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Anotace 

Český módní průmysl se neustále vyvíjí, má však stále značné rezervy. Jedním z dlouhodobě 

zakořeněných problémů je skutečnost, že móda není dostatečně považována za součást 

kultury a je vnímána veřejností spíše jako bulvární téma. Cílem diplomové práce je za použití 

kvantitativní obsahové analýzy prozkoumat, v jaké míře a jakých souvislostech česká 

lifestylová média publikují články o lokální módě. Analýza je provedena na titulech Vogue 

CS, Elle, a Harper’s Bazaar za období od srpna 2018 do prosince 2020. Teoretická část  

je zaměřena na úvod do problematiky, nejprve představuje historický vývoj módního 

průmyslu a módní žurnalistiky, poté přináší informace o současném stavu módního 

průmyslu a mediálního trhu s lifestylovými magazíny v ČR. Metodologická část je věnována 

výchozím teoriím, rešerši předchozího výzkumu a poté designu vlastního výzkumu. V rámci 

výzkumu byly stanoveny tři základní výzkumné otázky a formulovány čtyři hypotézy, 

z nichž dvě se podařilo potvrdit. Výsledky výzkumu naznačují, že nejčastěji se o lokální 

módě píše v souvislosti s projektem Mercedes-Benz Prague Fashion Week a žánrově téma 

nejvíce pokrývají online publikované redakční články. 

 

Annotation 

The Czech fashion industry is constantly in progress and has growth potential. However,  

it still has significant deficiencies. The thesis focuses on local fashion and its presentation  

in Czech lifestyle magazines. The primary quantitative research focused on examining  

the Czech lifestyle fashion magazine's environment and determining in what context  

and how often these media write about local fashion and its designers. Through the content 

analysis, the three fashion titles (Vogue CS, Elle, and Harper's Bazaar) were examined 

during the period between August 2018 and December 2020. The theoretical part  

of the thesis focuses on the topic introduction, where deals with fashion and fashion 

journalism evolution. Then, the current situation in both fields is described. The 

methodological part consists of a theoretical basis, literary review, and research design. 

Three research questions and four hypotheses were formulated within this paper.  

Research results suggest that Czech fashion media outputs regarding the local fashion  

are mostly connected with Mercedes-Benz Prague Fashion Week via online editorial articles.  
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Úvod 

Slovo móda pochází z latinského modus a v Evropě jsou o něm zmínky  

již od středověku i když se původně jeho význam nevztahoval výlučně k oděvu (Jarošová, 

2020, s. 141). Ačkoliv se móda původně týkala jen šlechty a vyšších společenských vrstev, 

vlivem kulturních, sociálních i estetických inovací brzy upoutala pozornost i dalších skupin 

a stala se přirozeným zájmem celé společnosti (Jarošová, Kybalová, 2002). Módou není 

cokoliv, módou je zpravidla to, co se šíří prostřednictvím časopisů, módních přehlídek nebo 

jednoduše prostřednictvím ulice.  

Stoupající projev zájmu o lokální produkty jde ruku v ruce s rozšiřujícím 

se fenoménem vnímání udržitelnosti, což dokazuje i studie Fashion (Re)search z roku 2019, 

která se zabývá průzkumem nákupního chování českých spotřebitelů na internetu (Fashion 

(Re)search, 2019). Podpora tuzemské módy a postupný odklon od komerčních řetězců  

se postupně stávají součástí základních trendů moderního světa, i když se stále týkají 

poměrně omezené skupiny lidí, především v rámci vyšší střední a vyšší společenské třídy.  

Výjimkou potvrzující pravidlo je nástup nové generace, která již byla vychovávána ve světě, 

kde je enviromentalismus důležitým společenským tématem. Tím pádem kladou větší důraz 

na kvalitu a původ materiálů, stejně jako na udržitelný proces výroby. Vedle změny  

v přemýšlení došlo také ke změně společenských trendů, které výrazně ovlivňují způsob 

odívání a spotřebního chování mladé generace (Gazzola et al., 2020). V roce 2018 vznikl  

na půdě výzkumné organizace Institut umění – Divadelní ústav průzkum Potenciál módního 

sektoru ČR. Motivací autorek bylo oficiálně zařadit módní design mezi tuzemská kreativní 

odvětví a vytvořit materiál, který by sloužil jako přehled všeho, co tento sektor nabízí  

či může v budoucnu v rámci kulturního rozvoje nabídnout. Studie za pomoci kvalitativních 

technik zkoumala stav a potřeby českého módního sektoru. Při procházení prezentace 

výsledků průzkumu mě především zaujal jeden z pozitivních nálezů, který demonstroval 

zvyšující se zájem médií o lokální módu. Jelikož jsem v průběhu následující rešerše nenašla 

studii, která by se vyloženě tématu lokální módy věnovala a jež by toto tvrzení dokládala, 

rozhodla jsem se na zmíněnou oblast blíže zaměřit a kvantitativně ji prozkoumat.  

Cílem práce je zjistit, kolik prostoru česká lifestylová média věnují lokální módě, 

respektive tuzemským módním návrhářům, jakým způsobem a jakých souvislostech  

je nejčastěji prezentují. Pro účely práce jsem zvolila kvantitativní obsahovou analýzu 

mediálních výstupů v českých módních časopisech v období od srpna 2018 do prosince 

2020. Dle původní teze bylo zamýšleno soustředit výzkum pouze na analýzu tištěných médií, 
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nicméně vzhledem k nízkému počtu publikovaných článků k tématu v rámci tisku jsem  

se rozhodla výzkum rozšířit a zařadit do něj rovněž online verze magazínů, které jsou,  

co se publikace článků týče, flexibilnější než tištěné mutace, a zároveň mají širší záběr 

v rámci cílové skupiny. Práce by měla sloužit jako opěrný rámec pro další navazující 

výzkumy, jež by měly prostor se tématu věnovat více do hloubky, a to za použití rovněž 

kvalitativních metod.  

Úvodní část práce je zaměřena na teoretický základ výzkumného problému. Součástí 

je úvod do historie české oděvní tvorby a módní žurnalistiky, dvou základních pojmů této 

práce. Pro lepší pochopení tématu je dále popsán současný stav českého módního sektoru  

a mediálního trhu v České republice. Jelikož práce zkoumá nejen tištěná, ale i online média, 

je v teoretické části věnován prostor také porovnání těchto dvou mediatypů. V závěru první 

části je nastíněna oblast výzkumu módy, včetně jeho stavu a potřeb v ČR.  Metodologická 

část práce je věnována výchozím teoriím, shrnutí rešerše dosavadního výzkumu a odborné 

literatury. Hlavním bodem je design výzkumu včetně operacionalizace, popisu techniky 

sběru dat, představení výběrového souboru a charakteristiky jednotlivých titulů, které budou 

podrobeny výzkumné analýze. V rámci analytické části jsou prezentovány výsledky 

vlastního výzkumu včetně testování hypotéz a hledání odpovědí na výzkumné otázky. 

Závěrem jsou v rámci diskuse shrnuty základní poznatky a současně se stanoveny limity 

výzkumu. 
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1 Teoretická část 

Abychom mohli správně chápat výzkumný problém, je potřeba nejprve porozumět 

kontextu propojení módy a médií jako celku čili jejich vzájemnému vztahu, historickým 

souvislostem a obecně vývoji módy a módní žurnalistiky ve světě i na našem území. Zároveň 

je nutné alespoň okrajově představit současný stav módního sektoru a módního tisku v ČR. 

Kulturní a historické podhoubí odráží mimo jiné soudobé nedostatky a potřeby tohoto 

odvětví. Na druhou stranu nabízí zároveň příležitosti a potenciál k budoucímu růstu (Mandic 

et al., 2018). Jak zmiňuje Kristýna Šlemínová (Šlemínová, 2016) ve své bakalářské práci 

Téma módy v českých časopisech pro ženy, podle dosavadních výzkumů je módě jako 

fenoménu ve veřejném prostoru věnováno stále více pozornosti a lze pozorovat rovněž 

stoupající tendenci výskytu článků o módě. A to i v periodikách, které se módní tematice 

primárně nevěnují. 

V rámci této kapitoly předložím teoretická východiska pro praktický výzkum práce. 

Nejprve se budu věnovat historickému kontextu, který významně ovlivnil směr vývoje 

českého módního sektoru i současnou podobu lokální autorské tvorby. Dále stručně 

představím strukturu současného mediální trhu lifestylových magazínů a nastíním 

vzájemnou provázanost vztahu medií, potažmo módní žurnalistiky a módního sektoru, který 

je velmi důležitý při budování národní identity, kultury a veřejného povědomí.  

1.1 Módní průmysl na našem území 

I když byla móda odjakživa symbolem postavení jedince ve společnosti, dnes tomu 

tak úplně není. Helena Jarošová (Jarošová, 2014) uvádí, že nejen móda subkultur, ale i běžné 

módy poskytují znaky jedincům a skupinám, aby mohli nacházet svou identitu, která už není 

odvozená pouze od sociálního statutu, ale je to forma stylů, není už vertikální,  

ale horizontální – vytrácí se hierarchická rovina. Oděv tak může zrcadlit nejen společenské 

postavení, ale je také vyjádřením osobnosti, určitého postoje či příslušnosti k již zmíněné 

dané subkultuře. Individuum z módy pro sebe čerpá to, jak být jedinečný i jak být součástí 

kolektivu. Podle Freda Davise (Davis, 1992) oděv evidentně slouží jako vizuální metafora 

identity a také k registrování naší kulturně zakotvené ambivalence, neboť o své identitě 

pochybujeme. S módou se v každodenním životě chtě nechtě setkáváme téměř nepřetržitě  

a v současné době se nacházíme v bodě, kdy se móda stala dávno součástí populární masové 

kultury a je tudíž v určitých formách přístupná všem. Co se týče české oděvní tvorby, její 
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novodobá struktura se formovala především od 19. století a postupem času vznikaly módní 

závody pro dámskou i pánskou zakázkovou výrobu, jež se dokázaly prosadit  

na mezinárodním trhu. Zakázková výroba byla poté relativně utlačena jednak v návaznosti 

na politickou situaci v zemi a později vlivem příchodu globálních komerčních řetězců na trh, 

které s sebou přinesly rychlé spotřební zboží za velmi nízkou konečnou cenu, na kterou  

je český zákazník poměrně citlivý. Nicméně po dlouhá staletí byla oděvní produkce spíše 

záležitosti tradičního řemesla než průmyslové výroby. A právě stále  

se rozšiřující současný trend poptávky po produktech lokálních designérů reflektuje mimo 

jiné návrat k domácí výrobě a návaznost na tradici krejčovského umění, které v průběhu 

historie české módní tvorby dosáhlo nemálo významných mezinárodních ocenění (Jarošová, 

Kybalová, 2002). V následujících podkapitolách se budu podrobněji věnovat chronologické 

linii vývoje oděvní kultury v Čechách. 

1.1.1  Od počátků raného středověku do 19. století 

 

Oděvní kultura na našem území je popsána už od dob raného středověku.  

Podle Aleny Nachtmannové (Nachtmannová, 2015) pro studium dějin odívání existují tři 

základní typy pramenů – hmotné (dochované části oděvů, šperky apod.), písemné a vizuální 

(malby, grafické listy aj.) Z již zmíněného raného období, zejména z 9. a 10. století,  

se dochovalo množství precizně řemeslně zpracovaných šperků, které dle soudobých 

literárních a výtvarných pramenů zdobily honosné oděvy tehdejších panovníků.  

Móda je v té době výsadou šlechty a vyšších společenských vrstev, kteří se touží oblékat  

dle nejnovějších evropských trendů. Nachtmannová dále uvádí, že oděv ve všech 

hierarchizovaných společnostech zároveň sloužil jako symbol postavení, moci a bohatství. 

Okázalost a luxus byly pro odívání v aristokratickém prostředí typickými rysy. Luxus 

demonstrovaly mimo jiné nákladné a těžko dostupné materiály jako například hedvábí, které 

bylo dováženo převážně z Orientu a později vyráběno v Itálii a Francii. Od 13. století začaly 

postupně na oděvní výrobu působit módní vlivy (záznamy z počátku 13. století poukazují 

především na silný francouzský vliv), jednoznačně se však módní vlivy začaly uplatňovat 

až od druhé třetiny 14. století a měly v rozvinutějších středoevropských městech značný 

dopad na specializaci oděvní výroby. Objevují se rovněž první zmínky o zakázkové výrobě, 

respektive šití oděvů na míru. V době vrcholného středověku se styl oblékání stává nedílnou 

součástí rytířské kultury a hodnota české módy je na vzestupu. Vztahy s Francií jsou navíc 

zpečetěny sňatkem Karla IV. s Blankou z Valois, sestrou francouzského krále Filipa VI 
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(Jarošová, Kybalová, 2002). 

 Období renesance odráží směsici různých vlivů a Čechy naplno přijímají výrazné 

prvky španělské módy. Po celé Evropě do všech společenských vrstev prostupuje móda 

krinolín, která přetrvává až do 17. století. Éra renesance je pro řadu teoretiků počátkem 

působení módy, jelikož tato epocha je zároveň počátkem nastolení kapitalistické výroby  

a obchodu, a pronikání nové buržoazní třídy mezi aristokracii. Renesance a humanismus 

přinesli v dějinách zlom ve vnímání kultury, estetiky i každodenního života a položili 

základy pro vznik módy jako společenského fenoménu. Poskytli nový světský pohled  

na jednotlivce a jeho význam ve společnosti. Lidé přestali nad životem přemýšlet jako  

nad složitou cestou do Ráje, namísto toho se snaží vysvětlit úlohu člověka na zemi. Nově  

se při tvorbě šatu začíná využívat geometrie a měření, což dalo za vznik prvním střihovým 

šablonám a střihům (Živná, 1976). Od 16. století se na našem území začínají vyrábět vysoce 

kvalitní krajky, které v období baroka a rokoka zdobí nejen šlechtické oděvy. Krajky  

a výšivky zůstaly oblíbenou ozdobou dámského šatu až do začátku 20. století, měnila  

se pouze jejich podoba, materiál a technika zpracování. Ve druhé polovině a ke konci  

18. století, za vlády Marie Terezie a později Josefa II. v českých zemích probíhají radikální 

reformy, které se mimo jiné dotkly i hospodářské sféry. Pod vlivem státní politiky, která  

se soustředila primárně na vývoz, vznikají nové manufaktury a rozvíjí se nejrůznější textilní 

odvětví, například potisk bavlněných látek, výroba stuh, hedvábných látek či punčoch 

(Uchalová, 1999). 

Od 19. století se móda stává přirozeným zájmem celé společnosti a s ním roste  

i prestiž módy jako fenoménu. Po pádu Napoleona a v době vídeňského kongresu  

se evropským politickým, společenským i kulturním centrem stala Vídeň, a tak se i styl 

oblékání začíná více orientovat na konzervativní Rakousko, i když stále přetrvává i značný 

francouzský a také anglický vliv, zejména v souvislosti s novým pánským druhem oděvu  

se specifickým střihem – frakem (Jarošová, Kybalová, 2002). Ve Vídni rovněž vycházel 

módní časopis Wiener Mode, který byl vydáván i v české verzi pod názvem Nové Pařížské 

Mody. Postupně v Čechách vznikaly módní závody pro dámskou i pánskou zakázkovou 

výrobu, které se dokázaly prosadit i v mezinárodní konkurenci. Současně se rozvíjela  

i konfekční výroba, především v Prostějově. Druhá polovina 19. století bývá také 

označována jako tzv. zlatá éra textilního průmyslu. Ve druhé polovině tohoto století bylo 

přes 50 % všech průmyslových pracovníků v českých zemích zaměstnáno v tomto odvětví 

(ATOK, 2015). V letech národního obrození se objevovaly tendence využít módu 
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k vlastenecké propagandě a vytvořit národní oděv. Pokusů o definici národního oděvu  

a národního kroje bylo od té doby nespočet. Mezi úspěšné tvůrce se řadí umělkyně Anna 

Boudová, která své národní oděvy roku 1916 předvedla na výstavě Svérázu v Praze.  

Prvky folkloru a návaznost na lidovou tradici jsou nejen pro módní designéry dodnes velmi 

lákavým námětem (Uchalová, 1999). 

1.1.2 Počátky dvacátého století 

Počátky 20. století představovaly pro módu a oděvní průmysl odklon od vídeňského 

monarchistického trendu. Stejně jako se změnil státní systém, tak i česká móda dostala novou 

podobu a politická i kulturní orientace nového státu směřuje výrazně k Francii (Uchalová, 

1996). Výrazy jako „francouzský“ či „pařížský“ se stávají v módě zárukou elegance  

a kvality a majitelé módních salonů, stejně jako návrháři módních závodů, jezdí pravidelně 

do Paříže na módní přehlídky. V časopisech životního stylu se začínají regulérně uveřejňovat 

referáty o francouzské módě a řada módních listů zaměstnává v Paříži vlastní dopisovatelky. 

Jako symbol demokratizace dámského oděvu se začátkem 20. století objevuje kostým 

s blůzou, kabátkem a dlouhou zvonovou sukní, který odráží posun k novým potřebám  

a trendům (Crhonková, 2008).  

