány 
technickými parametry. 

• CSR – informováni o společensky prospěšných aktivitách firmy. Šlo o články 
odkazující na příspěvky společnosti charitě či kulturním akcím, pomoc 
zaměstnanců neziskovým organizacím či prezentaci společných projektů 
s neziskovými organizacemi jako například pomocných aplikací. 

• Komunikace nekomerčních aktivit – tradiční články, kde chybí nabídka 
produktu či služby, ale je jimi prezentována daná společnost. Objevili se zde 
texty informující o nejnovějších technologiích, které ve své práci společnost 
využívá, nebo například rozhovor s režisérem nové televizní reklamy 
společnosti. 
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• Nábor zaměstnanců – články prezentující práci uvnitř firmy, její benefity, 
konkrétní průběh či zajímavé momenty, anebo přímo texty vybízející k účasti 
ve výběrových řízeních na konkrétní pozice. 

• Soutěže a dárky – kategorie kam byly zařazeny články o speciálních 
odměnách za stažení aplikace, nebo například strany pokryté slevovými 
kupóny na nákup u dané společnosti ale i třetích stran, u kterých společnost 
slevu zprostředkovala pro své zákazníky. 

• Ocenění firmy – obsah prezentující úspěchy firmy, vyhrané soutěže, či 
umístění v prestižních oborových oceněních. 

• Vlastní bannerová reklama – kategorie pro grafickou reklamu uvnitř časopisu, 
která nenabízí služby ani produkt, ale pouze upomíná na daného operátora, či 
uvádí jeho slogan. 
 

Interpretace výsledků171: Po přečtení textu, povšimnutí klíčových slov a pochopení 
hlavního sdělení jsou jeho části kategorizovány podle předem zvolených témat a 
počet stran sdělením věnovaný je zde sčítán v rámci jednotlivého vydání tiskoviny. 
V kontextu konkrétních čísel titulu je rozdělení obsahu převáděno také do procent, 
což napomáhá k tvorbě statistiky, rozhodnutí o platnosti hypotéz a dále umožňuje 
interpretaci výsledků. Ta je popsána v analytické části práce a odprezentována spolu 
s výsledky, čerpanými z kódovací tabulky, která je přílohou práce. 
 

2.4. Analýza poměru obsahu a identifikace trendů 
2.4.1. Základní data 
Za zvolené období k analýze v rozmezí let 2017-2019 bylo předmětem zkoumání 
celkem 57 čísel časopisů dvou různých operátorů. Časopis ČiliChili mobilního 
operátora Vodafone je zastoupen celkem 25 čísly a titul Charger společnosti T-
Mobile čítá za tuto periodu 32 jednotlivých vydání. V letech 2017 a 2018 vycházel 
časopis ČiliChili desetkrát ročně, přičemž vynechaná vydání připadala na měsíce 
srpen a listopad. V roce 2019 byl pak časopis vydáván pouze po dobu prvních pěti 
měsíců. Druhý z měsíčníků s názvem Charger zaznamenal za první ze sledovaných 
roků deset vydání, kdy mezi vynechané měsíce patřil listopad a prosinec. Po 
přechodu na on-line verzi bylo všech dvanáct čísel s měsíční periodou vydáno v roce 
2018 a v roce 2019 byly vynechána čísla připadající na měsíc říjen a prosinec. 

