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1. ÚVOD 

 

Téma diplomové práce Rozbor mediálního trhu v České republice v roce 2009 

z hlediska konstrukce publika za účelem prodeje si autorka vybrala na základě 

praktických zkušeností ze svého zaměstnání. Měla možnost během studia několik let 

pracovat v komunikačních agenturách, které se sice nákupem médií, tedy reklamního 

prostoru v médiích, přímo nezabývaly, nicméně měly k těmto procesům přímý přístup. 

Často byla překvapená, na základě jak nekvalitních informací se zadavatelé reklamy 

rozhodovali, do kterých médií reklamní rozpočty investují, potažmo tím, jak nekvalitní, 

neúplné, zkreslené nebo irelevantní informace média o svém publiku poskytovala. 

Autorku zajímalo, zda se jedná o jev typický pro prostředí, ve kterém se pohybovala, 

nebo o fenomén obecný.  

Výběr a zpracování tématu jsou motivovány a ovlivněny také autorčiným 

dřívějším studiem marketingové komunikace a public relations na bakalářské úrovni a 

současným studiem psychologie a sociologie. Při studiu marketingové komunikace  

měla možnost studovat publikum spíše jako cílovou skupinu, při studiu sociologie a 

psychologie se seznámila s metodologickými zásadami výzkumu obecně a s hlubším 

významem veličin, které do diskurzu výzkumu mediálního publika patří. 

V diplomové práci Rozbor mediálního trhu v České republice v roce 2009 

z hlediska konstrukce publika za účelem prodeje je uplatněn jak výchozí teoretický 

rámec mediálních studií, tak znalosti autorky z oborů psychologie, sociologie a 

marketingové komunikace.  
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1.1 Vymezení tématu 

 

 

V mediálních studiích i v dalších oblastech často slýcháme, že klíčem k efektivní 

komunikaci je znalost koncového příjemce sdělení, publika, které oslovujeme. Když 

píšeme článek, vytváříme reklamu nebo připravujeme rozhlasový pořad, měli bychom 

mít na paměti, pro koho je sdělení určeno, měli bychom zohlednit zájmy, potřeby a další 

relevantní atributy příjemce, tedy publika.1 V tomto kontextu se jen výjimečně 

poukazuje na skutečnost, že koncový příjemce, publikum, které se snažíme zaujmout 

článkem, oslovit reklamou a pobavit pořadem, publikum, na které cílíme, které se 

snažíme ovlivnit, kterému se snažíme zalíbit, které analyzujeme a s nímž můžeme 

obchodovat, není nic jiného než konstrukt, který sami vytváříme právě tím,  když z něj 

činíme objekt studia, vlivu nebo předmět prodeje. Jen výjimečně se poukazuje na 

skutečnost, že abychom mohli publikum studovat, ovlivňovat nebo prodávat, musíme 

publikum nejprve vykonstruovat. Mediální publikum totiž neexistuje v žádné smysly 

poznatelné, materiální formě – nemá podobu smysly poznatelného a popsatelného 

hmotného subjektu, jedná se o sociální konstrukt.  

Z pohledu mediální organizace, která je závislá na příjmech z reklamy, tedy z 

prodeje publika zadavatelům reklamy, můžeme na publikum nahlížet jako na produkt. 

Aby se stalo prodejným, obchodovatelným, musí být publikum jako produkt nejprve 

popsáno, definováno, objektivizováno. Aby bylo publikum obchodovatelným, je 

nezbytné publikum nejprve vykonstruovat. Tato konstrukce publika může být silně 

ovlivněna, pokud ne přímo determinována, představou o předpokládaných preferencích 

zadavatelů reklamy.  

V rámci mediálního diskurzu se běžně diskutuje problematika mediálních rutin v 

oblasti tvorby obsahů, nejčastěji obsahů zpravodajských. Potenciální rutiny týkající se 

konstrukce publika za účelem prodeje jsou předmětem studia spíše okrajově. Tendence 

médií reprezentovat mimo-mediální realitu stereotypickým, nebo typickým způsobem, 

je také poměrně častým námětem mediálních studií. Stejně jako přemýšlíme o 

stereotypech v souvislosti s obsahem mediální nabídky, můžeme se zamyslet nad 

možnými stereotypy v oblasti konstrukce mediálního publika. 

                                                
1 Tan 1981: 10 
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Stereotypizace se může týkat vlastností publika, které jsou měřeny a 

předkládány, ale také měřících technik, metod, jejichž prostřednictvím se tyto informace 

získávají. Je také běžné a časté sledovat, zkoumat, a interpretovat potenciální zkreslení 

informací, které média přinášejí v rámci svých obsahů, zejména v případě obsahů 

zpravodajských a publicistických. Nesrovnatelně menší pozornost je věnována tomu, 

zda a jak média zkreslují nebo dezinterpretují informace, které předkládají sama o sobě, 

o svém publiku. A právě na tyto dosud spíše okrajově studované oblasti se v této práci 

zaměříme.  

 

 

1.1.1 Cíle 

 

Cílem této práce je popsat, jakým způsobem konstruují média2 v České republice svá 

publika za účelem prodeje. Prostředkem bude obsahová analýza informací, které o 

svých publicích3 média působící na území České republiky v roce 2009 předkládají.  

Budeme zjišťovat, jaké informace média používají při konstrukci svých publik za 

účelem prodeje nejčastěji, jaké jsou zdroje těchto informací a metody jejich získávání, a 

do jaké míry lze tyto informace, potažmo tedy celé konstrukty publika, považovat za 

věrohodné, ověřitelné a relevantní.  

Informace, které média při konstrukci svých publik uplatňují, se mohou týkat 

genderu, věku, příjmu, ale také celkové velikosti publika, jeho vztahu k médiu nebo 

času, který s médiem tráví. Zjištění, které informace jsou při konstrukci mediálních 

publik za účelem prodeje použity nejčastěji, pomůže odpovědět na otázku, do jaké míry 

jsou tyto konstrukty relevantní z hlediska těch, pro které jsou konstruovány, tedy 

z hlediska zadavatelů reklamy. Pokud např. zjistíme, že nejčastějšími elementy 

konstrukce mediálního publika za účelem prodeje jsou věk a gender, tedy základní 

demografické charakteristiky, prověříme relevanci těchto charakteristik z hlediska 

soudobých marketingových trendů. 

Do jaké míry lze informace, které média o svých publicích předkládají, potažmo 

tedy celé konstrukty publika, považovat za věrohodné, ověřitelné a relevantní, odvisí od 

                                                
2 Zajímají nás pouze média bez odborného zaměření, odborným médiím se věnovat nebudeme.  
3 Pokud budeme v práci používat termín publikum v množném čísle, budeme jej skloňovat po vzoru 
auditoriálních studií, v šestém pádě tedy budeme pracovat s tvarem „o publicích“. Viz 
http://fss.muni.cz/rpm/Revue/Heslar/rozptylenepublikum.htm [přístup 2010-01-01] 
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zdrojů těchto informací a metod jejích získávání. Bude nás tedy také zajímat, zda jsou 

informace, které média o svých publicích předkládají, z důvěryhodných zdrojů, zda byly 

získány adekvátními metodami, a budeme si všímat také potenciálního zkreslení a 

dezinterpretace těchto informací ve prospěch daného média. Prodej publika je pro média 

otázkou přežití, a tak mohou při jeho prezentaci tendovat k přehánění, k uvádění 

zavádějících či irelevantních informací a podobně.  

 

Budeme se tedy soustředit na následující okruhy:  

 

1. Jaké informace média o svých publicích předkládají; 

2. jaké jsou zdroje těchto informací a metody jejich získávání; 

3. zda jsou tyto informace relevantní z hlediska těch, pro které jsou určeny, tedy 

zadavatelů reklamy;  

4. zda média dezinterpretují nebo zkreslují informace o svých publicích 

z důvěryhodných zdrojů ve svůj prospěch. 

 

 

1.1.2  Hypotézy 

 

V souladu s vymezením tématu práce jsme formulovali následující hypotézy:  

 

 Média budou ve svých oficiálních, veřejně dostupných prezentačních a 

informačních materiálech uvádět primárně informace o čtenářích, divácích, 

návštěvnících a posluchačích v produktivním věku žijících ve městech, se 

středoškolským až vysokoškolským vzděláním, s mírně nadprůměrnými příjmy, 

kteří z hlediska marketingu odpovídají charakteristikám profitabilního trhu.  

 

 Média, která nejsou zařazena do oficiálních výzkumů (Media projekt aj.), spíše 

nebudou schopna doložit zdroj informací poskytovaných o svém publiku, a 

pokud budou schopna zdroj doložit, pak informace budou získány spíše 

metodami, které neodpovídají parametrům exaktnosti.  
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 Média, která se účastní oficiálních výzkumů (Media projekt aj.), budou mít 

tendenci ve svých informačních a prezentačních materiálech informace z těchto 

výzkumů interpretovat až zkreslovat ve svůj prospěch.  

 

 Nejrelevantnější, nejdůvěryhodnější a nejprokazatelnější informace o 

charakteristikách publika budou uvádět a nejexaktnější metody k jejich 

získávání budou používat celoplošné televizní stanice a internetová média spíše 

než tištěná média. 

 

 V případě, že bude mít tištěné médium svou internetovou obdobu4, bude 

charakteristika publika internetové obdoby relevantnější, důvěryhodnější a 

prokazatelnější než charakteristika publika tištěného titulu. 

 

Testování těchto hypotéz a hledání odpovědí na výše zmíněné otázky nám pomůže 

identifikovat možné obecné vzorce, rutiny, stereotypy a praktiky aplikované při 

konstruování publika za účelem prodeje v České republice v roce 2009. Mimo jiné 

zjistíme, jaký typ publika média za účelem prodeje konstruují nejčastěji, o jakém typu 

publika tedy předpokládají, že je z hlediska zadavatelů reklamy nejatraktivnější.   

 

 

 

2. TEORETICKÝ RÁMEC A KLÍČOVÉ DEFINICE 

2.1. Mediální publikum z pohledu mediálních studií 

 

V rámci mediálních studií je mediální publikum jedním z nejčastěji studovaných 

konceptů a může být nahlíženo, definováno, popisováno a studováno z mnoha úhlů 

pohledu. Výstižnou bazální definici mediálního publika nabízí McQuail, podle kterého 

termín publikum „označuje čtenáře, diváky, posluchače (dnes můžeme dodat také 

                                                
4 Internetová média chápeme stejně jako Dominick. Podle něj Internet přinesl „jen“ nový kanál pro šíření 
mediálních obsahů, jde jen o nový kanál pro „machine assisted“ masovou komunikaci („new channel for 
machine assisted mass communication“). Pro tento způsob šíření mediálních obsahů je typické, že 
masové šíření negarantují, ale poskytují k němu potenciál. Pokud tedy hovoříme o internetových 
obdobách terciálních médií, máme na mysli taková internetová média, která přinášejí obdobné obsahy, 
jako média terciální, ale jiným kanálem. Dominick 2005: 19 
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návštěvníky) konkrétního média, typu obsahu nebo představení.“5 Mediální publikum 

podle něj můžeme definovat podle místa, ke kterému se vztahuje (např. v případě 

regionálních médií), podle jedinců, kteří publikum tvoří (referujeme o věku, příjmu, 

genderu apod.), podle typu média (publikum televizní, publikum rozhlasové), typu 

obsahu (publikum určitého žánru) a podle časového zakotvení (publikum hlavního 

vysílacího času, ale také publikum stálé a nestálé).6 Tato rozšířená definice, respektive 

základní dimenze, ve kterých lze publikum podle McQuaila definovat, je pro nás zvláště 

důležitá, protože zmíněné kategorie nám mohou posloužit jako analytický rámec při 

zkoumání konkrétních konstruktů publika za účelem prodeje. 

Z hlediska historického vývoje popisuje mediální publikum Dominick, který 

uvádí čtyři základní vývojová stádia mediálního publika, a sice stádium publika 

elitního, stádium publika masového,7 stádium publika specializovaného a stádium 

publika interaktivního,8 které Mark Poster9 označuje za éru prozumentů.10 

Postmoderní publikum je také označováno za takzvaně difúzní. Tento termín 

označuje situaci, kdy není snadné členem nějakého publika nebýt, kdy je účast na 

publiku každodenní, nijak výjimečnou, nijak sakrální záležitostí, a kdy je vzdálenost 

mezi producenty a konzumenty mediálních obsahů malá. Na mediální publikum lze dále 

podle McQuaila nahlížet jako na publikum iniciované samotnými médii, anebo 

sociálními aktéry. V případě publik iniciovaných společností a sociálními aktéry se 

jedná o sociální skupiny, které existovaly již „před médiem“, a o soubory založené na 

uspokojení individuálních potřeb. V případě mediálních publik s původem v médiích se 

jedná o skupiny fanoušků určitého média, pořadu, žánru či aktéra.11   

Publikum je dále studováno z hlediska své aktivity12, z hlediska potřeb, které 

prostřednictvím médií uspokojuje,13 pozornost je věnována také roli médií při 

socializaci členů publika,14 studiu publika jakožto veřejné sféry15 a účinkům médií na 

publikum. Velkou pozornost publiku věnují také kulturální studia. 16  

                                                
5 McQuail, 1997: 1 
6 McQuail 1997: 2 
7 Pro studium definice, historie a hodnocení tzv. publika masového viz např. Neuman 1991; nebo 
Thompson 1995: 24-31 
8 Dominick 2005: 346 
9 Poster 1995 in Durham & Kellner 2006: 539-543 
10 Pro další studium historie a forem publika viz např.  Ross & Nightingale 2003: 12 – 41 
11 McQuail 1999: 320-322 
12 Pro studium publika z hlediska jeho aktivity viz např. McQuail & Gurevitch in Blumler & Katz 1997: 
295 
13 Pro studium teorie užití a uspokojení viz např. Blumler & Katz 1974 
14 Pro studium médií z hlediska socializace jedince viz např. Tan 1981: 203-211 
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2.1.1 Mediální publikum jako předmět nabídky a poptávky  

 

Studium mediální komunikace se tradičně věnuje ekonomické stránce fungování médií 

spíše doplňkově. Ekonomická, finanční stránka fungování médií přitom ovlivňuje de 

facto veškerá rozhodnutí mediálních organizací. Pokud chceme porozumět komplexu 

mediální komunikace, musíme pochopit i logiku fungování mediálních organizací z 

ekonomického, finančního hlediska.17  

Média jsou, stejně jako jakákoli jiná firma, motivována generováním zisku.18 Za 

každým soukromým médiem je subjekt, právnická nebo fyzická osoba, která od média 

zisk očekává a vyžaduje. Jako jakákoli jiná organizace zaměřená na generování zisku 

v prostředí svobodného trhu musí média řešit tři základní ekonomické problémy: 1. Co 

se bude vyrábět, produkovat; 2. jak, z čeho se to bude vyrábět; 3. a pro koho.19  

V našem případě můžeme formu základních ekonomických problémů obsadit 

následujícím obsahem: 1. jaké publikum se bude konstruovat; 2.  jakým způsobem, za 

použití jakých zdrojů se bude publikum konstruovat; 3. potřeby a přání na straně 

potenciální poptávky, tedy zadavatelů reklamy. Největší pozornost věnujeme problému 

druhému, tedy procesu konstrukce publika za účelem prodeje, a problému prvnímu, tedy 

jak výsledný konstrukt vypadá. Třetí problém s těmito dvěma pochopitelně úzce 

souvisí, neboť proces i výsledek se podřizují poptávce, tedy domnělým potřebám a 

přáním zadavatelů reklamy. 