Ještě před osamostatněním republiky byl nejvýznamnějším salonem válečné doby 

módní závod Arnoštky Roubíčkové. Před válkou si vytvořila zásobu látek, které vozila 

z Paříže, takže se nemusela obávat válečného nedostatku. V roce 1916 závod přestěhovala 

do nově vybudovaného paláce Koruna na rohu Příkopů a Václavského náměstí, kde šila 

mimo jiné i řadu kostýmů pro divadelní a filmová představení. Během svého působení  

si získala pozornost nejzámožnější pražské klientely, hereček, šlechty i manželek bankéřů  

a průmyslníků. Mezi další významné tvůrce, kteří začali podnikat již ve válečném období, 

nicméně úspěchu dosáhli především za první republiky, patřila také Hana Podolská nebo 

Oldřich Rosenbaum. V období války působí v Praze i další krejčovské salony, např. Moritz 

Schiller, obchodní dům, který kromě módního, hedvábného a vlněného zboží a látek nabízel 

rovněž výrobu na zakázku (Uchalová, 1996).  Konec první světové války se nese v duchu 

emancipace ženského oděvu. Při výběru každodenního šatu byl kladen důraz na pohodlnost 

a praktičnost. Tyto vlastnosti měly reflektovat nový charakter moderní ženy (Crhonková, 

2008).  
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1.1.2.1 Zlatá éra první republiky 

 

Meziválečné období v letech 1918–1938, které označujeme jako první republika  

si rozhodně zaslouží samostatnou podkapitolu, jelikož módní tvorba v této době dostála  

své výjimečnosti, a nejen módní umělce inspiruje dodnes. Díky nově vznikající republice  

a novým společenským kontaktům, návaznosti na tradici a úzkým vazbám na francouzskou 

a anglickou módu i kulturu, se podařilo české tvorbě v meziválečném období dosáhnout  

své jedinečné úrovně a vybudovat vyspělou obchodní síť (Jarošová, Kybalová, 2002). Dařilo  

se také odborným školám a průmyslové výrobě, zájem o módu jevil i tisk (Uchalová, 1996). 

Po rozpadu habsburské monarchie a vzniku samostatného československého státu 

roku 1918 se v duchu západních sentencí naplno rozrůstá nová kultura módních salónů.  

Tyto krejčovské ateliéry odráží tradiční řemeslnou výrobu, která propojuje trendy světové 

módy s osobitým vkusem návrháře po vzoru haute couture1. Přední módy domy působí 

především v Praze a Brně. Módním vzorem se stávají filmové a divadelní herečky, které tyto 

salony pravidelně navštěvují. Právě film byl v meziválečné době nejmasovějším médiem,  

jež značným způsobem přispívalo ke zkvalitnění a rozšíření módní produkce. Jeho rozvoj  

ve 20. letech vedl ke zmiňovanému kultu filmových hvězd, které spoluvytvářely soudobou 

ženskou image od účesu a líčení až po životní styl. Herečky udávaly nejnovější módní trendy 

díky čemuž rostla prestiž módních salonů, které se snažily uspokojit narůstající 

společenskou poptávku. Módní salony se také zapojovaly přímo do filmové tvorby 

prostřednictvím vytvoření kompletní autorské kostýmní výpravy. To přinášelo výhodnou 

formu reklamy i přes to, že si v té době herečky obvykle pořizovaly po dohodě s režisérem 

kostýmy samy na vlastní náklady.  

Mezi nejvýraznější osobnosti módního designu první republiky patřila již zmíněná 

Hana Podolská, narozená 16. května 1880 jako Johanna Vošáhlíková v Merxhausenu 

v Hessensku. Modelový dům Hany Podolské byl prvním v Praze, který zavedl pravidelné 

módní přehlídky po vzoru francouzských módních domů. Tímto počinem významně přispěl 

k šíření této nové formy propagace (Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2018–2019). 

Podolská zaměstnávala nejen profesionální tzv. kabinové manekýnky, ale na přehlídkových 

molech se často objevovaly populární herečky a dámy ze společnosti (Crhonková, 2008). 

Dle dalších informací z výstavy tvorby Hany Podolské, která se konala v Praze v letech 

 
1 Výraz haute couture (v českém překladu vysoká krejčovina) označuje zboží, které je ve Francii chráněno 

zákonem a musí splňovat přísné výrobní podmínky. Jde o titul, který uděluje každým rokem 

komise Chambre Syndicate na ministerstvu průmyslu se sídlem v Paříži. 
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2018–2019 je autorství ucelené kostýmní tvorby Hany Podolské prokázáno u filmů Zlatá 

Kateřina (1934), Kristián (1939) a Katakomby (1940). Dále pak ještě u filmu Maskovaná 

milenka (1940), kde Podolská spolupracovala s V. Sejčkem a Lambertem Hoferem z Vídně. 

Fotografie modelů, které vznikly v salonu Hana Podolská spolu s referáty z módních 

přehlídek se pravidelně objevovaly v soudobých módních časopisech. V roce 1939 získal 

modelový dům Hany Podolské jednu ze tří prvních cen na mezinárodní výstavě řemesel 

v Berlíně. Salon přežil válečná léta a po roce 1948 byl zestátněn a přejmenován  

na modelový dům „Eva“. Zanikl v roce 1991 (Uchalová, 1996, s. 22–23).  

Nejvýznamnějším konkurentem modelového domu Hana Podolská byl módní závod 

Rosenbaum, který se vyvinul z podniku Elišky Rosenbaumové, jež měla výrobu a obchod 

s dámskou konfekcí ve Štěpánské ulici v Praze počátkem 20. století. Brzy se zcela průměrný 

konfekční závod stal jedním z nejluxusnějších a nejvyhledávanějších salonů v Čechách. 

Závod byl rovněž organizovaný po vzoru francouzských salonů a jeho pozdější majitel, 

Oldřich Rosenbaum stejně jako zástupci ostatních pražských luxusních salonů, jezdil 

pravidelně nejméně dvakrát ročně i se svými významnými spolupracovníky na sezónní  

a polosezónní módní přehlídky do Paříže. Vedle zakázkového šití se specializoval  

i na kožešnickou a kloboučnickou výrobu a prádlo. Další inspirací po vzoru Francie byla 

také produkce parfému vlastní značky. Po emigraci Oldřicha Rosenbauma v roce 1938  

do USA, kam odešel před německou okupací, jeho závod dostal nucenou správu a po roce 

1948 byl znárodněn. Fungoval jako oděvní závod Styl až do roku 1992, kdy rok po salonu 

Eva zanikl (Uchalová 1996, s. 20-21). 

1.1.3 Druhá polovina dvacátého století 

 

Po válce se český textilní průmysl mimo jiné potýkal s nedostatkem kvalifikovaných 

pracovníků, na kterém měl také výrazný podíl odchod německé specializované části 

obyvatelstva. V letech 1945 a 1948 navíc ve dvou etapách došlo na základě Benešových 

dekretů2 k procesu znárodnění, které se týkalo i textilního a oděvního průmyslu  

(ATOK, 2015). 

Téměř destruktivní dopad na československý módní sektor měl únorový 

komunistický převrat roku 1948, který na dlouhá léta zastavil tolik slibný předválečný vývoj. 

 
2 V roce 1945 vydal prezident republiky Edvard Beneš dekret č. 100/1945 Sb. o znárodnění dolů a 

průmyslových podniků. Podniky byly znárodňovány jednotlivými vyhláškami ministra průmyslu i v letech 

1946 a 1947. 
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Většina soukromých firem byla zrušena nebo znárodněna včetně již výše zmíněných 

módních domů Hana Podolská či Rosenbaum. Znárodněné salony s dlouholetou tradicí  

i nadále vytvářely modelové kolekce a šily v omezenějších podmínkách oděvy na míru,  

což bylo podstatné pro zachování tradice a měřítek pro hodnocení designérských  

a krejčovských kvalit. Způsob odívání byl silně ovlivněn politickou ideologií a udávání 

módních trendů měl řídit národní podnik Textilní tvorba a od roku 1959 Ústav bytové  

a oděvní kultury (ÚBOK), kde působila řada návrhářů: Hedvika Vlková, Zuzana Fuchsová 

a další (Jarošová, Kybalová, 2002). Vliv na produkci a obchod měla také Rada vzájemné 

hospodářské pomoci (RVHP) se sídlem v Moskvě, která byla založena roku 1949 státy 

tehdejšího sovětského bloku za účelem koordinovat jejich vzájemný obchod a rozdělovat 

úkoly ve výrobě a výzkumu. Na členství v RVHP bohužel doplácely rozvinutější země, mezi 

nimi i Československo, jelikož cílem bylo také vyrovnávání životní úrovně v celém 

společenství (Radiožurnál, 2014). RVHP mimo jiné pořádala pravidelné společné přehlídky 

módy, na kterých se prezentovaly také kolekce ÚBOKU.  

Ústav bytové a oděvní kultury fungoval od konce padesátých let jako designérské  

a návrhářské zařízení Ministerstva spotřebního průmyslu, jehož funkcí bylo inspirovat 

oděvní a nábytkářský průmysl v socialistickém Československu. Jinými slovy měl vytvářet 

životní styl socialistického člověka a nést zodpovědnost za estetickou stránku výroby. 

V rámci ÚBOKu se mimo jiné vytvářely také speciální kolekce pro módní časopisy  

či Jabloneckou bižuterii, která pak pořádala mezinárodní propagační módní přehlídky. 

V domě ÚBOKu na pražských Příkopech byl také předváděcí sál, ve kterém probíhaly 

módní přehlídky, určené pro zástupce výrobních podniků. Přehlídky pro veřejnost se pak 

konaly v paláci Lucerna (Retro – Česká televize, 2018).  Pojem modeling zatím oficiálně 

neexistoval a manekýnky byly zaměstnané jako technickohospodářské pracovnice. Módní 

tisk byl korigován a cenzurován složkami Ústředního výboru československého svazu žen, 

a to až do konce osmdesátých let (Jarošová, 2002). 

Jisté dočasné uvolnění v oblasti módního designu přišlo v šedesátých letech. 

V Československu v té době sílily demokratizační tendence, které vyvrcholily v roce 1968 

takzvaným pražským jarem. Atmosféra šedesátých let vedla k postupnému uvolňování 

politického i kulturního života, které se projevovalo také odpoutáním od stranickosti k tvůrčí 

svobodě. V oblasti filmového průmyslu nastupuje takzvaná Československá nová vlna, mezi 

scénáristy a režiséry působí osobnosti jako Miloš Forman, Věra Chytilová, Jiří Menzel, 

Milan Kundera, Bohumil Hrabal, Jan Němec a další. Na tomto příkladu můžeme opět 
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pozorovat, že situace v módě do jisté míry odráží stav (kulturní, politický, ekonomický, 

sociální), ve kterém se společnost v průběhu historie nachází. 

V sedmdesátých a osmdesátých letech se postupně rozšířil trend domácího šití. 

Obyvatelé socialistické československé republiky se tak snažili kompenzovat neaktuálnost 

a nedostatek módního zboží. Jedním ze základních zdrojů, jak se dobře oblékat bylo také 

zakázkové šití. Což bylo netypické v porovnání se Západní Evropou, kde si zakázkovou 

výrobu mohli dovolit opravdu jen ti nejbohatší. Historici a pamětníci v rozhovorech často 

zmiňují, že zvláštním rysem československé socialistické společnosti byl jistý druh 

jednotvárnosti a absence barevnosti oděvu. 

Teprve až sametová revoluce v listopadu 1989 obnovila podmínky pro svobodnou 

činnost a umožnila soukromé podnikání (Jarošová Kybalová, 2002). V 90. letech ale bohužel 

zanikly významné módní domy Eva a Styl, které přežily první a druhou světovou válku  

i socialismus. S politickým i ekonomickým uvolněním přichází téměř až posedlost 

západními trendy (Retro – Česká televize, doplnit rok) a spolu s hranicemi se otevřely také 

dveře ke konzumnímu pojetí módy. Česká republika se jako jeden z nejvyspělejších států 

bývalého sovětského bloku stala lukrativním trhem pro globální komerční značky. Vznikaly 

nové modelingové agentury a české modelky se začaly uplatňovat na západním trhu.  

Mezi úspěšnými topmodelkami jmenujme alespoň Evu Hercigovou nebo Danielu Peštovou.  

První dekáda a zejména počátek nového milénia se vyznačuje vnitřní 

restrukturalizací a obdobím zrodu nového textilního a oděvního průmyslu. Začaly se 

uplatňovat nové módní profese, vznikaly nové lifestylové časopisy a přibývaly modelingové 

agentury. Je to také počátek kultury módních butiků a návrhářských ateliérů a vznikají nové 

organizace, které se zaměřují na rozvoj a podporu odvětví designu – například 

CZECHDESIGN. Druhá dekáda znamenala nejen pro český, ale i globální módní průmysl 

období velkých změn, a to díky rozšíření internetu a sociálních médií. Zvýšila  

se informovanost společnosti, zájem o udržitelnost a zároveň se posílila dostupnost zboží  

i rychlost nákupu. Sociální média přinesla možnost přímé komunikace návrhářů 

s potenciálními zákazníky. Se vznikem zahraničních, alternativnějších módních platforem 

přibyla možnost prezentace české autorské tvorby na mezinárodní úrovni. Šíří se internetové 

módní portály a fashion blogy. V roce 2010 byl založen Prague Fashion Week, který od té 

doby prošel značným vývojem. V roce 2013 se jeho titulárním partnerem stala automobilka 

Mercedes-Benz. Od té doby Mercedes-Benz Prague Fashion Week patří do skupiny 
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prestižních týdnů módy, které Mercedes-Benz po celém světě zastřešuje.  

1.1.4  Současný stav 

Podle studie Potenciál módního sektoru ČR: Módní design – stav a potřeby z roku 

2018 má z hlediska rozvoje kultury a národní identity módní sektor velký potenciál. Obnova 

a vzestup tradičních řemesel a autorské tvorby je mimo jiné reflexí zvýšeného zájmu  

o lokálnost a udržitelnost jak ze strany médií, tak i ze strany potenciálního zákazníka.   

Dle výzkumu však nefungují jednotlivé části módního sektoru uceleně, což má za následek 

všeobecné oddělování jinak vzájemně provázaných činností, které se v praxi navzájem 

ovlivňují. Zároveň ze současných výzkumů vyplývá, že český zákazník nemá módu 

zakotvenou jako součást kultury, naopak je to pro něj něco povrchního a nadbytečného. 

Český zákazník je navíc stále příliš citlivý na cenu a preferuje levný dovoz módní konfekce 

od světových fast fashion řetězců, jejichž koncentrace je na území České republiky poměrně 

vysoká. Tyto řetězce na základě velkého objemu a výroby primárně v asijských zemích tlačí 

ceny pro střední a nižší módní segment dolů. Vývoj navíc dále brzdí nevyhovující nastavení 

politiky pro malé a střední podnikatele kreativních průmyslů a chybějící podpora této oblasti 

(Mandic, Jelinek, 2015).   

V současné době existuje několik podpůrných organizací a platforem, které lokální 

módu podporují. Mezi nimi například Mercedes-Benz Prague Fashion Week (běžně 

komunikovaný pod zkratkou MBPFW), který představuje ucelenou obchodní, kulturní  

a společenskou platformu, pořádanou po vzoru světových fashion weeků.  

MBPFW je jedinou komplexní a pravidelnou přehlídkou české a slovenské módy v České 

republice. Hlavním cílem projektu je propagovat módu na domácím i zahraničním trhu, 

edukovat a měnit pravidla oděvního průmyslu a zvyšovat povědomí o módě jako o kulturním 

dědictví (MBPFW, 2021). Jak vyplývá z rozhovoru Veroniky Miškovské s českými 

designéry pro časopis Harper’s Bazaar z roku 2018, český módní svět měl dlouhou dobu 

podobu „začarovaného kruhu“. Českým návrhářům chyběli klienti a český zákazník zase 

nevěděl, kde autorskou módu pořídit. Obchody se prodeji autorské tvorby vyhýbaly, protože 

se bály, že ji nikdo nekoupí. Situace se ovšem postupně naštěstí obrací k lepšímu, a i díky 

Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku vznikají důležitá partnerská propojení mezi velkými 

značkami a lokálními módními návrháři (Miškovská, 2018).  
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1.2 Tradice módní žurnalistiky 

Vztah mezi módním průmyslem a módní žurnalistikou je velmi úzce provázaný, dalo 

by se říct symbiotický. Proměny módního průmyslu ovlivňují podobu módní žurnalistiky  

a občas i opačně. Média jsou pro módní průmysl velmi důležitým komunikačním kanálem, 

a to nejen z hlediska budování vztahů s veřejností, ale také z pohledu obchodního (PR 

články, advertorialy, inzerce apod.). V několika rovinách se dokonce média a móda prolínají, 

zejména na úrovni profese, kde se postupem času vytrácela hranice mezi módním tvůrcem, 

profesionálem v oboru a novinářem. Kate Nelson Best datuje počátek propojení módního 

průmyslu a módního tisku do 18. století (Nelson Best, 2017). Módní žurnalistika samotná  

se začala vyvíjet od 17. století ve Francii, která byla již v této době kolébkou módního 

designu a udávala v tomto odvětví trendy, jež se snažil napodobovat celý svět. S rostoucím 

mezinárodní zájem o francouzskou módu, se začal také rozvíjet světový módní tisk. Přední 

módní magazíny, dominující na trhu dodnes, vznikly v USA – především Harper’s Bazaar 

(1867) a Vogue (1892). V tomto období móda začínala získávat prostor i v rámci denního 

tisku. Redakce novin postupně najímaly specializované externí editory, kteří přispívali  

do módních rubrik. Prvním novinovým vydavatelstvím, které otisklo články s módní 

tematikou bylo The New York Times (Pouillard, 2013). Velký vliv na popularizaci a další 

vývoj módní žurnalistiky měl vznik fotografie. Nancy Hall-Duncan (Hall-Duncan, 2015) 

odhaduje, že se první módní fotografie mohla objevit v pařížských domech již v 50. a 60. 

letech 19. století.   