                                                 
171 Body průběhu aplikace metody přejaté z: VOJTÍŠEK, Petr. Výzkumné 

metody. Skoly.praha.eu [online]. Praha: Vyšší odborná škola sociálně právní, 2012, 1–54 [cit. 2021-7-
24]. Dostupné z: https://skoly.praha.eu/files/=84121/Skripta__-
_V%C3%BDzkumn%C3%A9_metody.pdf, ISBN: 9788090510937.  s. 31–32 
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 V prvním sledovaném roce vydal počet stran magazínu ČiliChili, které 
odpovídali vytyčeným podmínkám analýzy a byly tak rozřazovány do vhodných 
kategorií, průměrně 71 stranám obsahu, kdy nejnižší zaznamenaný počet činil 68,5 
strany a nejvyšší 74,5. V dalších dvou letech se objem sledovaného obsahu v tomto 
měsíčníku kontinuálně snižoval a v roce 2018 tak činil v průměru 67 stran a v roce 
2019 pouze 64 stran. Druhý sledovaný magazín byl svým rozsahem menší, přičemž 
v roce 2018 se počet pro analýzu vhodných stran pohyboval od 47,5 strany do 51 
stran a po přechodu na svou skromnější on-line verzi vydal obsah jednotlivých 
měsíčních vydání pouze na 7 až 10 stran obsahu. 
 
2.4.2. Zastoupení nekomerčních témat 
Na první pohled zřejmé a procentuálním vyjádřením zřetelné výkyvy v poměrech 
obsahu témat, které můžeme v tabulce výsledků analýzy172 identifikovat, jsou 
způsobeny ve většině případů hlavním tématem konkrétního vydání, a tudíž většího 
prostoru věnovaného danému tématu. Jako konkrétní příklady lze u časopisu 
ČiliChili uvést hned 2. vydání z roku 2017 s názvem „Tohle budeš nosit za rok“, 
které se věnovalo módním trendům. Rozsah obsahu článků spadajících do kategorie 
módy v tomto díle činil 13 %, ale v dalších 24 číslech již bylo módě věnováno 
dohromady pouze čtvrt jedné strany. Hned v pátém díle téhož ročníku čítá kategorie 
videoher 17 %, přičemž po dobu celých tří mapovaných let dosahuje průměrně 1 %, 
což je opět zapříčiněno hlavním tématem tohoto vydání věnujícímu se e-sportu. 
Až na tyto výkyvy si obě z analyzovaných periodik drží své vlastní obdobné 
rozložení objemu stran, které je tématům v rámci jednotlivých výtisků věnováno. To 
často odpovídá pravidelným rubrikám, nebo jednoduše personě, kterou má časopis 
reprezentovat. I proto lze pomocí grafů věrně zobrazovat rozložení a dominanci 
témat za dané periody a v daném z titulů. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
172 Pozn.: Příloha č. 1 
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Co se týče obsahu nesouvisejícího s činností subjektu, po sečtení hodnot 
všech témat a počtu stran jim věnovaných, lze sledovat, jaká témata obsahu titulu 
ČiliChili za rok 2017 dominovala. Tři přední kategorie kultury, lifestyle a satiry, byla 
součástí každého vydání. Průměrně jimi bylo pokryto 10-15 % obsahu časopisu. 
Hojné zastoupení můžeme sledovat i v kategorii gastronomie, jelikož součástí 
každého čísla byla také alespoň jedna dvoustránka s receptem pro čtenáře. Žádná ze 
zbylých témat se již nevyskytovala pravidelně a jejich výběr působí spíše nahodile. 

Stejnou trojici nejčastějších témat si časopis držel i v průběhu roku 2018, kdy 
však upřednostnil populárně-zábavní lifestyle témata na úkor kultury. V dalších 
kategoriích však můžeme sledovat výraznější nárůst u sociálních témat a 
psychologie. Na strany magazínu se častěji začali dostávat aktuální témata, která 
hýbala společností, stejně jako témata seberozvoje a psychologické problematiky, 
s kterými musí umět člověk pracovat. Na rozdíl od předešlého roku se do časopisu 
dostávají také ekologická témata, kterým byla ve čtyřech různých číslech věnována 
3-4 % obsahu. 