Zisky mohou média generovat dvěma základními způsoby: jednak prodávají své 

obsahy příjemcům, konzumentům médií, tedy divákům, posluchačům, čtenářům, 

návštěvníkům, jednak pak tyto příjemce prodávají zadavatelům reklamy. Média se tedy 

pohybují na dvou trzích:20 na trhu mediálních obsahů platí příjemci, a to přinejmenším 

časem, často i  penězi, a to za nákup média, přijímače, nebo přenosu sdělení. Na trhu 

reklamním jsou tito příjemci prodáváni zadavatelům reklamy. Nabízí se upřesnění, že to 

nejsou příjemci jako takoví, s čím se na reklamním trhu obchoduje, ale pozornost, 

                                                                                                                                          
15 Eley in Calhoun 1989: 297 
16 Pro studium publika z perspektivy kulturálních studií viz např. Ruddock 2007; Ruddock 2001; Morley 
1986; Ang 1991, Moores: 1993  
17 Doyle 2002: 1 
18 Z této definice je nezbytné vyřadit média veřejné služby, jejichž specifickým postavením se v této práci 
nebudeme zabývat. V roce 2009 v České republice i média veřejné služby, Česká televize a Český 
rozhlas, prodávala reklamní prostor, tedy konstruovala svá publika za účelem prodeje, a je proto 
relevantní je do analýzy konstrukce publika za účelem prodeje zahrnout.  
19 Hoskins, McFadyen & Finn 2004: 4 
20 Doyle 2002: 14 
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kterou médiu, potažmo reklamnímu sdělení zadavatele tito příjemci věnují, což však 

nemusí být nezbytně pravda, jak si ukážeme dále. Pokud budeme v textu dále odkazovat 

k trhu, máme na mysli trh reklamní. V rámci reklamního trhu na publikum nahlížíme 

jako na produkt, respektive komoditu.21 Při vzniku nového média není klíčová otázka, 

zda se najde publikum, které bude dané médium přitahovat, ale otázka, zda se najde 

dostatek zadavatelů reklamy, kteří budou chtít platit za publikum, které by médium 

mohlo přitáhnout.22  

Přestože metafora dvou trhů sugeruje představu rovnocennosti, jsou zisky 

z reklamního trhu pro média významnější než zisky z prodeje obsahů. Média vydělávají 

peníze zejména prodejem publika zadavatelům reklamy.23 Inzerce pokrývá zhruba 

třetinu nákladů na produkci tištěných médií a u médií s vysílaným signálem, s výjimkou 

médií veřejnoprávních,  je reklama de facto jediným zdrojem příjmů. Prodej reklamy je 

hlavním zdrojem příjmů a zisků také v případě nabízení mediálních obsahů na internetu, 

ať už se jedná o internetové obdoby tradičních médií (např. iDnes.cz), nebo o média 

existující pouze v internetovém prostředí (např. Aktuálně.cz). Přestože jsou některé 

mediální obsahy na internetu zpoplatňovány, velká část je publiku, svým návštěvníkům, 

přístupná zdarma.24  

Můžeme říci, že zatímco média dvakrát prodávají (1. obsahy publiku; 2. 

publikum zadavatelům reklamy), členové publika dvakrát investují (1. peníze na nákup 

tištěných médií, přijímačů médií s vysílaným signálem nebo připojení k internetu; 2. čas 

na příjem a zpracování mediálních obsahů). Podobně uvažoval Picard, když publikum 

definoval jednoduše jako „skupinu uživatelů médií, kteří médiu obětují peníze a čas,“25 a 

Smythe, podle nějž termín mediální publikum označuje jedince, kteří obětují svůj volný 

čas, který média „zabalí“ a nabízí inzerentům jako komoditu.26 A právě jako na 

komoditu, na produkt primárně určený k prodeji zadavatelům reklamy, budeme na 

publikum v této práci nahlížet.27 Média svá publika komodifikují, aby je mohla prodat 

inzerentům.28 Procesu komodifikace publika se mezi jinými věnovali Grossberg, 

Wartella a Whitney, podle kterých „Zadavatelé reklamy usilují o transformaci publika 

určitého pořadu na spotřebitele svého produktu nebo služby. Této transformace se snaží 

                                                
21  “Komodita je produkt vytvořený za účelem prodeje na trhu.” Gandy in Curran & Gurevitch 2000: 48 
22 Bagdikian 1997 : 230  
23  Croteau & Hoynes 2003: 64; Owen & Wildman 1992  in Curran & Gurevitch 2000: 48   
24 Croteau & Hoynes 2003: 64 
25  Picard 2002: 251 
26  Smythe 1977, cit. dle McQuail 1997: 14; Webster & Phalem (1994) in Curran & Gurevitch 2000: 45 
27 Pro další studium publika jako komodity viz Grossberg,Wartella &Whitney 1998: 215 
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dosáhnout zakoupením publika určitého pořadu, které je následně vystaveno jejich 

zprávě. Zadavatelé si vlastně kupují pozornost publika.“29 Nightingale považuje 

publikum dokonce za jediný plnohodnotný produkt médií. Rozumějme za jediný 

produkt, ze kterého plyne opravdu signifikantní zisk. Ostatní entity, obsahy, programy a 

služby s produkcí mediálních obsahů spojené považuje pouze za vedlejší produkty 

„výroby“ publika.30  

 

 

2.2. Mediální publikum z pohledu zadavatelů reklamy 

 

Konstrukt, který v mediálních studiích označujeme termínem „mediální publikum“, 

označujeme v marketingu termínem „cílová skupina“, případně „cílový trh“. Cílová 

skupina představuje skupinu potenciálních zákazníků, kteří mají obdobné nebo zcela 

totožné potřeby a vlastnosti; skupinu, na kterou se firma rozhodne zaměřit. Definování 

cílové skupiny předchází segmentace trhu. Segmentace trhu znamená rozčlenění 

populace do homogenních skupin, které se vzájemně liší svými potřebami, 

charakteristikami a nákupním chováním. Jako targeting označujeme proces 

vyhodnocování atraktivity jednotlivých segmentů a výběr jednoho či více cílových 

segmentů, cílových skupin, kterým pak odpovídají cílová mediální publika.  

Marketingoví profesionálové segmentují trhy na základě geografických, 

demografických, psychografických a behaviorálních charakteristik, podle nákupních 

příležitostí (kdy a proč, tj., při jaké příležitosti se spotřebitelé rozhodují pro nákup či 

spotřebu určitého produktu), a nebo podle očekávaného užitku z produktu či služby.31 

 Segmentace trhu má několik základních podob, které odpovídají jejímu 

historickému vývoji. Od nesegmentovaného, masového, nediferencovaného marketingu 

spěl vývoj přes marketing segmentovaný k mikromarketingu a niche marketingu. Firmy 

tedy postupně směřují od nesegmentovaného trhu k trhu pečlivě segmentovanému, od 

cílení na masu k cílení na precizně definované dílčí segmenty a jednotlivce.32 

                                                                                                                                          
28 Grossberg, Wartella &Whitney 1998: 98 
29 Grossberg, Wartella &Whitney 1998: 217 
30 Ross & Nightingale 2003: 46 
31 Kotler & Armstrong 2004:  836, 325-7; Evans, Jamal & Foxall 2006: 106 - 168 
32 Kotler & Armstrong 2004: 327 
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V éře masového, nediferencovaného marketingu firmy své výrobky masově 

vyráběly, distribuovaly a masově propagovaly. Jeden produkt, jeden hlavní distribuční 

kanál a jeden typ reklamního sdělení byl určen masám, tedy „všem“.  Vlivem sociálních 

a technologických změn se masový trh začal rozpadat na menší segmenty a nastala éra 

marketingu segmentovaného. Segmentovaný marketing si z populace vyčlení několik 

segmentů, několik cílových skupin, na které se zaměří, kterým připraví marketingový 

mix na míru, respektive upraví marketingový mix podle potřeb těchto vybraných 

segmentů.  

Marketing zaměřený na mikrosegmenty se soustředí na detailněji identifikované 

podskupiny segmentů,  na mikrosegmenty s výraznějšími rysy. Smyslem a hlavním 

cílem mikrosegmentace je co nejlépe poznat potřeby svých potenciálních zákazníků. 

Niche marketing, který se běžně používá v anglickém originále, ale může být překládán 

jako “marketing zaměřený na niky” nebo jednoduše “strategie niky”,  koncentruje 

veškeré marketingové aktivity na jeden nebo více menších, ale velmi precizně 

definovaných segmentů populace. Strategie niky odpovídá strategii velké štiky v malém 

rybníčku spíše než malé rybky v moři. Přičemž segment, na který se zaměřuje, 

„rybníček”, ve kterém se pohybuje, je velmi detailně specifikovaný, cílení je velmi 

jemné, a to zejména v oblasti potřeb, přání a nákupního a spotřebního chování.33 Na poli 

mediálním umožňuje rozvoj těchto přístupů digitalizace vysílání, která nabízí prostor 

pro více vysílatelů. 

Mikromarketing můžeme definovat jako proces vytváření výrobků a 

marketingových programů tak, aby vyhovovaly specifickým požadavkům jednotlivců. 

Mikromarketing je přímo zaměřený na jedince, na individuálního zákazníka, a můžeme 

jej označit také výstižnějším termínem marketing individualizovaný. Individualizovaný 

marketing přizpůsobuje produkty, služby a marketingové nástroje včetně reklamních 

sdělení potřebám  a preferencím jednotlivých zákazníků, hovoříme tak někdy také o 

totální segmentaci trhu.34 Individualizovaný marketing můžeme chápat jako návrat ke 

kořenům marketingu, jako návrat před éru masového marketingu, do doby, kdy se se 

zákazníky jednalo na individuální bázi. Návrat k zákaznickému marketingu, jak je 

individualizovaný marketing také někdy označován, společnostem umožňují zejména 

možnosti moderních komunikačních technologií. S jejich pomocí lze i k množství 

zákazníků, kteří množstvím odpovídají mase, přistupovat individuálně.  

                                                
33 Blackwell, D’Souza, Taghian, Miniard  & Engel 2007: 221 
34 Foret 2006: 143 
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 Spolu s vývojem od nesegmentovaného marketingu k marketingu zaměřenému 

na individuálního zákazníka a k niche marketingu se posunuje také význam 

segmentačních kritérií od geografických a demografických k psychografickým, 

behaviorálním a ke kritériím životního stylu.35 

 

 

2.3 Mediální publikum jako sociální konstrukt 

 

Publikum většiny médií není možné pozorovat, neexistuje v žádné smysly poznatelné 

podobě, nemá podobu fyzické materie, kterou bychom mohli popsat na základě 

smyslových vjemů. Mediální publikum jako takové neexistuje jinak než ve formě 

idealizace, je to abstraktní veličina, konstrukt, který je konstruován sociálními aktéry, 

kteří tento termín používají ke konkrétním účelům.36 Proces, kdy média předkládají svá 

publika potenciálním zadavatelům reklamy, je výborným příkladem  sociální konstrukce 

reality.  

Můžeme konstatovat, že publikum je sumou množství lidských bytostí, které se 

vyznačují nekonečným množstvím vlastností.37 Aby mohlo nabýt objektivní existence, 

muselo být publikum popsáno slovy. Jeho vlastnosti, respektive část z nekonečného 

množství jeho vlastností, se musela stát předmětem lidské zkušenosti, musela být 

poznána (experienced), vybrána, popsána. Z nekonečného množství vlastností, kterými 

se fenomén mediálního publika potenciálně vyznačuje, musely být některé vlastnosti 

vybrány, aby mediální publikum definovaly. Těmto vybraným vlastnostem můžeme 

říkat elementy konstrukce. Kdykoli sociální aktér nějaký jev uchopí tak, že jej 

pojmenuje, vybere a popíše jeho klíčové vlastnosti, de facto tento jev konstruuje, nebo 

přinejmenším k jeho konstrukci přispívá.38 Vlastnosti, elementy konstrukce každého 

sociálního konstruktu jsou pak závislé na účelu, kterému má tento konstrukt sloužit.39 Z 

perspektivy, kterou jsme zaujali v této práci, můžeme za hlavní účel konstrukce publika 

považovat jeho prodej zadavatelům reklamy.  

                                                
35 Kotler & Armstrong 2004: 836, 325-39 
36 Grossberg,Wartella & Whitney 1998: 208, McQuail 1997: 2 
37 Turow 1984: 75 
38 Berger & Luckmann:  1967 
39 Berger & Luckmann:  1967; Grossberg,  Wartella & Whitney 1998: 208 
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 Konstrukci publika za účelem prodeje můžeme rozebrat jako proces sociální 

konstrukce reality, který teoreticky popsali Berger a Luckmann. Každá lidská činnost 

podléhá habitualizaci. Habitualizace zužuje možnost volby, usměrňuje a třídí lidské 

činnosti. Díky habitualizaci se sociální aktéři nemusí neustále rozhodovat, jak co udělat, 

schéma je dané,  čímž roste prostor pro přemýšlení a zlepšování. Díky habitualizaci 

nemusí být každá situace znovu definována a činnost, která se má v určité situaci 

vykonat, může být předvídána.40 Každá činnost podněcuje člověka, který ji sleduje, 

k typizaci. Typizované habitualizace se pak stávají institucemi. 

Typizace habitualizovaných činností jsou vždy sdílené, dostupné všem členům 

dané společnosti. Proces institucionalizace se završuje předáváním (další generaci). Při 

předávání se instituce stanou objektivními, tzn. jsou vnímány jako zcela nezávislé na 

jedincích, kteří je v daném momentě zrovna ztělesňují, a vůči jedinci se jeví být vnější. 

Svět institucí je tedy prožíván jako objektivní realita. Aby se tak mohlo stát, musí být 

svět institucí nejprve legitimizován. Když se totiž instituce stanou objektivní realitou, 

ztrácí tím svůj původní význam v tom smyslu, že lidé si jej nepamatují - nebyli u toho, 

když se instituce ustavovaly. Význam institucí tedy musí být znovu vysvětlen a 

ospravedlněn.   

Aplikujme nyní teorii sociální konstrukce reality na konstrukci publika za 

účelem prodeje. Jako jakákoli jiná lidská činnost, i výběr atributů publika, které mají být 

relevantní pro jeho definování, a aplikace metod, kterými jsou tyto atributy 

identifikovány a měřeny, musí habitualizaci nutně také podléhat. Proces konstruování 

publika za účelem prodeje je tedy habitualizovaný, to znamená, že existují ověřené 

způsoby, jak publikum konstruovat. Jakmile je jednou habitualizovaná činnost 

typizovaná, stává se institucí. Jak si ukážeme v dalších kapitolách, existují jak 

institucionalizované metody měření vlastností publika (často závislé na typu média), tak 

konsenzus, jaké vlastnosti (elementy konstrukce) se vlastně poznávat a měřit mají. 

Sociální instituce jsou členy společnosti vnímány jako objektivní, subjektu nadřazená, 

samozřejmá  realita. Že jsou vnímány jako samozřejmé a subjektu nadřazené způsobuje, 

že je těžké je zpochybňovat. Jejich objektivita není oslabována ani v případech, kdy 

nerozumíme jejich smyslu a účelu. U publika pak můžeme sledovat na příklad věk, 

pohlaví, povolání a příjem ne proto, že je účelné a smysluplné sledovat a měřit právě 

tyto vlastnosti vedle dalších vlastností, kterými publikum potenciálně disponuje, ale 

                                                
40 Berger & Luckmann 1967 
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protože sledovat a měřit právě tyto vlastnosti se osvědčilo v minulosti. Protože právě 

tyto vlastnosti publika se “typicky”  sledují, měří a předkládají institucionalizovaným 

způsobem.41 

Každá instituce, každý sociální konstrukt může být zpochybněn, každý sociální 

konstrukt může být podroben zkoušce smysluplnosti a užitečnosti. Tato práce je 

pokusem  o revizi smysluplnosti a užitečnosti konstruktů mediálního publika určených 

k prodeji v České republice v roce 2009. Pokus o revizi smysluplnosti konstruktů 

mediálního publika legitimizuje právě skutečnost, se jedná o sociální konstrukty, tedy o 

dohodnutou, konstruovanou realitu.   

 

 

2.4 Elementy konstrukce mediálního publika 

 

Už víme, že aby mohlo médium své publikum prodat, musí je nejprve konstruovat. 

Musí se rozhodnout, které vlastnosti, charakteristiky publika budou z hlediska 

zadavatelů reklamy důležité a relevantní a tyto vlastnosti svého publika změřit, nebo 

nechat změřit. V této kapitole se zaměříme na to, které charakteristiky, které elementy 

konstrukce jsou podle médií pro konstrukci publika za účelem prodeje relevantní. 

Charakteristiky publika, elementy, kterými je konstruováno za účelem prodeje bez 

ohledu na typ média můžeme sumarizovat následujícím způsobem:42    

1. individuální charakteristiky, tedy charakteristiky vztažené k individuím, ze 

kterých se publikum skládá: 

a. demografické charakteristiky; 

b. psychografické charakteristiky; 

c. charakteristiky životního stylu; 

2. charakteristiky týkající se celkové velikosti publika; 

3. charakteristiky, které se týkají vztahu individuí, ze kterých je publikum složeno, 

k médiu. Tyto charakteristiky můžeme dále diferencovat na: 

a. emoční, hodnotící a vztahové charakteristiky; 

b. behaviorální a interakční; 

c. kontextuální a týkající se pozornosti. 

                                                
41 Na příklad „měření sledovanosti upevňuje potřebu zadavatelů sledovanost znát“. Ang, 1991 : 54, cit 
dle McQuail 1997: 14 
42 Picard 2002: 1071; Grossberg,  Wartella & Whitney 1998: 210;  Tan 1981: 10 
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2.4.1 Demografické charakteristiky 

 

Demografické údaje popisují publikum z hlediska věku, genderu, příjmu, úrovně 

vzdělání, pracovní pozice, místa bydliště, jazyka, rasy, klasifikace ABCDE43 a podobně. 

Spolu s charakteristikami velikosti publika patří demografické charakteristiky k těm 

nejčastěji měřeným a nejčastěji předkládaným. Jejich relevance koresponduje 

s kategoriemi, které zadavatelé reklamy používají pro základní demografickou 

segmentaci cílových trhů.44 Demografické charakteristiky publika jsou tedy z hlediska 

zadavatelů relevantní, pokud jsou jejich marketingové plány postavené na klasické 

sociodemgrafické segmentaci. Už v roce 1993 však Surmanek upozornil, že pouhé 

demografické údaje pro zadavatele na relevanci ztrácejí, mimo jiné protože nedokáží 

zachytit změny a trendy v chování spotřebitelů. Média jsou podle něj zadavateli stále 

častěji vybírána na základě kombinace demografických charakteristik a charakteristik 

životního stylu nebo vzorců spotřebního a nákupního chování publika.  

Můžeme tedy říci, že demografické údaje o publiku jsou pro zadavatele 

relevantní, pokud na nich staví svou segmentační strategii, a míra relevance roste, 

pokud jsou předkládány v kombinaci s dalšími charakteristikami, zejména v kombinaci 

s charakteristikami týkajícími se životního stylu a nákupního a spotřebního chování.  

  

 

 

2.4.2 Psychografické charakteristiky 

 

Psychografické charakteristiky popisují, jací členové publika jsou z hlediska názorů, 

postojů, hodnot, potřeb, osobnostních rysů a preferencí. Postoje můžeme 

charakterizovat jako „hodnotící reakce na objekty, osoby,“45 potažmo typy médií, 

konkrétní média nebo konkrétní mediální obsahy, jako komplexní evaluaci, která může 

nabývat pozitivních až negativních hodnot. Postoje nás zajímají, respektive zajímají 

zadavatele reklamy, marketingové pracovníky, zejména proto, že lze na jejich základě 

                                                
43 ABCDE klasifikace není na rozdíl od dalších zmíněných charakteristik vztažena k jednotlivci, ale 
k domácnosti. Všichni členové domácnosti patří do jedné kategorie v závislosti na sociálním postavení a 
ekonomické zdatnosti přednosty domácnosti. Do kategorie A patří domácnosti s nejvyššími příjmy a 
sociálním statusem, do kategorie E patří domácnosti s podprůměrným životním standardem. Tato 
klasifikace není univerzální, každá země používá vlastní specifický systém. Pro více informací viz např. 
http://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/a/1911.html 
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predikovat konzumní chování jedince. Oslovovat publikum, které má negativní postoj 

k rodině, mateřství a rodičovství sdělením apelujícím na rodinné a mateřské hodnoty 

s největší pravděpodobností nebude nejrozumnější investice.  

Postoje mají kořeny v individuálních hodnotách. Hodnoty můžeme definovat 

jako „neměnnou víru, že určitý způsob jednání je přijatelný a žádoucí.”46 Mezi hodnoty 

můžeme zařadit abstraktní sociální entity jako spravedlnost, ale také marketingem 

vyvolávané nebo zdůrazňované touhy po „jistotě svěžího dechu“ nebo „roli dobrého 

rodiče.“ Podobně jako postoje nás, respektive zadavatele reklamy, hodnoty zajímají 

zejména proto, že lze na jejich základě predikovat chování, včetně chování nákupního. 