1.2.1 Fenomén módních časopisů 

Pojem časopis můžeme vymezit definicí tiskového zákona z roku 2000, podle 

kterého se periodickým tiskem rozumí noviny, časopisy a jiné tiskoviny vydávané pod 

stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické úpravě nejméně 

dvakrát v kalendářním roce (Zákon č. 46/2000 Sb). Pro diferenciaci od denního tisku  

se většinou uvádí, že časopisy jsou ta periodika, která nevycházejí častěji než dvakrát týdně. 

Barbara Köpplová (2005) pak uvažuje rozdělení časopisů na dva základní typy titulů  

– menšinové a masové. Za menšinové považuje ty, které se obracejí na vybrané existující 

skupiny čtenářů s nějak vyhraněnými zájmy či postoji. Jako masové pak definuje ty, jejichž 

hlavním cílem je generovat zisk skrze utváření nejrůznějších čtenářských skupin  

s vybranými sociodemografickými charakteristikami a životním stylem, které jsou pak 
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nabízeny inzerentům, jejichž produkce je na tyto skupiny zaměřena. Köpplová nicméně 

sama uvádí, že toto rozdělení je velmi zjednodušené.  

Módní magazíny lze považovat za subkategorii lifestylových časopisů pro ženy. 

Přesto se však kategorizace periodik liší v závislosti na jednotlivých zemích, struktuře trhu 

či konkrétních autorech a institucích. Například Joke Hermes stanovuje pro oblast ženských 

časopisů tři hlavní „podžánry“, který mi jsou tradičně orientované časopisy, bulvární 

časopisy a feministicky laděná periodika. Do skupiny „tradičně orientované časopisy“ 

spadají především týdeníky a měsíčníky se zaměřením na praktické tipy, aktuální módní 

trendy a životní styl. Tyto časopisy se v komparaci s ostatním sortimentem na trhu pohybují 

ve střední až vyšší cenové kategorii (Hermes, 1995). Časopisy vzbuzují dojem exkluzivity 

jak kvalitou provedení a designu, tak i obsahem, který je tvořený z velké části inzercí  

a fotografiemi. Takovéto časopisy jsou často vedeny jako franšízy a vychází v několika 

jazykových mutacích (např. Elle, Marie Claire, Cosmopolitan). Tituly, na které se v rámci 

analýzy zaměřuji (Vogue, Elle, Harper’s Bazaar) spadají právě do této skupiny. Jelikož  

se ve své práci soustředím na český trh, pracuji s rozdělením podle Unie vydavatelů.  

Tato kategorie časopisů je zde označena jako „časopisy životního stylu pro ženy“. Téma 

módního designu v uvedených měsíčnících převažuje a jsou běžně na zahraničním trhu 

označovány jako „fashion magazines“3.  

Módní časopisy jsou podle Briana Moerana (Moeran, 2006) kulturním produktem  

a zároveň komoditou, což je nerozlišuje od ostatních masmediálních produktů jako je umění, 

film, noviny, rádio či televize. Podobně jako časopisy pro ženy obecně jsou i módní časopisy 

součástí konzumní produkce na regionální, mezinárodní i globální úrovni. Stejně jako módní 

magazíny i móda samotná je kulturním produktem i komoditou, a tudíž je určena 

různorodým skupinám příjemců. Mezi těmito skupinami mohou být prostí zájemci o módu, 

spotřebitelé, módní návrháři, ale i takzvaná skupina „fashion leadership“ mezi které můžeme 

zařadit celebrity, módní nákupčí, mezinárodní tisk a podobně. Moeran dále uvádí, 

 že: „… módní magazíny existují, aby poučily laickou veřejnost o tom, proč by měla být 

móda důležitou součástí života, představila poslední trendy a výrazné představitele módního 

světa, a informovala, kde samotný oděv nakoupit.“ Z výsledků Fashion Research z roku 

2015 vyplývá, že právě informativní funkce o tom, kde lokální módu nakoupit v českých 

 
3 V českém překladu „módní magazíny“ 
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lifestylových časopisech chybí (Fashion Research, 2015). 

Časopisy mají také výrazný vliv na tvorbu spotřebitele. Většina módních přehlídek  

je přístupná pouze nákupčím, klientům a žurnalistům. Spotřebitel tak nemá přímý přístup 

k designu nejvlivnějších tvůrců a přístup má pouze zprostředkovaný, nepřímý 

prostřednictvím médií, časopisů, televize, internetu, blogů či sociálních sítí (Jarošová, 2014). 

Jarošová o módních časopisech hovoří jako o mluvčích módy. Jaký je však skutečný 

charakter a cíl módních časopisů? Jednu z odpovědí nám opět poskytuje Helena Jarošová, 

která uvádí, že struktura těchto časopisů je poměrně schizofrenní. Cílem redakce je totiž 

saturovat nejen čtenáře, kterého mají obohacovat o širší kulturní informace, ale také 

inzerenty. Kulturní zpravodajství se tak někdy obtížně odlišuje od reklamního obsahu. 

Vydavatelé časopisů prodávají své čtenáře potenciálním zadavatelům reklamy, zatímco 

redakce prodávají produkty svým čtenářům. Otázkou je, zda články o módě nejsou pouze 

kopií tiskových zpráv, výčtem advertorialů či parafrází zahraničních obsahů. Toto téma  

by mohlo být navazujícím výzkumem této práce.  

1.2.2 Módní časopisy ve světě 

Informace o módě se v Evropě šířily skrze módní grafické listy a časopisy  

již od počátku 18. století. Ve Francii v té době vycházely téměř nepřetržitě a propagovaly 

módní novinky do světa. Jednalo se například o Mercur de France (1717–1792), Cabinet 

des Modes (1785–1786) nebo Journal des dames et des modes (1797–1839). Do střední 

Evropy se francouzské módní ilustrace dostávaly zejména zprostředkovaně v německém 

společenském časopise Journal des Luxus und der Moden, který vycházel ve Výmaru 

v letech 1786–1827 (Uchalová, 1999). Největší rozmach v oblasti módního tisku (a obecně 

tisku) nastal v 19. století. Nové technologie urychlily výrobu a zvýšily distribuční náklad, 

takže módních časopisů přibývá. 19. století bylo epochou, která zdůrazňovala a rozšiřovala 

horizont estetických a uměleckých hodnot, jež se odráží i v názvech módních časopisů. Mezi 

známé časopisy té doby patří La mode artistique, kterou vydával Sammuel Miller 

v Londýně, nejprve jako soubor kreseb do roku 1868, a poté jako časopis mezi léty  

1872–1908. Ve Francii byly v té době nejrozšířenějšími časopisy La mode ilustrée  

a Le Moniteur de la mode (od roku 1881 přejmenovaný na L’Art de la Mode). V roce 1892 

vzniká americký Vogue. Jednou z předností Vogue byl vznik konceptu takzvaného „class 

magazine“, tedy časopisu, který byl primárně určen pro ženy z vyšších společenských kruhů, 
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a díky tomuto cílení se stal velmi atraktivním pro inzerenty. Americký vydavatel Condé 

Montrose Nast, který Vogue v roce 1919 odkoupil, jako první přišel na trh se strategií, která 

se místo na masově vydávané tituly naopak soustředí na tituly s přímější cílovou skupinou 

čtenářů. Nast si uvědomoval, že tito čtenáři mohou představovat velmi dobře definovanou 

skupinu potenciálních zákazníků a mohl tak oslovit inzerenty propagující zboží z luxusního 

segmentu. Nicméně pro získání důvěryhodnosti ve světe haute couture bylo nezbytné 

navázat přímé vazby na přední pařížské módní domy, což znamenalo, že dalším klíčovým 

elementem bylo rozšířit produkci Vogue na mezinárodní úrovni. Počátkem 40. let 20 století 

se Vogue stal v módním světě uznávaným symbolem, jehož vliv přetrvává dodnes.  

Jak již bylo zmíněno, v meziválečném období byla centrem módy Paříž. Francouzské 

módní domy a jejich designéři udávali módní trendy, které se snažil reprodukovat celý svět. 

Francouzské módní značky dokonce upřednostňovali zahraniční nákupčí, kteří mohli 

privilegovaně navštěvovat přehlídky haute couture. V meziválečném období pokrývaly 

stovky zahraničních reportérů každou pařížskou módní sezónu a američtí žurnalisté 

konstantně cestovali mezi New Yorkem a Paříží. Mezinárodní zájem o módní design vedl  

k dalšímu rozšíření módního tisku. Vlivem vzniku nových komunikačních technologií  

na počátku 19. století se urychlil informační přenos a velké pařížské módní domy se začaly 

obávat o zachování své autenticity, jelikož haute couture design se stával součástí  

pop kultury a tím začal být dostupný už nejen elitám, ale i nižším společenským vrstvám. 

Nové módní designy a trendy se skrze masově vydávané módní časopisy dostávaly  

i do zámoří, kde byly hojně kopírovány a distribuovány širokému spektru zákazníků. Tisk 

se v té době také začíná více komercionalizovat. V roce 1937 vznikl francouzský módní 

magazín Marie Claire, který byl důležitým milníkem, jež vedl k rozšíření tuzemských 

magazínů pro ženy, určených masovému publiku. S tím, jak se módní žurnalistika 

profesionalizovala, se postupně vytrácela i hranice mezi profesí v médiích a módním 

průmyslu (například editoři módních magazínů pracovali zároveň jako designéři). Móda 

byla najednou všudypřítomná, od masově produkovaných magazínů pro ženy střední 

pracující třídy po buržoazní smetánku i profesionály. 

1.2.3 Časopisy pro ženy a módní magazíny na našem území 

Záznam o prvním ženském časopise v češtině se vztahuje k titulu Lada, který vzešel 

z iniciativy Antonie Melišové-Körschnerové. Významný rozvoj módních časopisů  

pak probíhal v letech 1870–1918. Například společenský časopis Květy vydával v letech 
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1870–1872 samostatnou módní přílohu s názvem Bazar. Významným konkurentem Květům 

se stal magazín Světozor, který v rámci samostatné přílohy vydával českou verzi německého 

Bazar, vycházející v Berlíně (Uchalová 1997).  

Za první republiky se formuje pravidelný zájem o módu ze strany tisku,  

což umožňuje rozvoj nových profesí od odborných novinářek, přes módní kreslíře po módní 

fotografy. Mezi nejpřednější časopisy patří Elegantní Praha, Gentleman, Eva, Vkus nebo 

Salon, ale vycházejí i mnohé další. Vedle vyloženě módních časopisů existuje řada 

společenských časopisů, které módě věnují podstatnou část obsahu. Vychází také módní 

přílohy větších deníků a profesně zaměřené odborné časopisy. Specializovaných odborných 

časopisů byla celá řada, v podstatě každý obor textilní výroby a módní tvorby vydával svůj 

časopis. Velkou skupinu představovaly módní listy určené pro krejčí a švadleny, které 

obsahovaly vyobrazení modelů a střihů i podrobné technické popisy zhotovení oděvu  

– například Akademické módní listy. Vedle těchto odborných periodik vycházely firemní 

časopisy informující o výrobních a obchodních úspěších, o dění v závodě či o vývoji módní 

linie. V roce 1919 vzniká český časopis Moda a vkus, který se soustředí na světovou módu. 

Jeho odpovědná redaktorka Olga Fastrová patřila mezi nejzkušenější české žurnalistky 

zabývající se módou a ženskou problematikou. V redakci soustředila řadu módních 

kreslířek, vesměs absolventem pražské Uměleckoprůmyslové školy. Mezi další významné 

časopisy té doby patřila Pražská móda, vydávaná v letech 1923–1949. Na vydávání tohoto 

časopisu se podílela řada předních odborníků z oblasti. V listopadu 1928 vznikl časopis Eva, 

který se stal symbolem meziválečné generace českých žen. Dával mimo jiné příležitost 

k uplatnění začínajícím módním tvůrcům, jež toho času převážně působili v módních 

ateliérech Podolská a Rosenbaum. V Evě jsou publikovány návrhy takových tvůrčích jmen 

jako je Hedvika Vlková, Vojtěch Michal nebo Zdeňka Fuchsová. V letech 1934–1944 

vycházel ve vydavatelství Melantrich časopis Vkus, který mimo jiné spolupracoval 

v módními návrhářkami, které byly zároveň činné v časopise Eva. Vkus byl prakticky 

zaměřeným časopisem, který prezentoval módu takovým způsobem, aby mohla být snadno 

replikovaná i amatérskými švadlenami (Uchalová, 1996). 

Od roku 1947 začal vycházet populární časopis Vlasta, který dnes patří do portfolia 

vydavatelství Vltava Labe Media. Založila jej dr. Milada Horáková se svými 

spolupracovnicemi ze svazu československých žen. Po roce 1948 se ženské časopisy staly 

součástí vládní propagandy, jejichž obsah byl řízený Ústředním výborem československého 

svazu žen. Od roku 1968 trh s ženskými časopisy ovládalo vydavatelství Mona. Vedle Vlasty 
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vycházely také časopisy Žena a móda, Praktická žena nebo Květy. Dále vycházely takzvané 

monotematické časopisy, zaměřené na určitou věkovou skupinu nebo určitý typ oděvu 

(Mladá móda, Pletený šatník apod.). Před rokem 1989 fungovaly módní časopisy jinak než 

dnešní magazíny, jejichž obsahem jsou z velké části reklamní sdělení. Stránky věnované 

módě sloužily především jako inspirace, podle které se oděvy šily podomácku. Součástí 

jednotlivých vydání byly i takzvané střihové přílohy (Retro – Česká televize, 2018). 

V promódní aktivizaci osmdesátých let sehrál významnou roli časopis Mladý svět, který 

prostřednictvím pražské prodejny konfekčního zboží „Klubu odívání mladých“ inicioval 

první spolupráci mladých tvůrců s výrobními družstvy.  

V 90. letech, kdy došlo obecně k uvolnění trhu a obchodu, se zásadním způsobem 

změnila typologie časopisů, pro níž bylo do té doby typické, že pro jednotlivé čtenářské 

skupiny byl v nabídce zpravidla jeden titul. Změny, kterými časopisy z typologického 

hlediska procházely, se časově překrývaly s posunem českého prostředí směrem k spotřební, 

masové společnosti, kultuře prožitku a konzumerismu. Hlavní proměnu trhu představovalo 

vytvoření nové vlastnické struktury a vstup zahraničních vlastníků na český časopisecký trh. 

Mnohá vydavatelství časopisů, mezi nimi i zmíněná Mona, byla po roce 1989 prodána 

zahraničním firmám. S tím souviselo uvedení lokalizovaných verzí zahraničních titulů, 

z těch exkluzivnějších například Elle, Harper’s Bazaar či Cosmopolitan. Podle Barbary 

Köpplové se jedná o dlouhodobější trend související s ekonomickou globalizací médií (Jirák 

et al. 2005). Na počátku nového milénia dále vznikaly nové lifestylové a módní časopisy, 

nicméně lokální návrhářská tvorba v nich dostávala prostor jen minimálně. Důvodem byl 

jednak tlak časopisů na inzerci, která byla postavena na zahraničních značkách, a také  

se obsah časopisů dle zahraničního vzoru tvořil dle sezonnosti.  

1.3 Současná situace na českém mediálním trhu 

Data výzkumu čtenosti za rok 2020 ukazují, že tisk si stále zachovává velmi silný 

zásah populace (83 %). Značný zásah mají především časopisy, stabilně v roce 2020 rostl 

zásah měsíčníků. Co se týče vydavatelských domů, největší podíl na trhu má společnost 

Mafra (26 %) a dále pak CNC (25 %), společně drží téměř polovinu tiskového trhu  

– viz Obrázek č. 1. 
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Obrázek 1: Vydavatelské domy – podíl na trhu v % 

 

Zdroj obrázku: Unie vydavatelů, 2020 

  

V současné době je vydavatelský trh po stránce vlastnictví méně diversifikovaný, než tomu 

bylo v minulosti. Důvodem byl postupný odchod zahraničních vlastníků a prodej aktivit 

tuzemským konglomerátům. Jednou ze zásadních mediálních akvizic byl prodej 

vydavatelské společnosti Bauer Media Praha mediální skupině Mafra, která tak rozšířila  

své portfolio o další tituly, mimo jiné o magazíny životního stylu Harper‘s Bazaar, Dolce 

Vita, Esquire, Cosmopolitan nebo Žena a život. Na začátku roku 2020 přešla Dolce Vita pod 

vydavatelství New Look Media.  

Dlouhodobým výzkumem českého mediálního trhu se zabývá Unie vydavatelů, která 

funguje od 90. let 20. století a je „jediným reprezentativním sdružením podnikatelů  

a zaměstnavatelů v oboru vydávání periodického tisku a poskytování obsahů 

prostřednictvím internetu v České republice.“ Až na jednu výjimku sdružuje všechny 

vydavatele celostátních a regionálních deníků a většinu dominantních vydavatelů časopisů 

(Unie vydavatelů, 2021). 

Poslední výsledky čtenosti titulů za 4. čtvrtletí 2020 a 1. čtvrtletí 2021 ukazují,  

že nejčtenějšími časopisy životního stylu pro ženy jsou Žena a život a Svět ženy (podrobněji 

obrázek č. 2). Nejméně čteným titulem z této kategorie je Harper’s Bazaar, nicméně  

je u tohoto periodika zaznamenán nárůst oproti druhému a třetímu kvartálu 2020. (Media 

projekt, 2021) 
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Obrázek 2: Výsledky čtenosti časopisů životního stylu pro ženy za 4. čtvrtletí 2020 a 1. 