 
 

 V roce 2019, kdy vyšlo pouze 5 čísel časopisu ČiliChili, lze sledovat velmi 
podobné hodnoty napříč nejčastějšími tématy, stejně tak jako určitým způsobem 
pokračující trendy nastavené v předešlém roce. Ekologie například pokrývala 
v dubnovém vydání celých 6 % tiskoviny. 
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 Firemní časopis operátora T-Mobile měl za cíl stát se technologickým 
lifestylem. Tomu v roce 2017, kdy vycházel jako tiskovina, opět odpovídaly 
pravidelné rubriky ale i nahodilá témata. Součástí časopisu byl vždy velký přehled 
novinek v technologii, které přináší zábavu či usnadňují práci a život, jako například 
brýle virtuální reality, speciální budíky či hodinky s funkcemi měření tělesných 
hodnot a kvality spánku a mnoho dalšího. Časopis kromě tradičních kulturních tipů 
mnohdy přinášel taky tipy a recenze mobilních aplikací. Jeho součástí byly často také 
rozhovory s osobnostmi nejrůznějších zaměření, které mluvily o svém oboru a 
posléze byly dotazovány na jejich oblíbené mobilní aplikace. Témata technologií a 
aplikací byly tak jedinou pravidelnou součástí všech dílu ročníku, přičemž 
technologiím bylo věnováno průměrně 19 % obsahu a aplikacím 9 %, zejména kvůli 
grafickému stylu editoriálu, kdy byly medailonky aplikací vizuálně umenšené oproti 
zbylému textu. 
 Po přesunu periodika na vlastní web, byl objem sdělení značně zmenšen. 
Namísto 50 stran, na kterých se redaktoři zaobírali nejrůznějšími tématy a měli 
prostor na různé typy obsahu, se obsah periodika v letech 2018-2019 skládal ze čtyř 
až šesti článků. Díky tomu můžeme však lépe sledovat, jaká témata a typ komerčního 
i nekomerčního obsahu, byl pro operátora klíčový a nezbytný i v takto omezeném 
rozsahu. 

Pravidelná technologická rubrika, která přinášela přehled toho 
nejzajímavějšího a nejnovějšího z tohoto pole, zůstala. Téměř nadobro se však 
vytratila témata kultury či módy. Pouze technologie a aplikace v letech 2018-2019 
zabírali více než polovinu prostoru. Časté byly také recenze a testy různých typů 
mobilních zařízení, které však byly vždy propojeny s odkazem na web operátora T-
Mobile, kde šel daný telefon zakoupit. 
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2.4.3. Zastoupení komerčních témat 
 Období v letech 2018-2019 bylo z důvodu přesunu magazínu Charger na web 
výrazně specifické i v rámci začlenění reklamy do obsahu a komerčního typu obsahu. 
Jediná pravidelně se vyskytující z definovaných kategorií komerčního obsahu byla 
produktová nabídka mobilních zařízení, která byla součástí právě recenzních článků 
na typy chytrých telefonů. Pokud byla součástí vydání i nabídka služby, byla ji 
v některých případech přizpůsobena i okolní témata. Například v červenci roku 2018 
byla služba operátora zvaná „Chytré auto“ součástí článku o tom, jak Češi řídí či 
čemu při řízení věnují pozornost. Ojediněle se posléze vyskytovala témata CSR, či 
aktivit společnosti mimo pole své primární obchodní činnosti, jejíchž začlenění však 
působí jako pro operátora důležité. Tato sdělení se za omezeného počtu článku vždy 
dostala do obsahu a konkrétně v květnovém vydání ročníku 2019 bylo CSR téma 
zveřejněno i na úkor běžné produktové nabídky spojené s recenzí.  
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V prvním analýzou sledovaném roce 2017, kdy byl časopis distribuován ještě 
pomocí fyzických výtisků, nabízely kvality tradičního editoriálu spolu s větším 
objemem magazínu vícero možností, jimiž různé aktivity operátora komunikovat. 
Ačkoliv s průměrným objemem 19 % celkového obsahu stále dominovala 
produktová nabídka tabletů a mobilních zařízení prodávaných společností T-Mobile, 
pravidelně se na v průměru 5 % stran objevovala také nabídka služeb. Pravidelně se 
opakujícím typem reklamy byly také vlastní bannery operátora, které zabíraly 2-6 % 
daného vydání, což odpovídá jedné až třem celým stranám výtisku. Mimo 
příležitostných zmínek o CSR či nekomerčních aktivitách společnosti věnoval 
operátor často notnou porci obsahu i vlastním či s třetí stranou sjednaným slevovým 
kódům a poukazům na nákup. 
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Magazín ČiliChili společnosti Vodafone držel stálou strukturu kategorií, ve 
kterých komerční obsah čtenářům předkládal. Produktová nabídka spolu s nabídkou 
služeb operátora byla v průběhu sledovaného tříletí z hlediska poměru obsahu téměř 
totožná a činila dohromady průměrně 45 % celkového obsahu, který analýze 
podléhal. Další typy sdělení souvisejících s komerčními aktivitami firmy se 
objevovali opakovaně pouze v případě, kdy společnost chtěla nastolovat vlastní 
témata a kdy jimi disponovala. V sedmém čísle ročníku 2017 například začali 
v časopisu prosazovat článek o výhře spotřebitelské ceny, který v totožném znění 
zařazovali do obsahu dalších sedmi čísel časopisu. Posléze v roce 2018 odstartovali 
dubnovým číslem seriál, kde vysvětlovali, jakým způsobem a na jakých 
technologiích funguje jejich nová síť. V posledních dvou číslech, které vyšli v roce 
2017, začali také zveřejňovat vlastní bannerovou reklamu, ke které se v průběhu 
dalších let začali opakovaně vracet. Ve vydáních časově korespondujících 
s takzvaným „pride month“173, otiskli banner s duhovou grafikou a sloganem 
podporující LGBTQ+ komunitu.  
 