Zřejmě nejznámější, nejrozsáhlejší a nejkomplexnější průzkum lidských hodnot provedl 

Rokeach, který dospěl k závěru, že okruh základních lidských hodnot je uzavřený a 

obsahuje poměrně málo položek, a že individuálně se liší pouze míra, do jaké je určitá 

základní hodnota pro jedince významná. Podle Rokeache sdílíme všichni určité základní 

hodnoty, ale ctíme je a řídíme se jednotlivými hodnotami v různé míře. Všichni čtenáři 

této práce se na příklad mohou shodnout, že světový mír je důležitou hodnotou, ale jen 

pro jednoho z mnoha to bude cíl, pro jehož dosažení skutečně něco dělá – na příklad 

pracuje v diplomatických službách. Rokeach sumu základních lidských hodnot rozdělil 

na instrumentální a terminální. Terminální hodnoty znamenají de facto cíle, kterých 

chce jedinec v životě dosáhnout. Instrumentální hodnoty se vztahují k prostředkům, 

které při dosahování těchto cílů volí.47 Kromě individuálních hodnot, kterými se 

Rokeach zabýval, musí odborníci v oblasti marketingové komunikace brát ohled také na 

hodnoty kulturní. Je všeobecně známo, že globální marketingové a reklamní kampaně, 

které hodnotové rozdíly mezi kulturami nerespektují, končí neúspěchem, jsou 

spotřebiteli odmítnuty. V dnešní době mezinárodních značek a globálně mobilních 

manažerů, kteří se stěhují ze země do země a rozhodují o marketingovém a mediálním 

mixu, výdajích na reklamu a podobě reklamních sdělení pro regiony, se kterými nemají 

dlouhodobou osobní zkušenost, mohou být i základní informace o hodnotách publika, 

které si kupují, velmi důležité a relevantní.48  

Psychografie publika může dále zahrnovat informace o sebepojetí příjemců,  

tedy tom, jak vidí a hodnotí sami sebe. Bez ohledu na potenciální inkongruenci mezi 

deklarovaným a skutečným sebepojetím může být tato charakteristika z hlediska 

                                                                                                                                          
45 Blackwell, D’Souza, Taghian, Miniard  & Engel 2007: 177 
46 Evans, Jamal & Foxall 2006: 366  
47 Evans, Jamal & Foxall 2006: 2-27 
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zadavatelů významná a relevantní. Jedinec, který si o sobě myslí, že je kreativní, bude 

s největší pravděpodobností reagovat na podněty apelující na kreativní jedince. 49 

Osobnostní charakteristiky, ať už inteligence, sebeúcta nebo třeba otevřenost, stejně 

jako a internalizované kulturní koncepty jako hodnoty a normy mají značný vliv na 

individuální zpracování podnětů, které z médií přicházejí. Jinými slovy, osobnostní 

rysy, postoje, hodnoty a normy publika mohou mít významný vliv na efektivitu 

doručení sdělení, na dekódování podnětů, v případě reklamních sdělení pak na „kvalitu“ 

persvaze.50  

  

 

2.4.5 Charakteristiky životního stylu 

 

Charakteristiky životního stylu se v literatuře běžně označují počeštěným anglickým 

termínem „lifestylové“ a odkazují ke „vzorcům chování, které si jedinec volí sám, 

dobrovolně“,51 ke „směsi demografických kategorií a spotřebitelských zvyků a návyků.52 

Charakteristiky životního stylu popisují, jak členové publika žijí a jak nakládají se svým 

časem i penězi,  jaké mají koníčky, aktivity, nákupní a spotřební chování i jaké jsou 

jejich vzorce konzumace médií. Znalost charakteristik životního stylu umožňuje 

zařazovat jedince do skupin, které mají tendenci distribuovat svůj čas i finanční 

prostředky obdobným způsobem.53 Z pohledu zadavatelů reklamy jsou charakteristiky 

životního stylu důležitou, relevantní informací, neboť zejména v kombinaci 

s demografickými charakteristikami korespondují se základními segmentačními kritérii. 

Nejrozšířenější lifestylovou segmentací je tzv. VALS (values and lifestyles) typologie 

představená Mezinárodním výzkumným institutem Stanfordské univerzity 

v sedmdesátých letech minulého století.  VALS dělí celou populaci spotřebitelů 

v závislosti na jejich motivaci a dostupných zdrojích na actualizers, fulfillers, believers, 

achievers, strivers, experiencers, makers a strugglers.54   

 

 

                                                                                                                                          
48 Evans, Jamal & Foxall 2006: 206 
49 Surmanek 1993: 192 
50 Pro další studium vlivu osobnostních charakteristik na percepci viz např. Tan 1981: 10 
51 McQuail 1997: 93 
52 Grossberg, Wartella &Whitney 1998: 210 
53 Grossberg,Wartella &Whitney 1998: 210 
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2.4.6 Velikost publika 

  

Přestože je mediální publikum konstruováno, předkládáno a prodáváno jako skupina, 

všechny vlastnosti publika, které jsme dosud jmenovali, jsou odvozeny od jednotlivců, 

kteří publikum tvoří.55  Jedinou charakteristikou publika, která při dělení na jednotlivce 

ztrácí svou informační hodnotu, je jeho velikost. Velikost publika je charakteristika 

měřená napříč všemi typy médií, jen má pro jednotlivé typy médií různou podobu. 

Zatímco u tištěných médií můžeme hovořit o velikosti publika na příklad na základě 

prodaného nákladu, u televizní stanice je velikost publika vyjádřena například 

sledovaností nebo podílem na trhu – tyto charakteristiky si blíže definujeme dále. 

Ačkoli jsou měřené aspekty velikosti publika pro jednotlivé typy médií různé, vychází 

ze stejného předpokladu, a sice že publikum lze definovat na základě pouhé expozice, 

spočítáním pouhých impresí, expozic. Expozicí rozumíme množství jedinců, kteří 

přijdou s médiem, konkrétním mediálním obsahem, konkrétním reklamním sdělením do 

kontaktu.56  

Podle Thompsona můžeme počátek zájmu o velikost publika sledovat 

na přelomu devatenáctého století, kdy noviny překročily hranice elitního publika a 

začaly oslovovat masy a příjmy z inzerce převýšily příjmy z prodeje výtisků. Toto 

období je někdy označováno také jako Northcliffovská revoluce. Noviny, respektive 

jejich části věnované reklamě se staly de facto katalogem zboží a služeb a k čím 

většímu množství lidé se tento katalog dostal, tím více produktů a služeb mohl 

potenciálně prodat, a tím více byli inzerenti ochotni za jeho vydávání novinám 

zaplatit.57 Přetrvávající důraz médií a zadavatelů reklamy na velikost publika nás tedy 

právem upomíná na dobu masového publika, na dobu, kdy hlavním cílem bylo oslovit 

co nejvíce jedinců co nejrychleji, bez dalšího rozlišování, na představy o lineárním toku 

komunikace a představy, že expozice, vystavení sdělení, je nejdůležitější 

charakteristikou publika.58 Přetrvávající důraz na velikost publika při jeho konstrukci 

v dnešní době, tedy v době fragmentace médií je překvapivý také proto, že velikost 

                                                                                                                                          
54 Blackwell, D’Souza, Taghian, Miniard  & Engel 2007: 217 a dále; Surmanek 1993: 193-194. Český 
překlad termínů není ustálen, proto jsou uvedeny v anglickém originále.  
55 Gandy 2000, cit. dle Curran & Gurevitch 2000: 44 
56 Grossberg, Wartella &Whitney 1998: 95 
57 Thompson 1995: 77 
58  Ross & Nightingale 2003: 55 
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publika může být jen stěží změřena přesně. Aspekty velikosti publika jsou totiž často 

pouhými odhady.59  

Přestože je důraz na velikost publika spíše reminiscencí na éru masových médií, 

masového trhu a nediferencovaného marketingu,60 a přestože jsou hodnoty aspektů 

velikosti publik sporné (jedná se často o „odhady“), patří velikost publika stále 

k nejdůležitějším aspektům, na základě kterých si inzerenti média vybírají, na základě 

kterých sestavují své mediální plány, a podle kterých hodnotí efektivitu vynaložených 

finančních prostředků.61 Velikost publika patří k zásadním, nukleárním vlastnostem 

komodity zvané publikum, kterou si zadavatelé reklamy kupují.62  

 

 

2.4.6.1 Velikost publika médií s vysílaným signálem 

 

Velikost televizního publika může být charakterizována mnoha způsoby, mezi ty 

nejzákladnější paří rating neboli sledovanost, share neboli podíl na trhu, reach a GRPs. 

Rating neboli sledovanost nám říká, “jaké procento domácností z celé populace se 

v určitém časovém úseku dívalo na určitou stanici, respektive pořad”.63 Share neboli 

podíl na trhu indikuje, kolik procent z těch, kteří se v daném časovém úseku dívali na 

televizi, se dívalo právě na vybranou stanici, respektive pořad.64 Reach, který se běžně 

používá v anglickém originálu, a který můžeme nahradit termínem dosah, odkazuje 

k počtu jedinců v populaci, kteří sledovali konkrétní program, případně reklamu, 

alespoň jedenkrát.65 GRPs, gross rating points, neboli kumulovaná sledovanost 

v populaci je veličinou, která vypovídá o zásahu kampaně. 1 GRP odpovídá zásahu 

jednoho procenta cílové skupiny kampaní.66 

 Dalšími, v České republice ne zcela běžně užívanými charakteristikami veikosti 

televizního publika může být „total audience“, tedy totální publikum. Tento termín 

označuje procento domácností, které se na určitý kanál nebo pořad dívají alespoň pět 

minut. U pořadů, které jsou dlouhé do deseti minut, zahrnuje totální publikum všechny 

                                                
59 S výjimkou publika Internetových médií. 
60  Ross & Nightingale 2003: 46 
61  Pro polemiku o tom, do jaké míry velikost publika stále je jeho základní vlastností viz např.  Ross & 
Nightingale 2003: 49 -59 
62  Ang 1991: 54,  cit. dle McQuail 1997: 14 
63 Webster & Lichty, cit. dle Ross & Nightingale 2003: 47 
64 Ross & Nightingale 2003: 47 
65 Pro další studium „reache“ viz např. Ross & Nightingale 2003: 49 
66 Zdroj: http://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/19/1012.html [2009-10-10] 
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domácnosti, které pořad sledovaly alespoň minutu.67 Charakteristik televizního publika, 

které se týkají jeho velikosti, bychom mohli jmenovat ještě celou řadu, nicméně jak 

upozorňuje Surmanek, jejich definice se mohou lišit médium od média, stanice od 

stanice, agentura od agentury a země od země, a proto zůstaneme u těch základních.68 

Pro rozhlasové publikum je poslechovost obdobou sledovanosti, stejně jako u televize 

hovoříme o podílu na trhu a reachi. Obecně můžeme říci, že charakteristiky týkající se 

velikosti publika médií s vysílaným signálem jsou specifické tím, že jsou odvozeny od 

celé populace a nebo závisí na velikosti publika konkurenčních stanic.69   

 

 

2.4.6.2 Velikost publik tištěných médií 

 

Tištěná média používají při konstrukci svých publik, respektive při konstrukci velikosti 

svých publik, dva základní údaje, a sice prodaný náklad a čtenost. Prodaný náklad 

informuje o množství výtisků, které se prodají či rozdistribuují předplatitelům.70 

Termínem čtenost rozumíme dosah (reach) tištěné publikace, to znamená množství 

jedinců, kteří si výtisk přečtou.71 Některá média předkládají samostatně také informace 

o velikosti skupiny svých předplatitelů, některá média mohou mezi charakteristiky 

velikosti publika nesprávně zařazovat informaci o nákladu tištěném, který však 

k velikosti publika nemá žádný přímý vztah.  

 

 

2.4.6.3 Velikost publika internetových médií  
 

V případě internetových médií hovoříme spíše o „návštěvnících“ než o publiku. Termín 

„návštěvník“ implikuje představu spíše aktivního, spíše interagujícího prozumenta než 

pasivního recipienta a této perspektivě odpovídají také charakteristiky, kterými je 

internetové „publikum“, respektive jeho velikost, standardně popisována.72 Mezi 

aspekty velikosti publika internetových médií patří počet unikátních návštěvníků, tedy 

                                                
67 Goodrich  & Sissors 2001: 59 
68 Pro studium dalších charakteristik velikosti publika viz např. Surmanek 1993: 202-203;  Goodrich  & 
Sissors 2001: 59- 68 
69  Webster & Lichty, cit. dle Ross & Nightingale 2003: 48 
70  Surmanek 1993: 203 
71  McQuail 1997: 17 
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počet uživatelů Internetu, kteří v daném období navštívili dané médium (RU, real 

users), a počet návštěv, které byly generovány návštěvníky na daném médiu (od RU se 

liší tím, že opakované návštěvy jednoho návštěvníka se kumulují). Sledovaným 

obdobím bývá nejčastěji den, týden či měsíc a hovoříme tedy o denní, týdenní nebo 

měsíční návštěvnosti.  

 
 
 
2.4.7 Charakteristiky vztažené k médiu 
 

Při definování publika nás mohou vedle charakteristik vázaných na jedince a 

charakteristik týkajících se velikosti publika zajímat také charakteristiky, které jsou 

výsledkem vztahu nebo interakce publika s médiem. Charakteristiky publika, elementy 

jeho konstrukce vztažené k samotnému médiu můžeme dělit na emocionální, hodnotící 

a vztahové, behaviorální a interakční a kontextuální a týkající se pozornosti. Všechny 

tyto kategorie lze z hlediska zadavatelů reklamy považovat za relevantní, protože 

mohou zásadním způsobem ovlivňovat percepci samotného média, jeho obsahů a tedy i 

reklamních sdělení, jinými slovy mohou ovlivňovat kvalitu persvaze.  

 

 

2.4.7.1 Emotivní, hodnotící a vztahové charakteristiky 
 

Přestože bylo dokázáno, že „lidé mají ke konkrétním médiím, která konzumují, citovou 

vazbu, která je měřitelná, a kterou můžeme chápat jako postoj k danému médiu“, média 

ji standardně spíše neměří a při konstrukci svého publika za účelem prodeje ji 

standardně neuvádějí. Emoční vazba na médium je přitom formou fanouškovství, které 

může transcendovat specifický obsah.73 Pozitivní emoční vazba na médium se díky této 

transcendenci do jisté míry automaticky a univerzálně přenáší na jeho obsahy, ať už 

jsou jakékoli, tedy i na reklamní sdělení. Jestliže má publikum určitého média k tomuto 

médiu výrazně pozitivní postoj, přenáší se tento pozitivní postoj do určité míry také na 

reklamu, respektive značku v médiu prezentovanou. Analogicky můžeme odvozovat, že 

pokud čtenáři určitý titul hodnotí jako bulvární, ne příliš věrohodný, ale zábavný, musí 

zadavatelé počítat s tím, že když své reklamní sdělení, své značky umístí do kontextu 

tohoto média, část této nevěrohodnosti a zábavnosti na ně automaticky přechází. Známé 

                                                
73 Srov. Katz et. al. 1973; Kippax & Murray, 1980; Perse & Courtright, 1993, cit. dle McQuail 1997: 53 
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jsou také případy, kdy si příjemci sdělení, publikum, vytvoří k médiu, konkrétnímu 

pořadu nebo konkrétnímu interpretovi specifický parasociální vztah,74 který má 

potenciál přesáhnout kontext svého vzniku. V roce 2009 na příklad společnost Yoplait 

angažovala ve své komunikační kampani na zakysanou smetanu Zdeňka Pohlreicha, 

který získal status názorového vůdce v oblasti vaření účinkováním ve vlastní kuchařské 

televizní show. Můžeme spekulovat, že v pozadí angažování Zdeňka Pohlreicha je 

přesvědčení, že vztah diváků ke Zdeňku Pohlreichovi je vztahem důvěry k odborníkovi 

na vaření, a že tento vztah pokračuje i za hranicemi jeho vlastního pořadu. Informace o 

povaze a síle potenciálního vztahu diváků pořadu k tomuto pořadu, respektive jeho 

protagonistovi, nicméně s největší pravděpodobností nebude součástí informací, které 

televizní stanice o tomto pořadu potenciálním zadavatelům poskytuje.75  

 

 

2.4.7.2 Behaviorální a interakční charakteristiky 
 

Přestože jsme se v úvodu vzdali ambice zabývat se publikem z hlediska jeho aktivity, 

nemůžeme tuto jeho vlastnost, respektive určité její parametry, při analýze konstrukce 

publika opomenout. Jak často jedinec do styku s konkrétním médiem nebo obsahem 

přichází, kolik času a kdy přesně během dne s ním tráví a jak s ním nakládá poté, co je 

„dokonzumuje“ – to všechno jsou behaviorální charakteristiky, které můžeme z hlediska 

konstrukce publik za účelem prodeje, respektive z hlediska zadavatelů inzerce, 

považovat za relevantní.  

 Jak často, respektive jak pravidelně přichází jedinec s konkrétním médiem do 

kontaktu vyjadřujeme frekvencí (u médií s vysílaným signálem), respektive 

předplatným (v případě tištěných médií). Obě tyto charakteristiky těží svou legitimitu ve 

víře v efekt „pouhé expozice“ (mere exposure) popsaném Zajoncem.76 Zajonc dokázal, 

že pouhá expozice, to znamená opakovaný kontakt s objektem, může vychylovat postoj 

jedince k tomuto objektu pozitivním směrem. Za objekt můžeme dosadit médium, 

mediální obsah, reklamní sdělení, značku, produkt. Možnost měnit postoje je z hlediska 

                                                
74 DeVito 2001: 400  
75 U médií s vysílaným signálem se v této práci zaměřujeme na konstrukt publika média jako celku, 
nebudeme tedy analyzovat konstrukty publik jednotlivých pořadů. Je nicméně na místě zmínit, že u médií 
s vysílaným signálem mohou být konstrukty publika jednotlivých pořadů hodnotným informačním 
zdrojem a jejich podrobnější prozkoumání může sloužit jako námět pro další výzkum. 
76  Atkinson et al. 2003: 675 
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persvazivní komunikace, reklamy, kíčová, neboť změna postoje může vést ke změně 

chování, v našem případě chování nákupního.77  

Frekvenci můžeme chápat také jako počet shlédnutí konkrétního, nejen 

reklamního sdělení jedincem, který do kontaktu s tímto sdělením přišel aspoň jednou.78 

Názory na to, jaká frekvence je ideální, se však různí. Ideální frekvencí myslíme práh, 

po jehož dosažení další expozice už signifikantní změny postojů a chování negeneruje. 