čtvrtletí 2021 

 

Zdroj: Media projekt 2021 

 

Dle závěrů průzkumu Potenciál módního sektoru – jeho stav a potřeby na tuzemském 

trhu chybí odborné časopisy, které by se věnovaly problematice české módy a českého 

módního designu. Zatímco například v Paříži je móda běžnou součástí kultury, ekonomiky, 

byznysu, vzdělání i životního stylu, u nás je stále z velké části společnosti prezentována spíše 

jako bulvární téma ve spojení s celebritami, excentricitou a falešným pozlátkem. Na druhou 

stranu se ale česká média stále více zajímají o lokální tvorbu a lifestylové přílohy největších 

českých deníků mají rubriky nebo články, ve kterých věnují prostor české módě. Českým 

módním designem a současnou návrhářskou scénou se zabýval také rozhlasový pořad 

Modeschau, který vysílal do roku 2020 na Radiu Wave pod vedením Veroniky Ruppert.   

1.3.1 Tisk versus online 

Módní magazíny zastávají v módním průmyslu nenahraditelnou pozici. Jako tradiční 

média se snaží adaptovat rychlému technologickému a komunikačnímu vývoji skrze 

budování online platforem a webů. Přesto se mnoho výzkumníků domnívá, že budoucnost 

pro tištěná periodika nevypadá příliš pozitivně. Čtenost tištěných magazínů s nástupem 

digitálních technologií pochopitelně klesá, hrozí ale, že online média v budoucnu tištěná 

zcela nahradí? Lunan Zhao se své práci A Comparative Research Between Fashion 

Magazines and Fashion Network Media zabývá analýzou vztahu mezi tradičními módními 
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magazíny a online médii. Ze závěrů výzkumu vyplývá, že online média nepředstavují pro 

tisk takovou hrozbu, jako některé studie stále uvádí. Jejich vzájemný vztah je naopak velmi 

provázaný a zároveň oboustranně přínosný (Zhao, 2017).  

Ráda bych se nyní více zaměřila na prostředí online. V dnešním digitálním světě  

se i prostředí internetu velmi rychle vyvíjí a modifikuje. Online platformám dominují 

sociální média, která jsou navíc díky stále pokrokovější technologii velice mobilní 

(prostřednictvím aplikací běžně fungují na chytrých telefonech, tabletech apod.) a tím  

i snadno přístupná. Sociální média jako Facebook, ale zejména Instagram velmi rychle 

zaujaly velmi signifikantní roli v distribuci mód, jelikož šíření mód závisí především  

na vizuálním obrazu. Jak zmiňuje Zhao (Zhao, 2017) výhodou sociálních médií je,  

že dokážou lépe komunikovat se čtenáři a zároveň efektivně propagovat aktivity tišteného 

magazínu. Zatímco skupina čtenářů tištěných magazínů je demograficky poměrně jasně 

ohraničená, charakteristika konzumentů online médií tak zřejmá není, jelikož jsou tato média 

velmi dobře dostupná takřka všem bez ohledu na věk, výši příjmů či dosaženého vzdělání. 

Sociální a online média jsou také poměrně flexibilní a dokážou v reálném čase pokrýt 

širokou škálu témat. Na rozdíl od tištěného časopisu, kde je prostor pro redakční obsah 

v rámci jednoho čísla značně limitovaný. Renomované módní magazíny tak začaly naplno 

využívat potenciál, jež sociální média nabízí. Sociální média, a především Instagram 

vytvořily prostředí, ve kterém se pohybují a aktivně spolu komunikují jak běžní uživatelé, 

tak i fashion bloggeři, celebrity, módní redaktoři a odborníci z praxe. Tyto platformy tak 

revolučním způsobem změnily nejen celkový styl komunikace, ale také zdroj hledání 

inspirace. Pokud se podíváme na prostředí módních magazínů v Čechách, v současné době 

je v online prostředí nejúspěšnější Vogue CS, který má na instagramovém profilu přibližně 

126 tisíc sledujících uživatelů, dále pak Elle – 69,7 tisíc a Harper’s Bazaar – 24,6 tisíc.  

1.4 Výzkum v oblasti módy 

Móda je velmi zajímavým a velice komplexním sociálním faktem, jelikož zasahuje 

více oblastí najednou (ekonomiku, výrobu, kulturní a uměleckou sféru apod.). V poslední 

době se především v americké, anglosaské, ale i další světové literatuře stala dosti 

populárním předmětem zkoumání (Jarošová, 2014). Módu jako fenomén je možné studovat 

z pohledu celé řady vědeckých disciplín. Lze ji probádat z pohledu historického, kulturního, 

ekonomického, sociologického, psychologického nebo lingvistického. Například 
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francouzský sémiolog Roland Barthes uvažoval o módě jako o koherentním systému znaků 

a významů, který lze zkoumat podobným způsobem a nástroji používanými pro analýzu 

jazyka. Zkoumáním módy jako symbolu se zabýval také italský sémiolog, filozof  

a spisovatel Umberto Eco (Davis, 1994). Za předchůdce módních teoretiků, kteří se otázkou 

módy zabývali sice okrajově, ale sehráli v rámci tvorby její teorie významnou roli, jsou 

považováni spisovatel a žurnalista Honoré de Balzac, a básník a literární kritik Charles 

Baudelaire, kteří v 19. století společně s proudem zvaným dandysmus4 módu spiritualizovali 

– jinými slovy učili ji oduševnělou. Do té doby byla móda pouze běžným sociálním jevem, 

který udával, co se má nosit a ostatní jej napodobovali. Mezi klasiky teorie módy je nejčastěji 

uváděn americký ekonom a sociolog Thorstein Veblen, a dále pak německý filozof Georg 

Simmel. V sociálních vědách se stala móda předmětem zájmu relativně nedávno.  

Od dvacátých let 20. století se vědci zaměřovali především na sociologické, psychologické 

a kulturní aspekty odívání. Ve třicátých letech se také objevil pravděpodobně jeden z prvních 

výzkumů módních trendů. Ve 20. století tak došlo v rámci studia módy k posunu  

od teoretických pojetí k empirickému výzkumu (Jarošová, 2014). 

Zatímco v zahraničí je výzkum módní oblasti běžnou praxí a jak uvádí Nachtmannová 

(Nachtmannová, 2015), tak i téma historického oděvu je četným námětem zkoumaným  

na univerzitních pracovištích i v dalších odborných institucích, u nás nebyla ve vědeckých 

kruzích módě zatím věnována dostatečná pozornost. Jednou z příčin by mohl být nedostatek 

specializovaných pracovišť a také absence vysokoškolských oborů v jiných oblastech 

módního sektoru, než je módní návrhářství. Mandic a spol. například uvádí absenci 

následujících oborů: 

1. Módní management 

2. Módní marketing a PR 

3. Módní retail 

4. Výrobní management a kontrola kvality 

5. Módní právo 

(Mandic, Jelinek, 2015) 

V reakci na tuto potřebu vznikají akreditované předměty v rámci suplujících oborů, 

 
4 dandysmus představuje individuální přístup k odívání, které znamená sebe tvorbu 
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například Fashion Marketing, který je vyučován ve spolupráci s Vysokou školou 

uměleckoprůmyslovou v Praze na katedře Marketingové komunikace a PR Fakulty 

sociálních věd Univerzity Karlovy. 

Pro srovnání bych nyní uvedla některé zahraniční univerzity, které studium oborů 

uzpůsobených módnímu průmyslu poskytují a zároveň se aktivně zabývají výzkumem v této 

oblasti. Mezi nejprestižnějšími vysokými školami jmenujme alespoň Fashion Institute  

of Technology a Parsons School of Design v New Yorku, Fashion Design Institut 

v Dusseldorfu, University od Arts London a její mezinárodně uznávané pobočky Central 

Saint Martins, London College of Fashion, nebo Instituto Marangoni v Miláně (Ceoworld 

agazine, 2021). Dále pak Bunka Fashion College v Tokiu, která stejně jako předchozí 

univerzity nabízí široké spektrum studijních programů od studia oděvní tvorby (Fashion 

Creation Department) po marketing módních značek (Fashion Marketing and Distribution 

Department). Bunka Fashion College také dlouhodobě spolupracuje s Vysokou školou 

uměleckoprůmyslovou v Praze a její studenti módního designu v minulosti několikrát 

prezentovali autorskou tvorbu na pražském Fashion Weeku. Většina výše jmenovaných 

univerzit má vlastní výzkumná centra a zpravidla zakládají i akademická pracoviště. 

Například zmíněná London College of Fashion provozuje hned tři výzkumná centra 

 – Fashion Curation Centre, Sustainable Fashion Centre a Digital Antropology Lab. Tato 

centra vznikla v reakci na kontinuálně narůstající poptávku pro užší specializaci odborníků 

v módním průmyslu.  

1.4.1 Fashion Research Network 

Webová stránka Fashion Research Network funguje od roku 2013 a slouží jako 

komplexní síť pro výzkum módního prostředí. Autoři ji charakterizují následujícím 

způsobem: „Fashion Research Network, is an interdisciplinary network for researchers  

in fashion. Through collaboration we facilitate, disseminate and promote conversations 

which critically examine the nature of fashion studies and the parameters of the field.“ 

(Fashion Research Network, 2021). Jinými slovy představuje interdisciplinární platformu 

pro výzkumníky v oblasti módy, která prostřednictvím vzájemné spolupráce podporuje 

mezinárodní výzkum v oblasti módy a módních studií. Shromažďuje nejen zásadní projekty 

a práce na poli světového výzkumu, ale také nabídky zaměstnání či stáže ve výzkumu, 

informace o odborných konferencích či výstavách a odkazy na možnosti vzdělávání  
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či tematické publikace. 

1.4.2 The Fashion Studies Journal 

The Fashion Studies Journal je online čtvrtletník, který byl založený roku 2012 studenty 

programu MA Fashion Studies na Parsons School of Design v New Yorku. Vznikl v reakci 

na rozvíjející se oblast módních studií. V prvních letech sloužil jako čistě akademické 

periodikum, dnes představuje platformu pro široké spektrum přispěvatelů, od začínajících 

akademiků a žurnalistů po etablované odborníky z praxe. Vytváří komunitu módních 

nadšenců i kritiků a skrze eklektický redakční přístup podněcuje k upřímné konverzaci  

o problematice módního průmyslu. Mimo odborné články také zveřejňuje řadu recenzí  

na výstavy, konference či publikace s módní tematikou. Spoluzakladatelkou a současnou 

šéfredaktorkou časopisu je Laura Snelgrove, absolventka oboru Fashion Studies na Parsons 

School of Design. Poslední vydání časopisu s názvem Fashion and Mental Health se,  

jak už název napovídá, soustředí na otázku provázanosti módy a duševního zdraví. 

Jednotlivé články se pak zabývají různým pojetím a zpracováním této tematiky,  

od vizuálních perspektiv po osobní komentáře zaměstnanců a živnostníků z módního 

průmyslu.  

2  Metodologická část 

Cílem práce je za pomoci obsahové analýzy zjistit, v jaké míře a v jakém kontextu  

se v českých lifestylových a módních magazínech objevily výstupy zaměřené na téma 

lokální módy, potažmo lokálních designérů v období od srpna 2018 do konce roku 2020. 

Toto pevně vymezené období by mělo jednak reflektovat současný stav a zároveň pomoci 

určit předpoklad pro budoucí vývoj. Uveřejňování příspěvků o lokální módě je jedním 

z prostředků, které pomáhají při budování povědomí o lokálních produktech a tuzemských 

návrhářích napříč širokou veřejností, byť publikum módních magazínů je tvořeno pouze 

omezenou částí společnosti, což může být zároveň určitým limitem výzkumu, které budu 

dále rozvádět v samostatné kapitole. Ke studii byly však záměrně vybrány módní časopisy, 

respektive lifestylové magazíny pro ženy se zaměřením na módu, jelikož jejich cílovou 

skupinou je podobný segment čtenářů jako potenciální klientela módních designérů. 

Lokální módou se ve smyslu tohoto výzkumu rozumí československá oděvní tvorba. 

Soustředěnost pouze na oděv je záměrem pro co nejužší vymezení výzkumu. Z předmětu 
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zkoumání jsem cíleně vyřadila další produkty módního odvětví jako jsou doplňky, například 

kabelky, obuv či šperk.   

2.1 Výchozí teorie 

 

Zkoumání tematické agendy médií patří k tradičnímu motivu výzkumu mediálních 

obsahů, přičemž rozlišujeme několik typů – výzkumy sledující postavení jednoho tématu  

v rámci mediální agendy a výzkum zkoumající celou agendu média (Trampota, 

Vojtěchovská, 2010, s. 100). V této práci se zaměřím na výzkum sledující postavení jednoho 

tématu, konkrétně mediální pokrytí lokální módy v českých lifestylových časopisech. Jedná 

se o diachronní analýzu trendu, která sleduje vývoj tématu v určitém časovém období 

(Sedláková, 2014, s. 292). 

Jak jsem již zmínila v teoretické části práce, vztahy mezi médii a oděvní tvorbou jsou 

úzce provázány. Tradiční média jsou pro módní průmysl velmi důležitým komunikačním 

kanálem, a to nejen z hlediska budování vztahů s veřejností, ale také z pohledu obchodního 

(PR články, advertorialy, inzerce apod.). Stejně tak nová média jsou prostředníkem mezi 

designéry, širokou veřejností a novináři. Důvodem je jednak vysoká míra personalizace 

obsahu, ale především možnost tvorby vlastních příspěvků. Móda je naopak velmi 

zajímavým a často zpracovávaným mediálním tématem. Proces sezónního vývoje módních 

trendů pravidelně generuje vždy nový a pro média atraktivní obsah jako jsou reportáže  

z módních přehlídek či uvedení nové kolekce značky (Jackson, Shaw, 2009, s. 156). Média 

jako celek prošla během posledních let významným vývojem. Na poli módní žurnalistiky 

vznikla řada nových profesích na poloprofesionální úrovni (bloggeři a jiní influenceři), 

rozšířil se také obecný pojem občanská žurnalistika, který zaštiťuje činnost, při níž lidé  

bez žurnalistické průpravy “přispívají k mediálnímu pokrytí zpravodajsky zajímavých 

událostí tvorbou a šířením vlastních mediálních obsahů” (Tylich, 2013). Tyto podmínky 

zapříčinily jednu z nejvýraznějších změn v rámci mediálních obsahů zaměřených na módu 

a lifestyle. Módní příspěvky, které slouží jako zdroj inspirace, jsou v dnešní době  

pro spotřebitele velmi snadno přístupné jak v tištěné podobě, tak i na online platformách 

(Moore, 2012).  
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2.2 Rešerše předchozího výzkumu 

 

Prvotní inspirací k realizaci tohoto výzkumu pro mě byla studie Potenciál módního 

sektoru ČR, která na českou módu a český módní design nahlíží jako na oblast, jejíž prostředí 

je charakterizováno především malými podniky, zejména designérskými značkami, které  

se vyznačují primárně autorskou a často sezónní tvorbou. Z pohledu autorů se jedná  

o samostatné kreativní odvětví, které je ve výzkumech často opomíjeno. Konkrétní cíle  

a jednotlivá zjištění průzkumu detailněji představím v následující podkapitole.  

Dále mě pak ovlivnil nejen osobní zájem o československou módní tvorbu, ale především 

zvědavost, kolik prostoru tuzemská média prezentaci lokální módy věnují a v jakých 

souvislostech se o ní nejčastěji píše. Během rešerše literatury a dostupných studií k tématu 

jsem narazila mimo jiné na odborný článek Fashion meets journalism: Mapping  

and evaluating Australian Fashion media z roku 2012, který byl téhož roku publikován 

v akademickém periodiku Cultural Science. Článek demonstruje výsledky výzkumu,  

jež autorka Shannon Wylie zpracovala jako součást diplomové práce v rámci zakončení 

studia na Queensland University of Technology. Studie mapuje a hodnotí stávající stav 

prostředí australského mediálního trhu s časopisy, které se zaměřují na oblasti módy  

a lifestyle. Zaujalo mě především autorčino tvrzení, že téma magazínů je obecně velmi 

neprobádaná oblast, stejně jako výzkum médií zaměřujících se na módu (Wylie, 2012). Tato 

teze se shoduje s mým zjištěním, které vzešlo z ověřování dostupných akademických zdrojů 

na stejné či podobné téma, přičemž mohu rovněž konstatovat, že tematika módních 

magazínů a obecně časopisů pro ženy je coby předmět výzkumu na poli mediálních studií 

raritou.  

Výskytu tématu módy obecně v českých časopisech pro ženy se věnuje například 

závěrečná práce Kristýny Šlemínové z roku 2016, která: „… se zabývá obsahem českých 

nejčtenějších periodik pro ženy. Cílem práce je zmapování toho, jakým způsobem taková 

periodika píšou o módě, v jakém rozsahu a jakými tématy se zaobírají.“ Předmětem 

zkoumání jsou časopisy Svět ženy a Blesk pro ženy, které jsou analyzovány v devítiletém 

rozestupu, což autorce mimo jiné umožnilo sledovat vývojovou tendenci zmíněných titulů. 