2.4.4. Poměr komerčních a nesouvisejících typů obsahu 
V poměru věnovaného obsahu na počet stran v periodicích převažoval v průměru ve 
všech zkoumaných letech a u obou zkoumaných periodik obsah nesouvisející 
s podstatou podnikání firem. Zajímavé však je, že poměr se kontinuálně pohyboval 
v obou periodicích odlišným směrem. V případě titulu ČiliChili komerčně 
orientovaný obsah v průběhu let rostl, můžeme se však domnívat, že to mohlo být 
z důvodu plánovaného ukončení vydávání titulu, a tudíž jeho využívání k reklamním 
účelům do poslední chvíle. V roce 2017 nepřekročili pomyslnou polovinu obsahu 
komerční sdělení ani v jednom z výtisků, ale v pozdějších letech se tak dělo stále 
častěji. V pěti výtiscích posledního ročníku tak byly dva typy obsahů již vyrovnané. 
Průměrně však za dobu existence komerční obsah nepřekonal hranici 48 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
173 Pozn.: měsíc podpory a boje za práva LGBTQ+ komunit 
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Tištěná verze magazínu Charger komerční obsah na rozdíl od druhého operátora 

zřetelně neoddělovala, ale prostoru mu věnovala o poznání měně. Průměrně tento 
obsah za rok 2017 nepřekročil třetinu celkového počtu stran a nabízel tak čtenáři více 
tradiční redakční práce. Ačkoliv v on-line verzi v dalších dvou letech dosáhl tento 
typ obsahu i na hodnoty 38 % či 35 %, dlouhodobě se oproti své tištěné verzi ještě 
dále snížil a nepřekračoval v průměru 14 % prostoru, který mu byl v on-line prostředí 
věnován. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.5. Trendy firemních časopisů a diskuse 
Praktická část této práce si kladla za cíl zmapovat poměr rozličných typů obsahu a 
nalézt trendy v oboru firemních časopisů mobilních operátorů. K analýze byly 
zvoleny dva různé časopisy za periodu let 2017-2019, kdy bylo vydáno 35 výtisků a 
22 webových adaptací těchto periodik. Vytyčeným pravidlům analýzy podléhalo 
celkem 2380,25 strany, které byly následně řazeny do příslušných kategorií, 
prostřednictvím niž mohla analýza proběhnout. 
 Témata, která se pro dva různé tituly ukázala být jako nejfrekventovanější, 
odpovídala zájmu cílových skupin, či kýženému obrazu společnosti. Lze však 
postřehnout i nejrůznější poklesy a nárůsty dat, ať už u jednoho nebo obou magazínů, 
které by mohly poukazovat na existenci trendu. V případě magazínu ČiliChili byl 
zaznamenán, třebaže minimální, nárůst zájmu o ekologická témata oproti prvnímu 
zkoumanému roku, stejně tak jako četnější zmiňování sociálních a psychologických 
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témat s postupem doby, což platí pro oba z časopisů. Výkyvy hodnot v datech 
z časopisu Charger souvisí s jeho přemístěním do on-line prostředí, díky tomu však 