U televizních reklam je jako ideální označována frekvence tři až pět shlédnutí a závisí 

na chakrakteru, komplexnosti a provedení konkrétního sdělení.  

V případě, že uznáme frekvenci kontaktu s médiem, respektive s konkrétním 

mediálním sdělením, z hlediska konstrukce publika za účelem prodeje, respektive 

z hlediska zadavatelů inzerce za relevantní, měli bychom si znovu připomenout, že se 

jedná o pouhou konstrukci. Na příklad skutečnost, že je frekvence standardně uváděna 

při konstrukci televizního publika, zatímco při konstrukci publika tištěných médií se 

s výjimkou pravidelné frekvence kontaktu s médiem v podobě předplatného neobjevuje, 

odhaluje konvenční pozadí obou konstrukcí. Informovat zadavatele o tom, kolikrát se 

jedinec setká s jeho reklamu v časopise, kolikrát časopis přes jeho reklamu prolistuje, 

může být stejně relevantní jako informace, kolikrát shlédne reklamu v televizi. U 

tištěných médií se však tato informace tradičně neuvádí a neexistují ani 

institucionalizované způsoby, jak ji měřit.  

Čas, který příjemce s konkrétním médiem nebo jeho konkrétním obsahem tráví, 

můžeme z hlediska konstrukce publika za účelem prodeje, tedy z hlediska zadavatelů 

reklamy, opět považovat za vysoce relevantní. Je důležitou charakteristikou zejména u 

médií, u jejichž obsahů je možné se zdržet libovolně dlouho, u médií, k jejichž obsahům 

je možné se zpětně libovolně vracet bez nutnosti zapojení technologických pomůcek 

(nahrávání), tedy speciálně u tištěných a internetových médií. Vezměme si jako příklad 

tištěný magazín. Čím více času lidé s konkrétním magazínem stráví, tím větší je 

pravděpodobnost, že ho projdou stránku po stránce, a tím větší je pravděpodobnost, že 

přijdou do kontaktu s konkrétním obsahem, s konkrétním zaplaceným inzerátem.79 

Informaci o tom, kolik času publikum s médiem tráví, přitom uvádí spíše jen 

internetová média, a to zejména proto, že na rozdíl od ostatních typů médií, na rozdíl od 

médií tradičních, je měření této charakteristiky na Internetu velmi jednoduché. U 

                                                
77 Pro další studium vlivu postojů na spotřební a nákupní chování viz např. Blackwell,  D’Souza, Taghian, 
Miniard  & Engel 2007 
78 Ross & Nightingale 2003: 49 
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internetových médií se standardně uvádí průměrný čas, který návštěvník (reálný 

uživatel) na stránkách média stráví, a také průměrná délka návštěvy.80 ATS (average 

time spent), tedy průměrná doba strávená konzumací konkrétního média, je nicméně 

univerzální veličina, kterou lze považovat za relevantní součást konstruktu publika 

jakéhokoli média. Pokud se vrátíme k příkladu s magazínem, můžeme konstatovat, že 

absence tohoto údaje v konstruktu publika daného magazínu není opodstatněná ničím 

jiným než konvencí.   

Co se interakce s médii týče, vede nás termín sám o sobě zejména k novým 

médiím, k Internetu, kdy jsou za interakci s médiem považovány jednotlivá „kliknutí“ 

na stránce. Za interakci s médiem by mohly být považovány na příklad také komentáře 

pod články a v případech, kdy jsou stránky média propojeny s Facebookem81, počet 

pozitivních „líbí se mi“ hodnocení. Interakce s médiem se může nicméně realizovat i na 

poli médií tradičních. Interakcí můžeme rozumět jakoukoli dvoustrannou komunikační 

výměnu, a tak můžeme za interakci s médiem považovat telefonáty do živého vysílání 

rádia či televize s dotazem, telefonát do rádia s prosbou o zařazení konkrétní písně, 

zaslání dopisu, respektive e-mailu šéfredaktorovi tištěného média nebo dokonce osobní 

účast na televizních pořadech, ať už formou členství v publiku ve studiu, nebo jako 

aktér soutěže či reality show. I pouhý pocit možnosti komunikační výměny může mít 

vliv na příjem sdělení, která média předkládají.82 Zkusme si tento mechanismus opět 

představit na hypotetickém příkladu. Divák zahraničního satelitního kanálu má 

povědomí o tom, že interakce s tímto kanálem není možná – není kam zatelefonovat, 

kam napsat, na koho se obrátit. Respektive druhá strana je od příjemce tak daleko, že je 

neviditelná, nedosažitelná. Program je sestaven ze zahraničních pořadů mimo kontext 

rodného jazyka a kulturního prostředí. Pokud se na takovém kanále objeví reklama 

s lokální relevancí, může být diváky percipována spíše jako „pro ně“ než „pro mě“. Na 

druhé straně pak regionální stanice, které přinášejí regionální zpravodajství, angažují 

„obyčejné lidi“, je automaticky obestřena jakýmsi referenčním rámcem lokální 

relevance. Divák může mít pocit, že má k médiu blízko, respektive že jeho přístup do 

média, dialog s médiem je v zásadě možný a v tomto rámci dostupnosti pak může 

přijímat veškerá sdělení takového média, včetně sdělení reklamních. Interakce 

                                                                                                                                          
79 Surmanek 1993: 208 
80 Zdroj: http://netmonitor.cz/outputs/2010_10_NetMonitor_offline_report.pdf [2009-10-10] 
81 Nejširší sociální síť na Internetu v roce 2009. Jedna z funkcí Facebooku umožňuje jeho uživatelům 
vyjadřovat jedním kliknutím sympatie ke konkrétním subjektům či obsahům.   
82 Viz monologická v. dialogická komunikační výměna, DeVito 2001: 13-37 
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s médiem, respektive minimálně vědomí možnosti interakce s médiem může definovat 

významné referenční rámce pro sdělení, která tato média přináší (to je pro mě versus to 

není pro mě). V literatuře ani v praxi se však mnoho příkladů měření interakce s médii 

neobjevuje. Z hlediska konstrukce publika za účelem prodeje nejsou informace o 

interakci s médiem považovány za nezbytné. 

 

 

2.4.7.3 Kontext příjmu a míra pozornosti 
 

Dalšími veličinami, které mohou mít vliv na kvalitu doručení zprávy, na kvalitu 

persvaze, a které jsou proto z hlediska konstrukce publika za účelem prodeje, resp. 

z hlediska zadavatelů reklamy relevantní, jsou kontext příjmu a pozornost, jakou 

příjemci médiu a konkrétnímu sdělení věnují. Na základě vlastní zkušenosti můžeme 

odhadovat, že novinám, řekněme i inzerci v nich, věnujeme větší pozornost, když je 

čteme doma, u snídaně, než když jimi narychlo listujeme ve stoje v dopravním 

prostředku cestou do práce. Podobně můžeme spekulovat, že větší pozornost věnujeme 

poslechu rádia, když jej posloucháme sami v autě cestou do práce, než když je puštěné 

doma, při rodinné snídani, kdy hovoříme s rodinnými příslušníky. Problematikou 

kvality pozornosti, konkrétně u tištěných médií, se zabýval Surmanek, který shromáždil 

studie, které dokazují, že „domácí čtení“ je univerzálně „hodnotnější“ než čtení mimo 

domov v tom smyslu, že při domácím čtení existuje větší pravděpodobnost styku 

čtenáře s konkrétním sdělením, v našem případě sdělením reklamním.83   

Kontext příjmu jakéhokoli mediálního sdělení, jakéhokoli mediálního obsahu, je 

potenciálně plný ruchů, fyzických šumů,84 které mohou zkreslovat přenos sdělení a 

doručení informace, jak jej popisuje lineární model komunikace.85 Vlastností kontextu 

příjmu je schopnost rozptýlit koncentrovanou pozornost publika, respektive odvrátit 

pozornost publika od média a jeho obsahů. Vedle koncentrace je důležitou vlastností 

pozornosti její distribuce. Jendou z charakteristik moderního člověka je permanentní 

nedostatek času. Za tímto pocitem nestojí podle Fiedlera fakticky menší množství 

volného času, ale mnohem širší nabídka alternativ, kterými ho lze vyplnit, než tomu 

                                                
83  Jako domácí čtení definuje Surmanek jednoduše konzumaci tištěného média v prostředí domova. 
Všechny ostatní situace, včetně konzumace obsahů tištěných médií v práci, v kavárně, v knihovně nebo 
v parku patří do kategorie „mimo domov“. Surmanek 1993: 208 
84 DeVito 2001: 27, 406 
85 Carey & Kreliling, cit. dle Blumler & Katz 1997:  227 
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bylo v minulosti, pochopitelně nejen v oblasti médií. Běžnou copingovou strategií,86 jak 

se s pocitem nedostatku času vyrovnat, je tzv. multitasking, tedy vykonávání dvou nebo 

více činnosti najednou.87 Konzumace médií může mít podobu sledování videa na 

Youtube88 během odpovídání na e-maily při poslouchání internetového rádia. Distribuce 

pozornosti v těchto případech jde na úkor množství informací vpuštěných do vědomí 

z jednotlivých zdrojů, tedy na úkor kvality příjmu.89 V padesátých, šedesátých a možná 

i sedmdesátých letech bylo možné s určitou pravděpodobností tvrdit, že jedinec, který 

má televizi puštěnou, ji skutečně sleduje. Televize byla vzácná, výjimečná, drahá a na 

poli komplexních mediálních komunikátů de facto neměla konkurenci. 

V jednadvacátém století může být televize puštěná, zatímco se jedinec, kterého 

považujeme za diváka, věnuje několika dalším činnostem, případně dalším médiím, což 

má samozřejmě důsledky pro míru pozornosti, s ní související kvalitu přenosu informací 

a můžeme říci, že i případné persvaze. Televize se de facto dostává do role rozhlasu, 

tedy média, které je zpracováváno za relativně nízké angažovanosti, běží jako kulisa 

v prostředí každodenního života, každodenních činností.  

Generace od generace se zvyšuje schopnost člověka zpracovat podněty z více 

médií simultánně, sledovat více médií najednou, ale zároveň logicky klesá míra 

pozornosti jednotlivému médiu věnovaná.90 Tento fakt by měl být při konstrukci 

publika zohledněn:  jedinec, který se během doby, kdy je televize v jeho domácnosti 

zapnuta, věnuje několika dalším činnostem, je však médii prezentován jako 

plnohodnotný člen publika. Zdá se, že média zatím neumí využít ani případných 

synergických efektů, které mohou vznikat např. v případech, kdy jedinec sedí u 

počítače, čte zpravodajství na Internetu a zároveň má v pokoji puštěnu televizi.  

Někteří autoři dále upozorňují, že míra pozornosti, kterou jedinec médiu věnuje, 

se může lišit také v závislosti na denní nebo noční době, kdy ke konzumaci média 

dochází. Je na příklad dokázáno, že diváci, kteří sledují televizi během dne, jí věnují 

daleko méně pozornosti než diváci, kteří si ji zapínají v hlavním vysílacím čase.91 

 

 

                                                
86 Copingovou strategií myslíme vyrovnávací, zvládací strategie, které lidé volí, aby dosáhli redukce 
stresu. Viz Plháková 2007: 426 
87 Fidler 1997: 112  
88 Youtube je internetová stránka integrující a katalogizující audiovizuální obsahy. 
89 Plháková 2007: 77 
90 Fidler1997:  114 
91 Kelley & Jugenheimer 2004: 25 
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3. VÝZKUM MEDIÁLNÍHO PUBLIKA 

 

Smyslem výzkumu je identifikovat, lokalizovat, konstruovat jinak amorfní, nestálé nebo 

nepoznatelné sociální entity.92 Výzkum mediálního publika zahrnuje celou řadu metod, 

které identifikují, označují, definují, kvantifikují a porovnávají různé charakteristiky, 

kterými publikum potenciálně disponuje. Výzkum z nekonečného množství 

charakteristik, kterými se mediální publikum vyznačuje, určité charakteristiky vybírá, 

identifikuje, označuje a měří. Jak jsme si ukázali v kapitole věnované sociálnímu 

konstruktivismu, existují určité institucionalizované způsoby výběru a měření těchto 

charakteristik. Výzkum mediálního publika se typicky soustředí na měření 

demografických, psychografických a lifestylových charakteristik publika a na jeho 

velikost.93  

 Výzkum mediálních publik shromažďuje základní materiál, ze kterého je 

publikum za účelem prodeje konstruováno. Můžeme říci, že výzkum je přímo nástrojem 

konstrukce mediálního publika a podle logiky sociální konstrukce reality sleduje účel, 

kterému má finální konstrukt sloužit. Výzkum publika nepřináší obraz toho, jaké 

publikum reálně je, výzkum publika pouze registruje a měří ty charakteristiky cílové 

populace, které jsou důležité pro aktéry producentsko-patronských (producer-patron) 

vtahů, tedy vztahů mezi médii a zadavateli reklamy.94 Historie výzkumu mediálního 

publika, zejména jeho strukturální tradice, názorným způsobem ilustruje, jak je účel 

sociálních institucí inkorporován přímo do těchto institucí. Jak uvádí McQuail, nejstarší 

a nejjednodušší formy výzkumu mediálního publika byly navrženy tak, aby generovaly 

spolehlivé odhady jinak nezjistitelných charakteristik, zejména velikosti publika a 

sociodemografických ukazatelů, aby jejich popisem a změřením učinily publikum 

prodatelným.95 Podle Rosse & Nightingale byly prvními plnohodnotnými metodami 

výzkumu publika a začátkem výzkumné tradice komodifikující publikum měření 

poslechovosti rozhlasu.96 Komercionalizace rozhlasu ve Spojených státech amerických 

podle nich ustavila okamžitou potřebu měřit velikost publika, protože zadavatelé 

reklamy a sponzoři potřebovali vědět, kolik posluchačů svým sdělením zasáhnou, aby 

                                                
92 McQuail 1997: 15 
93 Picard 2002: 251 
94 Turow 1984: 75 
95  McQuail 1997: 17 
96 Ross & Nightingale 2003: 22 
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mohli toto číslo v rámci svých společností používat jako argument obhajující investice 

do reklamy.  

Deskriptivní definice výzkumu mediálního publika, kterou uvádí Ross a 

Nightingale, říká, že se jedná o „měření, která dokumentují velikost a skladbu 

mediálního publika, umožňují sledovat složení i chování publika v čase a zároveň 

generují takový typ dat, který může být srovnáván mezi jednotlivými médii“.97 Výzkum 

mediálního publika je podle nich součástí mediálního průmyslu a generuje informace, 

které jsou pro mediální organizace nezbytné při rozhodování o programu a cenách 

reklamního prostoru. Zadavatelé reklamy na jejich základě plánují nákup mediálního 

prostoru a evaluují efektivitu jednotlivých kampaní. Pragmatický přístup k výzkumu 

mediálního publika reflektuje definice Picarda, podle kterého “výzkumy publika 

pomáhají pozicovat mediální produkty a odlišovat je od konkurenčních mediálních 

produktů, a dále pomáhají diferencovat publikum, které může být dáno k dispozici 

zadavatelům“.98 Zcela odlišné pojetí smyslu a funkce výzkumu publika nabízí 

normativní definice Blumlera & Katze, podle nichž by se „výzkum publika měl zabývat 

lidskými potřebami a zjišťovat, do jaké míry média přispívají k jejich naplnění, či 

dokonce tvorbě”.99  

Přestože lze vysledovat jisté obecné zásady, institucionalizované způsoby 

výzkumu mediálního publika, které jsou v čase spíše neměnné, konkrétní přístup 

k výzkumu publika se může lišit nejen v čase, ale také v jednotlivých zemích, 

v jednotlivých médiích. Přednostmi a nedostatky specifických výzkumných metod se 

zevrubně zabýval například Picard.100  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
97 Ross & Nightingale 2003: 42 
98 Picard 2002:  107 
99 Blumler & Katz 1997: 30 
100 Picard 2002: 108 a dále 
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3.1 Přehled výzkumů mediálního publika v České republice  

 

V této kapitole stručně představíme systém institucionalizovaného výzkumu mediálního 

publika v České republice v roce 2009. Nejprve se seznámíme s oficiálními 

výzkumnými projekty pro jednotlivé typy médií a jejich metodologií, a následně se 

budeme zabývat institucemi, které tyto výzkumy zaštiťují. 

 

  

3.1.1 Výzkum televizního publika 

 

Elektronické měření sledovanosti televize, výzkum televizního publika metodou TV 

metrů zajišťuje pod záštitou Asociace televizních organizací (ATO) agentura 

Mediaresearch. Vedle výzkumu realizovaného TV metry se realizuje takzvaný 

Kontinuální výzkum, který mapuje potenciální změny v televizní populaci, chování 

spojené s konzumací televizních obsahů, vlastnictví televizních přijímačů a dostupnost 

televizních kanálů. Data z elektronického měření sledovanosti jsou získávána 

z reprezentativního panelu čítajícího celkem 1833 domácností. Členům panelu je 

garantována anonymita a za účast ve výzkumu jsou odměňováni dárky. V zájmu 

zachování reprezentativity panelu je jeho struktura pravidelně revidována a čtvrtina 

panelu je každoročně obměněna. Informace o sledovanosti jsou získávány ze vzorku 

nejméně 1 650 domácností denně.  