Výsledky výzkumu ukazují, že sice v rámci analyzovaných let (2006–2015) došlo 

k mírnému navýšení podílu módní tematiky, nicméně většina textů se zabývala převážně 

odkazy na zahraniční módní značky a produkty. České módní tvorbě a návrhářům bylo 

věnováno pouze minimum prostoru. Autorka závěrem předpokládá, že: „… pokud chce 
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čtenář sledovat módní scénu podrobněji, musí se při volbě časopisu zaměřit zejména  

na lifestylové časopisy, zvláště pak na ty, jež se viditelně profilují jako „módní“. Kolik 

prostoru tyto typy časopisů věnují lokání módě, je předmětem této diplomové práce.  

Jak jsem uvedla v kapitole o současném stavu módního sektoru, téma módy  

je v českém mediálním prostředí často bulvarizováno a problémem je také neznalost  

a neinformovanost českých zákazníků o lokálních značkách. Tyto skutečnosti velmi 

ovlivňují i celkové vnímání módy veřejností, které se velmi často rozchází na regionální 

úrovni. Podle projektu Fashion Report, který vznikl v roce 2015 ve spolupráci českého 

online obchodu s módou ZOOT a výzkumné agentury Perfect Crowd, se většině dotázaných 

respondentů pod pojmem „autorská móda“ vybavuje především originalita nebo jedinečnost, 

zároveň si ale také autorskou módu spojují s vysokou cenou. Autorskou módu si čeští 

spotřebitelé kupují spíše výjimečně a pouze 10 % respondentů přesně ví, kde by si autorskou 

módu ve svém okolí mohlo koupit. Podobné výsledky ukazuje také report studie Fashion 

Re(search) z roku 2018, která byla zaměřena na nákup českých lokálních značek a podle níž 

je zájem spotřebitelů o lokální módu na vzestupu, bariérou je však neznalost související  

s nedostatkem informací, kde produkty nakoupit, a zároveň částečně neochota si připlatit  

za tuzemské designové oděvy. Výzkum ukázal, že 84 % z 50000 respondentů projevuje 

zájem o nákup lokální módy, ale 71 % z nich neví, kde lokální značky hledat. 

2.2.1  Potenciál módního sektoru ČR 

 

Výzkumná práce s celým názvem Potenciál módního sektoru ČR – stav a potřeby 

vzešla z iniciativy začlenit módní design mezi kreativní odvětví a navázala tak na již 

realizovaný projekt Mapování kulturních a kreativních průmyslů ČR (2011–2015), který 

vznikl pod hlavičkou Institutu umění – Divadelního ústavu za finanční podpory Ministerstva 

kultury ČR. Potenciál módního sektoru ČR je průzkum orientovaný na téma české módy  

a českého módního designu. Mapuje současné oděvní a zpracovatelské prostředí  

se zaměřením na malé módní značky, živnostníky a malé podniky od jednoho do deseti 

zaměstnanců. Cílem studie bylo vypracovat podklady a komplexní přehled o tom,  

jak prostřední módního designu a převážně módních značek funguje, jaká je jeho současná 

situace, potenciál a potřeby. Součástí výzkumu jsou také návrhy modelových typových 

projektů, které by měly nějakým způsobem řešit potřeby identifikované v rámci studie.  

Záměrem bylo shromáždit informace o souvislostech české módní tvorby v kulturně-



 
 

28 

politicko-ekonomickém kontextu, které by sloužily jako materiál jednak pro zástupce 

sektoru, tak i pro ty, kteří rozhodují o koncepci a politice kulturních a kreativních průmyslů, 

nebo možnostech dotací či rozvoje. 

Studie, která je volně přístupná online, byla poprvé představena na konferenci 

Bussiness Forward Forum v rámci jarní edice Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku 2018. 

Práci dominuje kvalitativní výzkum, který se soustředí na současnou skladbu, stav  

a potřeby lokálního módního průmyslu se zaměřením na autorskou tvorbu z pohledu dvou 

odlišných skupin respondentů. První skupinou je prostředí tzv. mikropodniků. Dokument 

zkoumá úhel pohledu takových subjektů, charakteristikou jejichž produkce je zakázková 

tvorba či forma limitovaných sezónních kolekcí – módních návrhářů, vlastníků  

a zaměstnanců malých značek. Druhou skupinou jsou zástupci sektorových organizací, 

módní odborníci, obchodníci, vzdělávací instituce, média a další. Kvalitativní výzkum byl 

pak rozdělen do několika částí. V první fázi byl realizován formou strukturovaných 

dotazníků, jichž se účastnilo celkem 27 respondentů z první skupiny a 29 respondentů ze 

druhé skupiny. Cílem této části výzkumu bylo potvrzení či vyvrácení stanovených hypotéz. 

Ve druhé etapě byly se zástupci obou skupin provedeny hloubkové rozhovory – celkem  

7 s návrháři malých značek a 16 s dalšími zástupci. Finální fází byly tři smíšené skupinové 

diskuse, kterých se zúčastnilo 25 zástupců z obou sektorů. Závěry studie jsou zpracovány 

formou SWOT analýzy a shrnutí základních potřeb, klíčových pro budoucí vývoj.  

Výzkum identifikoval 11 nejdůležitějších potřeb českého módního sektoru, které jsou 

shrnuty v Tabulce 1.   
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Tabulka 1: Klíčové potřeby českého módního sektoru 

Ucelená koncepce směřování módního sektoru 

Strategické budování kompetencí s vysokou přidanou hodnotou a podpora jejich rozvoje 

Zvyšování povědomí o módě jako součásti kultury a vytváření poptávky po českém 

módním designu 

Nastavení efektivních a fungujících obchodních a tržních podmínek a zvyšování počtu 

prodejních míst české lokální módy 

Úprava vzdělávacího systému a koncepce středních a vysokých škol uměleckého a 

uměleckoprůmyslového zaměření 

Rozšíření znalostí o možných funkcích a nabídek zaměstnanosti v módním sektoru 

Budovat znalostní, dovednostní a finanční kapacity pro strategický rozvoj značek 

Mapování všech dostupných výroben a dodavatelů v ČR vhodných pro módní sektor a 

zkoumaný segment. Rešerše potřeb značek v rámci výrobců a dodavatelů 

Důraz na inovace jako zdroj konkurenceschopnosti 

Kontinuální podpora prezentace a účasti značek na zahraničních veletrzích (minimálně 

čtyři sezony), s cílem zajistit expanzi na zahraniční trhy 

Zdroj: Mandic, Jelinek, 2018, s. 

 

Z Tabulky 1 vyplývá, že v současné době český módní sektor potýká s několika nedostatky, 

které je potřeba začít systematicky řešit. Mezi hlavními problémy studie definovala 

roztříštěnost a nespolupráci mezi jednotlivými subjekty, nejen mezi designéry, ale také mezi 

spolupracujícími organizacemi. Dále pak povrchní vnímání módy širší veřejností, 

nedostatek osvěty, stejně jako chybějící pravidelné ekonomické ukazatele. 

Závěrem studie předkládá návrhy typových projektů – příklady možných aktivit, které  

na identifikované potřeby reagují a zároveň je řeší ze strategické perspektivy  

a dlouhodobého plánu.  

2.3 Výzkumná metoda 

Základem analytické části práce je výzkum založený na kvantitativní metodě sběru 

dat. Pro účely práce jsem zvolila obsahovou analýzu, která je jednou z nejpoužívanějších 
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metod kvantitativního mediálního výzkumu a zároveň je tradičním postupem při analýzách 

dokumentů či většího množství textů, respektive k analýzám zobrazování určených 

témat/osob/jevů v různých mediálních sděleních (Sedláková, 2014, s. 309). Naopak není 

vhodná ke zpracovávání malého množství obsahů. Může mít charakter kvantitativní,  

tak i kvalitativní. Obsahová analýza je hojně používaným nástrojem nejen na poli výzkumu 

masové komunikace, ale i dalších vědních disciplín. Slouží k definici obsahu a k testování 

hypotéz. Jejím charakteristickým rysem je vysoká míra strukturovanosti a ověřitelnosti 

(Trampota, Vojtěchovská, 2010, s. 103). V padesátých letech 20. století ji americký sociální 

psycholog a sociolog Bernad Berelson (in Sedláková, 2014, s. 291) charakterizoval jako: 

„výzkumnou techniku pro kvantitativní, systematický a objektivní popis zjevného obsahu 

komunikace.“ Helmut Scherer definuje obsahovou analýzu jako: „kvantitativní výzkumnou 

metodou pro systematický a intersubjektivně ověřený popis komunikačních obsahů, 

vycházející z vědecky podloženého kladení otázek.“ (Scherer et al., 2011, s. 30). 

Systematičnost a intersubjektivita jsou základem pro ověřování přiměřenosti a spolehlivosti 

našeho metodického přístupu, tato kritéria zároveň pomáhají posuzovat kvalitu empirického 

šetření. Ve vědecké terminologii se tyto podmínky označují jako reliabilita a validita 

(tamtéž). 

Obsahová analýza sestává z několika základních kroků, o které se budu i já v rámci 

výzkumu rámcově opírat. Jak uvádí Wimmer a Dominick (in Trampota, Vojtěchovská, 

2010), posloupnost definovaných částí není vždy nutné dodržovat a úvodní kroky lze různě 

kombinovat: 

1. formulace výzkumné otázky nebo hypotézy,  

2. definice výběrového souboru/populace,  

3. výběr patřičného vzorku z populace 

4. výběr a definice jednotky měření,  

5. konstrukce kategorií obsahu, které budou analyzovány,  

6. vystavení systému kvantifikace,  

7. trénink kódovačů a provedení pilotního výzkumu,  

8. kódování obsahů,  

9. analýza shromážděných dat,  

10. definice závěrů 

 (Wimmer, Dominick in Trampota, Vojtěchovská, 2010) 
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Daniel Riff uvádí, že různorodost způsobu aplikace této metody je limitována pouze 

představivostí výzkumníka, teoretickými východisky a dostupnými zdroji (Riff, 2014, s. 5). 

Obsahovou analýzu jsem zvolila proto, že její sféra uplatnění je nesmírně široká. Podle 

Miroslava Dismana (Disman, 1993) je obsahová analýza jedinečným nástrojem analýzy  

a pochopení společenských změn. Zároveň je na rozdíl od jiných technik poměrně 

nenákladná a dá se často zvládnou v menším pracovním týmu, či případně i jednotlivcem. 

2.3.1 Limity obsahové analýzy 

I přes to, že je kvantitativní obsahová analýza široce používanou metodou, jako každá 

technika má svá omezení. Jak uvádí Jan Hendl (Hendl, 2016), obsahová analýza je ve své 

podstatě reduktivní metodou a má sklony zastírat komplexnost jevů. Jelikož obsahová 

analýza převádí kvalitativní data do kvantitativní podoby, nemůže dostatečně zajistit 

uchování interpretativních kvalit výsledků. Závěry shrnutí se mohou pro zjednodušení 

omezovat pouze na to, co lze klasifikovat a počítat, a nevšímají si aspektů, které jsou 

skutečně důležité a mohou v systematickém přehledu zaujímat významnou pozici. Podle 

Sedlákové (2014) jsou významy sdělení kulturně, sociálně i kontextově podmíněné a jsou 

neustále průběžně ustavovány v procesu sociální a mediální konstrukce reality, čím je nelze 

pevně a jednoznačně vyložit.  

2.3.2 Výzkum lifestylových magazínů za použití obsahové analýzy 

Vzhledem k tomu, že je výzkum této práce postavený na obsahové analýze lifestylových 

magazínů, ráda bych nyní uvedla některé zahraniční studie, které při zkoumání příbuzného 

tématu použily právě tuto techniku. Zvolila jsem tři následující ilustrační výzkumy.  

Studie Conceptualizing Beauty: A Content Analysis of U.S. and French Women’s 

Fashion Magazine Advertisements zkoumá za pomoci obsahové analýzy způsoby 

zobrazování krásy z různých perspektiv v odlišných kulturních zázemích. Konkrétně  

se zaměřuje na Ameriku jako zemi, která klade velký důraz na kapitalismus a marketing,  

a Francii coby kolébku velkých luxusních oděvních a kosmetických značek jako je Yves 

Saint Laurent, Chanel nebo Dior. V rámci studie bylo analyzováno 574 inzercí v tisku. 

Vybraný vzorek zahrnoval přední americké a francouzské časopisy pro ženy se zaměřením 

na módu a krásu. Všechny zmíněné magazíny pravidelně publikují poměrně velké množství 

reklamní inzerce. Obsahové analýze byly podrobeny vždy dva tituly z každé země. Cílem 

studie bylo porovnat odlišné způsoby vnímání a prezentace ženské krásy v různých 
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reklamních sděleních, jež byly publikovány ve vybraných amerických a francouzských 

lifestylových magazínech. Autorky se shodují, že ačkoliv se Američané často ztotožňují  

s kulturou západní Evropy, studie demonstruje značné rozdíly mezi Amerikou a Francií,  

co se týče kulturních představ o kráse a přístupu k reklamě obecně. Výsledky studie ukázaly,  

že Francouzi jsou spíše zainteresovaní do nákupu produktů souvisejících s péčí o pleť, jako 

jsou tělová mléka, krémy a parfémy, zatímco trh v USA se spíše soustředí na propagaci 

produktů na vlasy a make-up. Dle výsledků studie Francouzi coby znak krásy v reklamě 

preferují bizarnost a sex-appeal, Američané se v reklamách převážně vesele usmívají. Studie 

rovněž zkoumala obecné představy o kráse a genderové role ve společnosti jako součást 

kultury. Na rozdíl od francouzských reklam ženy v amerických reklamách zastávají spíše 

role dekorativní, což může poukazovat na příčinu častějších problémů spojených s úzkostmi 

a nízkým sebevědomím u amerických žen. Nejdůležitějším aspektem práce je identifikace 

toho, jakým způsobem jsou produkty pro ženy v různých zemích prezentovány  

a zobrazovány a jak spolu s nastavením genderových rolí v reklamě ovlivňují obecný náhled 

na krásu. Porozumění těmto bodům je klíčové pro správné pochopení fungování médií. 

Výzkum The Portrayal of Beauty in Women’s Fashion Magazines se zaměřuje téma 

vyobrazování krásy v mezinárodních módních magazínech. Je zde kombinována technika 

obsahové analýzy s kvalitativní metodou sběru dat. Obsahová analýza byla aplikována  

na více než 700 titulů typu Elle, Vogue a Marie Claire, které vyšly ve Francii, Hong Kongu, 

Japonsku, Británii a USA v časovém horizontu více než patnácti let. Následně byly 

provedeny hloubkové rozhovory se zaměstnanci redakcí módních časopisů a jejich 

čtenářkami. Téma krásy je dle autora výzkumu jedním z hlavních prvků módních magazínů, 

které čtenářům přináší mnohočetné a občas protichůdné pojednání o tom, co krása 

představuje a co ji ztvárňuje. Magazíny a jejich inzerenti si osvojili praktiky, které autor 

nazývá „technologií okouzlení“, jinými slovy převzetí kontroly nad čtenáři, kterým jsou 

následně „podsouvány“ různé zkrášlující produkty.  

Třetí výzkum The Globalization of Beauty: How is Ideal Beauty Influenced  

by Globally Published Fashion and Beauty Magazines? pokrývá poměrně často diskutované 

téma globálního vlivu mezinárodních módních časopisů na zobecňování ideálu ženské 

krásy. Výzkum vyobrazování ženské krásy byl proveden skrze obsahovou analýzu 5577 

modelek, které se objevily ve čtyřech nejpopulárnějších světových módních magazínech 

(Vogue, Elle, Glamour, Cosmopolitan). Celkem bylo analyzováno 94 vydání magazínů, 

publikovaných v období od října 2007 a do října 2010 napříč dvanácti zeměmi/regiony. 
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Vedle redakčních příspěvků byly analyzovány také obálky jednotlivých časopisů. Výsledky 

výzkumu dávají najevo, že různé časopisy preferují různé způsoby zobrazování takzvaného 

„ideálu krásy“, což dává za vznik několika odlišným normám a standardům, co krásu 

představuje a jak ji ztvárnit. Bylo zjištěno, že dominantním prvkem, jak zaujmout čtenáře  

je odborný a specializovaný výběr modelek a titulků na obálce. Vysoká míra ženskosti, 

elegance a atraktivity byly společnými atributy všech modelek, které se objevili na titulních 

stranách analyzovaných médií. Většinové množství amerických a britských modelek 

disponovalo právě těmito charakteristickými rysy, což dokazuje jasné směřování západním 

směrem v oblastech módní kultury a v pojetí „ideálu krásy“.  

2.4 Výzkumné otázky a hypotézy 

 

Na počátku výzkumu vždy stojí definice výzkumného problému a stanovení jasného cíle 

zkoumání, který by měl být jednoznačně formulován do výzkumné otázky nebo hypotézy. 

Ze stanovené výzkumné otázky/hypotézy musí patrně vyplývat, co budeme v konkrétních 

médiích hledat a analyzovat (Trampota, Vojtěchovská, 2010, s. 104).  

S ohledem na cíl práce jsem definovala tři základní výzkumné otázky: 

VO1: V jaké souvislosti se o lokální módě v českých lifestylových magazínech píše 

nejčastěji? 

VO2: Jakým typem příspěvků lifestylové módní časopisy nejčastěji prezentují lokální 

módu? 

VO3: Kolik prostoru lifestylové módní časopisy věnují tématu lokální módy? 

