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Abstrakt 

Práce za zabývá proměnami témat a jejich zpracováním v cestopisném magazínu Lidé a 

Země, a to ve třech obdobích českých dějin. Konkrétně se jedná o roky 1970, 1990 a 

2015. Časopis Lidé a Země patří mezi nejdéle kontinuálně vydávané časopisy u nás, 

vychází na českém trhu nepřetržitě od roku 1952. Slouží tedy jako vhodný příklad 

periodika, které reflektuje politickou a společenskou situaci v Československu, resp. 

České republice, od poloviny 20. století do současnosti. V kvantitativní a kvalitativní 

obsahové analýze magazínu bylo zkoumáno, jak se na obsahu časopisu projevily 

politické a společenské změny let 1970 a 1990. Výzkum těchto dvou ročníků sledoval 

především počet zmínek věnujících se státům tzv. Západu a státům tzv. Východu. 

Ročníky 1970 a 1990 byly následně porovnány v komparativní analýze. Dále se práce 

zaměřuje na současné mediální trendy, které jsou popsány na příkladu roku 2015. 

 

Abstract 
The work focuses on changes of topics and their adaptations in the travel magazine Lidé 

a Země in three periods of Czech history. Namely the years 1970, 1990 and 2015. 

Magazine Lidé a Země is one of the longest continuously published magazine in our 

country, based on the Czech market since 1952. It therefore serves as a good example of 

a magazine, which reflects the political and social situation in Czechoslovakia, 

respectively Czech Republic, from the mid-20th century to the present. The quantitative 

and qualitative content analysis of the magazine is focused on how the content of the 

magazine reflected the political and social changes in 1970 and 1990. Research on these 

two years was monitoring the number of mentions mainly dealing with states so-called 

Western countries and the so-called East countries. Years 1970 and 1990 were then 



   

compared in a comparative analysis. Furthermore, the work is focused on current media 

trends that are described on the example of the year 2015. 
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Úvod 

Časopis Lidé a Země patří mezi nejdéle kontinuálně vydávané časopisy v České 

republice. Jeho první číslo vyšlo v roce 1952, a jakožto měsíčník,  vychází dodnes. 

Tento titul jsem si pro svou práci vybrala, neboť velmi ráda cestuji a časopis mi byl 

mnohdy inspirací pro plánování mých cest. Dále mě zajímala proměna témat v tomto 

magazínu v souvislosti s vývojem politické a společenské situace v Československu, 

resp. České republice. 

 

Během své více než šedesátileté existence se musel časopis podřizovat a přizpůsobovat 

politickému a společenskému uspořádání Československa, resp. České republiky. Ve 

své práci proto představím vybraná období moderních dějin, konkrétně roky 1970 – 

období normalizace v Československé socialistické republice, dále pak rok 1990, tedy 

období bezprostředně po sametové revoluci, dobu nástupu demokracie. A konečně se 

zaměřím také na současnost, tedy rok 2015. Tento rok je vybrán pro ilustraci vývoje 

časopisu během posledních 25 let. Práce nastíní historický, zejména politický kontext, 

ve kterém časopis Lidé a Země vznikal. Použitá obsahová analýza je zaměřena na 

popsání vlivu politické situace na výběr a zpracování témat v cestopisném magazínu. 

 

Cílem práce je provést analýzu, jaký vliv má historické a politické pozadí na výběr a 

zpracování témat v cestopisném měsíčníku. U vybraných čísel jednotlivých ročníků 

provedu jak kvalitativní, tak kvantitativní obsahovou analýzu. Kvantitativní obsahová 

analýza bude zaměřena na porovnání počtu článků, které přinášely informace o státech 

tzv. Východu a počtu článků referujících o státech tzv. Západu. Z formální stránky budu 

sledovat počet černobílých a barevných fotografií v jednotlivých vydáních. 

Kvantitativní obsahová analýza se rovněž zaměří na výskyt inzerce v magazínu napříč 

zkoumanými ročníky. Kvalitativní obsahová analýza bude zaměřena především na 

inklinaci redaktorů referovat o určitých státech světa s negativním či naopak pozitivním 

hodnocením.  

 

Práce je zaměřena zejména na rozdíl mezi roky 1970 a 1990, kdy se zabýváme 

proměnou témat z doby normalizace, tedy doby uzavřených hranic, a na druhé straně z 

období rané demokracie, kdy se Československo začalo otevírat světu. Promítly se tyto 

změny také do zpracování témat cestopisného měsíčníku? Ročník 2015 byl, oproti 
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původnímu plánu, z kvantitativní analýzy vynechán, neboť výzkum počtu článků 

věnující se Západu nebo Východu, který bude prováděn pro roky 1970 a 1990, by byl u 

ročníku 2015 bezpředmětný. 

 

Analýza vybraných čísel roku 2015 přinese vhled do formy zpracování časopisu 

v současnosti, důraz je kladen nejen na obsah a nabízená témata, nýbrž i na technickou 

stránku zpracování. Ve sledovaném období se práce zaměřuje rovněž na nová média a 

odraz digitalizace a konvergence médií v produkci magazínu. 
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1. Historický kontext 
Společenské a politické prostředí je pro žurnalistiku dané doby určující. Média odrážejí 

společenské poměry a jsou jimi i značně limitována. Na následujících stránkách se 

budeme zabývat situací ve společnosti a v politice ve třech obdobích moderních českých 

dějin. Tato období byla vybrána pro následnou analýzu proměn témat a jejich 

zpracování v cestopisném magazínu Lidé a Země. Prvním z nich budou sedmdesátá léta 

a období normalizace, kdy byla média kontrolována státní mocí a neustále zastrašována 

perzekucemi, pokud by se odchýlila od dodržování pravidel státního zájmu. Po 

normalizačním období bude následovat další zkoumaná éra, a to léta devadesátá. Tedy 

doba bezprostředně po sametové revoluci, po pádu komunismu, kdy došlo k uvolnění a 

oddělení médií od státního aparátu. Docházelo k privatizaci a média získávala tolik 

potřebnou svobodu. Toto období se vyznačuje překotným přechodem z komunismem 

svázané společnosti ve společnost svobodnou otevírající se západnímu světu. Docházelo 

k řadě legislativních změn a média přecházela do rukou soukromých investorů. 

Posledním zkoumaným rokem je rok 2015, potažmo celé období od počátku nového 

tisíciletí. Tato doba se vyznačuje významnými technologickými změnami, které 

vysokou měrou ovlivnily celou společnost, nevyjímaje mediální produkci. Tehdy již 

hovoříme o nových trendech internetizace, konvergence a digitalizace. Moderní 

technologický pokrok značně přispěl ke změnám v komunikaci na všech úrovních – 

osobní, veřejné a samozřejmě i mediální.  

 

Každé z výše uvedených období má svá výrazná specifika, která se svou měrou podílí 

na podobě mediální produkce. Je tedy nutné nejprve přiblížit historický kontext pro 

lepší pochopení obsahu i formy žurnalistické tvorby. 

1.1 Mediální legislativa a cenzurní praxe po státním převratu 
v roce 1948 

Pro celkové pochopení historického kontextu české žurnalistické tvorby ve druhé 

polovině 20. století, je třeba přiblížit mediální legislativu, která byla nastolena roku 

1948. „Po státním převratu v únoru 1948 se komunisté spolu s mocí ujali i řízení a 

kontroly médií. To však neznamenalo pouhou úpravu struktury a vlastnických vazeb 

médií, s únorem započal razantní nástup nového  modelu veřejné komunikace – modelu 
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typického pro totalitní režimy, modelu založeného na jiné společenské funkci a odlišné 

hospodářské základně médií i na specifickém způsobu jejich kontroly a řízení.“1  

 

Cílem vládnoucí KSČ bylo izolovat občany od, pro komunistický režim, tzv. závadných 

informací a orientovat jejich názory žádoucím směrem, čehož dosahovala zaváděním 

cenzurních institucí. V této době začala média sloužit výhradně KSČ k prosazování 

jejích zájmů. „Stranickost byla podstatou novinářské činnosti, posláním médií bylo 

vyvolávat masový souhlas veřejnosti s politikou KSČ. S cílem udržovat mocenský 

monopol KSČ, založený po prvních letech aktivní podpory již jen na poslušné rezignaci 

neinformovaných občanů, pracovala média nepřetržitě po celou dobu trvání 

komunistické moci – s jistou výjimkou let 1968–1969.“2 

 

Po únoru 1948 zastavila KSČ činnost mnoha periodik (mezi nimi například časopisy 

Dnešek, Kritický měsíčník, Listy, Obzory či Vývoj). Periodikům, která zůstala činná, 

diktovala strana příděl papíru, zavedla kontroly mediálního obsahu i personálního 

obsazení redakcí. Po převzetí moci KSČ rovněž postátnila vydavatelství a rozhlas. Po 

převratu posílil vliv ministerstva informací, které se dělilo o moc s Kulturním a 

propagačním oddělením ÚV KSČ. Ministerstvo informací, vedené Václavem 

Kopeckým, však po sporech s Kulturním a propagačním oddělením ÚV KSČ v lednu 

1953 zaniklo.3 

1.2 Šedesátá léta, Pražské jaro a srpen 1968 

Prvním z analyzovaných čísel časopisu Lidé a Země bude vydání z roku 1970, tento 

ročník tedy spadá už do období normalizace, kdy po 21. srpnu 1968 došlo v krátké době 

ke změně poměrů a politické situace v tehdejším Československu. Je tedy nasnadě, že 

témata a jejich zpracování v periodiku referujícím o zahraničí budou touto dobou 

značně ovlivněna. Nejprve se však zaměříme na dobu, která normalizaci předcházela, a 

to uvolněnější šedesátá léta, pražské jaro a přelomový srpen 1968. 

 

                                                
1 KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel a ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 
2010. s. 137.	  
2	  Tamtéž, s. 138. 
3	  KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel a ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 
2010. s. 138.	  
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„Od poloviny 60. let v Československu sílilo volání po reformách. Revizi ideologického 

zakotvení moci KSČ odstartovala kritika stalinského dogmatismu a dále ji kultivovala 

větší možnost cestovat na Západ. Zastánci reforem se stále častěji prosazovali ve 

veřejném životě i v samotné KSČ. Významný vliv získali zejména v ekonomice a 

v kulturní sféře, kde politické uvolnění nabídlo prostor pro rozvoj kulturních a 

společenskovědních časopisů. Ty se postupně staly platformou reformního hnutí.“4 

 

Roku 1966 vstoupil v platnost nový tiskový zákon, který se stal základním prvkem 

české mediální legislativy na více než 30 let. Tento zákon dal cenzuře pevné místo 

v československém právním řádu. „Stát tím existenci institucionalizované cenzury nejen 

přiznal, ale legalizoval ji a definoval její pravomoci. Cenzurní úřad dostal nové jméno 

Ústřední publikační správa a nový statut, transparentnost ale cenzory znejistěla, a tak 

počet cenzurních zásahů mezi lety 1965–1967 klesl z bezmála 3500 na pouhých 1500.“5 

 

Svobodnější atmosféra a krize kontrolního systému umožnila rozmach odborářského 

tisku, časopisů společenských a historických věd, titulů pro mládež a především 

kulturních časopisů. „Počet kulturních a uměleckých titulů narostl o 75 % (z 99 v roce 

1965 na 175 titulů v roce 1967).“6 Protest proti stávajícímu socialistickému životnímu 

stylu nevyjadřovali jen umělci, ale především mladá generace. Svou revoltu vyjadřovali 

prostřednictvím hudby, dlouhých vlasů či oděvu. Naopak novináři zaujímali ke 

společenskému naladění konformní postoj. „Novináři jako celek stále představovali 

úslužné společenství, na které se Novotného vedení mohlo spolehnout. Zřetelným 

dokladem přetrvávající služebnosti se stal V. sjezd Svazu československých novinářů, 

uskutečněný 19. a 20. října 1967, který vyzněl zcela protichůdně k atmosféře ve 

společnosti. Delegáti sjezdu dokonce zaslali ÚV KSČ dopis, kde se vedle obligátní 

deklarace podpory jednoznačně distancovali od IV. sjezdu Svazu československých 

spisovatelů a od Literárních novin, které se podle delegátů pokusily o formulaci vlastní 

opoziční platformy, což znevažovalo poctivé úsilí velké obce socialistických 

novinářů.“7 

 

                                                
4 KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel a ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 
2010. s. 178. 
5 Tamtéž, s. 178. 
6 Tamtéž, s. 178. 
7 Tamtéž, s. 180.	  
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Reformní hnutí druhé poloviny 60. let kritizovalo tzv. kumulaci stranických a státních 

funkcí. Tehdejší prezident Antonín Novotný byl totiž prvním tajemníkem ÚV KSČ i 

prezidentem republiky, potažmo vrchním velitelem armády a Lidových milicí. 5. ledna 

1968 převzal funkci prvního tajemníka ÚV KSČ Alexander Dubček. „Tato změna 

odstartovala tzv. obrodný proces, opatrný a později násilně ukončený pokus občanské 

společnosti o návrat k demokratickým principům, pro který se vžil pojem pražské jaro.“8 

V tomto čase se zrodilo neformální spojenectví mezi Alexandrem Dubčekem a novináři. 

Dubček potřeboval novináře, aby mu pomohli oslovit veřejnost, kterou si svým 

vystupováním skutečně získal. „Mediální tlak výrazně spolupůsobil při rezignaci 

Antonína Novotného na funkci prezidenta republiky, do které byl 30. března 1968 

zvolen Ludvík Svoboda.“9 

 

Postupné znovunabývání svobody podněcovalo novináře ke kritice státní správy a 

k zasahování do politiky. Mimořádný sjezd Svazu československých novinářů, který se 

uskutečnil v červnu 1968 vyjádřil podporu Dubčekovu vedení, jasně se distancoval od 

závěrů svého rok starého V. sjezdu, přihlásil se k principu svobody slova a žádal o jeho 

začlenění do ústavy.10  Následně 26. června 1968 přijalo Národní shromáždění zákon č. 

84/1968 Sb., který novelizoval zákon č. 81/1966 Sb. O periodickém tisku a ostatních 

hromadných informačních prostředcích. “Zákon zrušil cenzuru tím, že stručně stanovil: 

“Cenzura je nepřípustná. Cenzurou se rozumějí jakékoli zásahy státních orgánů proti 

svobodě slova a obrazu a jejich šíření hromadnými informačními prostředky. Tím není 

dotčena pravomoc prokurátora soudu.” Po novele měl následovat nový tiskový zákon. 

Již 13. června 1968 vláda zrušila Ústřední publikační správu, tedy instituci, která 

fakticky vykonávala cenzuru.”11 

 

Politický vývoj ČSSR však vyvolával obavy v Moskvě a dalších zemích sovětského 

bloku. “Liberalizaci veřejného prostoru a s tím spojenou demokratizaci médií, k nimž 

došlo v průběhu jara a léta 1968, považovalo tehdejší vedení KSSS v čele s L. I. 

Brežněvem za fatální ohrožení vládnoucí úlohy KSČ (kritika fungování českých médií 

se často objevovala ve vystoupeních představitelů komunistických stran ostatních zemí 
                                                
8 KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel a ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 
2010. s. 180. 
9 Tamtéž, s. 183. 
10 Tamtéž, s. 187. 
11 BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od počátku do 
současnosti. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. s. 310.  
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východního bloku a byla předmětem jejich kritiky československého stranického 

vedení). Byl to rovnež jeden z důvodů, proč když v noci z 20. na 21. srpna 1968 

obsadila intervenční vojska pěti zemí Varšavské smlouvy Československo, k vojenským 

cílům invaze patřilo mimo jiné také obsazení a následné ovládnutí médií.”12 

1.3 Sedmdesátá léta a období normalizace 

„Normalizací v úzkém slova smyslu se rozumí období od 17. dubna 1969, kdy byl 

Gustáv Husák zvolen prvním tajemníkem ÚV KSČ, do 11. prosince 1970, kdy bylo 

coby základní programový dokument přijato Poučení z krizového vývoje ve straně a 

společnosti po XIII. sjezdu KSČ podávající totalitní, v podstatě neostalinský, zájmům 

tehdejšího SSSR odpovídající a poté celým stranickým i státním aparátem vnucovaný a 

vynucovaný výklad období let 1967–1970.“13 

 

Normalizační období můžeme rozdělit do několika etap. První etapa (tzv. 

přednormalizační) začala samotnou vojenskou invazí 21. srpna 1968 zemí Varšavské 

smlouvy na území ČSSR. Bezprostředně po invazi museli svá místa opustit funkcionáři, 

kteří Sovětskému svazu vadili nejvíce – předseda Národní fronty František Kriegel, 

ministr zahraničních věcí Jiří Hájek, ministr vnitra Josef Pavel a další proreformní 

komunističtí představitelé.  

 

Druhou etapu započalo nahrazení Alexandra Dubčeka Gustavem Husákem, ke kterému 

došlo 17. dubna 1969. V květnu 1969 byla přijata tzv. realizační směrnice zohledňující 

tehdejší sovětské požadavky a došlo rovněž k úspěšnému ovládnutí médií. 17. května 

roku 1969 vyšlo v Rudém právu tzv. Slovo do vlastních řad, jehož signatáři odsoudili 

činnost novinářů v roce 1968.  

 

Během roku 1970 hovoříme o tzv. třetí etapě normalizace. Během tohoto roku 

docházelo k čistkám v KSČ. Na popud ÚV KSČ došlo k výměně stranických legitimací, 

novou legitimaci nedostalo 21,7 % tehdejších členů strany.  

                                                
12	  Tamtéž, s. 310.  
13	  PETŘÍK, Michal. Čtyřicáté výročí traumatu normalizace [online]. 6. 5. 2009 [cit. 2016-11-28]. 
Dostupné z: http://www.revuepolitika.cz/clanky/99/ctyricate-vyroci-traumatu-normalizace	  
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V dalších letech normalizačního období docházelo k dokončení očisty společnosti od 

politické opozice pomocí série trestněprávních procesů, které často končily 

nepodmíněnými tresty odnětí svobody. 14 

1.3.1 Proměny v žurnalistice 

Politické dění v zemi na přelomu 60. a 70. let 20. století značně ovlivnilo tehdejší 

žurnalistickou tvorbu. Jak bylo zmíněno již výše, v tomto období docházelo 

k politickým a personálním čistkám, jež se rovněž dotkly redakcí československých 

periodik. Úlohou státu bylo opětovně převzít kontrolu nad mediální produkcí. 