V domácnostech zařazených do panelu je sledování televize elektronicky 

monitorováno pomocí TV metrového systému. Systém automaticky identifikuje a 

eviduje všechny přijímané stanice v domácnosti, užívání teletextu, užívání videa a DVD 

a jiných zařízení připojených k televizi. Stálí členové domácností i hosté hlásí své 

sledování televize pomocí speciálního dálkového ovladače. Data naměřená v 

domácnostech jsou každý den spojena s informacemi o vysílaných pořadech a 

nejpozději v devět hodin ráno následujícího dne jsou k dispozici. Výstupy 

z doplňkového Kontinuálního výzkumu jsou k dispozici desetkrát ročně, roční vzorek 

čítá 9000 domácnostní a metodou sběru dat jsou individuální rozhovory. Výstupy 

z elektronického měření sledovanosti zahrnují informace o podílu na trhu, sledovanosti, 

totální sledovanosti v určitém momentu, průměrný počet kontaktů jedince s konkrétním 
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pořadem, reach (zásah neboli hustota cirkulace), procento jednotlivců kontaktovaných 

pořadem nejméně jedenkrát, GRPs, procento jednotlivců kontaktovaných určitým 

pořadem právě jednou, dvakrát, n-krát, afinitu, tedy poměr sledovanosti pořadu 

vybranou cílovou skupinou ku sledovanosti pořadu universem, a sociodemografické 

údaje o domácnostech a jednotlivcích.101 

 

3.1.2 Výzkum rozhlasového publika 

 

Radioprojekt je oficiální kontinuální výzkum poslechovosti rozhlasu realizovaný 

agenturami STEM/MARK a Median pro Rozhlasovou sekci Sdružení komunikačních a 

mediálních organizací České republiky. Sběr dat je každoročně prováděn na vzorku 

28 000 respondentů metodou standardizovaného telefonického rozhovoru (CATI). 

Jedná se o typ dotazování „day after recall“, kdy jsou respondenti dotazováni na 

skutečnosti minulého dne. Vzorek je vybírán náhodně z populace občanů České 

republiky ve věku 12 – 79. Jedná se o náhodný stratifikovaný výběr, kdy volaná čísla se 

generují náhodně a poměr pevných linek a mobilních telefonů a poměr operátorů je dán 

předem. Dva tisíce respondentů z domácností, které nelze dotazovat prostřednictvím 

telefonu,  se každoročně účastní individuálních  rozhovorů.102  

Výstupy z Radioprojektu představují podíly na trhu jednotlivých stanic, týdenní 

reach, průměrný počet poslouchaných stanic v posledních sedmi dnech na respondenta, 

průměrný počet poslouchaných stanic v posledních sedmi dnech na posluchače, denní 

reach, průměrný počet poslouchaných stanic včera na respondenta, průměrný počet 

poslouchaných stanic včera na posluchače, ATS včera a průměrnou čtvrthodinu (AQH) 

včera v procentech nebo tisících.103  

 

 

 

                                                
 
102 Zdroj:  http://www.rrm.cz/res/data/000142.pdf [přístup 2009-10-06]  
103 Zdroj: http://www.radiotv.cz/p_radio/r_obchod/co-pin-nov-przkum-poslechovosti-radioprojekt/ a 
http://www.median.cz/?lang=cs&page=1&sub=9 [přístup 2009-10-06] 
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3.1.3 Výzkum publika tištěných médií 

  

Oficiálním výzkumem publika tištěných titulů, který probíhá dlouhodobě a je 

považován za „jednotnou měnu“ sledovanosti tiskových médií je Media projekt. Odhad 

čtenosti tištěných titulů, deníků a jejich suplementů a časopisů zaštiťuje Unie 

vydavatelů  (UV) spolu s Asociací komunikačních agentur (AKA). Realizátory Media 

projektu jsou společnosti GfK Prague a Median. Metodou získávání vzorku je náhodný 

stratifikovaný výběr z populace občanů České republiky ve věku 12-79 let. Metodou 

sběru dat je face to face dotazování s využitím notebooku (CAPI). Každý rok proběhne 

v rámci Media projektu 30 000 rozhovorů s respondenty. Výstupy z Media projektu, 

které jsou k dispozici se čtvrtletní periodicitou, zahrnují informace o odhadech čtenosti 

časopisů, deníků a jejich suplementů, ale také demografické charakteristiky, aktivity 

(zaměstnání, volný čas), postoje a názory čtenářů a informace o jejich základní 

spotřebě. 104 

 

 

 

3.1.4 Výzkum publika internetových médií 

 

Oficiálním výzkumem návštěvnosti českého Internetu je NetMonitor. Jeho cílem je 

poskytovat informace o návštěvnosti Internetu a sociodemografickém profilu jeho 

návštěvníků v České republice. Výzkum zaštítěný Sdružením pro internetovou reklamu 

(SPIR) realizuje Mediaresearch ve spolupráci se společností Gemius S. A. Měření 

návštěvnosti probíhá prostřednictvím vložení speciálního kódu přímo do měřených 

stránek (jedná se o tzv. site-centric přístup).105 Výzkum sociodemografických 

charakteristik návštěvníků je realizován na dvou panelech, na pop-up panelu a 

NetMonitor panelu. V případě pop-up panelu se zobrazuje on-line dotazník přímo na 

sledovaných stránkách. V případě NetMonitor panelu je meřicí software nainstalován na 

jednotlivé počítače. Integrací obou panelů NetMonitor získává data od 30.000 

respondentů. Data jsou zveřejňována v měsíčních intervalech. NetMonitor měří a 

zveřejňuje počet návštěvníků, reálných uživatelů vybraného média (RU), reach 

                                                
104 Zdroj:  http://www.median.cz/docs/MP_2009_3+4Q_prezentace.pdf [přístup 2009-18-06] 
105 Zdroj: http://en.netmonitor.cz/ [přístup 2009-15-06] 
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definovaný jako poměr počtu návštěvníků média z příslušné cílové skupiny ku velikosti 

této cílové skupiny, počet zobrazení generovaných uživateli (page views, PV), hrubý 

zásah cílové skupiny na daném médiu (TRP – target rating points) a afinitu reache, tedy 

koeficient vyjadřující vztah návštěvnosti daného média k návštěvnosti všech měřených 

médií.  

 

3.2 Instituce zaštiťující výzkum mediálního publika v České republice  

 

Spolu s potřebou publikum za účelem prodeje konstruovat vznikla potřeba předkládané 

konstrukty kontrolovat, tedy ověřovat jejich správnost a pravdivost. Všichni hráči na 

trhu  se snaží zvýšit vnímanou hodnotu komodity, kterou nabízí, což platí i pro média a 

jejich publika.106  Vydavatelé masových deníků mezi sebou na začátku dvacátého století 

bojovali o reklamní rozpočty a zvyšovali vnímanou hodnotu nabízené komodity, tedy 

publika,  zveličováním a falšováním údajů o prodaných výtiscích. Zadavatelé reklamy 

neměli způsob, jak si informace, které vydavatelé o publiku svých deníků uváděli, 

ověřit. Změnu přineslo v roce 1914 založení ABC, Audit Burelu of Circulation, 

nezávislé mezinárodní organizace ověřující náklad tisku.107 

Ověřování nákladu tisku v České republice funguje od  března 1993, kdy tuto 

službu ještě zajišťovala Unie vydavatelů denního tisku (dnes Unie vydavatelů). Od 1. 

ledna 1997 zajišťuje ověřování nákladu tisku v plném rozsahu ABC ČR (Audit Bureau 

of Circulations ČR). ABC ČR  je neziskovou organizací s tripartitním vedením 

vydavatelů (Unie vydavatelů), reklamních agentur (Asociace komunikačních agentur - 

AKA) a inzerentů (České sdružení pro značkové výrobky - ČSZV). Deklarovaným 

posláním ABC ČR je „ověřování informací a dat na mediálním trhu, zejména v oblasti 

periodického tisku“.108 ABC ČR ověřuje a publikuje tištěný a prodaný náklad 

periodického tisku. Od července 2009 realizuje také ověřování elektronických verzí 

tištěných titulů, jedná se však zatím o nadstandardní službu. ABC ČR je členem IF ABC 

(International Federation of Audit Bureaux of Circulations), jejíž členové se zavazují 

k dodržování mezinárodních standardů při publikování ověřených údajů.  Vedle ABC 

ČR přebírají dozor nad konstrukcí publika za účelem prodeje další profesní organizace a 

                                                
106 Gandy, cit. dle Curran & Gurevitch 2000: 49 
107 Zdroj: http://www.accessabc.com/aboutabc/index.htm [přístup 2010-19-12] 
108 Zdroj: http://www.abccr.cz/en/o-nas/zakladni-informace/ [přístup 2009-10-06] 
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sdružení, jejichž společným jmenovatelem je snaha o vyšší samoregulaci médií a 

prevence zásahů z vnějšku, z oblasti zákonných opatření.  

 

 

3. 2. 1 Asociace televizních organizací 

 

Zájmové sdružení právnických osob Asociace televizních organizací (ATO) vzniklo k 

1. březnu 1997 za účelem realizace prvních výzkumů elektronického měření 

sledovanosti televize prostřednictvím tzv. peoplemetrů. Zakládajícími členy byly  Česká 

televize, Česká nezávislá televizní společnost a společnost Premiéra TV. V roce 2009 

ATO sdružovala Českou televizi, CET 21, FTV Prima a Asociaci komunikačních 

agentur. Předmětem činnosti Asociace televizních organizací je „Ochrana a realizace 

společných zájmů členů sdružení spočívající zejména v zajišťování společného 

elektronického měření sledovanosti televize v České republice metodou TV metrů (…), 

průběžné řešení a konzultování metodologických, technologických a organizačních 

otázek souvisejících se zavedením a prováděním  elektronického měření sledovanosti 

televize, (…) a průběžné monitorování a každoroční hloubkové kontroly řádného 

provádění elektronického měření sledovanosti televize.“109 

 

 

3. 2. 2 Unie vydavatelů  

 

Unie vydavatelů (UV) je profesním sdružením podnikatelů a zaměstnavatelů v oboru 

vydávání periodického tisku a poskytování obsahů prostřednictvím Internetu. Byla 

založena v roce 1990 a v roce 2009 měla 47 členů. Deklarovaným posláním Unie 

vydavatelů je mimo jiné podpora rozvoje trhu tiskové reklamy, aktivní působení v 

oblasti měření čtenosti (Media projekt) a při ověřování prodaného nákladu (to zajišťuje 

ABC ČR).110 Spolu s Asociací komunikačních agentur (AKA) Unie vydavatelů 

zaštiťuje Media projekt a je členem ABC ČR, oficiálního auditora nákladu tisku. 

Profesionální i finanční podporu Unie vydavatelů poskytuje projektu LAE zaměřenému 

na efektivitu tiskové reklamy v odborných titulech.111  

                                                
109 zdroj: www.ato.cz [přístup 2009-10-06] 
110 Zdroj: http://www.UV.cz/Default.aspx?section=38&server=1&article=195 [přístup 2009-10-06] 
111 Zdroj:  http://www.UV.cz/Default.aspx?section=38&server=1&article=195 [přístup 2009-10-06] 
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3. 2. 3 Sdružení pro internetovou reklamu 

 

Profesní sdružení pro oblast internetové reklamy Sdružení pro internetovou reklamu 

v České republice (SPIR) vzniklo v roce 2000. Členy se mohou stát internetová média, 

mediální zastupitelství a zadavatelé reklamy. Předmětem činnosti SPIR je mimo jiné:  

„Podpora rozvoje Internetu jako reklamního média (…) a zadávání výzkumů spojených 

s využitím internetu jako reklamního média, garance realizace těchto výzkumů a 

využívání práv spojených s vlastnictvím a distribucí výsledků těchto výzkumů.“112 

Sdružení pro internetovou reklamu zaštiťuje jednotné měření návštěvnosti a socio-

demografických charakteristik návštěvníků Internetu NetMonitor a monitoring 

internetové reklamy AdMonitor. 

 

 

3. 2. 4 Asociace komunikačních agentur   

 

Asociace komunikačních agentur (AKA) sdružuje komunikační agentury pokrývající  

85 % obratu na českém mediálním trhu. V roce 2009 sdružovala AKA 71 členských 

agentur. Deklarovaným posláním Asociace komunikačních agentur je mimo jiné „Hájit 

svobodné šíření a soutěž komerčních projevů, které umožňují spotřebitelům uplatňovat 

právo na výběr, prosazovat uznání potřebnosti komerčních komunikací jako vitálního 

impulsu tržní ekonomiky a základu existence rozmanitých, nezávislých a cenově 

dostupných médií, přispívat k profesionalitě komerční komunikace podporou vzdělání a 

výcviku těch, kteří ji vytváří, podporovat respektování zásad etického kodexu a 

dobrovolné samoregulace komerční komunikace“. 113 

AKA byla a je iniciátorem důležitých samoregulačních počinů v oblasti 

komerční komunikace, její členové se zasloužili o vznik Rady pro reklamu a o přijetí 

etického kodexu v reklamě. AKA je členem Evropské asociace komunikačních agentur 

(EACA).  

 

 

 

                                                
112 Zdroj: http://www.spir.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=33 [přístup 
2009-07-07] 
113 Zdroj: http://www.aka.cz/home.php [přístup 2009-07-07] 
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4. METODOLOGICKÝ PŘÍSTUP 
 

Jak jsme si ukázali v kapitole 2.1.2, pohybují se média na dvou trzích. Můžeme si 

vypomoci marketingovým žargonem a říci, že média se pohybují na poli B2C i B2B.114 

Koncoví příjemci sdělení z řad B2B i B2C od médií dostávají relevantní reprezentace. 

B2C segmentu, tedy publiku, jsou určeny reprezentace ve formě nejrůznějších 

mediálních obsahů. B2B segmentu, zadavatelům reklamy, reklamním agenturám a 

dalším subjektům s potenciálem investovat v médiích reklamní rozpočty, jsou primárně 

určeny reprezentace mediálního publika, konstrukty mediálních publik. Můžeme tedy 

tvrdit, že média, která se pohybují na dvou trzích, produkují dvě bazální formy 

reprezentací:  

1. reprezentace mediální reality (všechny druhy obsahů) -  pro publikum; 

2. reprezentace sebe sama, zvláště reprezentace vlastního publika – pro 

zadavatele reklamy.  

 

Tématu této práce odpovídá druhý typ reprezentací – reprezentace média samotného, 

respektive reprezentace konstruktů mediálních publik. Tyto reprezentace jsou 

konečným produktem konstrukce mediálního publika za účelem prodeje. Tyto 

reprezentace jsou jedinou smysly uchopitelnou, a tedy analyzovatelnou formou 

existence publika. Konstrukce mediálních publik za účelem prodeje v České republice v 

roce 2009 budou tedy zkoumány prostřednictvím analýzy těchto reprezentací, 

prostřednictvím analýzy informací, které média o svých publicích předkládají. 
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4. 1 Metoda 

 

Konstrukce mediálního publika za účelem prodeje bude zkoumána prostřednictvím 

obsahové analýzy informací, které média o svých publicích zveřejňují na svých 

internetových stránkách. Obsahová analýza je kvantitativní, vysoce strukturovaná 

metoda výzkumu, která zaručuje vysoký stupeň ověřitelnosti.115 Výsledkem a cílem 

obsahové analýzy bude kvantitativní popis obsahu informací, které o svých publicích 

média zveřejňují. Jedná se o průřezovou studii odrážející podobu konstrukce mediálního 

publika za účelem prodeje k 1. 5. 2009.116  

 

 

4.2 Výběrový soubor 

 

Původním záměrem bylo zahrnout do analýzy informace, které o svých médiích veřejně 

poskytují následující média:   

 

Celoplošné televizní stanice:117 

 ČT1, ČT 2, ČT 24, ČT 4 Sport; 

 TV NOVA, Prima TV, Z1, TV Barrandov. 

 

Celoplošné rozhlasové stanice:  

 ČRO (ČRo 1, ČRo 2, ČRo 3, ČRo 6, rádio Wave, Rádio Česko, ČRo Leonardo, 

ČRo D-Dur);  

 Frekvence 1, Evropa 2, Impuls, Classic FM, Express Radio. 

 

 

Tištěná média: 

 Hospodářské noviny, MF Dnes, Lidové noviny, Právo, Sport; 

 Blesk, Aha, Šíp; 

                                                                                                                                          
114 B2B znamená „business to business“, tedy prodej publika zadavatelům reklamy,  B2C znamená 
„business to consumer“, tzn. prodej mediálních obsahů publiku. Yeshin 1998: 338 
115 Schulz, Scherer, Hagen, Reifová, Končelík 2004:  29-35 
116 Výsledky kvantitativní obsahové analýzy dat budou doplněny také komentáři ke specifickým prvkům, 
které se v konstruktech mediálních publik ve vzorku objevovaly, které však nastavená metodologie a její 
kvantitativní filtr nezachytily, a které mohou sloužit minimálně jako podnět pro další analýzu či výzkum.  
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 Metro, E15; The Prague Post118 

 Deníky, týdeníky, měsíčníky a dvouměsíčníky vydavatelů sdružených v Unii 

vydavatelů denního tisku (UV), s výjimkou odborných titulů. 

 Všechny tituly vydavatelství Stratosféra, Grand Princ, 100+1, Affinity Média a 

High Society. 

 

Suplementy, speciální vydání a speciální edice (např. Nedělní Blesk) a regionální 

mutace výše zmíněných tištěných médií nebyly do vzorku zahrnuty. Původním 

záměrem bylo nezahrnovat do vzorku magazíny pro děti. Od tohoto záměru bylo 

upuštěno a tituly pro děti byly do analýzy zahrnuty, neboť jsou plnohodnotnou součástí 

mediální nabídky a jejich exkluze by mohla zkreslit výsledky týkající se potenciální 

diskriminace určité skupiny ve společnosti z hlediska mediální nabídky. 

 

Internetová média: 

 Internetová obdoby119 všech výše zmíněných médií, pokud existují. Do vzorku 

nebyly zahrnuty dílčí internetové sekce (např. sekce  OnaDnes.cz na Idnes.cz 

nebude do vzorku zahrnuta.) 

 

Původním záměrem bylo zahrnout do vzorku 10 nejnavštěvovanějších internetových 

médií podle měření Sdružení pro internetovou reklamu k 1. lednu 2009 (podle RU). 

Internetové stránky nesoucí mediální obsahy na předních příčkách se nicméně až 

s výjimkou Aktuálně.cz kryly s internetovými obdobami tradičních médií, a jsou tedy 

do analýzy již zahrnuty. Do analýzy byly dodatečně zahrnuty také internetové stránky 

rozhlasových stanic. 