mohlo být pozorováno upevnění technologických témat, která jsou pro společnost T-
Mobile klíčová, stejně tak jako úpadek sportovních, kulturních či módních témat, 
která dříve sloužila spíše jako doplněk pro tento komunikační nástroj. 
 Jako primární typ sdělení souvisejících s komerční činností subjektů byly 
identifikovány kategorie nabídky a prezentace služeb a produktů získané čtenářské 
obci. Ačkoliv zde bylo informováno i o CSR aktivitách a některé články byly 
využívány k náboru či zlepšení image společnosti, hlavní nástroje komunikace těchto 
sdělení leží zřejmě jinde než ve firemních časopisech. 
 Po porovnání dříve položených hypotéz s výsledky praktické části práce, lze 
konstatovat, že v plném rozsahu nebyla splněna ani jedna z nich. Poměr komerčního 
a nekomerčního obsahu se zdá být subjektivním pro konkrétní společnost a její 
strategii, jelikož méně než 40 % obsahu zaujímala komerce pouze v jednom z titulů. 
Stejně tak výskyt CSR témat se zdá za zkoumanou periodu být spíše nahodilý a 
nevypadá to, že by byly tyto sdělení více protlačovány. Zvýšený zájem o ekologii 
v průběhu analyzované časové periody lze vidět opět pouze u jednoho z periodik, 
avšak nárůst je nepatrný a meziročně se v průměru pohybuje hluboko pod hranicí 
zvýšení o 10 %. 
 V současnosti se tak firemní periodika zdají být neproměňujícím se nástrojem 
marketingové komunikace, ba naopak v rámci sledovaných periodik může zrušení 
jednoho a značné umenšení druhého, indikovat určité upuštění od nich, alespoň co se 
týče komunikace aktuálních či nevšedních témat, která jdou nad rámec tradiční 
reklamy či nabídky. Tato zjištění do určité míry korelují s trendy, které pro obsahový 
marketing udává i CMA174. Ta vidí budoucnost zejména v automatizaci a 
personalizaci obsahu v závislosti na datech o konkrétních klientech, jež dobře 
umožňuje například webové rozhraní.175 Odhadují také obrat obsahu spíše 
k platformám audiovizuálním, či například médiím uzpůsobeným k zobrazování na 
telefonu.176 Méně všední témata, jako například nábor zaměstnanců podporovaný 
pomocí obsahu, identifikují také jako úspěšnější v případech ucelených příběhů, 
shromážděných na jednom místě.177 Ačkoliv uvádí, že klasické tištěné médium může 
v budoucnosti zažívat jistou renesanci, díky analýze tohoto průzkumu se lze 
domnívat, že  jejich formát a obsah zůstane spíše tradiční a na konzumenty bude 
promlouvat tak, jak jsou již zvyklí. 

                                                 
174 Pozn.: Content Marketing Association – asociace obsahového marktingu 
175 Srov.: The CMA 2019 Content Marketing Trends. The-cma.com [online]. London: The Content 

Marketing Association, 2018 [cit. 2021-7-24]. Dostupné z: https://the-cma.com/the-cma-2019-
content-marketing-trends/ 