„Mocenskou kontrolu médií režim prováděl za pomocí cenzurních úřadů. Za faktickým 

ovládnutím médií na počátku normalizace však stály systematické personální čistky ve 

všech mediálních institucích. Teprve díky nim získal režim média zpět pod kontrolu a 

mohl je efektivně využívat jako propagandistický nástroj.“15 Kontrolu médií měl na 

starost ČÚTI resp. SÚTI (Český úřad pro tisk a informace resp. Slovenský úřad pro tisk 

a informace). „ČÚTI a SÚTI měly podle zákona chránit zájmy státu před médii. 

Hodnotily a analyzovaly činnost médií a informovaly o výsledcích federální vládu a obě 

národní vlády. Sledovaly dodržování tiskového zákona. Prováděly aktivní informační 

politiku, usměrňovaly obsahovou orientaci médií, řídily zmocněnce ve vybraných 

redakcích, sledovaly zahraniční vysílání a jeho vliv na veřejné mínění. Kromě toho ještě 

vykonávaly správní činnost v oblasti periodického tisku, prováděly registraci a 

stanovovaly ekonomické nástroje.“16 

 

ČÚTI na začátku normalizace úředně zastavil desítky titulů a mocensky stabilizoval ty 

ostatní. Následně se úřad zabýval dodatečnou kontrolou médií, a pokud zjistil 

pochybení na straně redaktora, šéfredaktora či vydavatele, postihoval je různými 

úrovněmi sankcí. „Příčinou uvalení sankcí mohlo být například nevhodné 

zakomponování příspěvku na stránce či v konkrétním vydání, čímž mohly být u čtenáře 

vzbuzeny nežádoucí asociace, dále skrytá propagace výrobku z kapitalistických zemí, 

nahrávání západní propagandě, opomenutí kritiky Západu při informování o určitém 

problému či událost, nevhodně pojatá publicita státních či stranických orgánů, kritické 
                                                
14 PETŘÍK, Michal. Čtyřicáté výročí traumatu normalizace [online]. 6. 5. 2009 [cit. 2016-11-28]. 
Dostupné z: http://www.revuepolitika.cz/clanky/99/ctyricate-vyroci-traumatu-normalizace 
15 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 
2010., s. 208. 
16 KONČELÍK, Jakub. Cenzura. In Slovníková příručka k československým dějinám 1948-1989. 1 vyd. 
Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006, s. 562-565. (XIII, 15-18). 
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materiály, které nevycházely ze zásad tzv. konstruktivní kritiky a mohly působit na 

čtenáře bezvýchodně, nedodržení pokynů z tiskové porady s ideology KSČ či politická 

provokace. Při ČÚTI začal od ledna 1969 působit i odbor, který monitoroval odvysílané 

programy v rozhlase a televizi, a poté analyzoval jejich obsah.“17 Systém následné 

kontroly byl ve svém důsledku efektivnější než předběžná cenzura, neboť přenášel 

zodpovědnost za obsah z osoby cenzora na redaktory, šéfredaktory a vydavatele. 

Redaktoři svou práci podrobovali značné autocenzuře. Šéfredaktor a vydavatel následně 

kontrolovali, zda obsah odpovídá ideologické rétorice, aby se vyhnuli sankcím. 

 

Na počátku 80. let došlo ke zřízení FÚTI (Federální úřad pro tisk a informace). Úřad 

převzal řadu kompetencí, které dříve spadaly do gesce ČÚTI a SÚTI. FÚTI byl 

podřízen federální vládě a stranicky byl řízen ÚV KSČ. Úřad kontroloval mediální 

obsahy hlavních deníků a časopisů, vysílání rozhlasu a televize a vyhodnocoval, zda 

odpovídají požadavkům strany. „Veškerý oficiální mediální provoz byl tedy buď přímo 

či skrze jeho podřízená oddělení, organizace a úřady řízen z ÚV KSČ.“18 

 

Veškeré informační zdroje, s nimiž novináři pracovali, podléhaly státní kontrole. Během 

normalizace měla výsadní postavení ČTK. Z propagandistických důvodů byla v 70. 

letech rovněž zřízena Tisková agentura Orbis. „Tisková agentura Orbis vznikla 1. 

července 1977 podle § 120 zákona č. 109/1964 Sb. zřizovací listinou vydanou 

předsednictvem Československé společnosti pro mezinárodní styky ze dne 6. 6. 1977. O 

vzniku Orbisu jednalo a rozhodlo předsednictvo ÚV KSČ 6. 2. 1973 a 15. 3. 1977. Na 

rozdíl od ČTK měla agentura Orbis formálně charakter instituce nevládní, byla 

agenturou Československé společnosti pro mezinárodní styky. Jaký význam přikládal 

Orbisu ÚV KSČ, dokládá fakt, že jeho vznik zmiňuje Zpráva ÚV KSČ o plnění závěrů 

XVI. sjezdu: „Zvýšenou pozornost věnoval ústřední výbor otázkám kontrapropagandy a 

propagandy do zahraničí (…). Pro působení do zahraničí byla zřízena tisková agentura 

Orbis. Úkol vybudovat systém pohotové ofenzivní kontrapropagandy však stále trvá. 

Nepodařilo se nám zatím dosáhnout toho, aby kontrapropaganda byla organickou 

                                                
17 KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel a ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 
2010. s. 209. 
18 Tamtéž, s. 210.	  
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součástí denní masové politické práce, aby napomáhala však a účinně paralyzovat různé 

dezinformace a pomluvy o politice strany.“19 

 

Před vznikem agentury Orbis (roku 1977) byla výsadním zdrojem informací v ČSSR 

agentura ČTK. „ČTK spolupracovala se zahraničními agenturami a měla výhradní 

právo na distribuci zpravodajství zahraničních agentur (s výjimkou sovětských TASS a 

APN) v rámci ČSSR, čímž kontrolovala přísun informací ze zahraničí do země. Stálí 

zahraniční zpravodajové agentury působili ve 22 zemích, většina z nich byla 

spolupracovníky StB.“20 Na počátku normalizace zasáhly ČTK rovněž personální čistky, 

neboť z pohledu režimu vydávala agentura i informace podporující pravicový vývoj ve 

společnosti.  

 

17. dubna 1969 uvedl Gustáv Husák, že pokud má KSČ plnit roli vedoucí politické síly 

v zemi, musí si zjistit rozhodující vliv na tisk, rozhlas a televizi. V podstatě tak ohlásil 

počátek normalizace v médiích. „Nejvýraznější zásahy do struktury a fungování 

systému vydávání periodického tisku se odehrály hned na začátku normalizace. Aby se 

režimu podařilo tištěná média mocensky stabilizovat, přistoupil vedle personálních 

čistek i zákazům vydávání desítek titulů, což se nejvíce dotklo časopisecké produkce. 

Počty deníků zůstaly zachovány.“21 Strana přistupovala k personálním čistkám 

v redakcích, aby si zajistila loajalitu médií. „Husákovo vedení brzy zjistilo, že 

personální opatření v redakcích přinesou lepší výsledky než znovuzavedení předběžné 

cenzury – k tomu bylo nutné ovládnout redakce všech médií v zemi zevnitř.“22 

 

Na konci 60. let a počátku let 70. došlo k výraznému poklesu počtu vydávaných 

periodik, a to zejména týdeníků a měsíčníků. Počet vydávaných deníků zůstal prakticky 

nezměněn. Počet vydávaných týdeníků klesl mezi roky 1970 a 1975 z 203 na 186 a 

měsíčníků z 398 na 282. V pozdějších letech se pokles již výrazně zpomalil. I přesto 

zůstávala časopisecká produkce relativně pestrá co do pokrytí různých cílových skupin 

publika (časopisy pro děti a mládež, pro ženy, pro různé zájmové skupiny jako 

                                                
19 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Zákon o ČTK: transformace na půli cesty: vývoj vztahů mezi politickou a 
mediální sférou v 90. letech 20. století. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 
2015. s. 28.  
20KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel a ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 
2010. s. 211. 
21 Tamtéž, s. 212. 
22 Tamtéž, s. 213. 
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motoristé, zahrádkáři, aj.), vycházely i tematicky zaměřené časopisy pro kulturu a sport. 

Časopisy, jež vznikly po srpnu 1968 a profilovaly se jako společensko-politické, se staly 

dogmatickými obhájci normalizační KSČ. V roce 1968 začal vycházet týdeník Svět 

socialismu, v lednu 1969 časopis Tribuna a od podzimu 1969 pak týdeník Tvorba. 

Některé segmenty trhu zůstávaly nepokryty, protože neodpovídaly marxisticko-leninské 

žurnalistické teorii o ideové výchovné funkci tisku – například bulvární a erotické tituly. 

Neexistující bulvární tisk do jisté míry nahrazovaly večerníky, které čtenářům nabízely i 

nenáročné čtení.23  

1.4 Rok 1990, období po sametové revoluci, nástup demokracie 

1.4.1 Politická situace 

Rok 1990 byl prvním rokem demokratického státu. Po listopadové sametové revoluci 

došlo k přeměně politické situace, otevření hranic, privatizaci a bezpočtu dalších změn, 

které s sebou transformace přinesla. Tyto změny se projevily ve všech sférách 

společenského života, žurnalistickou tvorbu nevyjímaje.  

 

„Na sklonku 80. let se začalo zásadním způsobem měnit rozložení politických a 

ekonomických sil v globálním měřítku a poslední dekáda 20. století začala ve znamení 

rozpadu východního bloku ovládaného SSSR (včetně zániku samostatného Sovětského 

svazu), nebývalého ekonomického růstu vyspělých zemí, překotného hospodářského 

vývoje Číny a zemí jihovýchodní Asie, dalšího prohlubování rozdílu mezi „bohatým 

severem“ a „chudým jihem“ a řady vojenských střetů pod patronací mezinárodních sil 

OSN a NATO.“24 

 

Pro většinu zemí, které po dlouhá desetiletí spadaly po sféru vlivu SSSR znamenal 

rozpad východního bloku začátek nové éry. V těchto zemích docházelo na přelomu 

osmdesátých a devadesátých let k politické, ekonomické, sociální a kulturní 

transformaci. Vzorem pro přebudování státoprávního uspořádání se staly západní 

demokracie.25  

                                                
23 KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel a ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 
2010. s. 217. 
24 BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od počátku do 
současnosti. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. s. 353.	  
25	  Tamtéž,	  s.	  353.	  
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1.4.2 Proměny v žurnalistice 

Pojmy jako kultura, etika, mezilidská komunikace získaly po listopadu 1989 zcela nový 

rozměr a význam. Tato změna samozřejmě postihla i nejviditelnější oblast mediální 

komunikace – žurnalistiku, jakožto jednoho z nejpřímějších a nejpohotovějších obrazů 

společenské dynamiky. Prvním odrazem nastávajících změn ve společnosti bylo obecné 

žurnalistické nadšení. Po sametové revoluci došlo rovněž ke změně ve vnímání smyslu 

a poslání žurnalistické práce. Po několika desítkách let, kdy byli novináři nuceni 

pracovat pod tlakem vládnoucího režimu, sloužit jeho zájmům a podílet se na 

propagandě vládnoucí strany, se situace změnila.  

 

V první polovině roku 1990 byly učiněny první zásadní transformační kroky v politické 

oblasti. „Jednalo se zejména o přijetí sady liberalizačních zákonů zajišťujících základní 

politická práva a občanské svobody (např. svobodu slova, shromažďování, sdružování, 

petiční právo) a dále zákona o politických stranách a nových volebních zákonů.“26 

 

Prolomení informačního embarga státem ovládaných médií bylo jedním z hlavních 

úkolů prvních dnů listopadové revoluce. Nezávislé tiskové středisko, v němž se sešli 

tvůrci samizdatových periodik, začalo od 20. listopadu 1989 vydávat deník Informační 

servis. V prvních dnech a týdnech to byl jediný masověji šířený deník, jehož mediální 

obsahy a provoz nepodléhaly kontrole tehdejší státní a politické moci. Informační servis 

byl od března 1990 nahrazen týdeníkem Respekt. Radikální transformace tehdejšího 

mediálního systému odstartovala souběžně s rozsáhlými společensko-politickými 

změnami. Hned první vývojová fáze transformace znamenala naprosté opuštění 

totalitního (sovětského) modelu řízení médií. Média byla odstátněna a liberalizovala se. 

Jejich postupná privatizace s sebou nesla vytvoření na státu nezávislé vlastnické 

struktury. 27 

 

V první vlně transformace muselo dojít k legislativním úpravám, které měly zajistit 

nezávislost médií na státní moci. „Obecný legislativní rámec pro fungování médií 

vytvořil ústavní zákon č. 23/1991, kterým se součástí ústavy stala Listina základních 

                                                
26 BUREŠ, Jan. Česká demokracie po roce 1989: institucionální základy českého politického systému. 
Praha: Grada, 2012. s. 58.  
27 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 
2010. s. 256. 
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práv a svobod. Článek 17 Listiny zakotvil svobodu projevu a právo na informace. Pro 

další vývoj médií bylo důležitých zejména několik zákonných úprav přijatých v první 

fázi transformace. V březnu 1990 tehdejší Federální shromáždění přijalo zákon č. 

86/1990 Sb. Tato novela tiskového zákona označila cenzuru za nepřípustnou a umožnila 

občanům i firmám vydávat periodický tisk. V květnu 1990 byl zákonem č. 166/1990 Sb. 

zrušen Federální úřad pro tisk a informace, který byl od začátku 80. let hlavním 

kontrolním úřadem médií.“28 

 

Tisk procházel na počátku transformace poněkud nekontrolovaným vývojem 

privatizace. Zaměstnanecké iniciativy vyústily u řady periodik v jakousi spontánní 

privatizaci. Docházelo k ustavování akciových společností, ve kterých se majetkovými 

podílníky stávali zaměstnanci redakcí. „Velká část periodického tisku přešla tímto 

způsobem do soukromých rukou hlavně díky tomu, že dosud chyběla odpovídající 

legislativa a nově se konstituující politická moc řešila naléhavější priority. Proto takový 

vývoj tolerovala.“29 Formou spontánní privatizace prošly rovněž významné tituly Mladá 

fronta či Rudé právo. Tyto tituly později rovněž změnily svůj název. Z Mladé fronty se 

hned v roce 1990 stala Mladá fronta Dnes a ke zkrácení názvu Rudého práva pouze na 

Právo došlo roku 1995. 

 

Dalším způsobem, kterým se sféra tisku transformovala, byla obnova dříve zrušených či 

zakázaných periodik (např. Lidové noviny, Venkov či týdeník Reportér). Soukromí 

vydavatelé rovněž začali vydávat nové tituly (např. Polední expres či Telegraf).30 

1.5 Rok 2015, období internetizace, digitalizace a konvergence 
médií 

Během 26 let svobody od sametové revoluce prošla média v České republice značným 

vývojem, který souvisí především s procesy internetizace, digitalizace a konvergence 

médií. Tradiční média musí reagovat na tyto změny, aby udržela svou pozici na trhu, a 

proto můžeme v mediální tvorbě pozorovat jak obsahové, tak formální změny.  

                                                
28 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 
2010. s. 256. 
29 Tamtéž, s. 258. 
30 Tamtéž, s. 259.	  
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1.5.1 Počátky internetové komunikace 

V této kapitole nemůžeme vynechat zmínky o počátcích internetu a internetové 

komunikace, neboť právě vznik internetu značně ovlivnil mediální produkci po celém 

světě. „Největší změnou s dalekosáhlými důsledky ekonomickými, kulturními i 

společenskými byl rozvoj digitalizovaného telekomunikačního spojení satelity a 

optickými vlákny a nástup digitálních počítačových sítí. Arpanet, původně americký 

vojenský projekt z 60. let, jehož zadáním bylo vyřešit předávání, sdílení a ukládání dat 

takovým způsobem, aby data zůstala zachována i v případě útoku na konkrétní počítač 

v síti, přerostl nejprve v akademickou, respektive univerzitní síť Internet (za jehož 

počátek se často považuje leden 1983, kdy Arpanet začal pro komunikaci mezi počítači 

používat jednotný protokol TCP/IP).“31 Následně se začalo vytvářet technologické 

prostředí známé jako World Wide Web, do kterého je možné volně umisťovat libovolná 

data a informace a vyhledávat v nich. První webová stránka byla vytvořena v roce 1991. 

„Internet jako síť sítí se postupně stala alternativou k tradičním způsobům komunikace, 

ať již osobní (e-mail, chaty, konference, od poloviny první dekády 21. století také 

sociální sítě typu Facebook, 2004, či Twitter, 2006), nebo veřejné.“32 

 

V internetovém prostředí začala tradiční média ztrácet na své síle. Internetová média 

začala postupně nahrazovat tisk i rozhlasové a televizní vysílání. A byl to zejména 

periodický tisk, který kvůli internetu začal oslabovat jak na významu, tak ekonomické 

síle. Tradiční média tedy musí hledat nové cesty a způsoby, kterými by se v 21. století 

zapojila do internetového světa, případně jak by mohla možností, které internet nabízí, 

využít. 

 

V České republice se internet začal masivněji rozvíjet po roce 2000 a i u nás se stal 

významnou oblastí mediální produkce. Tradiční média si začala význam internetu 

uvědomovat a snažila se rovněž vstoupit do tohoto prostředí. Zprvu se začaly objevovat 

internetové verze tištěných médií a posléze je následovaly i víceméně autonomní 

portály (např. idnes.cz, ihned.cz, lidovky.cz, tn.cz, atd.). Brzy došlo k rozvoji televizního 

i rozhlasového vysílání internetu a ustavovala se i média, která byla ryze internetová 

(př. portál aktualne.cz, který není založen na žádné tištěné platformě). 

                                                
31 BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od počátku do 
současnosti. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. s. 359. 
32 Tamtéž, s. 360.	  
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1.5.2 Konvergence 

„Zůstává výrazná nejistota, kam povede uplatňování nových technologií. Pojem 

konvergence zdůrazňuje jednu skupinu důsledků, jež začaly být patrné v raném stadiu. 

Postupná digitalizace veškerého obsahu narušuje dlouhotrvající hranice mezi médii 

založené na různých typech komunikačních kanálů (zvuk, obraz, tisk, atp.), a tím pádem 

i mezi etablovanými žurnalistickými specializacemi a jejich typickými dovednostmi.“33 

V důsledku konvergence jsme svědky toho, že stejný mediální obsah může být publiku 

doručován různými formami. Znásobil se tedy počet nových komunikačních kanálů, 

který přenášejí totožný obsah.  

1.5.3 Online média 

Konvergence a komunikace na online platformách zároveň umožňuje přeměnu role 

publika na roli poskytovatele informace. Dochází k interaktivnímu využívání online 

médií a v současné době se kdokoli může stát zpravodajem určité události. Novináři a 

publika již nejsou striktně odděleni, ale dochází k jejich mísení. V této souvislosti 

můžeme hovořit o tzv. občanské žurnalistice. Občanská žurnalistika je fenomén, během 

kterého soukromé osoby dělají v podstatě to, co dělají profesionální reportéři – reportují 

o událostech. Tyto zprávy mohou mít mnoho podob, mohou obsahovat text, obrázky, 

audio nebo video.34 Obecná definice „občanského žurnalisty“ je však složitá. 