Jelikož se mi nepodařilo dohledat žádný předchozí výzkum týkající se problematiky 

mediálního obrazu lokální módy v českém prostředí a předpokládané hypotézy definované 

v rámci tezí práce by tudíž nebyly řádně podloženy předchozími studiemi, rozhodla jsem  

se pro účely práce tyto hypotézy nahradit. Následující hypotézy byly stanoveny na základě 

teoretické části práce:  

H1: Módní časopisy nejčastěji zmiňují lokální módu v souvislosti s tématem společenských 

událostí.  

Podle výsledků průzkumu Potenciál módního sektoru je v českých lifestylových médiích 

téma módy převážně bulvarizováno a módní design je zmiňovaný nejčastěji v kontextu 

oblékání celebrit a veřejně známých osobností. Hypotéza testuje, zda je tomu tak i v případě 
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mezinárodně uznávaných módních titulů.  

H2: Módní časopisy věnují tématu lokální módy více prostoru ve svých online verzích než 

v tištěných vydáních. 

Jak bylo uvedeno v kapitole 1.3 o současném stavu českého trhu s lifestylovými časopisy,  

i přes to, že se v období pandemie drobně zvýšil náklad prodaných výtisků, v rámci čtenosti 

stále více dominují online platformy lifestylových titulů. Internetové verze módních 

magazínů jsou flexibilnější a mají tendenci zasáhnout širší publikum než tištěné časopisy. 

Na základě těchto informací hypotéza předpokládá, že módní tituly věnují více prostoru 

lokálnímu módnímu designu ve svých webových verzích.  

H3: Téma lokální módy je nejčastěji prezentováno formou reportáží z Mercedes-Benz 

Prague Fashion Weeku.  

Mercedes-Benz Prague Fashion Week je jedinou ucelenou platformou lokální autorské 

tvorby v ČR. Fashion Week navíc v rámci svých aktivit spolupracuje s předními českými 

módními časopisy, jejichž redaktoři MBPFW pravidelně navštěvují. Hypotéza předpokládá, 

že se nejvíce publikovaných příspěvků v rámci zkoumaného období vztahuje právě 

k reportážím z pražského týdne módy.  

H4: Počet článků o lokální módě se v roce 2020 oproti roku 2019 zvýšil.  

V teoretické části bylo zmíněno, že zájem o lokální módu jak ze strany veřejnosti,  

tak ze strany médií stoupá a stává se jakousi trendovou záležitostí. V návaznosti na tato 

tvrzení hypotéza predikuje, že četnost článků o lokálním designu v průběhu zkoumaných let 

stoupá. Jelikož zahajujeme sběr dat v půli roku 2018, mohl by být počet publikovaných 

článků v tomto roce zavádějící. Proto se v rámci této hypotézy budu soustředit pouze na roky 

2019 a 2020.  

2.5 Vymezení základního výběrového souboru, výběrová procedura 

 

V rámci přípravné fáze se budu soustředit na čtyři základní otázky, které definuje 

Sedláková: 

1. jaké obsahy; 

2. v jakých médiích; 

3. za jaké období; 

4. na jakých výzkumných jednotkách budu zkoumat? 
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(Sedláková, 2014, s. 310-311). 

Cílovou populací jsou zde všechna vydání českých lifestylových magazínů  

se zaměřením na módu, která vycházela od srpna 2018 do prosince 2020. Při výběru vzorku 

jsem vycházela z žebříčku nejčtenějších časopisů životního stylu pro ženy, jež každý kvartál 

uveřejňuje Unie vydavatelů. Aby byl výběrový vzorek co nejreprezentativnější a zároveň 

jsem měla přístup k dostatku dat, vybrala jsem zástupce mezinárodně uznávaných médií 

zabývající se módou se značným vlivem i v České republice. Jedná se zároveň o tři 

nejčtenější tuzemské módní lifestylové časopisy – Vogue CS, Elle a Harper’s Bazaar. 

Období, kterému se v práci budu věnovat jsem stanovila v rámci dvou a půl let, 

konkrétně od srpna roku 2018, jelikož právě v tomto období vstoupil na český trh světový 

bestseller Vogue v československé jazykové mutaci, do konce roku 2020, pro co největší 

aktuálnost zkoumaných dat. Výzkumnou jednotkou je redakční příspěvek, jedno 

jednoznačně ohraničené sdělení včetně titulku, perexu a veškerého doplňujícího textu  

či grafiky. Jednotlivé výzkumné jednotky jsou vybírány na základě předem stanovených 

klíčových slov, jejichž výčet uvedu v následující podkapitole. Pro snadnější selekci 

vhodných článků budu pro účely práce využívat media intelligence systém Monitora, který 

primárně slouží jako nástroj pro měření, analýzu a reportování mediální stopy, zároveň však 

archivuje veškeré online i tištěné články médií, které lze jednoduše vyhledat právě za pomoci 

předem nastavených klíčových slov (Monitora, 2021). Jelikož titul Vogue CS systém 

monitoruje až od roku 2019, budu částečně pracovat také s osobním archivem tištené verze 

časopisu a v rámci online s jeho oficiálním webem www.vogue.cz. 

2.5.1 Výběr médií 

Na českém trhu existuje několik typů periodik určených primárně pro ženy. Jak jsem 

již v práci zmínila, dle charakteristiky jednotlivých kategorií, jak je uvádí Unie vydavatelů 

budu vzhledem k tématu pracovat se skupinou časopisů životního stylu pro ženy (Unie 

vydavatelů, 2020). Jako výchozí zástupce jsem v prvotní fázi zvolila dvě světově uznávaná 

média se zaměřením na módu a lifestyle – Vogue CS a Elle. Vzhledem k potřebě zvětšit 

vzorek (při podrobnější rešerši bylo zjištěno, že počet relevantních článků je nižší, než jsem 

původně v rámci tezí předpokládala) jsem se rozhodla rozšířit výzkum o titul Harper’s 

Bazaar, který dle Unie vydavatelů rovněž spadá do kategorie magazínů životního stylu  

pro ženy a zároveň je světově uznávaným médiem na poli módních časopisů. Jednotlivé 
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tituly podrobněji představím v následujících podkapitolách. 

2.5.1.1  VOGUE CS 

První číslo Vogue bylo uvedeno na americký trh v prosinci 1892 a vzešlo z iniciativy 

podnikatele Athura Baldwin Turnure. Kolébkou Vogue je New York, kde magazín začal 

původně vycházet jako týdeník na novinovém papíře. Měsíčníkem se stal až v roce 1973, 

kdy byl rovněž zaznamenán výrazný nárůst prodejů v řádech milionů prodaných kusů (Oliva 

et al., 2018). Zlomovým bodem se pro magazín stal rok 1909, kdy časopis odkoupil 

podnikatel Condé Montrose Nast. Ten následně titul rozšířil o další mezinárodní vydání, 

nejprve vznikla britská mutace (1916) a v závěsu francouzská (1920). 

Lokální edice magazínu Vogue vstoupila na český trh v srpnu 2018. Licenci na titul 

od vydavatelství Condé Nast International získala multimediální společnosti V24 Media. 

Spolu s tištěnou verzí spustil Vogue CS také webové stránky Vogue.cz a profily  

na sociálních sítích Facebook a Instagram (Vogue CS Media Kit, 2018). V současné době 

má Instagram Vogue CS největší sledovanost uživatelů na poli českých a slovenských 

lifestylových magazínů (Instagram Vogue Czechoslovakia, 2020).  

V důsledku neustále se zpřísňujících vládních restrikcí v souvislosti s šířením Covid-

19 zařadil magazín mezi své aktivity pro rok 2020 několik projektů, které mají za cíl 

soustředit se mimo jiné na podporu rozvoje českého módního sektoru, a především lokálních 

návrhářů, na jejichž stávající působení má probíhající pandemie negativní dopad, zvláště  

po stránce ekonomické. Jednou z iniciativ je VOGUE Supports Local Fashion. V rámci této 

aktivity magazín poskytl digitální platformu pro prezentaci návrhářských kolekcí pro edici 

podzim/zima 2020, z nichž některé měly být původně představeny na zrušené, potažmo 

přesunuté akci. První prezentace proběhla 22. 4. 2020, další kolekce byly publikovány 

každou středu a pátek na internetových stránkách a online kanálech Vogue CS.  

Do projektu bylo zahrnuto více než čtyřicet českých a slovenských módních značek 

(Mediaguru, 2020). 

2.5.1.2 ELLE CZ 

Magazín Elle se zrodil na konci druhé světové války ve Francii, konkrétně  

21. listopadu 1945, a za jeho vznikem stála novinářka ruského židovského původu Héléne 

Lazareff. Hlavním cílem magazínu byla podpora společenského života žen a zaměření se na 
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především ženskou část populace Elle zůstalo dodnes (Elle, 2009).  

Česká mutace ELLE vychází od dubna roku 1994 a první obálka byla věnovaná české 

topmodelce Daniele Peštové (Iconiq, 2014). Od roku 2000 ELLE patří do vydavatelství 

Burda Praha. V současné době magazín vede Valentina Nízká, která do čela redakce Elle 

nastoupila ve druhé polovině roku 2019 po svém pětiletém působení na pozici šéfredaktorky 

časopisu JOY. „ELLE je mezinárodní módní časopis určený sofistikovaným, nezávislým 

ženám s citem pro vlastní styl. Čtenářkám pravidelně představuje nejnovější módní trendy 

z ulic i přehlídek světových návrhářů.“ (Burda, 2021). Lokální verze časopisu má, 

v porovnání se zahraniční verzí, velmi malý náklad, můžeme jej počítat v desetitisících. 

Přesto však nabízí širokou škálu módních fotografií, článků a inzerce. Tomu odpovídá 

rozsah každého čísla, který se pohybuje mezi 170 a 240 stran. Takto obsahem bohatý časopis 

můžeme zařadit také mezi tzv. glossy časopisy, to znamená, že po vizuální stránce působí 

luxusním dojmem, jelikož je vydáván na drahém křídovém papíře. 

2.5.1.3 Harper’s Bazaar 

Harper’s Bazaar, původně Harper’s Bazar je nejdéle vydávaným módním magazínem 

na světě, jeho kořeny sahají až do listopadu 1867. Také je první americkou mainstreamovou 

publikací, která se zaměřila na život žen prostřednictvím módy. Magazín mimo jiné jako 

první představil Diorův New Look nebo topmodelku Kate Moss (Harper’s Bazaar, 2016).  

Časopis působí na českém mediálním trhu od roku 1996 a v současnosti jej vede  

na pozici šéfredaktorky Nora Grundová. Aktuálním vydavatelem tohoto měsíčníku v České 

republice je společnost Mafra a.s., která časopis Harper’s Bazaar spolu s dalšími tituly 

získala odkoupením konkurenčního vydavatele Bauer Media v roce 2018. Společnost Mafra 

samotný magazín definuje jako: „Nejprestižnější a nejdéle vydávaný módní časopis na světě. 

Svým čtenářkám odhaluje nejnovější módní trendy, nezapomíná ani na novinky v kosmetice, 

zároveň přináší exkluzivní rozhovory a zajímavé reportáže.“ (Mafra, 2020).  

Průměrný rozsah se pohybuje okolo 170 stran. Samotná struktura časopisu je složena 

klasickým způsobem lifestylových magazínů – módní fotografie s popisy jednotlivých 

kousků oděvu, články a inzerce luxusních značek (Louis Vuitton, Gucci, Dior a další). 

2.6 Příprava pro kódování dat 

Podstatná část realizace kvantitativní obsahové analýzy spočívá v kódování 
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dokumentů tak, že v analyzovaném textu vyhledáváme vybrané údaje a podle pevně 

stanoveného kódovacího klíče jim přiřazujeme číselné hodnoty. Je to nezbytný krok k tomu, 

aby údaje byly následně zpracovatelné pomocí statistické analýzy (Trampota, Vojtěchovská, 

2010, s. 107).  

Jak jsem již uvedla, kódovací jednotku jsem vymezila jako příspěvek. Kódovací jednotky 

jsou vybírány na základě výskytu předem stanovených klíčových slov. Každá tato jednotka  

je následně analyzována z hlediska zkoumaných proměnných. Ke zpracovávání budu 

využívat kódovací knihu, která slouží jako soupis jednotlivých proměnných, jejich kategorií 

a jim připsaných číselných kódů (tamtéž). Jednotlivé položky budu zaznamenávat  

do záznamového archu a následně do statistického softwaru SPSS, ve kterém následně data 

statisticky zpracuji a vyhodnotím. 

2.6.1 Kategorizace proměnných 

Podrobná a jasná kategorizace je klíčovou součástí každé analýzy mediálních 

obsahů. Jak uvádí Roger D. Wimmer a Joseph R. Dominick v publikaci Mass Media 

Research „jádrem celé kvantitativní obsahové analýzy je konstrukce obsahových kategorií 

jednotlivých proměnných, kterých mohou zkoumané jednotky analýzy nabývat“  

(in Trampota, Vojtěchovská, 2010, s. 106). Je nutné dbát na to, aby byl kategorizační systém 

reliabilní, tedy aby každý kódovač či výzkumník, který by se rozhodl výzkum znovu provést 

či rozšířit, vnímal hranice kategorií stejným způsobem a jednotky utřídil shodně. Konstrukci 

kategorií jsem provedla ještě před samotným sběrem dat na základě racionální úvahy tak, 

aby byly v rámci výzkumu relevantní. Tento postup bývá definován jako a priori kódování 

(Wimmer, Dominick, 2004). Snažila jsem se při konstrukci kategorií postupovat tak, abych 

skutečně zkoumala pouze ty proměnné, které se vztahují k testovaným hypotézám  

a vyvarovala se tak analýze nepodstatných znaků. 

Název média 

Jelikož ve své práci zkoumám obsahy tří lifestylových titulů, je nutné rozlišit, ve kterém  

z nich se daná kódovací jednotka nachází. V rámci této proměnné jsem tedy přirozeně 

stanovila tři obory hodnot: Vogue CS (1), Elle (2), Harper’s Bazaar (3). Jedná  

se o identifikační proměnnou.  

Datum publikace příspěvku 

Tato proměnná slouží pouze k identifikaci zkoumané jednotky. Zaznamenává se ve formátu 
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dd-mm-rrrr. 

Název příspěvku 

Název příspěvku slouží čistě jako identifikační proměnná. 

Měsíc 

U každé jednotky zaznamenám, ve kterém měsíci byl příspěvek publikována, abych mohla 

později porovnat, zda je patrný nějaký vývoj v čase a také, zda v některých měsících stoupá 

frekvence příspěvků, například v souvislosti s pořádáním akce Mercedes-Benz Prague 

Fashion Week, která se vždy až na výjimku v roce 2020 z důvodu pandemie koná v březnu 

a září: leden (1), únor (2), březen (3), duben (4), květen (5), červen (6), červenec (7), srpen 

(8), září (9), říjen (10), listopad (11), prosinec (12). 

Rok 

Slouží k posouzení, zda lze pozorovat stoupající tendenci množství příspěvků mezi 

jednotlivými lety. Proměnná nabývá hodnot: 2018 (1), 2019 (2), 2020 (3) 

Klíčové slovo v nadpisu 

Tato proměnná by měla pomoci k ověření důležitosti tématu a toho, zda se o tématu píše 

pouze okrajově, nebo je mu věnován samostatný prostor: ano (1), ne (2). 

Délka příspěvku 

Jedna z výzkumných otázek se zabývá tím, kolik prostoru lifestylové časopisy věnují tématu 

lokální módy. U každé jednotky je proto třeba uvést délku příspěvku, abychom zjistili, kolik 

prostoru pokrývá. Měřit budeme v počtu slov.  

Kategorizovaná délka příspěvku 

Proměnná se vztahuje k délce příspěvku, aby bylo snadnější identifikovat, zda se jedná  

o krátký, středně dlouhý, či dlouhý příspěvek: krátký – do 250 slov včetně (1), střední  

– 251-500 slov včetně (2), dlouhý – nad 500 slov (3). 

Typ média 

Jelikož budu zkoumat jak tištěná, tak online tituly, je nutné odlišit typ nosiče/média: tištěné 

(1), online (2).  

Typ příspěvku 

Další výzkumná otázka zkoumá, jaké příspěvky z hlediska žánrového zařazení nejčastěji 

prezentují lokální módu. Zaznamenáváme tedy následující kategorie: reportáž z MBPFW 
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(1), článek (2), advertorial (3), editorial (4), interview (5), jiné (6). 

Hlavní téma 

Na základě této proměnné budu schopna zodpovědět první výzkumnou otázku, která  

se vztahuje k tomu, v jaké souvislosti se o tématu lokální módy nejčastěji píše. Řídíme  

se primárně podle titulku, případně perexu, zajímáme se o příspěvek nikoliv jeho zařazení 

v rubrice, tzn. článek o večírku v rámci Karlovarského filmového festivalu je téma 

„společnost“, nikoliv „kultura“. Pokud se ale píše o celebritě, oblečené v róbě českého 

návrháře na předávání cen Českého lva, jedná se o téma „kultura“. Jelikož by se jednotlivé 

proměnné mohly v určitých případech překrývat, popíšu v kódovacím manuálu přesný 

návod, jak v těchto případech postupovat: Mercedes-Benz Prague Fashion Week (1), nová 

kolekce návrháře (2), společnost (3), kultura (4), udržitelnost (5), tvorba (6), jiné (7), více 

témat (8). 

Lokální móda hlavním nebo převažujícím tématem příspěvku 

Tato proměnná byla přidána až v průběhu kódování, takže do té doby zpracovaný vzorek 

bylo nutné nakódovat znovu. Vztahuje se ke skutečnosti, že některé příspěvky lokální módu 

nebo návrháře zmiňují pouze jako vedlejší téma a článek se módě příliš tematicky nevěnuje 

(například designér propagující kosmetický produkt). Proměnná nabývala následujících 

hodnot: ano (1), ne (2). 