176 Srov.: Tamtéž 
177 Srov.: Best Content Platform 2020: Pace for PepsiCo. The-cma.com [online]. London: The 

Content Marketing Association, 2020 [cit. 2021-7-24]. Dostupné z: https://the-cma.com/case-
studies/best-content-platform-2020-pepsico-pace/ 
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Závěr 
Bakalářská práce zkoumající poměr a typy obsahu firemních časopisů pro 
zákazníky dvou z předních mobilních operátorů na našem území, měla za cíl 
pomocí kategorizace témat a kvantitativní obsahové analýzy definovat tyto 
poměry a identifikovat možné trendy.  Za stanovenou periodu mezi lety 2017-
2019 bylo u časopisů ČiliChili a Charger zkoumáno, jaká jsou jejich hlavní 
témata, jak se v průběhu let proměňovala, a v jakém objemu prezentují jaký typ 
reklamy a podpory své sjednocené komunikace. Díky teoretickému popisu 
aspektů souvisejících s tvorbou firemních periodik a následnou analýzou 
konkrétních titulů, bylo čtenáři umožněno lépe pochopit funkci tohoto nástroje, 
stejně tak jako si představit obecné vzezření firemních tiskovin orientovaných 
na klienty. 

Praktická část práce definovala hlavní témata daných titulů, jejich přístup ke 
konzumentům a nejčastěji užívaná komerční sdělení v těchto magazínech. 
Témata nesouvisející s obchodní činností společnosti zrcadlila spíše obecné 
zájmy dané cílové skupiny titulu či kýženou image společnosti a ukázalo se, že 
řada témat může ze strany zadavatelů plnit spíše funkci výplně obsahu. 
Ukázalo se být také zřejmé, že hlavním reklamním nábojem tohoto nástroje je 
prezentace či přímá nabídka služeb a produktů těchto společností, na rozdíl od 
občasného doplnění strategické komunikace, na které společnosti pracují spíše 
prostřednictvím jiných nástrojů marketingové a PR disciplíny. 

Hypotézy stanovené v práci byly výsledky výzkumu vyvráceny a výsledky 
samotné jasně popsány. Poměr v komerčním a nekomerčním typu obsahu byl 
rozličný pro každé z periodik a v některých letech byl definován i jako 
rozdělený na polovinu celkového obsahu. Výsledky analýzy v průběhu 
zkoumaného období odhalily také jisté vývojové tendence v míře sdělení 
spadajících do jednotlivých kategorií. Žádné z nich však za tuto tříletou 
periodu nebyly natolik výrazné, aby je šlo nazvat a obecně označit trendem v 
oboru. 
 

Summary 
This bachelor thesis explores the ratios of content types of the corporate 
magazines for customers of the two major mobile operators in the Czech 
Republic. Using categorization and quantitative content analysis, the thesis 
defines the aforementioned ratios and identifies possible trends of corporate 
publishing. Between the set period of years 2017-2019, multiple aspects were 
analysed in the magazines ČiliChili and Charger such as their key topics, 
changes in topics during the set period, and the level and amount to which the 
various types of ads are advertised. By means of the theoretical description of 
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the aspects intertwined with the creation of corporate publications followed by 
analysis of particular titles, the reader is able to comprehend the functions of 
this marketing tool, as well as to understand general form and shape of 
corporate publications oriented at customers. 

The empirical part of the thesis defines the magazines’ key topics and the 
most commonly used commercial communication. Topics tagged as unrelated 
to business activities mirrored the general interests of the target audience and 
the desired image of the two chosen titles and companies standing behind 
them. It also shows that portion of published topics are fulfilling rather filling 
functions and are not essential. The main commercial essence of corporate 
publications proved to be the presentation and offer of company services and 
products rather than the underpinning of strategic communication which is 
being carried out through different tools. 

The hypotheses were refuted by research results and the findings were also 
described and discussed later on. The ratio of commercial and non-commercial 
topics differentiated throughout two of the analysed publications, however in 
some cases, commercial communication amounted up to the half of the total 
contents. Analysis’ findings unfolded various developing tendencies in the 
amount of the space given to some categories. However, during the three-year 
period none of these tendencies were significant enough to be marked as a 
field-wide trend. 
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Přílohy 
 
• Příloha č.1 – CD obsahující tabulky s výsledky analýzy 
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