Fenoménem občanské žurnalistiky se zabývá Stuart Allan, který ve svých vědeckých 

pracích začal rozlišovat dva různé termíny „občanské svědectví“ a „občanská 

žurnalistika“. „Často právě novináři označují své spoluobčany za amatérské novináře. 

Musíme se důkladně zamyslet nad tím, co to znamená, když někoho označíme za 

amatérského nebo občanského novináře. Také bychom se mohli ptát, kdo vlastně tuto 

frázi jako označení své činnosti používá a co dělá. Tímto způsobem o sobě uvažuje 

relativně malý počet lidí. Tyto rozpory v definici začnou být často zásadní v okamžiku, 

kdy jde o podávání svědectví, proto jsem začal ve své práci rozlišovat mezi „občanským 

svědectvím“ a „občanskou žurnalistikou.“35 Termín „občanská žurnalistika“ se poprvé 

objevil v roce 2004 v důsledku katastrofy vlny tsunami v jihovýchodní Asii, o které 

                                                
33 MCQUAIL, Denis. Žurnalistika a společnost. V Praze: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 
2016. s. 107. 
34 What Is Citizen Journalism? A Look at What We Mean By Citizen Journalism. About News [online]. 
2016 [cit. 2016-11-28]. Dostupné z: http://journalism.about.com/od/citizenjournalism/a/whatiscitizen.htm 
35 HÁJEK, Roman a Sandra ŠTEFANIKOVÁ. Allan: Občanská žurnalistika přináší nové výzvy [online]. 
30. 3. 2015 [cit. 2016-11-28]. Dostupné z: http://cz.ejo-online.eu/3347/nova-media-a-web-2-0/allan-
obcanska-zurnalistika-prinasi-nove-vyzvy 
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jako první reportovali přímí svědci katastrofy. Profesionální novináři následně ve 

zpravodajství používali materiály zaznamenané právě očitými svědky.  

1.5.4 Digitalizace 

„Postupná digitalizace veškerého obsahu narušuje dlouhotrvající hranice mezi médii 

založené na různých typech komunikačních kanálů (zvuk, obraz, tisk, atp.), a tím pádem 

i mezi etablovanými žurnalistickými specializacemi a jejich typickými dovednostmi. 

Tyto nové kanály mohou všechny doručovat stejný zpravodajský obsah – stejný 

žurnalistický produkt. Představení nových kanálů – online prostředí, mobilních telefonů 

a dalších – rozšířilo možnost doručovacích platforem a znásobilo formáty. Model toku 

informací z centra na periferie, z jedné centrální zásobárny obsahu organizovaného 

jednou mediální společností , se nicméně zásadně nezměnil (Quandt a Singer, 2009). Na 

druhé straně je tu také konvergence umožněna interaktivním potenciálem online médií, 

u nichž nejsou novináři a publika tak odděleni a kde dochází k mísení zdrojů, občas 

zahrnující samotné publikum a řadu neinstitucionalizovaných zdrojů.“36 

 

Druhá polovina prvního desetiletí 21. století se nesla rovněž v duchu digitalizace 

televizního a rozhlasového vysílání. Digitalizace umožnila rychlejší rozvoj vysílačů a 

rovněž umožnila značnému množství nových stanic vstoupit na trh (př. Z1, Barrandov 

TV, Óčko, Nova Cinema, Prima Cool a další).37 „Pokud by měla být odpověď na otázku 

„Co je to DVB-T38?“ formulována do jedné věty, pak by tato odpověď zněla, že se 

jedná o principiálně zcela odlišný způsob přenosu televizního vysílání od vysílatele 

k divákovi než dosud, přičemž jednotlivé složky vysílání, tj. obraz, zvuk a doprovodné 

služby (teletext apod.), jsou přenášeny v digitální podobě.“39 

 

„Svět médií, sociální interakce a zejména pak tištěné žurnalistiky prošel v posledních 

přibližně dvaceti letech nejrychlejší a zřejmě i nejradikálnější proměnou v celé své 

dosavadní historii. Příčinou těchto proměn byl nástup digitálních technologií, které činí 

z nedávno ještě nových médií (např. televize a rozhlas) média stará nebo alespoň 
                                                
36 MCQUAIL, Denis. Žurnalistika a společnost. V Praze: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 
2016. s. 107. 
37 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do 
současnosti. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace, s. 380 
38 Digital Video Broadcasting Terrestrial - Evropský standard digitální pozemní televize, vytvořený 
sdružením DVB. 
39 Vše o ČT: Technické základy [online]. [cit. 2016-11-28]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/vse-
o-ct/technika/digitalni-vysilani-dvb-obecne/technicke-zaklady/ 
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zastaralá. Důsledky digitalizace jsou rozsáhlé, komplexní a zejména v devadesátých 

letech byly přijímány s velkými obavami o osud žurnalistiky. Ačkoli i dnes existují silné 

nejistoty ohledně životaschopnosti celých mediálních segmentů, digitální technologie 

přestaly být vnímány jako nástroj destrukce staré dobré žurnalistiky a namísto toho jsou 

vítány jako kreativní výzva k rozvoji jejích nových podob.“40 

Z výše zmíněného vyplývá, že během prvních deseti až patnácti let nového tisíciletí 

dochází na mediálním poli k významným změnám. Přelomovým mezníkem byl 

jednoznačně nástup internetu a jeho využití v komunikaci jak mediální, tak osobní a 

veřejné. Tradiční média musí na dané změny rychle reagovat, aby si udržela své 

dosavadní postavení. Je třeba umět nakládat s možnostmi, které nová doba a nové 

technologie přináší a umět jich řádně využívat. I přes nepříznivé prognózy, které hrozily 

zánikem tradičních médií (tisku, rozhlasu i televize), se tato média stále drží na trhu a 

snaží se přizpůsobit současným moderním trendům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
40 Média pod lupou: O některých důsledcích digitalizace novinářského vyprávění [online]. [cit. 2016-11-
28]. Dostupné z: http://www.mediapodlupou.cz/lekce/o-nekterych-dusledcich-digitalizace-novinarskeho-
vypraveni	  
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2. Historie časopisu Lidé a Země 

2.1 Cestovatelství v éře komunismu 

Cestopisný magazín Lidé a Země vznikl na počátku 50. let minulého století. Tedy jen 

několik let poté, co se vlády ujali komunisté. „Komunistický převrat 25. února 1948 

znamenal na rozdíl od převratu 28. října 1918 zásadní změnu podmínek pro cestování. 

Na západní hranici vznikla železná opona v podobě plotu z ostnatého drátu, později 

nabitého elektrickým proudem, kterou jednotky Pohraniční stráže v průběhu let stále 

‘vylepšovaly’. V 50. letech nebylo možné cestovat nejen do ‘kapitalistické’ ciziny, ale 

bez omezení dokonce ani do okolních ‘socialistických’ států.”41 A právě v této době se 

zrodila potřeba vydávat nový cestopisný magazín.  

 

“Období čtyř desetiletí totalitního režimu není politicky jednolité, z našeho úhlu 

pohledu však ovlivnilo cestovatelství jedním zásadním směrem – byl to téměř konec 

individuálního cestování, jaké jsme znali z předchozích dob. Režim byl ochoten 

umožnit nebo dokonce i podpořit výpravy, které měly nějaký sportovní, vědecký, 

ekonomický či politický podtext. (…) Občané Československa, kteří nyní nemohli 

cestovat nikoli z ekonomických, ale politických důvodů, hltali cestopisy, které se staly 

jedinou možnou náhražkou vlastních zážitků.”42 

2.2 Vznik časopisu Lidé a Země 

„Zdrojem informací, jež umožňovaly nahlédnout za železnou oponu, byl také měsíčník 

Lidé a Země, jenž vznikl paradoxně v té nejméně příznivé době, na počátku 50. let.“43 

 

První číslo časopisu Lidé a Země vyšlo 21. dubna 1952. Časopis nevznikl jako unikát, 

nýbrž měl v Československu své předchůdce, kterými byly tituly Širým světem (1924–

1944) a následně vydávaný populárněvědecký magazín s názvem Zeměpisný magazín, 

jehož vydávání bylo ukončeno v roce 1948.  Roku 1948 se s politickými poměry 

změnily rovněž podmínky práce geografů. Cesty do jiných států, než těch s lidově 

demokratickým zřízením, prakticky skončily. Avšak i v této době měli geografové 

potřebu publikovat cestopisný magazín. „Myšlenky začít vydávat nový zeměpisný a 

                                                
41 BOROVIČKA, Michael. Velké dějiny zemí Koruny české – Cestovatelství. Praha: Paseka, 2010. s. 621. 
42 Tamtéž, s. 623. 
43 Tamtéž, s. 624. 
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cestopisný časopis se tentokrát ujal mladý geograf Vlastislav Häufler (1925–1985). 

Studovat mohl až po osvobození, takže v době přesvědčování příslušných orgánů 

o potřebě nového časopisu to byl vlastně čerstvý absolvent geografie a přírodopisu na 

Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Dalším „otcem zakladatelem“ se stal 

Miroslav Střída (*1923), jenž v letech 1945–1948 vystudoval Přírodovědeckou fakultu 

UK.“44 

 

„Připravovaný měsíčník dostal název Lidé a Země. Byla to parafráze názvu knižnice 

Země a lidé, kterou vydávala dříve v redakci Stanislava Nikolaua Československá 

společnost zeměpisná. Jeho první číslo vyšlo v Přírodovědeckém nakladatelství (dnes 

Academia) 21. dubna 1952.“45 Přírodovědecké vydavatelství vzniklo v roce 1950 a 

vydávalo velké množství časopisů. Mimo časopisu Lidé a Země to byly například tyto 

tituly: Časopis pro pěstování matematiky, Čs. Fyziologie či Vesmír. „Přírodovědecké 

vydavatelství mělo za úkol svými publikacemi popularizovat vědu a práce vědeckých 

společností a ústavů. Svou činnost skončilo po roce 1952 a jeho ediční program přejalo 

jak Nakladatelství československé akademie věd, pozdější Academia, tak Státní 

nakladatelství technické literatury.“46 Práce redaktorů časopisu nebyla jednoduchá, 

témata byla politickým režimem značně svazována. Redaktoři museli především 

informovat o dění v Sovětském svazu. Články týkající se Západu musely poukazovat na 

vykořisťování dělnické třídy a krizi kapitalismu. V prvních letech své existence 

vycházel časopis v nákladu 40 až 50 tisíc výtisků.47 

 

Časopis se potýkal s nedostatkem autorů referujících o zahraničí, neboť vycestovat ze 

země bylo téměř nereálné. Redakce oslovovala hlavně geografy, kteří se občas dostali 

na nějaký zahraniční kongres, nebo žurnalisty.48 Magazín rovněž spolupracoval s 

Orientálním ústavem ČSAV, se zahraničními univerzitami a časopisy, jako byl třeba 

polský Poznaj Świat. Články ze Spojených států amerických psal pro Lidé a Země  

spisovatel a novinář Norbert Frýd, jenž v letech 1947–1951 působil v diplomatických 

                                                
44 BOROVIČKA, Michael. Lidé a Země v proměnách času [online]. 11. 6. 2012 [cit. 2016-11-28]. 
Dostupné z: http://www.lideazeme.cz/clanek/lide-a-zeme-v-promenach-casu 
45 BOROVIČKA, Michael. Lidé a Země v proměnách času [online]. 11. 6. 2012 [cit. 2016-11-28]. 
Dostupné z: http://www.lideazeme.cz/clanek/lide-a-zeme-v-promenach-casu 
46 HALADA, Jan. Encyklopedie českých nakladatelství 1949-2006. Praha: Libri, 2007. s. 277. 
47 DAŠEK, Petr. Lidé a Země: šedesát let překonávání hranic [online]. 12. 4. 2012 [cit. 2016-11-28]. 
Dostupné z: http://magazin.e15.cz/cestovani/lide-a-zeme-sedesat-let-prekonavani-hranic-759133 
48 BOROVIČKA, Michael. Velké dějiny zemí Koruny české – Cestovatelství. Praha: Paseka, 2010. s. 624.	  
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službách.49 „Časopis byl hlavně v 50. letech pro své čtenáře jedním z mála kontaktů se 

světem. Zprostředkovával zprávy a reportáže ze zemí, které tehdy navštívil jen 

málokdo. Tehdejší měsíčník byl zaměřen především na čtivost a zprostředkování 

zážitků. „Je vlastně malý zázrak, že zrovna v té době vznikl časopis, který na dlouhá 

desetiletí představoval pro většinu lidí bývalého Československa jediné okno do 

světa.”50 

 

Uvolnění šedesátých let se promítlo rovněž v obsahu časopisu. „Liberalizace poměrů 

v 60. letech se příznivě odrazila i na obsahu časopisu, který v předchozím období často 

musel psát třeba o dělnickém hnutí v rozvojových zemích či podobných ideologických 

tématech, která čtenáře příliš nezajímala.“51 Redaktoři přinášeli informace o nově 

vznikajících státech jako důsledku rozpadu koloniálních říší. Časopis se však nezabýval 

pouze referováním o cizích zemích, prezentoval se jako populárně-vědecký magazín, 

tudíž na jeho stránkách mohli čtenáři najít rovněž studie z oblasti hospodářského či 

fyzického zeměpisu, demografie, ale také třeba články o vyučování zeměpisu na 

školách či příspěvky týkající se dějin cestovatelství. S přibývajícími roky se objevovalo 

stále více článků z nesocialistické ciziny. V šedesátých letech byla rovněž poměrně 

početná autorská základna, neboť vycestovat za hranice země se stalo snazším. 52 

2.3 Rok 1968 a období normalizace 

„Po 21. srpnu 1968 redakce, podobně jako téměř všechny časopisy ČSAV, vyjádřila 

protest proti okupaci. Měsíčníku hrozil zánik a přežil jen díky ochranné ruce kolegia 

geologie a geografie ČSAV. Časopis, byť zpočátku s potížemi, vycházel dál, aniž by 

výrazně poklesla jeho obsahová úroveň.“53 

 

Během sedmdesátých let se dokonce podařilo zachovat úroveň časopisu takovou, jakou 

měla v letech šedesátých. „Populární se v sedmdesátých letech stalo vydávání ročenek, 

do nichž redakce zařazovala rozsáhlejší texty s obecnými a dlouhodobějšími tématy. Již 

                                                
49 BOROVIČKA, Michael. Lidé a Země v proměnách času [online]. 11. 6. 2012 [cit. 2016-11-28]. 
Dostupné z: http://www.lideazeme.cz/clanek/lide-a-zeme-v-promenach-casu 
50 Legendární časopis Lidé a Země z vydavatelství Mladá fronta oslaví 60. výročí [online]. 27. 3. 2012 
[cit. 2016-11-28]. Dostupné z: http://www.mf.cz/pro-media/153-legendarni-casopis-lide-a-zeme-z-
vydavatelstvi-mlada-fronta-oslavi-60-vyroci 
51 BOROVIČKA, Michael. Velké dějiny zemí Koruny české – Cestovatelství. Praha: Paseka, 2010. s. 624. 
52 Tamtéž, s. 624.	  
53	  DAŠEK, Petr. Lidé a Země: šedesát let překonávání hranic [online]. 12. 4. 2012 [cit. 2016-11-28]. 
Dostupné z: http://magazin.e15.cz/cestovani/lide-a-zeme-sedesat-let-prekonavani-hranic-759133 
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v první ročence vznikla tradice referovat o dobývání světových velehor – normalizační 

režim sice výrazně omezil možnosti individuálního cestování, ale různých expedic, 

často s horolezeckým zaměřením, ve srovnání s „liberálnějšími“ šedesátými lety 

výrazně přibylo.“54 Tradice vydávání ročenek přetrvala i v letech osmdesátých, kdy se 

objevovaly pravidelně a stále si držely svou obsahovou kvalitu.55 Poslední ročenka vyšla 

v roce 1990. Od té doby se od vydávání ročenek upustilo. 

 

„Časopis patřil k těm nemnohým periodikům, která i v časech normalizace stálo za to si 

předplatit a opravdu číst.“56 

2.4 Osmdesátá léta 

Roku 1982 oslavil časopis třicetileté výročí svého vzniku. „Vedoucí redaktor Ladislav 

Skokan tehdy v úvodníku vypočítal, že již vyšlo 327 čísel. Konstatoval, že se změnily 

úkoly geografie, která se po odstranění bílých míst na Zemi soustředí především na 

hospodářskou problematiku.“57 Během osmdesátých let si však časopis stále držel 

podtitul Populárně-vědecký zeměpisný a cestopisný měsíčník, takže se rovněž snažil být 

společníkem i rádcem nejširší cestovatelské veřejnosti. A nutno podotknout, že se mu 

dařilo plnit obě dvě své funkce.  

2.5 Období po sametové revoluci 

Změny, které s sebou přinesl listopad 1989 se v časopise projevily až se značným 

zpožděním. Tuto prodlevu způsobily uzávěrky s výrazným časovým předstihem. 

Prosincové číslo roku 1989 se odevzdávalo do tiskárny již 16. září, tudíž se změny 

v čísle nestačily promítnout. I první dvě vydání roku 1990 odcházela do tiskárny před 

17. listopadem 1989. Ani devadesátá léta neznamenala pro časopis převratné změny, 

ačkoli je třeba říci, že začalo přibývat článků informujících o západních zemích a více 

fotografií. K výměně došlo rovněž v křesle šéfredaktora – Ladislava Skokana nahradila 

redaktorka Miluše Žáková.58  

                                                
54 DAŠEK, Petr. Lidé a Země: šedesát let překonávání hranic [online]. 12. 4. 2012 [cit. 2016-11-28]. 
Dostupné z: http://magazin.e15.cz/cestovani/lide-a-zeme-sedesat-let-prekonavani-hranic-759133 
55 BOROVIČKA, Michael. Velké dějiny zemí Koruny české – Cestovatelství. Praha: Paseka, 2010. s. 625. 
56 BOROVIČKA, Michael. Lidé a Země v proměnách času [online]. 11. 6. 2012 [cit. 2016-11-28]. 
Dostupné z: http://www.lideazeme.cz/clanek/lide-a-zeme-v-promenach-casu	  
57	  SKOKAN, Ladislav. Úvodník. Lidé a Země. Nakladatelství ČSAV, 1982, 30(4).	  
58	  BOROVIČKA, Michael. Lidé a Země v proměnách času [online]. 11. 6. 2012 [cit. 2016-11-28]. 
Dostupné z: http://www.lideazeme.cz/clanek/lide-a-zeme-v-promenach-casu	  
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Devadesátá léta s sebou zákonitě přinesla ekonomické změny, které se v periodiku 

značně promítly. Dříve byl časopis financovaný z rozpočtu nakladatelství ČSAV stejně 

tak jako odborné časopisy. Titul Lidé a Země měl však relativně vysoký náklad a málo 

inzerce, tudíž jeho produkce byla finančně náročná a stala se nerentabilní. Vydavatelství 

se tedy rozhodlo časopisu zbavit. Titul následně převzalo, v té době již soukromé, 

nakladatelství Mladá fronta, jehož ambicí bylo udělat z časopisu ziskové periodikum. 