 

 

Výběrový soubor byl sestaven se záměrem zahrnout do analýzy pokud možno všechna 

celorepublikově dostupná, neodborná  média. Ambicí této práce nicméně nebylo provést 

vyčerpávající šetření – již v úvodu výzkumu byl předpoklad, že všechna média nemusí 

                                                                                                                                          
117 Zahrnuty jsou i stanice, které v době analýzy celou republiku nepokrývaly, ale měly tuto ambici (Z1, 
TV Barrandov, ČT24) 
118 Původním záměrem bylo do analýzy zahrnout také bezplatný deník 24 hodin, který však zanikl před 1. 
5. 2009.  
119 Internetovou obdobou myslíme internetová média, která těží pověst, prestiž a částečně obsah, ne nutně 
název, ze svých tradičních předobrazů, ke kterým vznikla sekundárně. Příklady jsou: MF Dnes a 
iDnes.cz.  
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být ochotna podklady k analýze poskytnout. A tento předpoklad se naplnil. Některá 

média z výše specifikovaného výběrového souboru informace o svých publicích na 

svých internetových stránkách ani jinak nezveřejňují, respektive nebyla ochotna je pro 

účely této práce poskytnout. Konečný seznam médií, které byly do analýzy zahrnuty, je 

k nahlédnutí v příloze číslo 1. Jedná se o soubor 172 médií, konkrétně:  

 

 10 deníků; 

 128 týdeníků, měsíčníků a dvouměsíčníků; 

 12 celoplošných rozhlasových stanic 

 7 celoplošných televizních stanic 

 15 internetových obdob a zrcadel výše zmíněných médií.  

 

Vyšší zastoupení tištěných titulů ve vzorku v porovnání s ostatními typy médií odráží 

celkovou podobu české mediální scény, kdy spektrum tištěných médií je širší než 

spektrum médií s vysílaným signálem. 

 

 

4.3 Sběr dat 

 

Reprezentace konstruktů mediálních publik jsou dostupné v nejrůznějších podobách – 

od tištěných (brožury, prezentace) přes digitální (CD-ROM) po internetové. A mohou 

být získány několikero způsoby – na příklad na internetové stránce příslušného média, 

na internetové stránce mediálního zastupitelství nebo mediální agentury, nebo mohou 

být získány přímo z oddělení prodeje daného média. 

 Pro účely této práce byly použity jako primární zdroj internetové stránky 

jednotlivých médií a mediálních zastupitelství. V případě, kdy nebyly k dispozici žádné 

veřejně dostupné informace o publiku daného média na Internetu, bylo médium 

(konkrétně obchodní oddělení) kontaktováno e-mailem s žádostí o poskytnutí 

informačních materiálů týkajících se publika. Pokud obchodní oddělení informace o 

publiku média e-mailem neposkytlo, nebylo dané médium zahrnuto do analýzy.  
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4.4 Kódovací jednotky 

 

Kódovací jednotkou byla vždy zcela první informace, která byla na internetových 

stránkách daného média o jeho publiku k dispozici. První informace o publiku, na které 

po příchodu na internetové stránky ten, kdo informace o publiku aktivně hledá, narazí. 

Informace o publiku jednotlivá média zveřejňují v různých sekcích svých internetových 

stránek. Může se jednat o sekci „o nás“, nebo „reklama“, „inzerce“, pro inzerenty“ a 

jiné. Informace jsou dostupné přímo na stránkách, anebo jsou určeny ke stažení do 

počítače.  

 V případech, kdy byly u jednotlivého média k dispozici komplexní informace o 

jeho publiku strukturované do více úrovní, byla do analýzy zahrnuta vždy první ucelená 

informace. Na příklad pokud informace o publiku začínala stručným přehledem 

s možností zobrazení „více informací“, byl do analýzy zahrnut tento první stručný 

odstavec a nikoli „více informací“.   

 

 

4.5 Proměnné 

 

Na základě teoretického základu představeného v kapitole 2.4 byly pro každou kódovací 

jednotku, pro každé médium, kódovány následující proměnné:  

 

4.5.1 Identifikační proměnné: 

 název; 

 typ média; 

 zdroj informací, ze kterého byly čerpány informace pro analýzu. 

 

Kódována byla také příslušnost média k profesní organizaci a existence internetové 

obdoby.  
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4.5.2 Analytické proměnné  

 

Analytické proměnné můžeme rozdělit do pěti kategorií, které sdružují proměnné 

demografické, proměnné psychografické, proměnné týkající se životního stylu, 

proměnné se vztahem k médiu a proměnné týkající se velikosti publika. Zvlášť bylo 

kódováno uvádění zdroje informací.  

 

Demografické proměnné: 

 věk; 

 pohlaví; 

 vzdělání; 

 zaměstnání; 

 příjem; 

 třída; 

 klasifikace ABCDE;  

 sídlo; 

 rodinný stav.120  

 

Psychografické proměnné: 

 postoje; 

 názory; 

 hodnoty; 

 potřeby; 

 rysy osobnosti; 

 sebepojetí (self-concept). 

 

Proměnné týkající se životního stylu:  

 zájmy, záliby, aktivity, trávení času;  

 spotřební chování, spotřební styl; 

 vlastnění a využívání produktů a služeb v současnosti; 

 mediální chování. 

                                                
120 Výčet demografických charakteristik publika není vyčerpávající, v určitých zemích může být na 
příklad relevantní konstruovat mediální publikum také s ohledem na etnickou příslušnost jeho členů. Tan 
1981: 10 
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Proměnné se vztahem k médiu: 

 interakce s médiem;  

 míra pozornosti věnovaná médiu; 

 vztah k médiu, hodnocení média;  

 čas strávený s médiem; 

 časové zakotvení konzumace mediálního obsahu během dne;  

 frekvence a nebo pravidelnost kontaktu s médiem; 

 fyzický kontext kontaktu s médiem;  

 paradoxní výroky.121  

 

 

4.6 Proces kódování 

 

Hodnoty proměnných byly zanášeny do tabulky v počítači. Kódování proběhlo ve dvou 

stupních:  

1. Pro každou proměnnou byl jednak dichotomicky kódován výskyt jako 

takový (např.: zmínka o vzdělání: ano/ne), jednak bylo zaznamenáno 

konkrétní znění (např.: „SŠ, VŠ“).  

2. V případech, kdy měla určitá proměnná vysoké zastoupení ve vzorku 

(vzdělání bylo zmíněno ve 34 % konstruktů mediálního publika ve 

vzorku), byly hodnoty této proměnné kódovány na podrobnější úrovni 

(např. zmínka typu “SŠ”, zmínka typu “VŠ”, zmínka typu „VŠ, SŠ“ 

apod.).  

 

Pokud se v jednom konstruktu publika vyskytovalo u jedné proměnné více hodnot, 

pokud bylo na příklad zmíněno více věkových skupin, byla kódována hodnota, která 

byla uvedena jako první, nebo hodnota, která byla v rámci konstruktu zvýrazněna 

(barevně, podtržením, velikostí fontu, verbálním důrazem („zejména“, „především“ 

apod.). Pokud byly dvě hodnoty jedné proměnné explicitně zařazeny na stejnou úroveň 

důležitosti, byly kódovány obě tyto hodnoty.   

 

                                                
121 Paradoxní výroky neinformují, jaké publikum daného média je, ale pro jaké publikum dané médium 
chce být.  
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5. VÝSLEDKY ANALÝZY 
 

5.1 Výskyt demografických charakteristik  

 

 Věk 

Informace o věku byla součástí 66 % konstruktů mediálních publik ve vzorku. V 

případech, kdy byl věk publika vymezen intervalem “od do” byla dolní hranice 

nejčastěji nastavena na 20 let (25 %), a horní hranice na 45 (14 %)  let. Ve dvaceti 

případech konstrukce mediálního publika za účelem prodeje obsahovala explicitní 

zmínku o tom, že členové publika “jsou v produktivním věku”. V několika případech 

bylo k věku publika odkazováno způsobem: “mladí lidé”, “mladší muži” apod. Tato 

obecná označení, která se ve vzorku objevovala, se nikdy netýkala “starších lidí”.  

 

 Pohlaví 

Informace o pohlaví byla součástí 58 % konstruktů mediálních publik ze vzorku. V 

konstruktech,  které zmínku o pohlaví obsahovaly, se ve 42 % jednalo o zmínku o 

ženách, ve 30 % případů o zmínku o obou pohlavích a ve 27 % případů o zmínku o 

mužích.  

 

 Vzdělání 

Vzdělání bylo součástí 31 % konstruktů mediálních publik ze vzorku. V případech, kdy 

vzdělání součástí konstruktu bylo, se nejčastěji (ve 49 % případů) jednalo o vzdělání 

typu “VŠ, SŠ”, tedy vysokoškolské nebo středoškolské.  

 

 Zaměstnání, povolání, pracovní pozice 

Informace o zaměstnání, povolání a nebo přímo pracovní pozici členů publika byla 

součástí 16 % konstruktů mediálních publik ze vzorku. V případech, kdy informace o 

zaměstnání a nebo pracovní pozici uvedena byla, se nejčastěji (ve 43 % případů) jednalo 

o informaci, že publikum je složeno z “vedoucích pracovníků”.  
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 Příjem 

Informace o příjmu byla součástí 35 % konstruktů mediálních publik ze vzorku. V 50 % 

případů obsahovala informace o příjmu výraz “vyšší”, ve 40 % obsahovala výraz 

“střední”. Ve 30 % případů byla použita kombinace “střední a vyšší příjmy”. Mnohé 

konstrukty mediálního publika obsahovaly kuriózní informace, např.: „střední až 

středně vyšší příjmy” (u titulů vydavatelství Stratosféra), “nadstandardní příjmy”, 

“výrazně nadstandardní příjmy” (některé tituly vydavatelství Sanoma), nebo dokonce 

“nejvyšší možná příjmová skupina” (magazín Top Class). Pokud byla součástí 

konstruktu publika přesná informace o příjmu, jednalo se nejčastěji o čistý měsíční 

příjem nad 30 000 Kč. Informace o tom, zda se jedná o příjem jednotlivce, anebo 

domácnosti, se objevily jen výjimečně.  

 

 Třída 

Třída  byla explicitně zmíněna pouze v jednom konstruktu publika ve vzorku.  

 

 Klasifikace ABCDE  

Klasifikace ABCDE byla součástí 22 % konstruktů mediálních publik ze vzorku. V 

případech, kdy ABCDE klasifikace uvedena byla, se nejčastěji (v 51 % případů) jednalo 

typ “ABC”. 

 

 Typ nebo velikost sídla 

Informace o typu nebo velikosti sídla  byla součástí 16 % konstruktů mediálních publik 

ze vzorku. V případech, kdy informace o velikosti sídla uvedena byla, se nejčastěji  (ve 

44 % případů) jednalo o “města nad 100 tis. obyvatel”.  

 

 Rodinný stav 

Informace o rodinném stavu nebo rodinných příslušnících byly součástí 8 % konstruktů 

mediálních publik ze vzorku. V případech, kdy informace o rodinném zázemí uvedena 

byla, se v nadpoloviční většině případů jednalo o informaci, že se jedná o “rodiny s 

dětmi”. 
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5.2 Výskyt psychografických charakteristik 

 

 Postoje, názory, hodnoty, potřeby 

Postoje, názory, hodnoty ani potřeby se neobjevily v žádné konstrukci mediálního 

publika ve vzorku. Tyto proměnné byly původně kódovány samostatně.  

 

 Rysy osobnosti 

Osobnostní charakteristiky členů mediálního publika byly součástí 5 % konstruktů 

mediálního publika ze vzorku.  

 

 Sebepojetí (self-concept) 

Informace o sebepojetí členů publika byly součástí pouze tří  konstruktů mediálního 

publika ze vzorku.  

 

 

5.3 Výskyt charakteristik týkajících se životního stylu  

 

 Trávení času, zájmy, aktivity 

Informace o zájmech, zálibách, aktivitách a trávení času byla součástí 18 % konstruktů 

mediálních publik ze vzorku. 

 

 Spotřební chování, nákupní chování, spotřební styl 

Informace o nákupním chování členů publika byly součástí 11 % konstruktů mediálních 

publik ze vzorku. Jednalo se např. o deklaraci, že členové publika kupují značkové 

zboží. Část informací o spotřebním a nákupním chování byla orientována do 

budoucnosti – deklarovala, jaké investice členové publika plánují. Jednalo se o 

deklarace, že se členové publika chystají investovat v oblasti, na kterou je médium 

zaměřeno. Pokud jde o časopis o motorismu, jedná se o informaci, že čtenáři plánují 

nákup automobilu. Pokud se jedná o časopis o stavbách a bydlení, jedná se o informaci, 

že čtenáři plánují investovat do nového bydlení nebo rekonstrukce apod. 
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 Vlastnění a využívání produktů a služeb v současnosti 

Informace o tom, jaké produkty vlastní, nebo jaké služby členové publika využívají, 

byla součástí 5 % konstruktů mediálních publik ze vzorku. Jednalo se např. o informaci, 

že čtenáři vlastní automobil nebo disponují připojením k Internetu.  

 

 Mediální chování 

Informace o tom, jaká média členové publika sledují, poslouchají, kupují nebo předplácí  

byly součástí 3 % konstruktů mediálních publik ze vzorku. Jednalo se např. o informaci, 

že čtenáři daného časopisu jiné časopisy nekupují a nečtou. 

 

 

5.4 Výskyt charakteristik se vztahem k médiu 

 

 Interakce s médiem  

O aktivitách, které by se daly označit jako interakce s médiem, se objevily zmínky v 5 

konstruktech mediálních publik ve vzorku. Ve všech pěti případech se jednalo o počet 

shlédnutých stran (page views) u internetových médií.  

 

 Míra pozornosti věnovaná médiu  

O míře pozornosti, kterou členové publika médiu věnují, se neobjevila zmínka v 

žádném z konstruktů mediálních publik ve vzorku.  

 

 Vztah k médiu a  hodnocení média  

Informace o tom, jaký vztah k médiu členové jeho publika mají (zda jde o vztah kladný, 

záporný, neutrální) se neobjevila v žádném z konstruktů mediálních publik ve vzorku.  

Informace o tom, jak členové publika médium hodnotí, se objevila ve dvou 

konstruktech mediálních publik ve vzorku, a to v konstruktech mediálních publik 

Českého rozhlasu a časopisu Design & Home: 

 

“Posluchači Českého rozhlasu vysoce kladně hodnotí profesionalitu vysílání, pozornost 

aktuálnímu dění, dostupnost nejnovějších informací, upozorňování na problémy, práci 

moderátorů...”122 

                                                
122 Zdroj: http://www.media-master.cz/rozhlas/ [2009-08-08] 
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“72 % čtenářů časopisu Design & Home vnímá pozitivně zařazení techniky do 

časopisu.“123 

 

 Čas strávený s médiem 

Specifikace, kolik času členové publika danému médiu věnují, se objevila ve 3 % 

konstruktů mediálních publik ve vzorku.  

 

 Časové zakotvení konzumace mediálního obsahu 

Specifikace, kdy konkrétně, ve kterou denní nebo noční dobu se členové publika 

sledování, čtení nebo poslouchání média věnují, byla součástí dvou konstruktů 

mediálního publika ve vzorku.  

 

 Frekvence nebo pravidelnost kontaktu s médiem  

Informace o frekvenci nebo pravidelnosti kontaktu členů publika s médiem byla 

součástí 3 % konstruktů mediálního publika ve vzorku. Ve většině případů se jednalo o 

informaci o podílu předplatitelů.  

 

 Fyzický kontext kontaktu s médiem 

Informace o fyzickém kontextu kontaktu s médiem byla součástí 3 konstruktů 

mediálního publika ve vzorku.  

 

 

5.5 Paradoxní výroky  

 

Paradoxní výroky, tedy výroky indikující, pro jaké publikum médium chce být, nikoli 

jaké publikum daného média skutečně je, se objevily v jedné pětině konstruktů 

mediálních publik (20 %). Společným jmenovatelem paradoxních výroků je, že nejsou 

podloženy důvěryhodnými daty, neodkazují na žádný zdroj a vypovídají spíše o tom, na 

jaké publikum redakce nebo inzertní oddělení aspiruje, než o tom, jaké publikum dané 

médium skutečně oslovuje. Uveďme si pro ilustraci několik příkladů:  

 

                                                
123 Zdroj: http://www.atemi.cz/pdf/design-home-mediakit-2011.pdf [2009-05-08] 
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Magazín Love star: 

„Šťastná, úspěšná, krásná a milovaná. To je čtenářka časopisu Love Star.“124 

 

Magazín Popcorn:  

„Trendy časopis pro dospívající dívky, které nechtějí zůstat pozadu a jsou lačné po 

novinkách ve všech oblastech. Rády se baví, nechtějí se nudit a svůj volný čas tráví 

efektivně.“125  

 

Magazín Dívky: 

„Dynamický měsíčník pro všechny moderní dívky.“126 

 

Magazín Harper's Bazaar: 

„Harper's Bazaar, nejprestižnější módní časopis na světě, je určen ženám, které už 

nemyslí jen na sex. Harper's Bazaar dokáže čtenářky přesvědčit, že luxus je přirozenou 

součástí jejich života.“127 

 

Magazín Cosmopolitan: 

„Cosmopolitan je dlouhodobě nejčtenější časopis pro mladou a suverénní ženu.“128 

 

Magazín Jackie: 

„Jackie je ojedinělý časopis pro věčně mladou a všehoschopnou ženu!“129 

 

Magazín Speed: 

„Speed je časopis pro muže, kteří milují nezkrotné ženy, krásná auta a ďábelské 

motorky.“130 

 

 

 

 

                                                
124 Zdroj: http://www.ispy.cz/clanek.php?clID=90 [2009-05-05] 
125 Zdroj: http://www.axelspringer.cz/home/titul/?t=POP [2009-05-05] 
126 Zdroj: http://www.bauermedia.cz/casopisy/5divky [2009-05-05] 
127 Zdroj: http://www.ispy.cz/clanek.php?clID=75 [2009-05-05] 
128 Zdroj: http://www.ispy.cz/clanek.php?clID=68 [2009-05-05] 
129 Zdroj: http://www.ispy.cz/clanek.php?clID=77 [2009-09-10] 
130 Zdroj: http://www.ispy.cz/clanek.php?clID=81 [2009-07-09] 
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5.6 Výskyt charakteristik týkajících se velikosti publika 

 

70 % konstruktů mediálního publika ze vzorku obsahovalo jeden nebo více údajů 

týkajících se velikosti publika. V případech, kdy informace o velikosti publika uvedena 

byla, se nejčastěji  (ve 39 % případů) jednalo o jeden údaj odkazující k aspektům 

velikosti mediálního publika.  