Na základě tohoto rozdělení v další fázi připravím již zmíněnou kódovací knihu. 

Kódovací kniha, kódovací manuál, kódovací klíč či kódovník, je soustava proměnných  

a jejich kategorií (Trampota, Vojtěchovská 2010, s. 106). Slouží jako podrobný návod jak 

pro kódovače, tak i pro další výzkumníky, kteří by chtěli výzkum zopakovat či rozvést. 

Obsahuje přesný popis kódovacího procesu včetně výčtu variant, kterých mohou jednotlivé 

proměnné nabývat. Obsahová analýza vyžaduje zpracování poměrně velkého množství 

obsahů. Vzhledem k omezeným časovým i finančním možnostem budu výzkum provádět 

sama s pomocí jednoho kodéra. Systém Monitora nám částečně usnadní práci, jelikož  

na základě stanovených klíčových slov i časového úseku dokáže vyhledat relevantní 

jednotky měření.  
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3 Analytická část 

3.1 Testování kodérské reliability 

Reliabilita je jednou z klíčových podmínek, které musí být splněny při realizaci 

každého výzkumu. Reliabilita výzkumu znamená, že zvolené výzkumné nástroje měří 

konzistentně a spolehlivě (Trampota, Vojtěchovská, 2010). Reliabilní metodika by měla  

při opakovaných pokusech přinášet stejné výsledky. 

 Proto je na samotném počátku analýzy dat nejprve potřeba ověřit a posoudit přesnost 

připraveného kódérského klíče a zároveň zhodnotit kvalitu spolupracovníků – kodérů. 

Jelikož je při realizaci obsahové analýzy zapotřebí zpracovat velké množství dat, je velmi 

obtížné udržet si stejnou optiku posuzování zkoumaných jednotek, obzvlášť, když  

se na analýze podílí více kodérů. Proto je na začátku kódování potřeba otestovat míra 

kodérské reliability, respektive jak velká je míra jejich shody při analýze jednotlivých 

výzkumných jednotek. Reliabilita je v tomto případě podstatným předpokladem validity,  

i když není její automatickou zárukou (Sedláková, 2014). Při určování míry kodérské 

reliability postupujeme tak, že je všemi kodéry (v našem případě dvěma) nejprve okódována 

identická část vzorku, následně je aplikován zvolený postup výpočtu.  V rámci práce byl 

použit jednoduchý postup kontroly shody kódování proměnné dvěma kodéry podle 

Sedlákové: 

𝑘𝑜𝑑é𝑟𝑠𝑘á 𝑟𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 =
2x (počet shodných kodérů u jedné proměnné)

2x(počet kódování proměnné)
 

zdroj: Sedláková, 2015 

Po prvním výpočtu bylo odhaleno několik chyb v kódování. Výsledek naznačoval 

nejasnosti v operacionální definici některých proměnných, jednalo se především  

o proměnou „hlavní téma příspěvku“. V návaznosti byla proměnná znovu pečlivěji 

vymezena, aby byla její operacionalizace a popis jasnější. Jelikož se ve druhém kole měření 

se již data shodovala ve více než 90 % případů, bylo usouzeno, že je již míra reliability 

dostačující a je možné kódovací klíč použít pro práci na celém souboru.  

3.2 Prezentace výsledků 

V průběhu kódování přirozeně docházelo k bližšímu seznámení se s tématem, které 
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vedly k dalším úpravám formulace kódovací knihy i samotných proměnných.  

Například proměnné „hlavní téma“ byla přiřazena další kategorie „tvorba“. Jelikož bylo 

během procesu kódování zjištěno, že některé z analyzovaných článků sice obsahují klíčové 

slovo, ale lokální tvorba nebo módní návrhář je zmíněný pouze jako vedlejší téma, bylo 

potřeba rovněž zkoumat, zda je lokální móda nebo český návrhář opravdu hlavním tématem 

příspěvku. Současně byla tato proměnná přidána do kódovacího manuálu. Jak jsem uvedla 

v metodologické části, snažila jsem se stanovit a zkoumat pouze ty proměnné, které  

se skutečně vztahují k testovaným hypotézám. Nicméně mohu doložit, že výzkumník  

při podrobné analýze přirozeně inklinuje k tomu začít si v textu všímat i dalších zajímavých 

znaků vztahujících se k tématu.  Jelikož však tyto znaky přímo nesouvisely se stanovenými 

hypotézami v práci, bylo nutné si jich při kódování „nevšímat“. Mohly by však být podnětem 

pro další studie. Příklady některých těchto znaků uvedu v závěrečné diskusi práce.  

Jak bylo již zmíněno v metodologické části práce, jednotkou měření byl redakční 

příspěvek. Jednotlivé příspěvky byly vyhledávány na základě klíčových slov, které 

odpovídají zkoumanému tématu. Jednalo se o následující klíčová slova (v rámci klíčových 

slov byly rozlišovány i jednotlivé rody, pro přehlednost tato slova a slovní spojení uvádím 

pouze v rodu mužském): „česká móda“, „lokální móda“, „česká módní značka“, český 

návrhář“, „český designér“, lokální designér“, „tuzemský návrhář“, „český módní tvůrce“, 

„lokální módní tvorba“, „česká módní tvorba“, „módní značka“, „návrhář“, „designér“.  

Ve vyhledávání na základě klíčových slov bylo nalezeno celkem 2823 článků, které byly 

následně ručně selektovány pouze na ty, které se skutečně týkaly lokální módy a lokálních 

návrhářů. Zbytek se skládal z článků o zahraniční módě, designu ve smyslu šperkařského, 

nábytkářského průmyslu a podobně, a neodpovídal tak předmětu výzkumu. Rozložení všech 

nalezených článků ilustruje Obrázek č. 3. Výskyty při prvotním vyhledání byly následující: 

návrhář – 1139 článků, designér – 1118 článků, návrhářka – 620 článků, designérka – 458 

článků, módní značka – 363 článků, český designér – 52 článků, český návrhář – 50 článků, 

lokální značka – 45 článků, česká móda – 29 článků, česká designérka – 20 článků, lokální 

móda – 19 článků, česká módní značka – 19 článků, česká návrhářka – 18 článků, lokální 

návrhář – 14 článků, tuzemský návrhář – 3 články, česká módní tvorba – 3 články, český 

módní tvůrce – 1 článek.  

 Výsledně bylo podrobně analyzováno 478 článků, které byly publikovány mezi srpnem 

2018 a prosincem 2020 ve třech mezinárodních módních magazínech – Vogue CS, Elle  

a Harper’s Bazaar. Analyzovány byly jak tištěné, tak online verze. Všechny magazíny 
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vycházejí v českém jazyce. Výsledky byly zaznamenávány do kódovacího archu  

a statisticky zpracovány pomocí deskriptivní analýzy v programu SPSS Statistics. 

V následující části textu budou popsány výsledky analýzy dat. Pro větší přehlednost jsou 

výsledky prezentovány v tabulkách a grafech.  

 

Obrázek 3: Klíčová slova pro téma česká móda 

Zdroj: Monitora  

V rámci výzkumu byly stanoveny čtyři hypotézy, jejichž platnost či vyvrácení budu  

na následujících řádcích interpretovat. 

Hypotéza č.1 (Módní časopisy nejčastěji zmiňují lokální módu v souvislosti s tématem 

společenských událostí.): Z rešerše předchozího výzkumu vyplývá, že téma módy  

je v českých lifestylových médiích často bulvarizováno. Automaticky jsem tedy 

předpokládala, že se v rámci analyzovaných titulů se bude téma lokální módy nejčastěji 

objevovat souvislosti se společenskými událostmi, večírky celebrit a podobně.  

K této hypotéze se vztahuje proměnná „hlavní téma“. Následující graf (Graf č. 1) ukazuje 

procentuální pokrytí témat ve všech analyzovaných titulech na základě klíčových slov. 

Z grafu můžeme vyčíst, že nejpočetnější skupinou byla témata, která nespadala do žádné 

z předem stanovených kategorií. Jednalo se o mix témat charakteru osobní dopis návrháře, 

zmínka o lokální módě v horoskopech magazínů anebo ve velké míře názorové články  

a vyjádření se ke globální pandemii. Často se návrhář prezentoval jako tvář nějaké značky  
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a propagoval konkrétní produkt z pozice influencera.  

 

Graf 1: Procentuální výskytu témat napříč analyzovanými médii 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V rámci celého sledovaného období se pak 22,8 % článků týkalo Mercedes-Benz Prague 

Fashion Weeku, 17,8 % tvorby návrháře, 12,3 % nové kolekce návrháře, 6,1 % byla skladba 

témat, 5,9 % kultura a 4 % společnost. Nejméně byl návrhář spojován s hlavním tématem 

udržitelnosti. Hypotéza č. 1 tak byla ZAMÍTNUTA.  

V průběhu kódování bylo zjištěno (což vyplývá rovněž z nejednoznačnosti výsledku,  

co je konkrétně oním nejčastějším tématem, o kterém se v souvislosti s lokální módou píše),  

že velká část příspěvků sice obsahuje klíčové slovo, avšak lokální móda či návrhář  

je zmíněný pouze jako vedlejší téma v rámci kontextu článku (například v průběhu 

rozhovoru dotazovaný podotknul, že rád nakupuje českou módu). Proto byla v průběhu 

sběru dat přidána nová proměnná a již hotová část vzorku byla znovu nakódována. Proměnná 

měla za cíl zjistit, zda je lokální móda nebo návrhář hlavním či převažujícím tématem 

příspěvku (1=ano, 2=ne).  

Pro jasnější a lepší zdůraznění výsledků první testované hypotézy jsem se rozhodla,  

že jednotlivé články podrobím detailnější analýze. Ze základního zkoumaného vzorku 
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(n=478) jsem vyselektovala 310 článků (64,85 % z celkového počtu – viz obrázek č. 3), 

jejichž hlavním nebo převažujícím tématem je právě česká móda nebo návrhář.  

Pro vysvětlení – články, které jsem zde vynechala jsou v mých dalších hypotézách znovu 

relevantní. Nemají lokální návrháře a módu jako hlavní téma, ale přesto se o nich zmiňují  

v dostatečné míře, abych je zařadila do analýzy. Jako příklad mohu uvést otisknutý výběr 

trendů ze sociálních médií, který vybrala česká návrhářka. Návrhář zde sice není 

dominantním nebo převažujícím tématem, avšak je mu v rámci příspěvku věnována 

dostatečná pozornost.  

 

Graf 2: Procentuální vyjádření lokální módy jako hlavního tématu příspěvku 

 

Zdroj: SPSS Statistics / graf vlastní zpracování 

 

Graf č. 3 se vztahuje k již upravené analýze dat. Můžeme vidět, že dříve dominantní 

kategorie „jiné“ klesla až na čtvrté místo. Dokazuje nám to, že lokální značky a návrháři 

jsou ve zkoumaných médiích prezentováni ve spojení s tématem, které se módy obecně 

přímo dotýká. Například MBPFW je největší módní akcí u nás, a právě v souvislosti  

s pražským fashion weekem jsou návrháři nejčastěji hlavním tématem článků. 
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Graf 3: Procentuální výskyt témat – lokální móda hlavním nebo převažujícím tématem 

 

Zdroj: SPSS Statistics / graf vlastní zpracování 

 

Hypotéza č. 2 (Módní časopisy věnují tématu lokální módy více prostoru ve svých online 

verzích než v tištěných vydáních.): Jelikož je prostor v tištěných médiích na rozdíl od webové 

verze poměrně omezený a jak vyplývá z teoretické části, velkou část obsahu módních 

magazínů navíc pokrývá inzerce, bylo předpokládáno, že se lifestylové časopisy věnují 

tématu lokální módy převážně ve svých online verzích. Graf č. 4 znázorňuje, že tomu  

tak skutečně je a 72,8 % analyzovaných příspěvků o lokální módě bylo publikováno online 

oproti 27,2 % příspěvků, které se objevily v tisku.  
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Graf 4: Mediatyp 

 

Zdroj: SPSS Statistics / graf vlastní zpracování 

 

Pro statistické ověření správnosti této hypotézy byl proveden Pearsonův chí-kvadrát test. 

Aby bylo možné tento test provést, bylo potřeba nejprve stanovit nulovou hypotézu, která 

zní: 

H0: Módní časopisy v tištěných verzích věnují tématu lokální módy více prostoru než v online 

vydáních. 

Tabulka č. 3 ukazuje, že hodnota významnosti p (<.001) je menší než hladina významnosti 

 (0,05), což nám umožňuje H0 zamítnout a tím byla H2 POTVRZENA.  

 

Zdroj: SPSS Statistics / tabulka vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 4 dále představuje, jak se jednotlivé magazíny zkoumanému tématu věnovaly 

v prostředí online a tisku. Překvapivě můžeme sledovat, že Vogue CS otiskl od srpna 2018 
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do prosince 2020 otiskl pouze 9 článků s tematikou lokální módy či lokálních návrhářů.  

Elle věnovalo v tisku 54 článků lokální módní tvorbě a Harper’s Bazaar 67 článků.  

 

Zdroj: SPSS Statistics / tabulka vlastní zpracování 

 

Jelikož se hypotéza zaměřuje na prostor, který byl tématu věnován, testovala jsem ještě typ 

média s počtem slov, i když je poměr online článků znatelně vyšší. V online byla lokální 

móda zmíněná na prostoru o velikosti 187 996 slov, v tisku pak 69 642 slov.  Čili výsledky 

hypotézu rovněž potvrdily.  

 

Hypotéza č. 3 (Téma lokální módy je nejčastěji prezentováno formou reportáží z Mercedes-

Benz Prague Fashion Weeku.): Proměnná „typ příspěvků“, která se ke třetí hypotéze 

vztahovala, sestávala z kategorií zastupujících různé žurnalistické žánry (článek, reportáž, 

editorial, advertorial, interview). Do kategorie „jiné“ pak spadaly všechny nezařazené žánry 

jako sloupek, komentář apod. Hypotéza testovala, jakou formou je téma lokální módy 

nejčastěji prezentováno. Z analýzy dat vyplývá, že téma lokální módy je nejčastěji 

komunikováno prostřednictvím klasických redakčních článků (50,21 %), dále pak formou 

interview (17,36 %). Reportáže z MBPFW představovaly 13,60 % příspěvků.  

Hypotéza č. 3 tak byla ZAMÍTNUTA.   
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Graf 5: Typ příspěvku 

 

Zdroj: SPSS Statistics / graf vlastní zpracování 

 

Hypotéza č. 4 (Počet článků o lokální módě se v roce 2020 oproti roku 2019 zvýšil.): 

V roce 2019 bylo publikováno celkem 190 příspěvků, z toho bylo 131 online a 59 tištěných. 

Rok 2020 pak ukázal 202 příspěvků, z nichž online bylo 163 a 39 v tisku. Zaznamenáváme 

zde meziroční nárůst o 6,3 %. Hypotézu H4 jsem taktéž podrobila chí-kvadrát testu, který 

potvrdil správnost výsledku s pravděpodobností omylu 0,2 %. 

Hypotéza č. 4 byla POTVRZENA.  

 

Závěrem zbývá najít odpovědi na výzkumné otázky.  

VO1: V jaké souvislosti se o lokální módě v českých lifestylových magazínech píše 

nejčastěji? 

Z výsledků dat vyplývá, že se o lokální módě a návrhářích píše v kombinaci různých 

souvislostí. Vezmeme-li v potaz všechny analyzované články, tedy i ty, které lokální módu 

zmiňují pouze jako doprovodné téma, bylo zjištěno, že je lokální móda nejčastěji 

prezentovaná formou názorových rozhovorů s návrháři, článků psaných návrhářem (včetně 

dopisů návrháře čtenářům) a podobně. Návrhář je často stavěn do role influencera  

či celebrity. Zde bych se opět zaměřila na články, u kterých téma lokální módy převažuje 
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nebo je přímo hlavním tématem. V takovém případě se nejčastěji o lokální módě píše 

v souvislosti s projektem Mercedes-Benz Prague Fashion Week a dále pak v kontextu 

návrhářovy tvorby.  

VO2: Jakým typem příspěvků lifestylové módní časopisy nejčastěji prezentují lokální 

módu? 

Analýza vzorku ukázala, že nejčastěji je lokální móda prezentována formou klasického 

redakčního článku. Zajímavým faktem při sběru dat bylo, že některé články se v různých 

médiích vzájemně velmi podobaly nebo se dokonce opakovaly.  

Co sice nebylo předmětem výzkumu, ale ráda bych zmínila je zjištění, že se v rámci 

kódovaného vzorku objevilo pouze minimum advertorialů týkajících se návrháře nebo 

lokální značky. V této kategorii bylo celkem započteno 33 příspěvků, ale téměř všechny 

sloužily k propagaci české značky Pietro Filipi. Tato značka ve zkoumaném období patřila 

mezi největší producenty lokální konfekční módy a spadala pod velkou investiční skupinu 

C2H společně s další známou značkou oblečení KARA Trutnov. Na základě toho můžeme 

usuzovat, že čeští tvůrci zkrátka nemají dostatečné prostředky, aby svou tvorbu mohli tímto 

způsobem propagovat. Musí se proto spolehnout pouze na to, že budou schopni být 

atraktivním tématem pro média, aby se v lifestylových médiích vůbec objevovali. 

VO3: Kolik prostoru lifestylové módní časopisy věnují tématu lokální módy? 