Vyšší ziskovost znamenala vpustit do časopisu větší množství inzerce, vědečtí 

geografové následně přestali časopis považovat za svou publikační platformu a titul se 

tak začal výrazněji měnit.  

 

Do redakce začali přicházet noví redaktoři, kteří nebyli zatíženi bývalými poměry a 

dokázali časopis proměnit v cestopisný magazín, který dokáže odolávat tlaku 

konkurence a udržet si své místo na českém trhu i mezi nově příchozími mutacemi 

zahraničních titulů, jakými byly například periodika Geo či National Geographic. 

 

Časopis se musel přizpůsobit aktuálním potřebám svých čtenářů, a hlavně nástupu 

internetu a nových médií. Dnes už časopis nepřináší informace vědeckého charakteru 

nebo pouhá fakta, což jsou věci snadno vyhledatelné na internetu. Časopis přitahuje 

čtenáře kvalitními články a reportážemi a krásnými fotografiemi. „Časopis Lidé a Země 

je moderní reportážní časopis zabývající se nejen čistě cestovatelskou reportáží, ale i 

sociálními a geopolitickými tématy. V každém čísle vlastně najdete skoro celý svět. 

Navzdory své historii nezůstává časopis pozadu za vývojem a čtenáři, kteří vlastní iPad, 

si mohou Lidé a Země stáhnout do svého tabletu. “59 

2.6 Časopis dnes 

2.6.1 Změny ve vydavatelství 

Od 1. června 2016 je vydavatelem časopisu společnost CN Invest, která se stala 

provozovatelem veškerých titulů a internetových stránek odkoupených Serafico 

investment od Mladé fronty a. s. „Společnosti CN Invest a Serafico investment uzavřely 

smlouvu o prodeji části závodu, na jejímž základě se společnost CN Invest stala k 1. 

červnu 2016 vydavatelem veškerých periodických titulů a provozovatelem veškerých 
                                                
59 Legendární časopis Lidé a Země z vydavatelství Mladá fronta oslaví 60. výročí [online]. 27. 3. 2012 
[cit. 2016-11-28]. Dostupné z: http://www.mf.cz/pro-media/153-legendarni-casopis-lide-a-zeme-z-
vydavatelstvi-mlada-fronta-oslavi-60-vyroci 
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internetových stránek, které původně společnost Serafico Investment odkoupila od 

Mladé fronty a.s. Společnost CN Invest náleží stejně jako společnost Czech News 

Center do koncernu Czech Media Invest.”60 

 

Šéfredaktorkou časopisu je od roku 2004 novinářka a fotografka Lenka Klicperová, 

která se specializuje především na reportáže z Afriky, ale v současné době také 

z Afghánistánu či Sýrie. Jako fotografka se specializuje na reportážní a portrétní 

fotografii.61  

2.6.2 Čtenost a náklad 

V současnosti se časopis Lidé a Země vyskytuje mezi periodiky zařazenými do skupiny 

Časopisy o vědě, technice, zajímavostech a cestování podle čtenosti a prodaného 

nákladu na třetí pozici z pěti konkurenčních časopisů ve stejné kategorii. Vyšší prodaný 

náklad i čtenost mají v této sekci časopisy 100+1 a National Geographic, zatímco na 

čtvrté a páté pozici se pohybuje Živá historie a Koktejl.62 

 

Čtenost i prodaný náklad časopisu vykazuje během posledních tří let pokles. V roce 

2013 byla hodnosta čtenosti 171 000 a prodaný náklad 26 142 kusů, v roce 2014 pak 

čtenost 134 000 a prodaný náklad 20 377, v loňském roce 2015 hodnota u čtenosti 

                                                
60 CN Invest převzala veškeré tituly Serafico investment. Media Guru [online]. 2016 [cit. 2016-11-28]. 
Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/2016/06/cn-invest-prevzala-veskere-tituly-serafico-investment/ 
61 Lenka Klicperová [online]. [cit. 2016-11-28]. Dostupné z: http://lenkaklicperova.cz/o-mne/ 
62 Podle výzkumu MEDIA PROJEKT realizovaného společnostmi MEDIAN A STEM/MARK v období    
1.1.2015-17.12.2015.	  	  

1

Tabulka č. 1: MEDIA PROJEKT realizován společnostmi MEDIAN A STEM/MARK, údaje pro rok 2015 
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poklesla na 125 000 a u prodaného nákladu na 16 103.63 Dosavadní výsledky průzkumu 

čtenosti v letošním roce se po prvním a druhém čtvrtletí pohybují na 108 000.64  

 

Z výsledků výzkumu Media projekt vyplývá, že náklad i čtenost časopisu Lidé a Země 

meziročně klesá. Zde je však potřeba dodat, že stejný trend vykazují i ostatní periodika 

v kategorii časopisů o cestování. 

 

V současnosti se tedy musí časopis orientovat i na jiné kanály, kterými by mohl oslovit 

své čtenáře, aby se vypořádal s nástupem internetu a sledoval aktuální trendy v nových 

médiích. V roce 2012 časopis zpřístupnil svou verzi pro tablety. Čtenáři a předplatitelé 

tak mohou sledovat titul v elektronické podobě. Titul Lidé a Země komunikuje se svými 

příznivci rovněž na sociálních sítích Facebooku a Instagramu, kde uveřejňuje fotografie 

z celého světa.  

 

Na počátku roku 2014 prošel magazín výraznou změnou jak po grafické, tak obsahové 

stránce, aby vycházel vstříc aktuálním trendům a zájmům čtenářů. Časopis změnil svou 

strukturu tak, aby se stala pro čtenáře přehlednější. Vedle klasických reportáží a 

cestopisů byly přidány i tipy a praktické informace pro individuální cestování. Od roku 

2014 je časopis rozdělen do čtyř hlavních sekcí Start, Planeta LaZ, Lidé v pohybu a 

Vaše cesty. Byly rovněž přidány tematické rubriky Lidé a jídlo, Salon LaZ a rozšířena 

sekce o cestování po Česku.  

 

Časopis dlouhodobě staví na kvalitních reportážích a fotografiích, které pro něj pořizují 

renomovaní novináři, cestovatelé a fotografové. Měsíčník spolupracuje například 

s fotografy Antonínem Kratochvílem, Václavem Šilhou či Janem Šibíkem.  

 

 

 

 

                                                
63	  Zdroj: Výzkum MEDIA PROJEKT realizovaný společnostmi MEDIAN A STEM/MARK	  v letech 
2013, 2014 a 2015. 
64 Zdroj: Výzkum MEDIA PROJEKT realizovaný společnostmi MEDIAN A STEM/MARK v 1. a 2. 
čtvrtletí roku 2016. 
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3. Metodologie výzkumných metod 
Zkoumání tematické agendy médií patří k tradičním námětům výzkumu mediálních 

obsahů. Tematickou agendou rozumíme soubor témat, která jsou vybrána pro 

publikování v médiích. V určitých obdobích jsou média pozornější k určitým tématům, 

zatímco jiná nechávají upozaděna. „Objevuje se buď samostatně za účelem prozkoumat 

obsah určitého média, případně srovnávat média mezi sebou a odhalovat odlišnosti 

(nejčastěji deníků nebo zpravodajských relací rozhlasového a televizního vysílání), nebo 

jako součást rozsáhlejšího výzkumu dlouhodobých účinků médií, v rámci zkoumání 

takzvaného nastolování témat (neboli agenda setting), kdy se výzkum mediálních 

obsahů propojuje s výzkumem příjemců mediálního sdělení a s tím, jaká témata 

následně považuje za důležitá publikum.“65 

 

Výzkum tematické agendy médií také umožňuje porovnání mediálních obsahů 

v různých zemích, dále pak porovnání témat v různých historických obdobích. Právě 

porovnání mediálních obsahů a jejich zpracování v různých dějinných obdobích využiji 

ve své práci.  

 

„K rozvoji výzkumu mediální agendy docházelo zejména na přelomu šedesátých a 

sedmdesátých let 20. století v souvislosti s výzkumy dlouhodobého účinku médií 

označovaného jako agenda setting (nastolování témat), se kterým přišli američtí 

výzkumníci Maxwell McCombs a Donald Shaw.“66 

3.1 Obsahová analýza 

Jednou z výzkumných metod, která bude pro výzkum proměn témat a jejich zpracování 

v časopise Lidé a Země ve vybraných rocích použita, je obsahová analýza. „Obsahová 

analýza je jedním z tradičních postupů analýzy dokumentů. Vychází z nepozitivistické 

tradice zkoumání, která předpokládá možnost vytvoření obecné teorie a její testování 

prostřednictvím hypotéz vypovídajících o vztahu dvou a více proměnných.“67 

Obsahovou analýzou se zabýval a její definici vymezil v padesátých letech 20. století 

americký sociolog a sociální psycholog Bernard Berelson, jenž bývá často označován za 
                                                
65 TRAMPOTA, Tomáš a VOJTĚCHOVSKÁ, Martine. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. s. 
100. 
66 Tamtéž, s. 101.	  
67 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. 
Žurnalistika a komunikace. s. 291. 
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otce obsahové analýzy. Toto označení však není zcela přesné. Jiní autoři považují za 

zakladatele obsahové analýzy Harolda D. Lasswella. „Otcovství obsahové analýzy bývá 

připisováno Haroldu D. Lasswellovi. Do stejné skupiny spadá i vydání studie The 

People’s Choice, výzkumné zprávy o amerických prezidentských volbách Paula 

Lazarsfelda, Hazel Gaudetové a Bernarda Berelsona. Právě Berelson publikoval v roce 

1952 první manuál metody obsahové analýzy pod názvem Content analysis in 

communication research, při jehož sestavování vycházel z textu své dizertace, obhájené 

u Lasswella v roce 1941.“ 68 Obsahová analýza bývá stručně charakterizována jako 

výzkumná technika pro kvantitativní, systematický a objektivní popis zjevného obsahu 

komunikace. 

3.1.1 Kvantitativní obsahová analýza 

Obsahová analýza může být jak metodou kvalitativní, tak kvantitativní. Pro účely svého 

výzkumu využiji obou z nich. Nejprve se zaměřím na kvantitativní obsahovou analýzu. 

 

„Obsahová analýza je kvantitativní, objektivní analýza sdělení jakéhokoli druhu. 

Obsahová analýza se může zabývat právě tak obsahem sdělení, jako jeho formou, 

autorem i adresátem takového sdělení.“69 

 

Kvantitativní obsahová analýza bývá běžně používána buď samostatně za účelem 

prozkoumání určitého média, nebo při komparaci více médií či při výzkumech, které 

spojují kvantitativní a kvalitativní přístupy. Je rovněž běžné, že pro svou kvantitativní 

povahu lze srovnávat obsahy médií různých zemí.70 Ve svém výzkumu budu 

kvantitativní obsahové analýzy využívat ke komparaci jednoho média v několika 

časových obdobích.  

 

Mezi největší výhody kvantitativní obsahové analýzy patří to, že její výsledky jsou 

objektivní a nezávislé na výzkumníkovi. Výstupy z ní mají charakteristiku vysokého 

stupně reliability a je možné je prezentovat v grafech či tabulkách. Je vhodná pro 

zpracování velkého množství textů. Naopak mezi slabé stránky této metody patří 

                                                
68 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. s. 21. 
69 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha: 
Karolinum, 2000. s. 168. 
70 TRAMPOTA, Tomáš a VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál 2010. s 
100.  
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neschopnost jasně vysvětlit, co znamenají data, které přináší. Dalším problémem může 

být i objektivnost výzkumu, protože získaná data jsou postavena na základně 

kategorizačního systému vystaveného výzkumníkem. Kvantitativní obsahová analýza 

má, stejně tak jako ostatní kvantitativní metody, tu nevýhodu, že zkoumaná data jsou 

redukována na počitatelné jevy, přičemž mohou uniknout další specifické vlastnosti 

zkoumaného materiálu.71 

 

Aplikace metody 

 

Obsahová analýza by se měla řídit podle předem připravené struktury, která sestává ze 

šesti základních kroků: 

 

1. Stanovení výzkumné otázky či hypotézy – musí být zřetelné a jasné, co bude 

předmětem sledování v obsazích ve vybraném médiu. 

2. Operacionalizace – v této části je třeba vypracovat odpovídající metodu 

nejvhodnější pro stanovené výzkumné téma tak, aby zkoumaná data byla 

zpracována systematicky (tedy všechna stejným způsobem) a intersubjektivně 

(aby každý, kdo by prováděl stejný výzkum a postupoval by podle stejné 

metody, dosáhl reliabilních výsledků. V neposlední řadě zbývá vybrat jednotku 

měření, čímž velmi často bývá článek. 

3. Plánování a organizace – v této fázi je třeba si vymezit časový i organizační 

průběh šetření.  

4. Přípravná a ověřovací fáze – je důležitá pro zpětné zjištění spolehlivosti 

kódování provést tzv. pilotní výzkum. Pokud se ukáže, že skrze pilotní výzkum 

byly nalezeny nedostatky v kódování nebo v samotných proměnných, je na 

místě změnit pracovní postup.  

5. Sběr dat – po ověření metody následuje práce s prameny, kdy je zpracovávána 

jednotka po jednotce, a jsou zaznamenávány kódy kategorií jednotlivých 

proměnných.  

                                                
71 TRAMPOTA, Tomáš a VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál 2010. 
s 106-110. 
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6. Vyhodnocení – jedná se o finální fázi, ve které dochází k analýze získaných dat 

a jejich interpretaci.72 

Aplikace metody pro výzkum proměn témat v časopise Lidé a Země v letech 1970 a 

1990 

 

1. 1. výzkumná otázka – Kolik článků z časopisu Lidé a Země se v letech 1970 a 

1990 věnovalo západním státům, východním státům, neutrálním státům a 

Československu? 

2. výzkumná otázka – Kolik se v časopise Lidé a Země v letech 1970 a 1990 

objevilo fotografií? Kolik barevných a kolik černobílých? 

3. výzkumná otázka – Kolik se v časopise Lidé a Země v letech 1970 a 1990 

objevovalo inzerce? 

 

Tyto dílčí výzkumné otázky mají za cíl odpovědět na otázku: „Jaký vliv má 

historické a politické pozadí na výběr a zpracování témat v cestopisném 

měsíčníku?“, která je předmětem celého výzkumu. 

 

2.  Jednotkou měření je jeden článek (resp. jedna fotografie, jedno inzertní sdělení) 

otištěný v hlavní rubrice magazínu a zaujímající více než jednu polovinu strany. 

Zkoumána budou tři čísla časopisu Lidé a Země z každého roku, konkrétně se 

jedná o 1., 5. a 9. vydání roku 1970 a 1., 5. a 9. vydání roku 1990. Tyto 

zkoumané materiály byly vybrány náhodně. V každém článku bude zkoumána 

jeho geopolitická příslušnost a následně bude zařazen do jedné ze čtyř kategorií: 

Západ, Východ, neutrální, ČSSR (resp. ČSR v 5. a 9, vydání ročníku 1990) dle 

níže popsaného rozdělení světa v době tzv. studené války. Fotografie budou 

řazeny do kategorií: černobílé, barevné. A u inzerce bude zkoumán počet 

výskytů. 

3.1.2 Kvalitativní obsahová analýza 

Kvalitativní výzkum je takový, jehož výsledků se nedosahuje pomocí statistických 

postupů nebo jiných způsobů kvantifikace. Tato definice má však i své odpůrce, jelikož 

                                                
72 SCHULZ, Winfried a REIFOVÁ, Irena. Analýza obsahu mediálních sdělení. 2., přeprac. vyd. Praha: 
Karolinum, 2004. s. 31. 
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kvalitativní analýzou můžeme zpracovat i kvantitativní data, stejně jako můžeme 

výsledky z rozhovorů a pozorování, které jsou typické pro kvalitativní výzkum, 

analyzovat kvantitativně.73 Obecně nám kvalitativní výzkum přináší odpověď na otázku 

„Jak?“. Metody kvalitativního výzkumu otevírají výzkumníkům prostor získat o jevu 

informace, které se kvantitativními metodami dají zjistit pouze obtížně. Možná proto, že 

na rozdíl od kvantitativního výzkumu, kvalitativní výzkum vychází z přesvědčení, že 

realita je výsledkem sociální konstrukce jednotlivců a přiznává subjektivitu 

výzkumníka.74 V kvalitativních výzkumech je větší volnost, co se výzkumných otázek a 

hypotéz týká. Výzkumné otázky a hypotézy se mohou, na rozdíl od kvantitativního 

výzkumu, v průběhu výzkumu podle okolností a dosud získaných výsledků měnit a 

pomáhají nám odhalit podstatu jevů, o kterých toho ještě mnoho nevíme.75 Zatímco 

cílem kvantitativního výzkumu je testování hypotéz a teorií, kvalitativní výzkum si 

klade za cíl popsat zvláštnosti zkoumaného, generovat hypotézy a rozvíjet teorie o 

fenoménech světa.  

 

„Zpracování kvalitativních dat spočívá ve dvou následných krocích, jejich analýze a 

interpretaci. Analýzou rozumíme postupy třídění dat, při nichž soubory dat (např. 

přepsané rozhovory) strukturujeme a rozčleňujeme na dílčí úseky, jež se stávají 

základními podklady následné interpretace. Role výzkumníka spočívá především 

v nalezení a stanovení adekvátních kritérií k rozdělení dat (podle obsahu, jazyka či 

formy), specifikaci vlastností vzniklých podskupin dat a odhalení jejich výpovědní 

hodnoty pro výzkum. Následně se badatel v procesu interpretace snaží rekonstruovat a 

vysvětlit smysl dat, a to s ohledem na kontext jejich vzniku, případně osobnost 

informanta.“76 

 

 

 

 

                                                
73 STRAUSS, Anselm L. a CORBIN, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody 
zakotvené teorie. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999. s. 10. 
74 TRAMPOTA, Tomáš a VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál 2010. 
75 STRAUSS, Anselm L. a CORBIN, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody 
zakotvené teorie. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999.  
76 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. 
Žurnalistika a komunikace. s. 357.	  
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Aplikace metody pro výzkum proměn témat v časopise Lidé a Země v letech 1970 a 

1990 

 

Ve svém výzkumu využiji kvalitativní obsahové analýzy pro zkoumání vybraných 

článků v jednotlivých ročnících. Za pomoci této metody budu zkoumat, jakým 

způsobem se v jednotlivých článcích psalo o státech Západu a Východu a jak se tento 

styl v průběhu let proměnil. Hypotézou tohoto výzkumu je předpoklad, že o východních 

státech se v ročníku 1970 psalo v pozitivním vyznění, zatímco zemím západním byly 

připisovány spíše negativní konotace. V ročníku 1990 předpokládáme pozitivní 

hodnocení států Západu a negativní u státu Východu. Výzkum se tedy bude především 

soustředit na znaky pozitivního či negativního vyznění v jednotlivých článcích.  