 

 

5.7 Zdroje informací 

 

V 62 % případů bylo uvedeno, odkud (z jakého výzkumného projektu) informace, nebo 

alespoň část informací, na základě kterých dané médium své publikum konstruovalo, 

pochází. Ve čtvrtině z těchto případů však bylo patrné, že se o výzkumná data opírá 

pouze část z informací, kterými dané médium své publikum konstruovalo. 

Vyčerpávající zdroj, který pokrýval všechny informace, na základě kterých bylo 

publikum konstruováno, se objevil ve 41 % případech ve vzorku.  

Ve 38 % případů nebyly informace, konstrukty mediálního publika za účelem 

prodeje, podloženy žádným zdrojem, nebyl u nich uveden žádný odkaz na zdroj. Je 

přitom pravděpodobné, že v mnoha případech mohlo jít jen o nedostatečné kladení 

důrazu na uvedení zdroje spíše než o skutečnou absenci výzkumných dat. Tato varianta 

je pravděpodobná zejména v případech, kdy se médium, respektive organizace, která 

dané médium vlastní, účastní některého z oficiálních výzkumů. 
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5.8 Shrnutí 

 

Následující graf přehledně shrnuje výskyt jednotlivých proměnných ve vzorku.  

 
Graf 5.8.a. Výskyt proměnných ve vzorku 

  

Jak je patrné, mediální publika za účelem prodeje jsou konstruována zejména pomocí 

některé z charakteristik velikosti publika a na základě demografických údajů, konkrétně 

nejčastěji věku, pohlaví, příjmu, vzdělání a zařazení podle ABCDE klasifikace. 

Charakteristiky týkající se životního stylu a charakteristiky se vztahem k médiu jsou při 

konstrukci mediálního publika za účelem prodeje použity méně často. Psychografické 

charakteristiky se v konstruktech mediálních publik téměř nevyskytují.  

 Toto rozložení typu informací je ještě zřetelnější, když se podíváme, jaký typ 

informací v konstruktech mediálních publik nejčastěji chyběl. Jak je patrné z 

následujícího grafu, bez jakékoli informace demografického charakteru byla pouhá 3 % 
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konstruktů mediálních publik ve vzorku. Bez jakékoli informace týkající se velikosti 

publika bylo konstruktů ve vzorku o řád více -  30 %. Ve více než 90 % konstruktů 

absentovala jakákoli zmínka o charakteristikách vázaných na médium (čas strávený s 

médiem, interakce s médiem a další, jak jsme si je definovali dříve). Tři čtvrtiny 

konstruktů mediálního publika neobsahovaly žádnou informaci týkající se životního 

stylu. Informace psychografického charakteru pak absentovaly v 94 % případů.  

 

 
Graf 5.8.b. Absence výskytu proměnných 
 

 

 

5.8.1 Nejčastěji nabízeny konstrukt mediálního publika  

 

V úvodních kapitolách jsme podrobně rozkryli vztah komerčních médií a zadavatelů 

reklamy, v rámci kterého se média v zájmu svého přežití snaží nabízet zadavatelům 

reklamy publikum, o kterém předpokládají, že je z hlediska zadavatelů žádoucí. 

Seznámili jsme se také s procesem, kdy média tato z hlediska inzerentů domněle 

žádoucí publika konstruují, a to zejména pomocí výzkumů publika. Média konstruují 

taková publika, po kterých očekávají poptávku.  

Analýza konstruktů mediálních publik za účelem prodeje nabízí jasný obrázek 

toho, jaký typ publika považují média z hlediska zadavatelů za nejzajímavější, po jakém 
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typu publika očekávají největší poptávku. Nejčastější nabízený konstrukt mediálního 

publika jsme sestavili na základě modálních hodnot jednotlivých proměnných. Modální 

hodnoty, tedy hodnoty s nejčastějším výskytem u dané proměnné, jsme nehledali u 

proměnných silně heterogenní povahy. Na příklad u proměnné “trávení času, koníčky, 

zájmy, aktivity” jsme modus nevyhodnocovali, protože jednotlivé hodnoty byly silně 

heterogenní povahy a modální hodnota by se výskytem od ostatních signifikantně 

nelišila. Modální hodnoty jsme dále nevyhodnocovali u proměnných, které měly 

celkově zanedbatelný výskyt ve vzorku (psychografické proměnné, některé proměnné 

týkající se životního stylu a proměnné týkající se vztahu k médiu).  

 
Proměnná jejíž modus byl vyhodnocen hodnota modu 

Pohlaví Žena 

Dolní věková hranice 20 

Horní věková hranice 45 

Nejvyšší dosažené vzdělání Středoškolské nebo vysokoškolské 

Příjmy Vyšší příjmy 

Povolání/profese/pozice Vedoucí pracovníci 

Velikost/typ sídla Města nad 100 tis. obyvatel 

ABCDE klasifikace ABC 

Tabulka 5.8.1.a. Nejčastěji nabízený typ publika 

 

 

Nejčastěji nabízený konstrukt mediálního publika můžeme popsat následujícím 

způsobem:  

 ženy;  

 ve věku minimálně 20 a maximálně 45 let; 

 se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním; 

 vedoucí pracovnice;  

 s vyššími příjmy; 

 z měst nad 100 tisíc obyvatel;  

 které spadají do kategorií ABC.  

 

 

Je evidentní, že tento konstrukt kombinuje představy o nejatraktivnějším tržním 

segmentu (vedoucí pracovníci v produktivním věku) s představami o nejčastějších 
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konzumentech médií a mediálních obsahů (tradičně ženy). Hypotézu, že média budou 

ve svých oficiálních, veřejně dostupných prezentačních a informačních materiálech 

uvádět primárně informace o čtenářích, divácích, návštěvnících a posluchačích v 

produktivním věku žijících ve městech, se středoškolským až vysokoškolským 

vzděláním, s mírně nadprůměrnými příjmy, můžeme na základě tohoto zjištění prohlásit 

za platnou. Platnost této hypotézy zároveň implikuje, že ve společnosti existují skupiny, 

kterým je určena spíše úzká škála mediálních produktů a obsahů. Mezi tyto opomenuté 

skupiny, jak jsme upozornili již dříve, mohou patřit zejména „starší lidé“. Zmínky o 

„starších lidech“ nebo o lidech nad 45 let se v konstruktech, které jsme analyzovali, 

objevovaly jen výjimečně.  

 

 

 

6. INTERPRETACE VÝSLEDKŮ  
 

6.1 Důvěryhodnost médií versus důvěryhodnost konstruktů mediálních publik 

 

Značná část médií, která nejsou členy příslušných profesních sdružení (UV, ATO, 

SPIR), resp. médií, která nejsou zapojena do oficiálních výzkumů, které jsme definovali 

v kapitole 3.1, neuvádí na svých internetových stránkách žádné informace o svých 

publicích a nebyla ochotna tyto informace pro účely práce poskytnout. Hypotézu, že 

média, která nejsou zařazena do oficiálních výzkumů (Media projekt aj.), spíše nebudou 

schopna doložit zdroj informací poskytovaných o svém publiku, a pokud budou schopna 

zdroj doložit, pak informace budou získány spíše metodami, které neodpovídají 

parametrům exaktnosti, nemůžeme vzhledem k nedostatečnému zastoupení takových 

médií ve vzorku ani verifikovat, ani zamítnout. Za zmínku stojí, že v celém vzorku se 

objevily tři případy, kdy uvedeným zdrojem informací byla čtenářská anketa (magazíny 

Design & Home, Miminko, Zbraně a náboje). Třináct konstruktů mediálního publika 

(magazíny vydavatelství Stratosféra) ve vzorku se opíralo o audit společnosti Ernst & 

Young.  

 V úvodu práce jsme dále stanovili hypotézu, že média, která se účastní 

oficiálních výzkumů, budou mít tendenci ve svých informačních a prezentačních 

materiálech informace z těchto výzkumů interpretovat až zkreslovat ve svůj prospěch. 
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Za zkreslení informací ve prospěch média můžeme považovat už samotné vynechání 

těch informací, které pro médium nejsou příznivé (na příklad uvedení vysokého 

tištěného nákladu a zamlčení nízkého prodaného nákladu, uvedení vysoké měsíční 

návštěvnosti a zamlčení nízké průměrné denní návštěvnosti). Za zkreslování a 

dezinterpretaci informací můžeme považovat také doplňování informací, které jsou 

podložené výzkumy, informacemi nepodloženými. Za zkreslování a dezinterpretaci 

informací můžeme považovat také případy, kdy média konstrukty svého mediálního 

publika postavila na paradoxních výrocích, kdy spíše referovala o tom, jaké publikum se 

snaží oslovit, než o tom, jaké publikum skutečně oslovují. Tento jev nastal v jedné 

pětině případů ve vzorku (20 %) a budeme se mu věnovat ještě v následující kapitole. 

Jako příklad si můžeme uvést konstrukt publika magazínu History:131  

 

 „History je cílen na muže a ženy s vyšším středním a nebo vysokoškolským vzděláním, 

převážně dobře situované, tedy zvláště na střední a vyšší střední společenské úrovni.“132 

 

Při analýze se ukázalo, že problematika zkreslování informací a dezinterpretace je 

komplexní a lze na ni nahlížet a vyhodnocovat ji z mnoha úhlů pohledu a na různé 

úrovni podrobnosti. Zamítnutí nebo verifikace vyřčené hypotézy vyžaduje další, 

jemnější významovou analýzu. Na ukázku uvádíme úryvky některých konstruktů 

mediálních publik, ve kterých je zkreslení informací, minimálně na bázi aplikace 

neadekvátní terminologie, zcela evidentní.   

 

 

 

 

                                                
131 Na příkladu konstrukce publika časopisu History stojí za zmínku ještě poznatek. Přestože se jedná o 
časopis spíše užšího zaměření, jádro konstruktu publika kopíruje nejčastěji konstruovaný typ publika 
obecně. Analýza na úrovni, na které jsme ji provedli, neumožňuje zobecnění v tom smyslu, že i média, 
která jsou obsahovým zaměřením velmi odlišná od většiny, konstruují svá publika velmi podobně většině.  
Tato problematika může nicméně sloužit jako podnět pro další výzkum či sekundární analýzu dat. Pokud 
by se totiž prokázalo, že média, která jsou obsahovým zaměřením velmi odlišná od většiny, konstruují 
svá publika stejným způsobem, za použití stejných elementů konstrukce jako většina, že tato média, 
jejichž publikum má potenciál být v určitém směru specifické, předkládají spíše publikum typické, 
znamenalo by to, že se tato specifičtěji zaměřená média připravují o cennou konkurenční výhodu. 
Důvodem takového vlastního znevýhodňování může být konvence konstrukce publika a sdílená, 
nereflektovaná představa o tom, které publikum je nejžádanější.  
132 Zdroj: 
http://www.historyrevue.cz/index.php?locales=2&id_page=225&id_previous_page=225&nocache=1294
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TOP CLASS:   

„(…)Z hlediska příjmů se tedy jedná o nejsilnější cílovou skupinu osob v ČR. (…) 

15 700 000 000,- Kč - to jsou volné finanční prostředky, jakými v současnosti disponují 

čtenáři TOP CLASSU. Tvoří tak finančně nejsilnější cílovou skupinu v ČR.“ 133 (Bez 

bližší specifikace nebo uvedení zdroje.) 

 

DIGIfoto:  

„Cílová skupina: 86 % jsou dobře situovaní muži.“134 (Bez uvedení zdroje, bez 

specifikace, co „dobře situovaný“ znamená.)  

 

ČRO 6: 

„(…) exkluzivní posluchači.”135 (Bez uvedení zdroje, bez specifikace, co „exkluzivní 

posluchač“ znamená.)  

 

Grand Developer:  

“(…) ekonomicky vysoce zajištěné osoby.” 136 (Bez uvedení zdroje, bez specifikace, co 

„ekonomicky vysoce zajištěné“ znamená.)  

 
 

Dále jsme ověřovali hypotézu, že nejrelevantnější, nejdůvěryhodnější a 

nejprokazatelnější informace o charakteristikách publika budou uvádět a nejexaktnější 

metody k jejich získávání budou používat celoplošné televizní stanice a internetová 

média spíše než tištěná média. Tato hypotéza byla postavena na několika předpokladech 

vycházejících z pravidel intermediální soutěže,137 která se týká nejen soutěže o 

publikum, ale také soutěže o kupce tohoto publika.   

Investice do televizní reklamy jsou řádově vyšší než investice do jiných media 

typů, lze tedy předpokládat složitější schvalovací proces vyžadující relevantní podklady, 

informace. Televizní stanice podléhají z hlediska svého fungování i obsahu vyšší 

společenské kontrole a regulaci než tištěná média,138 lze proto předpokládat, že vyšší 

                                                                                                                                          
490125.8851&inq=e0d43b56bced186d02c44bc4f525e686&ida=755&id_art=0&sta=0&cislo=0&sea=0&
=0&fid=0&nsrd=0&kty=1&checksum=ee1ac0b1d2dfd4657f3a8d0370d50f95 [2009-10-10] 
133 Zdroj: http://www.top-class.cz/data/rfhobby/pic/topclass/presskit_top_class.pdf [2009-15-12] 
134 Zdroj: http://www.cpress.cz/inzerce [2009-05-05] 
135 Zdroj: http://www.media-master.cz/rozhlas/cro6/ [2009-06-07] 
127 Zdroj: http://www.grandprinc.cz/praha/tituly/grand-developer/o-titulu [2009-06-07]     
137 Picard 2002: 149 
138 Viz McQuailův model vysílání. McQuail 1999 
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nároky na transparentnost se promítnou i do konstrukce publik. Internetová média jsou 

ve srovnání s ostatními mediálními typy mladší, nemají zatím tak samozřejmé místo 

v mediálních plánech jako média terciální, je pro ně složitější se do nich prosadit a lze 

předpokládat, že relevantní, důvěryhodné informace mohou být důležitým nástrojem 

prosazení. Na tuto problematiku se opět podíváme optikou uvádění zdrojů informací, 

prostřednictvím kterých média svá publika konstruují. Následující tabulka shrnuje 

zastoupení jednotlivých typů médií ve vzorku. Pro každý mediální typ je uveden počet 

konstruktů mediálního publika ve vzorku, kdy byl zdroj uveden, a to minimálně pro část 

informací, kdy byl zdroj uveden, ale pouze pro část informací, a kdy uveden nebyl 

vůbec. Přestože se u internetových médií a televizních stanic pohybujeme na úrovni 

jednotek ve vzorku, převedli jsme výsledky pro lepší názornost na procenta. 

 

  
Celkem 
médií 

Zdroj uveden (min.  
pro část informací) 

Zdroj uveden 
pouze pro část 
informací 

Zdroj 
neuveden 

Deníky 10 7 0 3 
Týdeníky, měsíčníky, 
dvouměsíčníky 128 79 36 49 
Celkem 138 86 36 52 
%    62% 26% 38% 
       
TV stanice 7 7 1 0 
Internetová média 15 12 0 3 
  22 19 1 3 
%    86% 5% 14% 

Tabulka 6.1.a. Uvádění zdroje: srovnání tištěných médií s televizními stanicemi a internetovými médii 
 

Pokud budeme za základní parametr relevance, důvěryhodnosti a prokazatelnosti 

považovat potenciální možnost si informace, které média o svých publicích zveřejňují, 

ověřit, budeme za relevantní, důvěryhodné a prokazatelné považovat ty informace, které 

jsou podloženy zdrojem. Jak je patrné ze souhrnu v tabulce, internetová média a 

televizní stanice v souhrnu skutečně dokládají zdroje informací o svých publicích častěji 

než média tištěná.139  

Stejným způsobem, tedy z hlediska uvedení zdroje informací, které médium o 

svém publiku poskytuje, jsme mohli ověřit hypotézu, že pokud bude mít tištěné médium 

svou internetovou obdobu, bude charakteristika publika internetové obdoby 

relevantnější, důvěryhodnější a prokazatelnější než charakteristika publika tištěného 

titulu. Východiskem pro tuto hypotézu byl opět předpoklad, že internetová média musí 
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svou pozici v mediálních plánech potenciálních zadavatelů reklamy obhajovat 

intenzivněji než „starší“ média tištěná, která se do mediálních plánů mohou dostávat 

dílem tradičně, ze setrvačnosti. Případů, které jsme mohli tímto způsobem srovnat, bylo 

celkem 11 (Lidové noviny a Lidovky.cz, MF Dnes a iDnes.cz, Hospodářské noviny a 

iHned.cz, Právo a Novinky.cz, Blesk a Blesk.cz, Deník Sport a iSport.cz, Týden a 

Týden.cz, Reflex a Reflex.cz, Aha a Ahaonline.cz, ABC a iABC.cz, HD World a 

hdworld.cz). Ve vzorku bylo samozřejmě více tištěných titulů, které měly své 

internetové obdoby, ale do vyhodnocení jsme zahrnuli jen kompletní dvojice. Na 

příklad v případech, kdy byly pro účely této práce dostupné pouze informace o tištěném 

titulu a informace o internetové podobě dostupné nebyly, nebyla tato dvojice 

porovnávána vůbec.  

Při srovnávání jedenácti dvojic tištěného média a jeho internetové obdoby jsme 

v jednom případě zaznamenali situaci, kdy konstrukt mediálního publika nebyl opřen o 

žádný zdroj ani u tištěného titulu, ani u jeho internetové obdoby; v jednom případě 

situaci, kdy nebyl uveden zdroj u tištěného titulu, ale byl uveden u internetové podoby; 

a v jednom případě situaci, kdy zdroj byl uveden u tištěného titulu, ale nebyl uveden u 

internetové obdoby.  