V rámci zkoumaného období byla lokální móda zmíněna ve 478 článcích a celkové ploše 

257 538 slov, což odpovídá přibližně 1030 stranám.  

Když se zaměříme na tisk a sečteme celkový počet slov ze všech analyzovaných článků, 

které se v tisku objevily (s=69642), zjistíme, že ve sledovaném množství bylo v tisku lokální 

módě věnováno přibližně 278,5 stran. Položila jsem si otázku, kolik procent je těchto 278, 5 

stran z celkového počtu stránek analyzovaných médií? Vogue, Elle i Harper’s Bazaar jsou 

měsíčníky, naše sledované období začíná v srpnu roku 2018 (počítáme tedy 5 vydání x 3 

magazíny) a končí prosincem 2020 (24 vydání x 3). Předpokládejme, že průměrná délka 

jednoho časopisu je 180 stran. Výsledný průměrný počet stran za celé zkoumané období  

je 15 660. Po výpočtu procent zjistíme, že v průběhu dvou a půl let bylo v tisku lokální módě 

věnováno přibližně pouze 1,8 % obsahu, tedy necelé dvě procenta z celkového obsahu. 

Co se týče kategorizované délky příspěvku, převažovaly dlouhé články (od 500 slov více), 

avšak toto rozdíl mezi dlouhými, středními a krátkými články není nijak výrazný, jak 

ukazuje Graf č. 6. Čísla v grafu představují počet příspěvků v dané kategorii. V nadpisu či 
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perexu se klíčové slovo objevilo pouze minimálně, avšak v několika titulcích bylo zmíněno 

jméno konkrétního návrháře. Konkrétní jméno návrháře záměrně nebylo zařazeno  

do kódovacího procesu. Více k tématu uvádím v limitech výzkumu.  

 

Graf 6: Kategorizovaná délka příspěvku 

 

Zdroj: SPSS Statistic / graf vlastní zpracování 

 

Zajímavým zjištěním bylo, že nejvíce příspěvků zmiňujících lokální módu bylo publikováno 

v měsíci září. Konkrétní data můžeme vyčíst z Tabulky 4. Vzhledem ke skutečnosti, že byla 

v tomto měsíci největší frekvence reportáží z MBPFW můžeme předpokládat, že počet 

článků je ovlivněn právě realizací této akce. Jelikož se v březnu roku 2020 MBPFW 

z důvodu vládních restrikcí nekonal, nelze tento vliv jednoznačně porovnat. 
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Zdroj dat: SPSS Statistic / graf vlastní zpracování 

4 Diskuse 

V rámci výzkumu byly stanoveny tři výzkumné otázky a čtyři hypotézy, z nichž dvě byly 

potvrzeny a dvě zamítnuty.  Cílem práce bylo zjistit, jakým stylem a v jaké souvislosti 

lifestylové magazíny téma lokální módy nejčastěji prezentují a kolik prostoru mu věnují. 

V průběhu výzkumu bylo zjištěno, že jistá část článků zmiňuje lokální módu pouze jako 

vedlejší téma nebo v kontextu s tématem, které s módou vlastně vůbec nesouvisí. Nejčastěji 

se jednalo o články demonstrující postoj návrháře k nějaké problematice, připomínky 

v horoskopu nebo o prezentaci návrháře jako influencera, propagujícího nějaký produkt. 

Tato situace lehce zkomplikovala hledání odpovědi na výzkumnou otázku, v jakém kontextu 

se o lokální módě píše nejčastěji. Vezmeme-li v potaz čistě články, ve kterých je tuzemská 

móda či návrhář převažujícím tématem, pak jsou nejčetnějšími ty, které odkazují k akci 

Mercedes-Benz Prague Fashion Week. Pokud se ovšem na problematiku díváme v rámci 

širšího záběru a analyzujeme všechny články, které nějakým způsobem lokální módu 

zmiňují, jedná se o mix různých témat, která nespadají do žádné předem určené kategorie. 
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Více k této problematice uvádím v limitech výzkumu. 

Články o lokální módě jsou ve větší míře publikovány na webových stránkách 

časopisů, tedy v jejich online verzích. Toto zjištění pro mě nebylo v návaznosti na teoretická 

východiska i zkušenost z praxe příliš překvapivé. Například u Vogue CS je patrná největší 

frekvence článků o lokální módě v období konání Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku  

a pak od března 2020, kdy magazín rozběhl online kampaň Vogue Supports Local Fashion. 

Projekt měl částečně nahradit přesunutý Mercedes-Benz Prague Fashion Week, který byl 

nucen původní termín své jarní edice zrušit v důsledku nastupující globální pandemie 

koronaviru. Vogue CS tak měl v úmyslu lokálním návrhářům mimo jiné poskytnout online 

platformu pro prezentaci jejich nových kolekcí pro podzim/zima 2020. Vzhledem 

k uzávěrkám tištěných čísel by nebylo možné takto pružně reagovat na měnící se situaci, 

která neblaze zasáhla nejen módní průmysl. Online i tisk byli nejaktivnější v měsíci září. 

Data opět naznačují provázanost s akcí MBPFW. 

Zajímavým poznatkem také bylo, že se nemálo článků v online titulech až příliš nápadně 

vzájemně podobá. Na základě tohoto faktu můžeme předpokládat, že tyto články nejsou 

zcela autorské, ale vycházejí například z tiskové zprávy daného subjektu. V rámci dalšího 

výzkumu by možná stálo se na tento jev blíže zaměřit. Dále pak byla patrná stoupající 

tendence publikace článků o lokální módě v souvislosti s nastupující pandemií v roce 2020.  
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Závěr 

Cílem práce bylo odhalit, jakým způsobem a v jakém kontextu se česká lifestylová média 

věnují lokální módě, respektive tuzemským módním návrhářům, jakým způsobem  

je nejčastěji prezentují a kolik prostoru tomuto tématu věnují. Pro účely práce byla 

aplikována metoda obsahové analýzy. Podrobně byly zkoumány tři mezinárodní lifestylové 

tituly vycházející v ČR (Vogue CS, Elle a Harper’s Bazaar) za období od srpna 2018 do 

konce roku 2020.  

V první části práce je čtenář seznámen s teoretickými východisky práce, úvodem  

do historického vývoje módy a módní žurnalistiky jako dvou úzce provázaných aspektů, 

které se pravidelně navzájem ovlivňují. V návaznosti na teoretický rámec byly stanoveny tři 

základní výzkumné otázky a čtyři hypotézy. První tři hypotézy byly zaměřeny na formu a 

kontext prezentace lokální módy ve vybraných titulech. Poslední hypotéza se pak týkala 

stoupající tendence pokrytí tématu v průběhu sledovaných let. Hypotézy H1 a H3 byly 

zamítnuty, H2 a H4 se podařilo potvrdit. Součástí práce byly také tři výzkumné otázky.  

Na první otázku zaměřenou na to, v jaké souvislosti se o lokální módě nejčastěji píše, se mi 

bohužel nepodařilo jednoznačně najít odpověď, jelikož bylo v průběhu sběru dat zjištěno, že 

se některé články obsahující klíčová slova tématu lokální módy plně nevěnují a je v nich 

zmíněna pouze okrajově. Nakonec se mi ale přeci jen povedlo vyselektovat pouze ty články, 

v nichž téma lokální tvorby převažuje. Výsledky analýzy těchto příspěvků pak ukázaly, že 

je československé módě věnováno nejvíce prostoru v souvislosti s akcí Mercedes-Benz 

Prague Fashion Week, která je v Praze pořádána dvakrát ročně, toho času v březnu a září. 

Výzkum založený na kvantitativní obsahové analýze ukázal, že téma lokální módy  

je nejčastěji prezentováno formou klasických redakčních článků, a to především v online 

verzích časopisů.  

Obecně je trend lokální módy na vzestupu. Jde ruku v ruce s vývojem a podporou 

lokálních řemesel, které v naší zemi mají velkou tradici. Výsledky výzkumu překvapivě 

ukazují, že spojení tématu udržitelnosti a lokální módy nebylo v analyzovaných článcích 

příliš častým jevem, přitom právě udržitelnost je v rámci diskuse o podpoře lokální módy  

a návratu k tradici často skloňovaným pojmem. Udržitelnost a snaha zpracovávat materiály 

s rozvahou a ideálně ekologicky šetrně patří mezi velmi rezonující témata dnešní doby.  

Z oděvního odvětví se začíná pomalu vytrácet metaforická mlha vytvořená konzumerismem 
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a myšlenkovým nastavením, že nakupovat u módního návrháře si můžou dovolit pouze ty 

nejvyšší společenské vrstvy. Jedním z faktorů, který šíření lokální módy velmi pomáhá jsou 

sociální média. Jak jsem již zmínila v komentáři ke druhé výzkumné otázce, jen malé 

procento návrhářů a lokálních značek disponují finančními prostředky na propagaci 

tradičním způsobem, proto se využití nových médií přímo nabízí. Ty poskytují velmi široký 

prostor pro mladé návrháře, kteří touto cestou prezentují a popularizují lokální módu většímu 

množství publika. 

Vzhledem k tomu, že je téma lokální módy v oblasti výzkumu poměrně opomíjeno, 

věřím, že práce poskytuje úvodní vhled do problematiky, která by měla být nadále podrobně 

zkoumána.  

Summary 

This paper aims to determine how Czech lifestyle fashion media present local fashion  

and local designers in their issues. The analysis was conducted on Vogue CS, Elle, and 

Haper's Bazaar between August 2018 and December 2020.  

The first part of the theses provides its reader the basic knowledge about the topic. It focuses 

on the theoretical basis of the paper and introduction into the fashion and fashion journalism 

evolution, as these two aspects are tightly linked. Following the theoretical basis, three 

research questions and four research hypotheses were formulated. The first three hypotheses 

deal with the form and context in which the local fashion is presented. The fourth hypothesis 

expected the ascending number of articles about the local fashion. Hypothesis H1 and H3 

were rejected, while H2 and H4 were accepted. Even though I could not find an unequivocal 

answer to the first research as I, during the coding find out that in many articles, the local 

fashion is mentioned just marginally, finally, I was able to select the articles and analyze 

only the ones that write about local fashion adequately. The analysis results show that 

fashion magazines write about the local fashion the most often in connection with  

Mercedes-Benz Prague Fashion Week. According to the analysis results, a local fashion  

is the most frequently presented by classical editorial articles, mainly published online. 

In general, the local fashion trend is rising. It goes hand to hand with the development  

and support of local manufacture, which have a strong tradition in the Czech republic. 
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Research results surprisingly show that the connection of sustainability and local fashion is 

not such an appearing topic as I supposed. Even that sustainability is frequently mentioned 

term while discussing the local fashion and return to the tradition. Sustainability and the 

effort to produce eco-friendly products are among the most discussed topics of today's world. 

The metaphorical fog designed by consumerism and bias mindset based on prejudice,  

that wears designer's clothes could afford only the high society. 

Nevertheless, social media are important factors that help propagate the local fashion among 

usual consumers. As I have already mentioned, only a small percentage of local designers 

and brands have enough financial funds to promote their work. That is why social media 

play such an important role in promoting and popularizing local fashion and young 

designers. 

Given the fact that local fashion is still quite an overlooked subject in the research field,  

I believe that this thesis provides some adequate results, which can be used in the following 

research.   
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Limity výzkumu 

Jako každý výzkum i tato závěrečná práce má své limity, které bych nyní závěrem ráda 

uvedla. Hlavním tématem práce je prezentace lokální módy v českých lifestylových 

magazínech. Vzhledem k omezeným časovým možnostem je práce založena pouze  

na kvantitativním sběru a zpracování dat. Pro rozšíření zkoumané oblasti by bylo jisté 

vhodné kvantitativní výzkum doplnit rovněž kvalitativním výzkumem. V rámci další studie 

bych například navrhovala provést hloubkové rozhovory s návrháři, jak zájem lifestylových 

médií o tematiku lokální módy ze své pozice hodnotí, a jak celkově spolupráci s módními 

magazíny vnímají. Rozhovory by se daly vést také s redakcemi časopisů nebo čtenáři 

vybraných titulů. Dalším limitem výzkumu může být fakt, že jako zástupci lifestylových 

magazínů v ČR byly zvoleny mezinárodní módní časopisy. Tyto tituly spadají do segmentu 

luxusních časopisů, pro které je mimo jiné charakteristická vyšší prodejní cena. Lze tedy 

předpokládat, že takové magazíny kupují převážně čtenáři se středními až vyššími příjmy, 

kteří se o módní design přirozeně zajímají. Jak ovšem módu prezentují masovější lifestylové 

magazíny, které jsou za nižší cenu distribuované ve vysokém nákladu a drží se na předních 

příčkách žebříčků čtenosti? Tato oblast bohužel nebyla v rámci výzkumu pokryta. 

Výrazným limitem práce bylo také zjištění, že jistá část článků, které lokální módu zmiňují, 

příliš nesouvisí s módní tematikou a móda je zde pouhým klíčovým slovem, který v kontextu 

nevypovídá příliš velkou hodnotu. Některé z těchto článků byly přirozeně vyřazeny,  

avšak u velké části z nich bylo velmi těžké posoudit, jak velkou váhu v rámci prezentace 

tématu mají a zda je vhodné takové články do výzkumu zařadit. V návaznosti na toto zjištění 

byla vytvořena nová proměnná, která by jednotlivé články pomohla selektovat. Proběhlo 

rovněž přeškolení kódovače, aby došlo k minimalizaci zkreslení výsledků a výzkum zůstal i 

nadále intersubjektivně ověřitelný. 

V průběhu sběru dat a samotného kódování výskytu klíčových slov v nadpisu a perexu 

se velmi často objevovala jména konkrétních návrhářů. Tento jev však nemohl být 

objektivně měřen, jelikož by kodér, který se v prostředí československé módy nepohybuje 

nebo se o ni nezajímá, přirozeně nedokázal tyto návrháře identifikovat. Proto nebyl výskyt 

jmen návrhářů v titulku článku započten do celkových výsledků, což můžeme považovat za 

další limit výzkumu. Dále bych ráda uvedla, že výsledky analýzy ukázaly vzestupnou 

tendence počtu publikovaných článků mezi lety 2019 a 2020. Jelikož nebylo z hlediska 

faktických omezení možné data porovnat také s rokem 2018, mohlo by se jednat pouze  
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o náhodný jev. Rozšířit výzkumný vzorek o delší časový úsek bohužel nebylo reálné 

vzhledem k tomu, že magazín Vogue CS začal v České republice vycházet až od srpna 2018. 

Data by tedy nebyla kompletní.  Věřím, že tyto limity mohou pomoci při konstruování 

dalšího výzkumu a budou užitečné dalším výzkumníkům při jejich práci. 
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Tabulka 5: Kódovací kniha 

 
 

 

Číslo Název 
Popis 

proměnné 
Kód Obor hodnot Poznámka 

1. P1 název média 

1 Vogue CS   

2 Elle   

3 Harper’s Bazaar   

  

2. P2 

datum 

publikace 

příspěvku 

    Zápis ve formátu dd-mm-rr. 

  

3. P3 měsíc 

1 leden   

2 únor   

3 březen   

4 duben   

5 květen   

6 červen   

7 červenec   

8 srpen   

9 září   

10 říjen   

11 listopad   

12 prosinec   
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4. P4 Rok vydání 

1 2018  

2 2019   

3 202   

  

5. P5 
klíčové slovo v 

nadpisu 

1 ano 
Pokud se jedno z klíčových 

slov objevilo v nadpisu. 

2 ne   

  

6. P6 
délka 

příspěvku 

  
počet slov Délka jednotky v počtu slov. 

  

7. P7 

kategorizovaná 

délka 

příspěvku 

1 krátký – do 250 

slov včetně 
  

2 střední – 251-500 

slov včetně 
  

3 dlouhý – nad 500 

slov 
  

 

8. P8 typ média 

1 tištěné   

2 online   

  

9. P9 typ příspěvku 

1 
reportáž z 

MBPFW 
Reportáž z mola, streetstyle. 

2 článek   

3 advertorial   

4 jiné 

Komentáře a popisky k 

fotkám, horoskopy, 

pozvánky apod. 
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5 nelze určit   

  

10. P10 hlavní téma 

1 

Mercedes-Benz 

Prague Fashion 

Week 

Vše, co se týká mbpfw, 

nevztahuje se na doprovodné 

akce a večírky MBPFW. 

2 
nová kolekce 

návrháře 

Pokud je příspěvek o 

představení nové kolekce na 

MBPFW, kódovat jako 

Mercedes-Benz Prague 

Fashion Week. 

3 společnost 

Večírky celebrit, návrhář na 

večírku, doprovodné akce a 

večírky MBPFW. 

4 kultura 

Ostatní kulturní akce kromě 

Fashion Weeku. Například 

Designblok, Český lev, Ceny 

Czech Grand Design, 

mezinárodní fashion weeky. 

5 udržitelnost   

6 Tvorba 

Jakékoliv vyjádření tvorby 

návrháře, pokud se nejedná o 

představení nové kolekce.  

7 jiné   

8 více témat 

Pokud nelze jednoznačně 

určit jedno z výše 

definovaných hlavních 

témat. Například nová 

udržitelná kolekce návrháře. 

Tato témata musí být 

minimálně dvě.  

  

11. P11 
hlavní téma 

lokální móda 
1 Ano 

Pokud je lokální móda nebo 

návrhář hlavním nebo 

převažujícím tématem 

příspěvku. 
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      2 Ne 

Pokud je lokální móda nebo 

návrhář pouze vedlejším 

tématem a není mu věnován 

primární prostor 

 