 

Kvalitativní obsahová analýza se bude následně soustředit na formální úpravu 

jednotlivých vydání, a to konkrétně na práci s fotografiemi a grafickou úpravu časopisu.  

 

V ročnících 1990 a 2015 se rovněž zaměříme na inzertní sdělení, která se v časopise 

objevují. Na jejich úpravu, výskyt a souvislost s tématy, kterým je v magazínu věnován 

prostor. 
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4. Kvantitativní obsahová analýza 
Ve své práci se budu zabývat proměnou témat a jejich zpracování v cestopisném 

magazínu napříč třemi zásadními obdobími české historie. Zkoumané ročníky 1970, 

1990 a 2015 byly vybrány záměrně, neboť každý z nich charakterizuje velmi specifické 

dějinné události. Výzkum se bude zabývat ovlivňováním mediálních obsahů politickou 

mocí, jelikož je zřejmé, že se tyto dvě veličiny významně ovlivňují. „Vzhledem k tomu, 

že masová média se v procesu modernizace stala významným projevem politického 

života společnosti (v jistém smyslu jsou dokonce institucí svobody projevu jako 

základního lidského práva), patří mezi ústřední témata analýzy současných 

demokratických společností i výklad vztahu mezi médii dané společnosti a jejím 

politickým životem. (...) Otázka svobody a nezávislosti médií jako indikátoru zdraví 

politického života byla vždy jedním z klíčových témat, požadovaných a (emocionálně 

prožívaných) společenskými elitami i širokou veřejností.“77 

 

Politický paralelismus 

Politický paralelismus je stav, který označuje „silnou vazbu určitého (tištěného) média 

na ‚svou‘ politickou stranu, přičemž pravidelné vystavení obsahu paralelistického média 

poskytuje argumenty pro udržení stranické orientace a posiluje oddanost straně“.78 

 

Pokud hovoříme o politickém paralelismu, hovoříme o propojení světa médií a světa 

politiky, ke kterému zákonitě dochází ve všech mediálních systémech. V každém 

systému se však liší svojí měrou. „Žádný opravdový mediální analytik nemůže tvrdit, že 

by žurnalistika kdekoli na světě byla zcela neutrální. Vyvrácení této představy se 

věnovala celé řada výzkumů, které ukazují, že i tam, kde novináři upřímně vyznávají 

profesní ideologii objektivity, jsou zprávy prosáklé politickými hodnotami, které 

vycházejí ze spektra vlivů, od rutiny shromažďování informací po způsoby náboru 

novinářů a sdílené ideologické předpoklady široké společnosti.“79 

 

                                                
77 HALLIN, Daniel C. a MANCINI, Paolo. Systémy médií v postmoderním světě: tři modely médií a 
politiky. Praha: Portál, 2008. s. 10. 
78 KŘEČEK, Jan. Politická komunikace: od res publica po public relations. Praha: Grada, 2013. 
Politologie (Grada). s. 81.  
79 Tamtéž, s. 54.	  
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K politickému paralelismu tedy docházelo a dochází i v české mediální krajině. 

Provedený výzkum ukáže proměny politického paralelismu během 45 let na konkrétním 

příkladu tištěného média – časopisu Lidé a Země.  

 

Rozdělení na Západ a Východ 

 

Ve svém výzkumu pracuji s pojmy „Západ“ a „Východ“, jež vychází z politické situace 

ve světě ve druhé polovině 20. století, tedy v době tzv. studené války. Během výzkumu 

jsem státy světa dělila na západní a východní dle mapy Politické uspořádání světa 

během studené války v roce 198080 (viz níže). Toto rozdělení pomůže blíže specifikovat 

inklinaci časopisu k jedné či k druhé straně a pomůže odhalit, jaký vliv mělo politické 

uspořádání na obsahovou stránku časopisu napříč zkoumanými obdobími.  

 

„Studená válka byl nevojenský konflikt mezi východním blokem, soustředěným okolo 

Sovětského svazu, a západním blokem v čele se Spojenými státy. Pojem studená válka 

poprvé ve spojitosti s napětím mezi USA a SSSR použil americký finančník a filantrop 

Bernard Baruch, do obecného povědomí se však dostal až po publikování práce Waltera 

Lippmanna The Cold War: The Study in U.S. Foreign Policy v roce 1947.“81  

 

                                                
80 Zdroj: Teaching the Cold War, Humboldt University. Dostupné z: 
http://users.humboldt.edu/ogayle/sed741/SEDColdWar.html 
81 SMOLÍK, Josef. Úvod do studia mezinárodních vztahů. Praha: Grada, 2014. s. 149.	  

 

Obrázek č. 1: Politické uspořádání světa během studené války (rok 1980) 
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Mapa znázorňuje politické uspořádání světa v průběhu studené války (stav v roce 1980). 

Červenou barvou jsou vyobrazeny státy, které se řadily k zemím Varšavské smlouvy. 

Světla červená barva znázorňuje spojenecké státy SSSR. Světle růžová barva 

znázorňuje státy pod vlivem Sovětského svazu.  Tmavě modrá vyobrazuje státy 

spadající pod Severoatlantickou alianci. Světle modrá pak země řadící se mezi spojence 

USA. Šedou barvou jsou vyobrazeny neutrální státy. Situace v Africe během studené 

války byla složitá. Po druhé světové válce odstartoval ve větší míře proces dekolonizace 

asijských a afrických zemí. Na mapě světa se tak začaly objevovat nové samostatné 

státy. Tyto nově vznikající státy se ocitly uprostřed velmocenského zápasu mezi USA a 

SSSR. „Mnoho nově vznikajících států v Asii, Africe a Latinské Americe odmítalo 

přidat se na stranu Sovětů nebo Západu. V roce 1955 se na Bandungské konferenci 

několik států z tzv. třetího světa rozhodlo neúčastnit se studené války.”82  

 

Výzkum bude rozdělovat státy do dvou kategorií „Východ“ a „Západ“ dle výše uvedené 

mapy. Spojenci SSSR budou automaticky zařazeni ke státům východním, zatímco 

spojenci USA ke státům západním. Neutrální státy, které na mapě znázorňuje šedá 

barva a které se během konfliktu studené války nepřikláněly ani k jedné straně, budou 

řazeny do kategorie „Neutrální“.  

 

Zkoumané jevy 

 

Z ročníku 1970 budou zkoumána konkrétně tři čísla, která byla náhodně vybrána. Jedná 

se o vydání lednové, květnové a zářijové. U všech těchto čísel budou zkoumány 

jednotlivé články. Do výzkumu jsou zahrnuty pouze články v hlavní rubrice, které 

zabírají více než polovinu jedné strany. Příspěvky z rubrik Znáte, Odpovídáme a 

Přečtěte si ve výzkumu zahnuty nejsou, neboť neodpovídají velikosti zkoumaných 

jednotek. Pro rozřazování článků bude určující stát, o kterém článek referuje. Články 

budou následně řazeny do kategorií „Východ“, „Západ“ a „Neutrální“ dle výše zmíněné 

specifikace.  U každé kategorie bude rovněž vypočteno procentuální zastoupení 

vzhledem ke všem článkům, které v daném čísle vyšly.  

Mimo geopolitického vymezení článků se bude výzkum zabývat rovněž fotografiemi, 

neboť fotografie jsou pro cestopisný magazín klíčové. V kvantitativní analýze bude 

                                                
82	  GADDIS, John Lewis. Studená válka. Praha: Slovart, 2006. s. 116. 
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sledován celkový počet fotografií ve vydání, dále pak počet černobílých a počet 

barevných fotografií, u barevných fotografií bude zároveň uvedeno procentuální 

vyjádření poměru černobílých fotografií v celém čísle. 

 

Posledním zkoumaným jevem bude inzerce, která se v daných exemplářích objevuje. 

Inzercí rozumíme jakékoli reklamní sdělení bez ohledu na jeho velikost.  

4.1 Ročník 1970 

Prvním ze zkoumaných materiálů budou vydání časopisu Lidé a Země z roku 1970. 

Konkrétně se jedná o lednové, květnové a zářijové číslo. Tato čísla byla vybrána 

náhodně.  

4.1.1 Lidé a Země 1/1970 

Základní údaje: 

Cena: 3,50 Kčs 

Počet stran: 48 

Titulní strana: Členové studentské expedice při výstupu na Erciyas Dagi 

 
Severní 

Amerika 

Střední 

Amerika 

Jižní 

Amerika 
Asie Evropa Afrika 

Austrálie a 

Oceánie 
Antarktida 

 Bahamy  Írán Polsko    

 Kuba  Libanon Německo    

    ČSSR    

    Norsko    

    Lucembursko    

 

 

 

 

Tabulka č. 2: Státy zastoupené ve vydání  
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Lokalita Západ Východ Neutrální ČSSR 

Počet článků 2 4 3 4 

Celkové % ze 

všech článků 
15 % 31 % 23 % 31 % 

 

Z výše uvedených tabulek je patrné, že v prvním čísle časopisu Lidé a Země z roku 

1970 převládaly články referující o zemích řadících se k Východu – byly to celkem 4 

zahraniční státy. Stejný počet článků, tedy 4, se věnovaly tuzemsku, konkrétně to byla 

tato témata: Vysoké Tatry, Cikáni – naši spoluobčané, Výzkum znečištění ovzduší 

v severozápadních Čechách, Voda pro Brno. Západním státům se věnovaly 2 články a 3 

články referovaly o neutrálních státech. 

 

Ve vydáních časopisu roku 1970 se objevuje rubrika 25 let Československé socialistické 

republiky, který vždy přináší články z oblastí ČSSR. V tomto čísle to byl konkrétně 

článek s názvem Cikáni – naši spoluobčané. 

 

Počet fotografií celkem 36 

Počet barevných fotografií 8 

Počet černobílých fotografií 28 

Celkové % barevných fotografií 22 % 

 

V prvním vydání roku 1970 bylo otištěno celkem 36 fotografií, z toho jich bylo 28 

černobílých a 28 barevných, což odpovídá 22 % z celkového počtu.  

 

Inzerce: 0 

V prvním čísle tohoto ročníku se neobjevila žádná inzerce.  

 

 

Tabulka č. 3: Rozdělení do kategorií Západ, Východ, Neutrální a ČSSR 

Tabulka č. 4: Počet barvených a černobílých fotografií v čísle 
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4.1.2 Lidé a Země 5/1970 

Základní údaje: 

Cena: 3,50 Kčs 

Počet stran: 48 

Titulní strana: Pohled na Hradčany a Valdštejnskou zahradu (viz Příloha č. 1). 

 
Severní 

Amerika 

Střední 

Amerika 

Jižní 

Amerika 
Asie Evropa Afrika 

Austrálie a 

Oceánie 
Antarktida 

Kanada   Pákistán ČSSR  Šalamounovy 

ostrovy 
 

    SSSR83    

    Itálie    

 

 

Lokalita Západ Východ Neutrální ČSSR 

Počet článků 4 1 0 5 

Celkové % ze 

všech článků 
40 % 10 % 0 % 50 % 

 

V pátém vydání časopisu v roce 1970 se nejvíce článků věnovalo ČSSR, a to v 50 % 

všech článků. Témata článků byla následující: Sovětsko-československé svazky na 

geologické frontě, Skalní útvary v Pelinách, Menhir a pomníky u Peruce, Lidový oblek 

v Československu, Navštivte Bozkovské jeskyně, Vihorlat. Po ČSSR připadl největší 

podíl zmínek na země řadící se k Západu. Zemím Východu byl v tomto čísle věnován 

pouze jeden článek a neutrálním státům se toto vydání nevěnovalo vůbec. 

 

I v tomto čísle se objevila rubrika 25 let Československé socialistické republiky, která 

tentokrát přinesla článek s názvem Projekty využití slapové energie.  

                                                
83	  Pozn.: SSSR je v přiřazována buď k Evropě či Asii dle geografické příslušnosti místa, o kterém 
konkrétní článek pojednává. 

Tabulka č. 5: Státy zastoupené ve vydání  

Tabulka č. 6: Rozdělení do kategorií Západ, Východ, Neutrální a ČSSR 
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Počet fotografií celkem 42 

Počet barevných fotografií 10 

Počet černobílých fotografií 32 

Celkové % barevných fotografií 24 % 

 

V květnovém vydání bylo otištěno celkem 42 fotografií, z toho 32 černobílých a 10 

barevných, tedy 24 % z celkového počtu. 

 

Inzerce: 0 

V květnovém čísle se neobjevila žádná inzerce. 

4.1.3 Lidé a Země 9/1970 

Základní údaje: 

Cena: 3,50 Kčs 

Počet stran: 48 

Titulní strana: Pohled na ledovec Oberaarjoch ve švýcarských Alpách (viz Příloha č. 4). 

 
Severní 

Amerika 

Střední 

Amerika 

Jižní 

Amerika 
Asie Evropa Afrika 

Austrálie 

a Oceánie 
Antarktida 

USA 

 

 Argentina Vietnam 

 

Řecko 

 

Gabun Nová 

Guinea 

 

   SSSR Turecko84 

 

Mauritánie   

   Libanon Švýcarsko    

                                                
84	  Pozn.: Turecko je v přiřazováno buď k Evropě, či Asii dle geografické příslušnosti místa, o kterém 
konkrétní článek pojednává.	  

Tabulka č. 7: Počet barevných a černobílých fotografií v čísle 
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Lokalita Západ Východ Neutrální ČSSR 

Počet článků 5 2 4 5 

Celkové % ze 

všech článků 
31 % 13 % 25 % 31 % 

 

V zářijovém čísle časopisu ročníku 1970 se objevilo 5 článků ze Západu, 2 z Východu, 

4 se týkaly neutrálních států a 5 ČSSR. Zmínky o západních státech tedy tvořily 

procentuálně stejnou část jako články věnující se ČSSR. Články z Československa se 

zabývaly následujícími tématy: Vodnost v Čechách v roce 1969, Vítězslav Novák – 

horolezec a cestovatel, Hornickými městy Horního Harcu, Český kras chráněnou 

krajinnou oblastí, Vzpomínka na dr. Jiřího Bauma. 

 

Rubrika 25 let Československé socialistické republiky tentokrát přinesla článek 

Mikulčice – pevnost v lužním lese.   

 

Počet fotografií celkem 43 

Počet barevných fotografií 10 

Počet černobílých fotografií 33 

Celkové % barevných fotografií 23 % 

 

Zářijové číslo bylo doplněno celkem 43 fotografiemi. 33 z nich bylo černobílých a 10 

barevných, což představuje 23 % z celkového počtu. 

 

Inzerce: 0 

V zářijovém čísle nebyla zaznamenána žádná inzerce. 

Tabulka č. 8: Státy zastoupené ve vydání 

Tabulka č. 9: Rozdělení do kategorií Západ, Východ, Neutrální a ČSSR 

Tabulka č. 10: Počet barevných a černobílých fotografií v čísle 
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4.1.4 Formální úprava časopisu v roce 1970 

Většina článků v časopise není řazena do speciálních rubrik, ale články jsou uspořádány 

volně. Několik speciálních rubrik však nacházíme na konci vydání. Jedná se o rubriky: 

Krátce ze světa, Znáte?, Odpovídáme a Přečtěte si. Tyto rubriky zabírají poslední 3,5 

strany vydání. Většina článků je doprovázena černobílými fotografiemi. U některých 

z nich však nalezneme také fotografie barevné (viz tabulka výše). Texty jsou těmito 

fotografiemi rozdělovány, aby netvořily jednolitý celek, který by zapříčinil náročnější 

čtení. U některých článků nalezneme rovněž mapu části světa s vyznačenou oblastí, o 

které článek pojednává.  

4.1.5 Ročník 1970 – shrnutí 

Z výše popsaného šetření vyplývá, že v roce 1970 bylo v časopise Lidé a Země poměrně 

dost prostoru věnováno Československé socialistické republice. V každém ze 

zkoumaných čísel se ČSSR týkalo více než 30 % článků. Tento trend s postupem času 

vymizel. Dále je zřejmé, že i přes politickou situaci v tehdejším Československu nebyly 

státy řadící se k Západu zapovězeny, dokonce jim bylo věnováno více prostoru než 

článkům týkajících se států východních. Zemím spadajícím do kategorie „Východ“ bylo 

v roce 1970 věnováno téměř stejně prostoru jako zemím, které označujeme za neutrální.  

 

Z výzkumu dále vyplývá, že ve vydáních z roku 1970 objevuje přibližně 40 fotografií 

na jedno číslo. A více než tři čtvrtiny fotografií byly černobílé, barevné fotografie pak 

zaujímají zbylou jednu čtvrtinu ze všech otištěných fotografií. 

 

Ve zkoumaných číslech se v roce 1970 neobjevila žádná inzerce. 

4.2 Ročník 1990 

Dalším ze zkoumaných materiálů budou vydání časopisu Lidé a Země z roku 1990. 

Konkrétně se jedná o lednové, květnové a zářijové číslo. Tato čísla byla vybrána 

náhodně.  

 

Zkoumané jevy se pro ročník 1990 nemění. Dělení států na „Západ“, „Východ“ a 

„Neutrální“ bude ponecháno i v prvním porevolučním ročníku, ačkoli se to může zdát 

zprvu nelogické. Toto řazení bude však zachováno z důvodu redakčních uzávěrek, které 

jsou stanoveny s dostatečným předstihem před samotným vydáním, a tak se zejména 
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ještě v prvním či druhém vydání časopisu z roku 1990 nemusely politické změny 

promítnout. V dalších vydáních již toto rozdělení nabyde spíše ilustračního charakteru 

sloužícího pro následné porovnání proměn témat po pádu železné opony.  

4.2.1 Lidé a Země 1/1990 

Základní údaje: 

Cena: 6 Kčs 

Počet stran: 48 

Titulní strana: Dívka z okolí Luoyangu 

 

Severní 

Amerika 

Střední 

Amerika 

Jižní 

Amerika 
Asie Evropa Afrika 

Austrálie 

a Oceánie 
Antarktida 

    USA 

 

  Kyrgyzstán    Francie Etiopie Fidži  

   Čína Velká     

Británie 

Mayotte   

   Nepál Norsko    

    Grónsko    

    Itálie    

 

 

Lokalita Západ Východ Neutrální ČSSR 

Počet článků 8 3 1 0 

Celkové % ze 

všech článků 
67 % 25 % 8 % 0 % 

 

V prvním vydání porevolučního ročníku se v časopise Lidé a Země objevilo 8 článků ze 

Západu, 3 články z Východu a 1 článek byl neutrální. Žádný ze článku prvního čísla 

ročníku 1990 se nevěnoval ČSSR.  

 

Tabulka č. 11: Státy zastoupené ve vydání 

Tabulka č. 12: Rozdělení do kategorií Západ, Východ, Neutrální a ČSSR 
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Počet fotografií celkem 49 

Počet barevných fotografií 18 

Počet černobílých fotografií 31 

Celkové % barevných fotografií 37 % 

 

V prvním čísle ročníku 1990 bylo otištěno celkem 49 fotografií. 31 z nich bylo 

černobílých a 18 bylo barevných, což představuje 37 % z celkového počtu. 

 

Inzerce: 1 

V prvním čísle porevolučního ročníku se objevila jedna inzerce, jejímž zadavatelem 

byla cestovní kancelář Čedok a nesla název S Čedokem do světa. „V letošním roce 

budeme opěr pokračovat v seriálu příspěvků  S Čedokem do světa, ve kterých vás 

seznámíme s některými  méně známými a méně navštěvovanými místy cestovního 

ruchu na trasách Čedoku. I tentokrát bude seriál spojen se čtenářskou soutěží, jíž se 

můžete zúčastnit i vy.“ 

4.2.2 Lidé a Země 5/1990 

Základní údaje: 

Cena: 6 Kčs 

Počet stran: 48 

Titulní strana: Mys Vicente je jihozápadní výspou Evropy (viz Příloha č. 5). 

 

Severní 

Amerika 

Střední 

Amerika 

Jižní 

Amerika 
Asie Evropa Afrika 

Austrálie 

a Oceánie 
Antarktida 

    

 

 Kolumbie Mongolsko  Portugalsko Maroko Austrálie  

   Turecko Litva 

 

   

   Jižní 

Kurily 

Rakousko    

   Bangladéš Velká 

Británie 

   

Tabulka č. 13: Počet barevných a černobílých fotografií v čísle 
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    Francie    

    Německo    

 

Lokalita Západ Východ Neutrální ČSSR 

Počet článků 9 3 1 0 

Celkové % ze 

všech článků 
69 % 23 % 8 % 0 % 

 

V květnovém vydání časopisu Lidé a Země z roku 1990 se objevilo 9 článků týkajících 

se západních států, 3 články týkající se východních států a 1 článek zabývající se 

neutrálními státy. V květnovém vydání se stejně jako v prvním vydání téhož ročníku 

neobjevil žádný článek, který by se věnoval ČSR. 

 

Počet fotografií celkem 44 

Počet barevných fotografií 26 

Počet černobílých fotografií 18 

Celkové % barevných fotografií 59 % 

 

Z celkem 44 fotografií, které se v květnovém čísle magazínu objevily, jich bylo 18 

černobílých a 26 barevných, tedy 59 % z celkového počtu.  

 

Inzerce: 0 

V pátém vydání časopisu roku 1990 se již neobjevila rubrika S Čedokem do světa. Ta se 

naposledy objevila ve druhém čísle tohoto ročníku.  

Tabulka č. 14: Státy zastoupené ve vydání 

Tabulka č. 15: Rozdělení do kategorií Západ, Východ, Neutrální a ČSSR 
 

Tabulka č. 16: Počet barevných a černobílých fotografií v čísle 
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4.2.3 Lidé a Země 5/1990 

Základní údaje: 

Cena: 6 Kčs 

Počet stran: 48 

Titulní strana: Děti z jeslí odpočívají v městském parku ve Washingtonu 

 

Severní 

Amerika 

Střední 

Amerika 

Jižní 

Amerika 
Asie Evropa Afrika 

Austrálie 

a Oceánie 
Antarktida 

   USA 

 

   Faerské 

ostrovy 

 Austrálie  

    Francie 

 

   

    Itálie    

    ČSR    

    Rakousko    

    Německo    

 

 
 

 

Lokalita Západ Východ Neutrální ČSSR 

Počet článků 6 0 0 5 

Celkové % ze 

všech článků 
55 % 0 % 0 % 45 % 

 

V zářijovém čísle ročníku 1990 se neobjevily žádné články, který by se zabývaly 

východními státy. Velký prostor byl věnován článkům o Československu, kterých se 

objevilo 5, tedy 45 %. Články se věnovaly následujícím tématům: Zkáza Karlova mostu 

před 100 lety, Beskydské příkopy, Nabídka jižního ovoce v Československu stále 

deficitní, Hrad Liptov a Vodní dílo Boskovice. Zbývající prostor obsadily články 

věnující se západním státům, kterých bylo 6, což představuje 55 % z celkového počtu.  

Tabulka č. 17: Státy zastoupené ve vydání 
 

Tabulka č. 18: Rozdělení do kategorií Západ, Východ, Neutrální a ČSSR 
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Počet fotografií celkem 57 

Počet barevných fotografií 21 

Počet černobílých fotografií 26 

Celkové % barevných fotografií 37 % 

 

Pozn: Článek Vysoké Taury se jako první článek objevil na fotografickém podkladu. 

Dříve byly články fotografiemi jen doprovázeny. 

 

Inzerce: 1 

V devátém vydání časopisu se opět objevila rubrika S Čedokem do světa společně 

s výročním logem společnosti. Čedok slavil v roce 1990 sedmdesát let své existence.  

4.2.4 Formální úprava časopisu v roce 1990 

V prvním ročníku vydaném po sametové revoluci se formální stránka časopisu nijak 

výrazně nezměnila. Můžeme zaznamenat větší podíl barevných fotografií, který v roce 

1990 činil již téměř polovinu ze všech otištěných snímků. Nutno rovněž podotknout, že 

fotografiím je vyhrazen větší prostor. Objevují se i barevné obrázky bez textu přes celou 

dvoustranu. V prvním porevolučním roce se také setkáváme s prvními známkami 

inzerce a to v podobě textů rubriky S Čedokem do světa.   

4.2.5 Ročník 1990 - shrnutí 

Ročník 1990 byl prvním ročníkem vydávaným po sametové revoluci. (Prosincové číslo 

roku 1989 ještě nemůžeme vzhledem k datu uzávěrek hodnotit jako porevoluční.) A 

s tím samozřejmě souvisí určité změny, které jsou v časopise patrné. Celkový počet 

článků referujících o východních zemích (dle výše uvedeného vymezení) byl postupně 

redukován – v zářijovém čísle už nevyšel žádný takový článek. Naopak počet článků o 

zemích „Západu“ vzrůstal a průměrně zaujímal více než polovinu celého čísla. 

V květnovém vydání to bylo celých 69 %. V prvních dvou zkoumaných vydáních, tedy 

1. a 5. čísle, tohoto roku se neobjevila žádná zmínka o Československu. Tento trend se 

však v zářijovém čísle změnil a ČSR bylo věnováno 45 % z celkového počtu článků.  

Tabulka č. 19: Počet barevných a černobílých fotografií v čísle 
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Vzhledem k politickým událostem odehrávajícím se na konci roku 1989 je patrný 

klesající zájem o východní země a narůstající zájem o země západní, což se projevuje i 

na obsahu jednotlivých článků.  

 

Co se fotografického obsahu týká, převládají v ročníku 1990 stále černobílé fotografie, 

které zaujímají přibližně 60 % z celkového obrazového materiálu. Výjimkou je 

květnové vydání, ve kterém měly převahu barevné fotografie, celkem zaujímaly 59 %.  

 

Porevoluční ročník otevřel rovněž dveře inzerci, ačkoli stále ještě v dost omezené míře. 

V 1. a 9. vydání se objevilo po jednom inzertním sdělení v celém čísle. Jednalo se o 

inzerci cestovní kanceláře Čedok. V květnovém vydání se neobjevila žádná inzerce.  

4.3 Komparace ročníků 1970 a 1990 

V následující kapitole se budeme zabývat komparací témat ročníků 1970 a 1990. Tyto 

ročníky byly zvoleny záměrně, neboť se jedná o data spadající do významných 

historických období českých dějin. Rok 1970 reprezentuje období normalizace, tedy 

období, kdy bylo politickou mocí vyžadováno, aby žurnalisté pracovali v duchu aktuální 

politické ideologie (viz teoretická část). Na druhou stranu rok 1990 představuje první 

rok svobodného Československa, kdy docházelo k uvolňování politického a 

novinářského vztahu.  

 

Porovnání těchto dvou ročníků v cestopisném magazínu Lidé a Země nám přináší 

náhled na to, jak politické prostředí ovlivňuje témata, která tento časopis svým čtenářům 

nabízí. Zabýváme se konkrétně tím, kolik prostoru bylo věnováno zemím Východu, 

Západu, ČSSR (resp. ČSR v květnovém a zářijovém čísle 1990). 
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Lokalita 1970 1990 

Západ 28 % 63 % 

Východ 18 % 17 % 

ČSSR 36 % 6 % 

Neutrální 18 % 14 % 

 

 

Výše uvedená tabulka představuje procentuální porovnání jednotlivých zmínek o 

západních, východních či neutrálních zemích a zmínek o Československu. Z tabulky je 

patrné, že v roce 1970 bylo nejvíce prostoru věnováno samotnému Československu (36 

%), dále pak zemím řadícím se k Západu (28 %), východní a neutrální země zaujímaly 

shodně 18 % z celkového počtu článků. Zatímco v roce 1990 bylo nejvíce prostoru 

věnováno západním zemím (63 %), následovaly země východní se 17 %. 

 

Čtrnáct procent zaujímaly neutrální státy a nejvyšší skok vidíme ve zmínkách o ČSSR 

(resp. ČSR), které bylo věnováno jen 6 % ze všech článků.  

 

Z uvedených dat vyplývá, že v období počátku normalizace (tedy v ročníku 1970) 

nebylo referování o západních státech zcela zapovězené, dokonce v tomto ročníku 

zaujímaly více místa než země Východu (vyjma ČSSR). V roce 1970 se časopis hodně 

orientoval na články týkající se tuzemska. Východní státy pak zaujímaly necelou pětinu 

ze všech článků. Šetření tedy dokazuje fakt, že pokud redaktoři věnovali několik článků 

východním státům, bylo následně možné prosadit i články týkající se Západu.  

 

V porevolučním roce 1990 je zřejmý vysoký nárůst počtu článků o západních státech, a 

to o 35 % z původních 28 % na 63 %. Počet článků informující o Východu se prakticky 

nezměnil (pokles o 1 % z 18 % na 17 %). V roce 1990 však zaznamenáváme úbytek 

článků o Československu, kterých ubylo celých 30 % z 36 % na 6 %. Skokový nárůst 

počtu článků o západních státech dokazuje osvobození redakčních rutin od politické 

Tabulka č. 20: Procentuální porovnání ročníků 1970 a 1990 
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ideologie, zároveň reflektuje narůstající zájem o západní státy, které se obyvatelům 

Československa začaly nově otevírat.  
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5. Kvalitativní obsahová analýza 

5.1 Ročník 1970 

Vydavatelství: Academia, nakladatelství ČSAV 

Šéfredaktor: Vlastislav Häufler 

 

Ročník 1970 se oproti ostatním ročníkům vyznačuje vysokou mírou vědeckosti. Časopis 

Lidé a Země není v této době pouze cestopisným magazínem, ale nabízí svým čtenářům 

rovněž články vědeckého a edukativního charakteru. Jeho podtitul v sedmdesátých 

letech zní Populárně vědecký zeměpisný a cestopisný měsíčník. Příkladem z prvního 

vydání roku 1970 je článek Výzkum znečištění ovzduší v severozápadních Čechách, 

který popisuje metodu, kterou se měří koncentrace SO2 v severozápadních Čechách. 

Článek je doplněn názornou mapkou se zakreslenými měřícími stanicemi na daném 

území.  

 

Další článek edukativního charakteru přinášel informace o Kubě85 v rubrice K naší 

mapě. V tomto případě se jedná o výklad faktů o dané zemi. Celý článek je rozdělen na 

menší úseky (Povrch, Podnebí, Pobřeží, Rostlinstvo, Říční síť, Zvířena,...) přinášející 

konkrétní geografické informace, které bychom v současnosti hledali spíše v učebnicích 

zeměpisu.  

 

Obecně lze říci, že v sedmdesátých letech bylo věnováno více prostoru článkům o 

Československu než v letech devadesátých, resp. v současnosti.  Ve všech číslech 

vydaných v roce 1970 se objevuje rubrika 25 let Československé socialistické republiky. 

Tato rubrika vždy přinášela články o různých místech Československa. Jednalo se o 

krátké informační články převážně pojednávající o českých nebo slovenských městech 

či krajích.  

 

 

 

                                                
85 NOVOTNÝ, Jiří. Kuba. Lidé a Země. 1970, 19(1), 34-40. (Viz Příloha č. 3.) 



   

 

51 

  

5.1.1 VYBRANÉ ČLÁNKY: Brána Arktidy86 
 
V pátém čísle časopisu Lidé a Země z roku 1970 se objevil článek s názvem Brána 

Arktidy autora Miroslava Vízdala, který čtenářům přibližuje ruské město Murmansk. 

Článek má charakter reportáže dvou návštěvníků z Československa v přístavním městě. 

Na několika úryvcích jsou patrné sympatie chované k Sovětskému svazu. V úvodu 

článku je to například tato pasáž: „...Ale rychle dál, autobus nečeká. Je plný až po 

střechu, místa k sezení jsou dávno obsazena. Řidič se dozvídá, že ta udivená dvojice 

jsou Češi a jen co se z toho tohoto poznání vzpamatuje, vydává rezolutní příkaz: uvolnit 

dvě sedadla. Stane se, i přes naše protesty, a za živého zájmu spolucestujících, kteří 

nabízejí cigarety a ptají se na všechno možné, ujíždí autobus severskou tundrou 

k Murmansku. Trochu jste zaostaly, pohádky o létajících kobercích! Z Prahy do 

Murmanska se přes Leningrad letí pouhých šest hodin. Zajisté pochopíte, že pak je 

taková dvojice cestovatelů jako v Jiříkově vidění. Tím spíš, když ji na náměstí před 

nádražím autobus vyklopí a oni stojí bezradně s kufry v rukou a česky řečeno – zírají. 

Ruch, lomoz, taxíky troubí, z nádražní budovy se ozývá mezinárodně nesrozumitelný 

chrapot rozhlasu. Bezradná otázka – kudy, kam? Ochotné ruce se chápou zavazadel, 

ničevó, jste jistě unaveni, a my jdeme popůlnočními ulicemi, kde hrají kluci fotbal, kde 

je v některých obchodech živo jako v Praze v pravé poledne.“ 

 

Další pasáže se věnují historii města, které dle autorových slov začalo vzkvétat až ve 

druhé dekádě 20. století. „V dějepisech je počátek mnohotvárného vývoje Murmanska 

zaznamenán především dvěma daty: v roce 1921 podepsal V. I. Lenin dekret o zřízení 

„Plovoucího mořského vědeckovýzkumného institutu“ se sídlem v Murmansku, v roce 

1924 vznikl základ dnešního moderního rybářského loďstva ustanovením 

Sevgosrybtrestu a v témže roce sem připluly z Archangelska první rybářské trawlery.“ 

5.1.2 Obecně 
 
Významným tématem, které prostupuje všemi čísly napříč ročníkem 1970, je dobývání 

světových velehor. „Bylo jistě o čem psát, neboť normalizační režim sice výrazně 

omezil možnosti individuálního cestování, ale různých expedic, často s horolezeckým 

                                                
86	  VÍZDAL, Miroslav. Brána Arktidy. Lidé a Země. Praha: Academia, nakladatelství ČSAV, 1970, 19(5). 
(Viz Příloha č. 2.) 
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zaměřením, ve srovnání s „liberálnějšími“ 60. lety výrazně přibylo.“87 Expedice do 

velehor a referování o nich bylo režimem podporováno a obsah časopisu Lidé a Země 

z roku 1970 je toho důkazem. Ve všech zkoumaných číslech najdeme zmínku o určité 

expedici. V lednovém čísle se jedná o reportáž s názvem Hora větru a dýmu88, 

přinášející detaily ze studentské expedice Elbroz-Zagros. V pátém čísle tohoto roku je 

to pak reportáž o výstupu na Nangá Parbat nesoucí název Giglat – země divokých hor a 

řek89. V zářijovém čísle se jedná o reportáž Jak jsme nezlezli Aconcaguu90 popisující 

expedici do jihoamerických And.  

 

Všechny reportáže z expedic do velehor jsou kvalitně zpracované a nabízejí cenný vhled 

do horolezeckého prostředí. Autory tří výše uvedených článků jsou renomovaní 

geografové (Ivan Bičík, Jan Kalvoda), horolezci (Vladimír Vacata) a cestovatelé 

(Miroslav Rozehnal). 

5.1.3 Formální úprava 
 
Již v sedmdesátých letech byl obsah časopisu doprovázen relativně značnou 

fotografickou dokumentací. Na jedno číslo připadalo přibližně 40 fotografií. Čtvrtinu 

z celkového poštu zaujímaly fotografie barevné a tři čtvrtiny fotografie černobílé (viz 

kvantitativní analýza). Grafickou zajímavostí ročníku 1970 jsou ručně kreslené mapy 

doplňující články.  

5.1.4 Shrnutí 
 
Oproti novějším ročníkům se v roce 1970 objevovalo v časopise méně reportáží. Články 

byly značně popisné a blížily se spíše výkladům. Obsah časopisu byl převážně 

vědeckého charakteru, stroze informativní a naučný, jelikož se na tvorbě časopisu 

podílela redakce složená z vědeckých pracovníků. Šéfredaktor Vlastislav Häufler byl 

univerzitním profesorem geografie, stejně tak jako někteří další členové redakce (např. 

dr. Josef Korčák či promovaný geograf dr. Jaroslav Sládek).  

                                                
87 BOROVIČKA, Michael. Lidé a Země v proměnách času [online]. 11. 6. 2012 [cit. 2016-11-28]. 
Dostupné z: http://www.lideazeme.cz/clanek/lide-a-zeme-v-promenach-casu 
88 BIČÍK, Ivan, KALVODA, Jan a MLČOCH, Bedřich. Hora větru a dýmu. Lidé a Země. Praha: 
Academia, nakladatelství ČSAV, 1970, 19(1). 
89 VACATA, Vladimír. GIGLAT - země divokých hor a řek. Lidé a Země. Praha: Academia, 
nakladatelství ČSAV, 1970, 19(5). 
90 ROZEHNAL, Miroslav. Jak jsme nezlezli Aconcaguu. Lidé a Země. Praha: Academia, nakladatelství 
ČSAV, 1970, 19(9).	  
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Z některých článků byla patrná poplatnost tehdejšímu politickému režimu. Nemůžeme 

však tvrdit, že by se projevovala ve všech částech časopisu. Tento fakt dokazuje 

teoretický předpoklad, že pokud redaktoři věnovali alespoň část vydání tématům, která 

sympatizovala s tehdejším vládnoucím politickým režimem, mohl být zbytek vydání 

věnován neutrálním tématům. Rozhodně však nebylo přípustné, aby se v některém 

článku objevila jakákoli kritika socialistických zřízení či pozitivní hodnocení 

kapitalistických států. Pokud se v magazínu objevila zmínka o některé z kapitalistických 

zemí, byla zcela bez jakéhokoli negativního či pozitivního hodnocení. Západní státy 

jsou v ročníku 1970 zmiňovány spíše jen okrajově v rubrice Krátce ze světa, kde se 

zabývají geografickými či demografickými fakty. Pro příklad uvádím zmínku o Novém 

Zélandu, jež se věnuje výsledkům sčítání lidu v zemi. U článků, které se věnovaly 

socialistickým státům, se však setkáváme s pozitivním hodnocením těchto zemí (viz 

výše článek Brána Arktidy). 

5.2 Ročník 1990 

Vydavatelství:  Academia, nakladatelství ČSAV 

Šéfredaktor: Ladislav Skokan, od června 1990 Miluše Žáková 

 

Ročník 1990 byl prvním porevolučním ročníkem, ve kterém jsou patrné jak obsahové, 

tak formální změny. Od dob svého vzniku v roce 1952 byl magazín vždy vystaven 

politickým tlakům, ale to se po roce 1989 pochopitelně změnilo. Změny ale nemohly 

nastat okamžitě, jak bylo vysvětleno výše, první dvě vydání z roku 1990 byly odeslány 

do tisku ještě před 17. listopadem 1989, tudíž nemohly listopadové politické události 

reflektovat. Proto se výraznější proměny časopisu projevují s určitým odstupem. 

Nicméně i v ročníku 1990 je již patrné, že se situace v Československu změnila.  

 

Pád železné opony, otevření hranic, možnost svobodně vycestovat do zahraničí a 

v neposlední řadě svoboda slova – to jsou aspekty, které po roce 1989 ovlivnily celou 

českou společnost a s ní samozřejmě i česká média. Cestopisný magazín Lidé a Země, 

který byl v době vlády komunismu v naší zemi svazován vládnoucí ideologií, tyto 

změny značně ovlivnily a musely se zákonitě projevit na jeho obsahové stránce. 

Přispěvatelé mohli svobodně cestovat i do západních států a přinášet autentické 

reportáže ze zemí, které byly obyvatelům Československa do této doby zapovězené.  
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Po revoluci se měsíčník musel rovněž vyrovnat s novým tržním systémem a s celkovým 

financováním své produkce. „Lidé a Země vydávala Academia, nakladatelství ČSAV, 

která jej celá desetiletí financovala z rozpočtu. Nezáleželo tedy, stejně jako u čistě 

odborných časopisů, kolik se prodělává. Jenže časopis Lidé a Země měl na rozdíl od 

čistě vědeckých periodik poměrně vysoký náklad i vysoké výrobní náklady, inzerce 

bylo na jeho stránkách málo a ztráta musela být značná. Po několika letech se vedení 

Academie časopisu zbavilo. Převzalo jej nakladatelství Mladá fronta, a. s., které tehdy 

už bylo v soukromých rukou. Jeho vedení naléhalo na redakci, aby časopis přeměnila 

v ziskové periodikum. Geografická problematika se už předtím z listu vytrácela, vědečtí 

geografové jej přestali považovat za svou publikační platformu. Znamenalo to změnit 

koncepci a pustit na stránky inzerci, která často ani s obsahem časopisu nesouvisela, což 

bylo pro všechny – redakci i čtenáře – nezvyklé.“91 

 

Změna financování časopisu znamenala nárůst inzerentů, což bylo do této doby 

samozřejmě zcela nereálné. Ještě v roce 1990 nebyl nárůst reklamních sdělení 

v časopise zřejmý. Jediným inzerentem byla cestovní kancelář Čedok se svou rubrikou 

S Čedokem do světa. Se změnou vydavatelství z Academie na Mladou frontu, a. s. se 

však počet inzerentů značně navýšil.  

 

Páté číslo roku 1990 bylo posledním číslem, jehož šéfredaktorem byl Ladislav Skokan. 

Od červnového vydání se šéfredaktorkou stala, dříve redaktorka, Miluše Žáková. 

5.2.1 VYBRANÉ ČLÁNKY: Anketa92 
 
S ohlasem revoluce a proměnami časopisu Lidé a Země se setkáváme v květnovém čísle 

roku 1990. V tomto vydání vyhlásila redakce anketu, ve které se mají čtenáři vyjádřit 

k budoucímu obsahu magazínu: „Vážení čtenáři, v uplynulých čtyřiceti letech jsme byli 

násilně oddělováni od kulturní Evropy, s níž jsme byli po staletí historicky, politicky, 

hospodářsky a kulturně spjati. Toto období se podepsalo nejen na tom, že máme sporné 

znalosti cizích jazyků, ale především přetrhalo tok základních a objektivních informací 

k nám, čímž se vytvořil propastný rozdíl mezi námi a západními vyspělými zeměmi. (...) 

Při této příležitosti vás chceme požádat o vyplnění přiloženého anketního lístku. 

                                                
91 BOROVIČKA, Michael. Lidé a Země v proměnách času [online]. 11. 6. 2012 [cit. 2016-11-28]. 
Dostupné z: http://www.lideazeme.cz/clanek/lide-a-zeme-v-promenach-casu 
92 REDAKCE. Vážení čtenáři. Lidé a Země. Praha: Academia, nakladatelství ČSAV, 1990, 39(5).	  
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Sestavili jsme ho tak, abyste mohli do předtištěného čtverečku označit křížkem možnosti, 

které vám nejvíce vyhovují. Prosím vás, abyste se nad jednotlivými body trochu 

zamysleli a naznačili nám, kterým směrem se máme ubírat. Vrácené lístky si pečlivě 

prostudujeme a obsahovou náplň časopisu přizpůsobíme vašim požadavkům a 

přáním.“93 

 

Z uvedeného úryvku je zřejmé, že redakce časopisu Lidé a Země uvítala revoluční 

změny a chtěla svým čtenářům nabídnout co nejlepší obsah ze zemí, které byly do roku 

1990 nepřístupné.  

5.2.2. VYBRANÉ ČLÁNKY: Washington D. C.94 
 
V devátém čísle porevolučního ročníku se v časopise Lidé a Země objevil rozsáhlý 

článek o hlavním městě Spojených států amerických – Washingtonu D. C. Článek o 

hlavním městě země, která vždy představovala symbol svobody, můžeme považovat za 

jasný důkaz změny režimu v Československu. Napovídá tomu hned první věta článku, 

která zní: „Bezesporu k jedněm z nejpřitažlivějších hlavních měst světa patří 

Washington. Ne snad proto, že je sídlem Kongresu, prezidenta a vlády Spojených států 

amerických, ale pro množství kulturních a historických pamětihodností, moderních 

muzeí, unikátních galerií, renomovaných univerzit, uznávaných vědeckých, výzkumných 

a jiných institucí.“ Článek nadále čtenářům nabízí faktografické údaje o městě. Je 

rovněž doprovázen řadou barevných fotografií a barevnou ilustrovanou mapou centra 

města na celé dvoustraně. (Viz Příloha č. 6.) 

 

Z článku jsou patrná autorova tendence popisovat Spojené státy americké kladně. 

Důkazem jsou následující úryvky ze článku: „Ve Washingtonu je na každém kroku 

patrná vysoká úroveň služeb, rychlé tempo zavádění a přijímání novinek a 

profesionalita v každém podnikání. Za vším stojí tvořiví a schopní lidé s elánem, někdy i 

předstíraným. Únavu nemůže nikdo projevit, každý musí pro svého šéfa či zákazníka 

udělat vše, co od něj potřebuje a očekává. A pochopitelně s úsměvem a vlastní 

důstojností.“ Článek je zakončen těmito slovy: „Jistěže, hluk je součástí života každého 

velkoměsta, ale představte si, že stojíte před Lincolnovým památníkem, nad kterým po 

                                                
93 REDAKCE. Vážení čtenáři. Lidé a Země. Praha: Academia, nakladatelství ČSAV, 1990, 39(5). 
94 GABRIEL, Miroslav. Washington D. C. Lidé a Země. Praha: Academia, nakladatelství ČSAV, 1990, 
39(9). 
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celou letovou půlhodinu se v intervalu tří minut objevuje jedno startující tryskové 

letadlo za druhým, aby nabralo výšku a správný směr na dalekou dráhu. V takovém čase 

neslyšíte vlastního slova. A takových půlhodinek je za den řada. Až si to Američané plně 

uvědomí, jistě něco proti hluku vynaleznou. Tak už to v Americe chodí.“ 

 

Z článku jsou tedy zcela jasně patrné autorovy sympatie k Američanům a Spojeným 

státům americkým jako takovým. Referování o Americe s takovýmto tónem by před 

revolucí nebylo možné. Důkazem jsou použité fráze a výrazy, např.: vysoká úroveň 

služeb, rychlé tempo zavádění a přijímání novinek a profesionalita v každém podnikání, 

tvořiví a schopní lidé s elánem, pochopitelně s úsměvem a vlastní důstojností. 

5.2.3. Formální úprava 
 

V devadesátých letech zaznamenáváme nárůst počtu fotografií v jednotlivých vydání. 

Oproti roku 1970 stoupnul v průměru o 10 fotografií na vydání, ze 40 na 50. Počet 

barevných fotografií na vydání se rovněž navýšil, a to průměrně o 20 %. Ve 39. ročníku 

časopisu se vyskytují barevné fotografie otištěné na celé dvojstraně. V roce 1990 je také 

patrný nárůst reportáží ze zahraničí, které nahrazovaly dřívější vědecké čistě 

faktografické články. Inzerce v tomto ročníku se, až na výjimku cestovní kanceláře 

Čedok, neobjevovala. Do formální úpravy časopisu tedy nijak výrazně nezasáhla.  

3.2.4. Shrnutí 
 
Obecně lze říci, že časopis výrazně ztratil na svém vědeckém duchu a začal se ubírat 

spíše populárním směrem. To dokazuje značné navýšení počtu reportáží, které jsou 

psané živějším jazykem a poutavě čtenářům přibližují vzdálená místa světa. Tímto 

stylem byla napsána na příklad reportáž s názvem Cesta do Algarve95 autora Pavla 

Rossmanna, která čtenářům líčí cestu na jih Portugalska. Populárnější styl však 

neznamenal úbytek na informační kvalitě. Ba naopak – redaktoři či ostatní 

spolupracovníci časopisu, kteří se mohli sami vydat do zahraničí, nabízeli autentičtější 

reportáže, než tomu bylo dříve. Většinu redaktorů tvoří i v devadesátých letech 

především geografové. 

 

                                                
95 ROSSMANN, Pavel. Cesta do Algarve. Lidé a Země. Praha: Academia, nakladatelství ČSAV, 1990, 
39(5).	  
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V devadesátých letech se v časopise objevovala inzerce s názvem S Čedokem do světa. 

Jednalo se o celou stranu, na které Čedok představoval čtenářům jednu ze svých 

destinací.  

5.3 Ročník 2015 

Vydavatelství:  Mladá fronta, a. s. 

Šéfredaktor: Lenka Klicperová 

 
Vydání časopisu Lidé a Země z roku 2015 se velmi výrazně liší od ostatních 

zkoumaných ročníků, tedy ročníku 1970 a 1990, a to jak po formální, tak obsahové 

stránce. Je logické, že za posledních dvacet pět let prošel cestopisný magazín značným 

vývojem a musel se přizpůsobit aktuálním trendům, které jsou pro média určující. 

Mluvíme zejména o pojmu konvergence a digitalizace, jež jsou pro první dekády 

nového tisíciletí typické.  

 

Kromě těchto dvou vlivů, které ovlivňují celkovou mediální produkci, je na ročníku 

2015 jednoznačně znatelný posun k tržní ekonomice, ke kterému došlo po revoluci roku 

1989, a který nebyl na ročníku 1990 ještě zcela patrný. Od té doby, co se vydavatelem 

časopisu Lidé a Země stala Mladá fronta, a. s. jež byla už tehdy soukromým subjektem, 

muselo se zákonitě změnit i jeho financování a periodikum se muselo stát ziskovým. 

V 64. ročníku je tedy početně zastoupena inzerce, které se v této kapitole budeme 

rovněž věnovat.  

5.3.1. Inzerce 
 
Významnou změnou, kterou u všech vydání z roku 2015 registrujeme, je skokový nárůst 

inzerce oproti ostatním zkoumaným ročníkům, což je naprosto jednoznačný důsledek 

změny politického a ekonomického systému, ve kterém magazín Lidé a Země vycházel 

v minulosti a dnes. 

 

Ve zkoumaných vydáních se výskyt inzerce pohybuje mezi 12 až 14 inzertními 

sděleními na jedno číslo. Celostránková inzerce se objevuje vždy na 2., 3. a 4. straně 

obálky. Další celostránkové inzerce nalezneme i uvnitř vydání. Na stránkách se rovněž 

objevují reklamní sdělení zaujímající polovinu, třetinu, čtvrtinu či menší plochu jedné 

strany. Co se obsahu reklamních sdělení týká, vždy korespondují s celkovým obsahem 
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magazínu. Buď se jedná o inzerci vztahující se přímo k tématu daného článku - pro 

příklad uvádím čtvrtstránkovou inzerci Srí Lanka Project a. s. otištěnou na konci článku 

Velikáni na malém ostrově96  zabývajícího se faunou Srí Lanka - anebo inzertní sdělení 

přímo nesouvisí s obsahem konkrétního článku, ale koresponduje s celkovou tématikou 

časopisu, tedy cestováním. Zde jako příklad uvádím celostránkovou inzerci cestovní 

kanceláře Alpina na 4. obálce časopisu. Cestovatelská či sportovní tématika reklamních 

sdělení otištěných v měsíčníku Lidé a Země umožňuje orientaci na adekvátní cílovou 

skupinu. Jednou z výhod reklamy v časopise je právě zasažení specifických cílových 

skupin. Mezi další výhody řadíme tyto: „delší životnost a pravidelnost, vyšší kvalita 

reprodukce, využití redakčního kontextu, podrobnost a věrohodnost informací“.97 

 

Četnost výskytu i provedení inzertních sdělení v časopisu je zcela adekvátní jeho 

velikosti, formě a obsahu. Všechna inzerce souvisí s tématikou magazínu, a tudíž nijak 

výrazně nenarušuje jeho úpravu. Nejčastějšími inzerenty jsou cestovní kanceláře, 

zejména ty, které se specializují na dobrodružné a exotické cesty. Dalším hojně 

zastoupeným inzerentem jsou prodejci sportovního a outdoorového vybavení. 

3.3.2. Obsah tištěných vydání 
 

Časopis je v současnosti rozdělený do čtyř hlavních rubrik, a to Start, Planeta LaZ, Lidé 

v pohybu a Vaše cesty. Během šedesáti tří let své existence (1952–2015) prošel měsíčník 

výraznou proměnou. V současnosti je obsah magazínu zaměřen jak na kvalitní texty, tak 

na kvalitní fotografie, kterých v časopisu od roku 1990 výrazně přibylo. Fotografie 

doplňují každý článek či reportáž a často se jedná o snímky, které zaujímají celou 

dvojstranu, což bylo ve zbylých dvou ročnících zcela výjimečné. Fotografie jsou tak 

hlavním pilířem obsahu časopisu. Od roku 1990 se jejich počet ve vydání zdvojnásobil, 

z 50 narostl na 100 a v současnosti zabírají polovinu z celkového obsahu čísla. 

 

V ročníku 2015 se v každém zkoumaném čísle objevují fotoreportáže, které se 

v časopise dříve vůbec neobjevovaly. Fotoreportáže nabízejí zajímavý pohled na cizí 

země kombinující kvalitní fotografie doplněné autorským textem. Autoři fotoreportáží 

                                                
96 TAUEROVÁ KUTILOVÁ, Markéta. Velikáni na malém ostrově. Lidé a Země. Praha: Mladá fronta, 
2015, 64(1), 30-33. 
97 VYSEKALOVÁ, Jitka a MIKEŠ, Jiří. Reklama: jak dělat reklamu. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: 
Grada, 2010. Marketing (Grada). s. 39.	  	  
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jsou různí. V některých případech pochází fotoreportáž od šéfredaktorky Lenky 

Klicperové, jako na příklad fotoreportáž s titulkem Na rozpálených pláních Sindžáru98, 

která nabídla pohled do jezídské osady na hoře Sindžár v západním Iráku.  (Viz Příloha 

č. 9.) 

 

Dále je v současnosti v časopise věnován značný prostor reportážím. Reportáže různých 

autorů nabízejí detailně zpracované zahraniční cesty doplněné kvalitní fotografickou 

dokumentací. Reportáže jsou často ze zemí, které nejsou tolik turisticky lákavé. 

V květnovém vydání šedesátého čtvrtého ročníku to byla na příklad reportáž Jiřího 

Sladkého s názvem, Kámen, který zná budoucnost99, jež se zabývá magií uprostřed 

íránské pouště. Reportáže v závěru obsahují krátký medailonek Očima autora, který 

čtenářům nabízí detailní pohled na určitý aspekt dané destinace.  

 

Rubrika Planeta LaZ nabízí každý měsíc „téma měsíce“. Jedná se o soubor několika 

článků zastřešených společným tématem. Např. páté vydání roku 2015 přineslo téma 

měsíce Džungle zvaná město. Toto téma spojovalo tři články různých autorů, dvou 

cestovatelů Jakuba Freiwalda a Bronislava Jaroše a jednoho novináře Tomáše Nídra, 

Šanghaj mnoha tváří100, Zákon a pořádek townshipu Langa101 a Londýn k nepoznání102. 

Téma měsíce nabízí pohled na jednu konkrétní problematiku v různých koutech světa. 

 

Novinkou, která v předchozích zkoumaných ročnících nebyla zaznamenána, je 

rozhovor. Rozhovor se v roce 2015 objevuje v každém vydání. Rozhovory jsou vedeny 

s cestovateli, novináři či filmaři, kteří se pohybují v zahraničí a mohou tudíž 

cestopisnému magazínu nabídnout zajímavá témata. V prvním vydání to byl například 

rozhovor s Dinou Štěrbovou, která se v sedmdesátých letech účastnila expedic do 

Pamíru a Hindukúše. Rozhovor nesl název Dina Štěrbová a její nemocnice na kraji 

světa.103 

                                                
98 KLICPEROVÁ, Lenka. Na rozpálených pláních Sindžáru. Lidé a Země. Praha: Mladá fronta, 2015, 
64(9), 52-59. 
99	  SLADKÝ, Jiří. Kámen, který zná budoucnost. Lidé a Země. Praha: Mladá fronta, 2015, 64(5), 58-65.	  
100	  FREIWALD, Jakub. Šanghaj mnoha tváří. Lidé a Země. Praha: Mladá fronta, 2015, 64(5), 22-29.	  
101	  JAROŠ, Bronislav. Zákon a pořádek townshipu Langa. Lidé a Země. Praha: Mladá fronta, 2015, 64(5), 
30-37.	  
102	  NÍDR, Tomáš. Londýn k nepoznání. Lidé a Země. Praha: Mladá fronta, 2015, 64(5), 38-45.	  
103	  FRAJTOVÁ, Marie. Dina Štěrbová a její nemocnice na kraji světa. Lidé a Země. Praha: Mladá fronta, 
2015, 64(5), 42-45.	  
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3.3.3. Internet, digitalizace a konvergence 

5.3.3.1. Internetové stránky 
 

„...síť se stala zcela normálním komunikačním prostředkem, který je dostupný a je 

chápán jako naprosto standardní součást našich životů. Tradiční média musela na tuto 

skutečnost reagovat. Některá reagovala popřením internetu a lpěním na klasických 

komunikačních kanálech. Další spatřovala v internetu svou budoucnost natolik, že 

opustila tradiční nosiče (to se týkalo třeba celé řady časopisů) a soustředila se jen na 

produkci online. Většina seriózních širokospektrálních médií ale reagovala jedním 

z následujících svou způsobů:  

 

1. vytvořením specifické webové verze s vlastní redakcí, 

2. přijetím webu jako druhého média při zapojení stávající redakce.“104 

Časopis Lidé a Země nástup internetu na mediální pole ustál a udržel si až do 

současnosti svou klasickou tištěnou verzi. Na nové trendy však musel zareagovat stejně 

tak jako všechna ostatní média. Proto má časopis svoje webové stránky 

www.lideazeme.cz. Na svých webových stránkách magazín publikuje články, reportáže, 

fotoreportáže či rozhovory. Část obsahu je překlápěna z tištěného vydání. Na webu ale 

najdeme i zprávy, se kterými se v tištěném vydání nesetkáme. Zde je však nutno 

podotknout, že webový obsah je oproti tradičnímu tištěnému vydání značně chudší a 

kvantitativně nenabízí tolik informací jako klasický měsíčník. Webový obsah je tvořen 

stejnou redakcí jako obsah tištěný. Magazín se tedy nevydal cestou vytvoření zcela nové 

redakce, která by se věnovala pouze publikování na internetu. Svou hlavní činnost 

magazín stále upírá na tištěný měsíčník, nikoli na online komunikaci. 

3.3.3.2. Sociální sítě 
 
K novým médií neodmyslitelně patří sociální sítě, na nichž by média měla být aktivní, 

aby udržela kontakt se svými diváky, čtenáři, posluchači či fanoušky. Mezi 

nejpopulárnější sociální sítě v České republice paří Facebook a Instagram. Časopis Lidé 

a Země je aktivní na obou těchto platformách. Na Facebooku má magazín 22 157 

fanoušků (údaj k 12. 12. 2016), což je v porovnání s konkurenčním časopisem 100+1 

zhruba o 67 000 fanoušků méně (100+1 má k 12. 12. 2016 89 760 fanoušků). S dalším 

                                                
104 BEDNÁŘ, Vojtěch. Internetová publicistika. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. s. 47.	  	  
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konkurenčním časopisem National Geographic Česko (k 12. 12. 2016 22 779 fanoušků) 

má Lidé a Země srovnatelnou fanouškovskou základnu. 

 

Na své facebookové stránce magazín uveřejňuje především fotografie, a to i takové, 

které v tištěném vydání čtenáři nenajdou. (Viz Příloha č. 8.) Dále slouží Facebook k 

propagaci aktuálního tištěného vydání, na které často odkazuje. V neposlední řadě je na 

facebookové stránce aktivní šéfredaktorka měsíčníku Lenka Klicperová, které pomocí 

sociálních sítí informuje veřejnost o svých aktuálních cestách (často do válečných 

oblastí). Profil magazínu Lidé a Země nalezneme rovněž na Instagramu, kde plní 

prakticky stejnou funkci jako výše zmíněná facebooková stránka.  

 

Stejně jako tomu je u webových stránek i u sociálních sítí si časopis uvědomuje jejich 

důležitost v dnešní době a využívá jich ke komunikaci se svými fanoušky a to jak k 

rozšíření obsahu, který nenalezneme v tištěném vydání (aktuální informace, více 

fotografií), tak i k propagaci tištěného obsahu.  
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6. Komparativní analýza vydání časopisu Lidé a Země 
z let 1970, 1990 a 2015 
Obsah časopisu se napříč zkoumanými ročníky výrazně měnil. V roce 1970 tvořily 

převážnou většinu obsahu články vědeckého charakteru, neboť jejich autory byli 

nejčastěji geografové, často akademici z geografických fakult. Články měly informační 

charakter a často byly psány formou výkladu. Součástí magazínu byly v této době také 

reportáže, zejména ty z dobývání světových velehor. S takovým zájmem o horolezectví, 

jaký je zaznamenán v ročníku 1970, se v dalších zkoumaných ročnících již 

nesetkáváme. V roce 1990 přestává být magazín publikační platformou pro vědce 

z oboru geografie, ale postupně se stává magazínem pro širokou veřejnost a 

přizpůsobuje tomu tak i svůj styl, který se z vědeckého mění na čistě publicistický. Čím 

dál tím více jsou do měsíčníku zařazovány reportáže. Tento trend je v roce 2015 již 

zcela patrný. Redakce časopisu Lidé a Země je v současnosti tvořena novináři a 

cestovateli, nikoli vědci. Na stránkách časopisu jsou hojně zastoupeny reportáže, 

fotoreportáže i rozhovory. Články jsou v ročníku 2015, oproti ostatním dvěma 

zkoumaným ročníkům, řazeny do přehledných tematických rubrik Start, Planeta LaZ, 

Lidé v pohybu a Vaše cesty. 

 

Co se témat jednotlivých článků týká, je v ročníku 1970 výrazně zastoupeno 

Československo. Témata věnující se Československu se objevují i v dalších dvou 

ročnících, ale už s výrazně nižší četností. V roce 1970 tvořily články o ČSSR téměř     

40 % z celkového obsahu.  

 

Analýza obsahu se nejvíce zabývala zastoupením východních a západních států 

v magazínu v letech 1970 a 1990. Počet otištěných článků o východních státech je 

v obou zkoumaných ročnících téměř totožný, liší se jen o jedno procento. Avšak značný 

rozdíl vidíme v zastoupení západních států, které vzrostlo o 35 % (z 28 % roku 1970 na 

63 % roku 1990). Zde je tedy zřejmý vliv otevřených hranic a možnosti svobodného 

reportování ze západních zemí, čímž byl cestopisný magazín po roce 1989 značně 

ovlivněn. Po roce 1989 se jednoznačně změnil i styl, kterým se o zahraničních státech 

psalo. Zatímco v roce 1970 byly státy řadící se k Východu velebeny, o státech 

západních se psalo neutrálním jazykem. Tento jev se však v ročníku 1990 vytrácí a 
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západním státům se dostává pozitivního hodnocení, zatímco o státech východních se 

píše neutrálním stylem.    

 

V roce 2015 již četnost zastoupení východních a západních států nezkoumáme, jelikož 

je to v této době již bezpředmětné. Časopis se v současnosti snaží poskytovat vyvážený 

a objektivní pohled na všechny části světa a nemůžeme říct, že by některým stranil.  

 

Dalším zkoumaným aspektem ve všech třech ročnících byla inzerce. Vzhledem k vývoji 

politického a s ním i ekonomického systému v Československu je zřejmé, že na tomto 

poli zaznamenáváme značné rozdíly. V roce 1970 se v časopise neobjevovala žádná 

reklamní sdělení. Časopis byl v té době financován z rozpočtu vydavatelství. Stejná 

situace panovala i v roce 1990, kdy byla jediným inzerentem na stránkách Lidé a Země 

cestovní kancelář Čedok. V roce 2015 je však již patrný značný rozdíl. Časopis už není 

financován z rozpočtu vydavatelství, nýbrž musí náklady na svou produkci pokrýt sám. 

Inzerentů v časopise se tedy objevuje celá řada. V průměru připadá na jedno číslo 13 

inzertních sdělení. Inzerenty jsou převážně cestovní kanceláře či obchody se sportovním 

a outdoorovým vybavením, což odpovídá cílové skupině čtenářů měsíčníku. 

 

Díky technologickému vývoji je ročník 2015 na rozdíl od ročníků 1970 a 1990 bohatší 

na fotografie. Fotografie se v současnosti staly nosným pilířem časopisu a doplňují 

každý článek či reportáž, což v ostatních dvou zkoumaných ročnících nebylo obvyklé. 

Většina fotografií byla černobílých a ne každý článek jimi byl doprovázen. 

V současnosti se v jednom čísle objevuje zhruba 100 fotografií, což je o 50 % více, než 

tomu bylo v roce 1990. Fotografie tvoří polovinu obsahu jednoho čísla. 

 

Významnou novinkou je v roce 2015 zastoupení časopisu v nových médiích. 

S nástupem digitalizace a konvergence na počátku 21. století se musel časopis 

přizpůsobit trendům, které byly pro ročníky 1970 a 1990 nemyslitelné. V současnosti 

tak mohou čtenáři magazín Lidé a Země odebírat nejen v jeho tištěné podobě, nýbrž ho i 

sledovat na internetu a sociálních sítích Facebook a Instagram, na kterých doplňuje svůj 

obsah zejména o další fotografie.  
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Závěr 
Předmětem obsahové analýzy vydání časopisu Lidé a Země z let 1970, 1990 a 2015 

bylo zaznamenat proměny témat a jejich zpracování v tomto cestopisném magazínu na 

pozadí tří historicky důležitých období Československa, resp. České republiky. Časopis 

Lidé a Země vychází na českém trhu nepřetržitě od roku 1952 až do současnosti, a tudíž 

se musel potýkat s politickými událostmi, společenskými změnami a technologickým 

vývojem, ke kterým docházelo po dobu jeho, prozatím šedesáti čtyřleté, existence. Na 

pozadí historických mezníků – let 1970, 1990 a 2015 – byla zkoumána vždy tři náhodně 

vybraná vydání. Tyto ročníky byly zvoleny záměrně, aby reflektovaly významné 

události českých dějin. Ročník 1970 představuje období normalizace, ročník 1990 

reflektuje přelom 20. a 21. století a ročník 2015 odráží současné mediální trendy. 

  

Výzkum se zabýval otázkou: Jaký vliv má historické a politické pozadí na výběr a 

zpracování témat v cestopisném měsíčníku Lidé a Země? Z výsledků dílčích 

obsahových analýz (kvantitativní, kvalitativní a komparativní) byly vyvozeny závěry 

uvedené níže. 

 

Ovlivnění obsahu politickým prostředím v zemi bylo zkoumáno na ročnících 1970 a 

1990, a zároveň bylo provedeno srovnání obsahu časopisu z doby normalizace a z doby 

těsně po listopadové revoluci roku 1989, kdy došlo k uvolnění politických a 

společenských poměrů. Předpoklad, že má politická situace vliv na obsah cestopisného 

magazínu se na základě kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy potvrdil. 

Redaktoři měsíčníku Lidé a Země byli v roce 1970 pod politickým tlakem, což se 

projevilo na obsahu tohoto periodika. A to zejména v počtu článků věnujících se 

západním státům ve srovnání s rokem 1990, kdy zmínky o Západu narostly o téměř 40 

%. Naopak kvantita článků věnující se státům východním byla v obou zkoumaných 

letech téměř totožná. Vliv politického prostředí však pozorujeme v obsahu těchto 

článků, kdy je zejména o Sovětském svazu psáno vždy výrazně pozitivně. Jako příklad 

byl uveden článek s názvem Brána Arktidy105 opěvující ruské město Murmansk a 

srdečnost jeho obyvatel. Na ročníku 1970 je tedy zcela patrná určitá podbízivost autorů 

politickému režimu, jež byla ve své době klíčová pro samotnou existenci časopisu. 

                                                
105	  VÍZDAL, Miroslav. Brána Arktidy. Lidé a Země. Praha: Academia, nakladatelství ČSAV, 1970, 19(5).	  
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Po revoluci v listopadu 1989 se situace v redakci mění. Časopis se odklání od svého 

původně vědeckého zaměření. Autoři článků mohou volně cestovat a přinášet autentické 

zahraniční reportáže. Mění se rovněž způsob financování měsíčníku, přestává být 

financován z rozpočtu nakladatelství a na své stránky začíná vpouštět inzerenty. Změny 

nejsou patrné okamžitě, protože ještě únorové číslo ročníku 1990 bylo v tiskárně před 

17. listopadem 1989. V květnovém čísle roku 1990 byl již patrný pozitivní ohlas 

redakce na listopadové události a odsouzení čtyřicetileté vlády komunistické strany, jež 

bránila svobodnému pohybu občanů Československa do zahraničních států. Redakce se 

rovněž vymezila vůči zkresleným informacím o západních státech a projevila vůli tuto 

situaci změnit a napravit. S významným obratem se čtenáři mohli sekat v zářijovém 

čísle, kdy byl otištěn rozsáhlý článek o hlavním městě Spojených států amerických 

Washingtonu D. C.106 Když bylo v sedmdesátých letech běžné referovat o 

socialistických státech v superlativech, ročník 1990 je důkazem stejného fenoménu 

s tím rozdílem, že už se nejedná o státy východní nýbrž o státy západní. Ve výše 

zmíněném článku o hlavním městě USA jsou použity fráze líčící Američany jako 

tvořivé, schopné lidi s elánem, kteří mají vždy úsměv na rtech. V porevolučním ročníku 

se na západní státy hledělo s obdivem a tento trend se projevil i na stránkách magazínu.  

 

Z výše uvedeného srovnání tedy vyplývá, že politické prostředí ovlivňovalo obsah 

cestopisného měsíčníku Lidé a Země. V období normalizace redaktoři museli referovat 

o východních státech jako o prosperujících zemích, zatímco o státech západních buď 

psali zcela neutrálně, či vůbec. Na druhou stranu je vliv politického a společenského 

prostředí na obsah magazínu patrný i v roce 1990, kdy se mnohonásobně navýšil počet 

zmínek o státech Západu. Na samotném počátku devadesátých let byly naopak tyto 

země zobrazovány jako prosperující státy, které jsou oproti zaostalému Československu 

výrazně napřed. 

 

Ročník 2015 byl pro analýzu zvolen z důvodu komparace obsahu a formy historických 

vydání s aktuální podobou časopisu. Na příkladu loňského ročníku byly rovněž popsány 

současné mediální trendy. Z provedené analýzy vyplynulo, že měsíčník Lidé a Země 

věnuje v současné době více prostoru reportážím a fotoreportážím. Na stránkách 

časopisu se setkáváme s velkým množstvím fotografií (zhruba 50 % z celkového 

                                                
106	  GABRIEL, Miroslav. Washington D. C. Lidé a Země. Praha: Academia, nakladatelství ČSAV, 1990, 
39(9).	  
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obsahu). Po změně politického i tržního systému na začátku 90. let začal časopis čerpat 

finanční prostředky i prostřednictvím inzerce, která je nyní nedílnou součástí magazínu. 

Analýza nemohla pominout současné trendy v žurnalistice a vlivy nových médií, na 

které musel měsíčník Lidé a Země reagovat. Časopis má své internetové stránky a je 

aktivní na sociálních sítích Facebook a Instagram. Tyto platformy však slouží jen jako 

doplněk tištěnému vydání, které je vždy nositelem stěžejního obsahu, a to zejména 

v publikaci fotografií, jež nejsou otištěny v klasickém vydání. 

 

Přes veškerá úskalí, se kterými se musel měsíčník Lidé a Země vypořádat, ať už 

hovoříme o vzniku v padesátých letech, omezování svobody slova a cenzuře v době 

normalizace, přechodu na tržní ekonomiku včetně změny financování v devadesátých 

letech či vývoji nových technologií a nástupu nových médií na počátku 21. století, si až 

do dnešní doby stále drží svou pozici na českém mediálním trhu. Z měsíčníku 

zaměřeného spíše na vědecká geografická témata se stal měsíčník čistě publicistický, 

který svým čtenářům nabízí pohled do všech částí světa doplněný o kvalitní 

fotografický materiál. A ačkoli jeho čtenost v posledních letech klesá, může svým 

čtenářům stále nabídnout autentický, kvalitně zpracovaný pohled na zahraniční státy. 
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Summary 
The research dealt with the question: What effect has the historical and political 

background to the choice and adaptation of subjects in the travel magazine Lidé a 

Země? The results of the sub-content analysis (quantitative, qualitative and 

comparative) show that the political environment influenced the content of the 

magazine. During normalization editors had to report about the eastern states as about 

prosperous countries, while about the western states was written neutrally, or not at all. 

On the other hand, the influence of political and social environment on the content of 

the magazine was also evident in 1990, when the number of mentions of countries of the 

West greatly increased. At the very beginning of the nineties, by contrast, these 

countries were viewed as prosperous states that are, compared to backward 

Czechoslovakia, significantly ahead. 

 
The year 2015 was chosen for analysis because of the comparison of historical editions 

of the journal and the current form. Current media trends were also described on the 

example of last year. The analysis showed that the magazine Lidé a Země devotes more 

space to reportages and photoreportages. Approximately 50 % from the content of the 

magazine are made of photos. 

 

From the seventies to the present, the monthly magazine focusing more on scientific 

geographic topics became purely journalistic magazine that offers insight into all parts 

of the world accompanied with high-quality photographic material. And although its 

readership declined in recent years, it can still offer a genuine, well-prepared look to 

foreign countries. 
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