 

Na  obsahy médií jsou společností kladeny určité nároky, a to nejen formou jejich 

zákonné regulace. Média, zejména zpravodajská média, si nemohou dovolit v rámci 

žánrů s faktickým obsahem publikovat ani vysílat nepravdivé informace, ani informace 

zásadním způsobem zkreslovat (i když víme, že mediální realita poskytuje nutně vždy 

zkreslený obraz reality mimo-mediální), až na výjimky v oblasti investigativní 

žurnalistiky je standardem uvádět zdroje faktických informací, které média přinášejí. 

Ani média, která nepřináší vyloženě zpravodajské nebo publicistické obsahy, si 

nemohou dovolit nabízet obsahy s informacemi faktického charakteru, které se ukáží 

jako zkreslené, nepravdivé, neúplné. Avizovat začátek seriálu na 16.00 a začít jej vysílat 

v 15.30, slíbit na titulní straně senzační článek o hubnutí a neumístit jej do časopisu, 

nebo uvést nesprávné množství surovin v pořadu o vaření není přípustné a v případě, že 

se tak stane, reaguje publikum negativně. Publikum přitom do jednotlivých médií, 

investuje poměrně malou část svého měsíčního rozpočtu a čas. Na druhé straně jsou 

zadavatelé reklamy, kteří do médií investují poměrně vyšší sumy, a přesto evidentně 

                                                                                                                                          
139 Toto tvrzení je nutné chápat v kontextu neekvivalentnosti srovnávaných skupin.  
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nevyžadují, aby informace, které média o svých publicích poskytují, byly zcela 

pravdivé, prokazatelné a relevantní. Je možné, že efekt “co bylo ve zprávách, co bylo 

v médiích, musí být pravda“, funguje i v oblasti konstrukce publik. Tedy že informace, 

které média o svých publicích sdělují, bereme a priori jako pravdivé a platné a 

nezpochybňujeme je. Je také vysoce pravděpodobné, že současný stav konstrukce 

publika za účelem prodeje zadavatelům reklamy jednoduše vyhovuje – naplňuje jejich 

očekávání, jsou schopni s konstrukty pracovat při svých rutinních výpočtech, slouží jim 

jako argumenty racionalizující investice do médií uvnitř společnosti a relevance 

konstruktů a jejich transparentnost je druhotná. Jak situaci v oblasti konstrukce publika 

za účelem prodeje vnímají samotní zadavatelé by mohlo být zajímavým námětem pro 

další výzkum. 

Můžeme uzavřít, že společenský tlak na média v oblasti konstrukce publika, 

nároky na důvěryhodnost a ověřitelnost těchto konstrukcí zdaleka nedosahují nároků ani 

kontroly, které jsou společností uplatňovány na mediální obsahy.   

 

 

6.2 Konstrukce referenčních publik 

 

V mediálních studiích, ale i v marketingové praxi se často setkáváme s tezí, že jedinci si 

nevybírají a nesledují média a mediální obsahy, které odráží jejich aktuální životní 

situaci, zejména co se socioekonomického statusu týče, ale že si vybírají média a 

obsahy, které zobrazují životní styl, na který aspirují. Analýza konstruktů mediálních 

publik odhalila, že i média mohou konstrukty svých publik stavět spíše na aspiracích, 

než na skutečném, reálném základě, na platných datech. Situace, kdy médium svým 

potenciálním zadavatelům předkládá informace o tom, na jaké publikum aspiruje, spíše 

než o tom, jaké jeho publikum skutečně je, je paradoxní. Proto jsme výroky, které 

vycházely z aspirací redakce nebo oddělení inzerce spíše než z výzkumných dat označili 

jako paradoxní. Konstrukt publika časopisu Auto, motor a sport může sloužit jako 

exemplární příklad tohoto jevu:  

 

 „(…)Pro jeho popis se nejlépe hodí spojení „dobře situovaný“. Jedná se o člověka, 

který se aktivně zajímá o dění v automobilovém průmyslu. Z demografického hlediska je 

okruh čtenářů tvořen zejména dynamickými lidmi v produktivním věku s nadprůměrnými 

finančními příjmy (podnikatelé, manažeři, vedoucí pracovníci), kteří užívají jeden a více 
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vozů. Mají rozhodovací roli při utrácení peněz (v rodině i ve firmě). (…) Tito lidé, kteří 

velmi často pěstují finančně náročného koníčka, jsou připraveni a ochotni investovat 

své peníze do nákupu luxusnějšího zboží, jež přináší nejen užitek, ale i radost.”140 

 

Konstrukt publika časopisu Auto, motor a sport obsahuje několik prvků, které se 

v konstruktech publika ve vzorku, zejména v konstruktech, které nebyly opřeny o žádná 

data, o žádné relevantní zdroje, objevovaly opakovaně, ale nikoli dost často na to, aby 

se objevily jako samostatná kategorie ve výsledcích kvantitativní obsahové analýzy. 

Mezi opakující se prvky patří vágní informace o příjmech nebo socioekonomickém 

postavení členů publika, které přes svou vágnost jasně implikují, že se jedná o příjmy 

nadprůměrné. U tištěných magazínů s užším zaměřením (na automobily, na bydlení) se 

pak opakovaly deklarace o výši prostředků, které jsou čtenáři připraveni v budoucnu do 

oblasti, na kterou se médium specializuje, investovat. Popsané tendence se objevují také 

v konstruktu mediálního publika časopisu Motocykl, který patří stejně jako Auto, motor 

a sport vydavatelství Motor Presse Bohemia: 

  

„Největší procento čtenářů Motocyklu představují mladí muži, pro něž znamená 

motocykl určitý životní styl. Z hlediska věku spadá více než polovina čtenářů do 

kategorie 20–39 let, což jinými slovy představuje ekonomicky velmi aktivní obyvatelstvo, 

které je ochotno investovat vydělané peníze do této vášně.“141
 

 

Spojení „nejvyšší procento čtenářů“ bez uvedení jakéhokoli číselného zakotvení nebo 

úrovně srovnání, spojení „ekonomicky velmi aktivní obyvatelstvo“ a další podobné 

výroky se ve sledovaném vzorku neobjevovaly výjimečně.  

Dalším příkladem konstrukce referenčního publika je konstrukt publika časopisu 

ČT+ vydavatelství Grand Princ. Tento konstrukt publika je výjimečný také tím, že 

otevřeně pracuje s konceptem publika potenciálního:   

 

„Cílovou skupinou časopisu ČT+ je široká veřejnost, věrní diváci České televize i 

ostatních televizních stanic, hospodyně v domácnosti, rodiny s dětmi, lidé se zájmem se 

neustále vzdělávat a mít přehled o dění v kultuře a společnosti. Mezi potenciální čtenáře 

                                                
140 Zdroj: http://www.motorpresse.cz/inzerenti.asp [2009-07-08] 
141 Zdroj: http://www.motorpresse.cz/motocykl.asp [2009-07-08] 
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periodika náleží všichni, kteří mají zájem být pravidelně informováni, a lidé preferující 

kvalitu.“142 

 

Stejné vydavatelství, tedy Grand Princ, stojí i za konstrukcí publika zdarma 

distribuovaného časopisu Houser. Stejně jako v případě časopisu ČT+, ani konstrukt 

publika časopisu Houser se neopírá o žádný zdroj informací. Potenciálním zadavatelům 

reklamy je publikum časopisu Houser prezentováno následujícím způsobem:  
 

„Cílová skupina týdeníku Houser jsou mladí lidé - převážně ti ve věkovém rozptylu 17 - 

35 let, kteří se rádi baví a vyznačují se nadprůměrnou spotřebou. Orientují se 

především na značkové zboží a v jeho výběru se nechají inspirovat reklamou. Do profilu 

publika tohoto titulu ovšem zapadají všichni lidé, kteří se aktivně zajímají o kulturu a 

rádi se baví.“143 

 

Konstrukt publika časopisu Houser nás může zaujmout mimo jiné také tím, že se 

pokouší operovat s elementy konstrukce, o kterých jsme si v teoretickém úvodu řekli, že 

jsou z hlediska zadavatelů reklamy spíše relevantní, ale které byly ve vzorku mediálních 

publik, který jsme analyzovali, zastoupeny spíše výjimečně. Jedná se zejména o zmínku 

o trávení volného času a zmínku o spotřebě, v tomto případě konkrétně o spotřebě 

nadprůměrné (pochopitelně – jakou jinou spotřebu by mohli zadavatelé reklamy uvítat). 

Při konstrukci publika časopisu Houser nebyla opomenuta ani zmínka o spotřebním 

stylu, konkrétně časopis uvádí, že se jeho publikum orientuje „především na značkové 

zboží“. Dodatek deklarující, že se publikum při výběru tohoto značkového zboží, které 

spotřebovává nadprůměrně, nechává inspirovat reklamou, už jen podtrhuje čistou linii 

fabulace motivované představou o tom, po jakém typu publika může být mezi 

zadavateli nejvyšší poptávka.  

Ukázky konstruktů mediálních publik obsahující paradoxní výroky, ukázky 

konstruktů mediálních publik, které odpovídají aspiracím redakce a inzertního oddělení 

spíše než reálným datům, byly vybrány tak, aby ilustrovaly poznatek, že paradoxní 

výroky se v analyzovaném vzorku vyskytovaly vesměs při konstrukci publika tištěných 

médií, zejména magazínů. Ukázky byly dále vybrány tak, aby ilustrovaly poznatek, že 

výskyt paradoxních výroků a tendenci konstruovat spíše referenční než reálná publika 

                                                
142 Zdroj: http://www.grandprinc.cz/praha/tituly/ct+/o-titulu [2001-05-05] 
143 Zdroj: http://www.grandprinc.cz/praha/tituly/houser/o-titulu [2001-05-05] 
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bylo v rámci vzorku možné sledovat zejména u konkrétních vydavatelských domů. 

V této kapitole jsme si uvedli příklady z nakladatelství Grand Princ a Motor Presse 

Bohemia, v kapitole 5.5  jsme uvedli několik podobných příkladů z vydavatelství 

Stratosféra (Cosmopolitan, Harpers´ Bazaar, Speed, Jackie). Zvolená metodologie nám 

neumožňuje v této oblasti stanovit žádné jednoznačné závěry, nicméně můžeme alespoň 

navrhnout, že si tato oblast zaslouží hlubší zájem a může sloužit jaké námět pro další 

analýzu.  

 

 

 

6.3 Kvalita versus kvantita a iluze demasifikace 

 

Z výsledků analýzy jasně vyvstává informace, že média při konstrukci svých publik za 

účelem prodeje kladou důraz spíše na kvantitu než na kvalitu. Kvantitou rozumíme 

veličiny vycházející z implicitního předpokladu, že pouhá expozice (mere exposure) 

dělá z publika publikum, že expozice rovná se odpovídající účinek. Respektive že pouhá 

expozice dělá z publika žádoucí prodejní artikl. Diskurz konstrukce publika za účelem 

prodeje jako by ustrnul v éře dávno překonaných teorií magické střely, založených na 

představě, že pouhá opakovaná expozice může zásadním způsobem měnit postoje a 

chování velkého množství jedinců, a že expozice obsahu se rovná účinku.144 

Připomeňme, že žádný z konstruktů mediálního publika v analyzovaném vzorku 

neobsahoval informaci o míře pozornosti médiu věnované, tedy o jedné ze základních 

kvalitativních charakteristik expozice.   

Jak upozorňuje na příklad McQuail, rychlé tempo technologických změn 

posledních let mění definici publika z pasivního posluchače, příjemce nebo prostě 

„oběti“ expozice na aktivního vyhledávače (seeker), konzultanta (consultant), 

prohlížeče (browser), respondenta (respondent), konferenciéra (interlocutor), nebo 

společníka (conversationalist).145 Prodej mediálního publika v České republice tento 

trend zatím spíše nereflektuje a pokračuje v konstrukci publika jako skupiny, masy.146  

Analýzou konstruktů mediálních publik jsme zjistili, že na úrovni publika jsou dostupné 

téměř výhradně informace o skupinách jedinců, kteří vykazují stejné sociodemografické 

                                                
144 McLeod & Becker cit. dle Blumler & Katz 1997: 137 
145 Ross & Nightingale 2003: 147 
146 Srov. kap. 11.: Mass Media Without Masses.  Bagdikian  1997: 195 
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charakteristiky. Informace vztažené k jednotlivcům zcela chybí. Už v roce 1993 

Surmanek upozornil, že pro analýzu a výběr mediálních publik pouhé demografické 

charakteristiky jako věk či příjem, nestačí. Upozornil na trend, kdy jsou média 

zadavateli vybírána na základě charakteristik životního stylu a spotřebního chování147 

svých publik.148 Jak jsme se mohli přesvědčit, na českém mediálním trhu jsou 

demografické charakteristiky publika stále postačující, charakteristiky životního stylu za 

nimi zásadním způsobem zaostávají (jakákoli zmínka sociodemografického charakteru 

chyběla jen ve 3 % konstruktů mediálního publika ve vzorku, zatímco jakákoli zmínka o 

životním stylu chyběla v 73 % případů). 

Publikum je tedy stále konstruováno a prodáváno spíše jako skupina, masa,149  

přestože profesionálové z oblasti marketingové komunikace, zadavatelé reklamy se 

snaží cílit na malé, precizně definované segmenty, případně se snaží navázat dialog 

s jednotlivci a vycházet vstříc jejich individuálním potřebám. Spoléhat se nadále na 

konstruování skupiny anonymních jedinců definovaných pouze základními 

sociodemografickými charakteristikami v době, kdy je cílení na niky a jednotlivce na 

svém vrcholu, může mít pro média destruktivní konsekvence. Pokud připustíme, že 

nejsilnějším trendem současnosti v oblasti marketingové komunikace jsou strategie 

niky,  individuální cílení, behaviorální cílení a důraz na individuální potřeby, můžeme 

říci, že média konstruují svá publika za účelem prodeje ne zcela relevantním způsobem.  

Jak jsme si ukázali v teoretickém úvodu, setrvačnost konstrukce mediálního 

publika může mít kořeny v institucionalizovaných procesech konstruování publika. 

Desítky let bylo publikum popisováno, definováno, konstruováno, měřeno, prodáváno a 

chápáno v intencích velikosti a základních sociodemografických ukazatelů. Desítky let 

bylo mimo jiné důležitější, jak velkému počtu jedinců (alespoň odhadem) se výtisk 

tištěného média dostane do rukou, než kolik pozornosti mu jedinec skutečně věnuje.  

 

 

 

 

 

 

                                                
147 Do spotřebního chování řadí i vlastnictví produktů a služeb v současnosti a investiční záměry, které 
jsme také sledovali při analýze.  
148 Surmanek 1993: 211 
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6.4 Budoucnost konstrukce mediálního publika 

 

6.4.1 Vliv marketingových trendů na konstrukci publika za účelem prodeje 

 

Mediální průmysl přirozeně podléhá vlivům sociálních a kulturních změn, a ty se 

projevují i na úrovni publika, respektive jeho konstrukce.150 Bude jistě zajímavé 

sledovat jak se bude konstrukce mediálního publika tradičních i nových médií pod 

tlakem transformace marketingové komunikace na jemné cílení a personalizovaný 

dialog vyvíjet dále. Jednou z možností je, že média přestanou své publikum za účelem 

prodeje konstruovat úplně, respektive že místo zásahu publika jako skupiny začnou 

zadavatelům reklamy nabízet databáze svých předplatitelů, telefonní čísla posluchačů a 

podobně, které jim umožní individuální oslovení.  

 Jak jsme se přesvědčili, přestože konzumace médií se transformuje z alokuce na 

konzultaci, registraci a konverzaci, nabídka médií pro zadavatele se omezuje právě na 

ustupující alokuci. Je pravděpodobné, že budoucnost médií spočívá v prodeji individuí 

tvořících publikum, a to pro účely konverzace (CRM), registrace (informace typu: 

“Tento jedinec je právě doma a sleduje v televizi pořad o vaření, ideální okamžik 

zavolat mu s vaší nabídkou.“) nebo konzultace.  

Kdyby taková situace nastala, vyřešil by se mimo jiné jeden z dalších problémů 

médií, a sice nespokojenost publika s množstvím reklamy, které médium nese. Je 

pravděpodobné, že by v situaci, kdy by média “prodávala” členy svého publika, aby je 

inzerenti mohli oslovit na individuální úrovni, v souladu se jejich zájmy a potřebami, 

nebyl velký reklamní prostor nutný ani pro média, ani pro zadavatele.  Média by v 

takovém modelu nesloužila hlavně jako mediátor expozice, ale jako segmentační nástroj 

a jako poskytovatel databáze.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
149 Viz, teorie magické střely, neboli podkožní injekce.  
150 Ross & Nightingale 2003: 42 
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6.4.2 Technologie, konvergence a propojenost médií a potřeba nové definice 

mediálního publika 

 

Hoskins, McFadyen & Finn151 predikují, že vývoj médií spěje k zániku samostatných 

mediálních jednotek a k větší a větší konvergenci a vertikální integraci.152 Při analýze 

jsme se přesvědčili, že k mazání hranic, ke stírání rozdílů mezi jednotlivými mediálními 

typy dochází i na úrovni konstrukce publika za účelem prodeje. Jedná se na příklad o 

případy, kdy jsou publika terciálního média a jeho internetové obdoby popsány, 

nabízeny a prodávány jako by se jednalo o celek. Bude zajímavé sledovat, zda vůbec, 

do jaké míry a v jakém směru se bude na poli konstrukce mediálního publika odrážet 

proces, který Fidler označuje jako mediamorfózu,. Mediamorfóza znamená 

„transformaci komunikačních médií, která je způsobena komplexním procesem 

vzájemného působení (…) konkurenčních a politických tlaků a technologických 

inovací“.153 Všechny formy komunikačních médií podle Fidlera koexistují bok po boku 

a vyvíjí se v rámci rozšiřujícího se komplexního adaptivního systému. Když se objeví a 

dále vyvíjí nová mediální forma, ovlivňuje s různou rychlostí a v různé míře vývoj 

všech ostatních již existujících forem. Tento aspekt mediamorfózy Fidler označuje za 

koevoluci, resp. koexistenci.154 Koevoluce a koexistence implikují, že charakteristiky 

publika a měřicí techniky, které ke konstrukci svých publik využívají nová,  internetová 

média, mohou ovlivnit také způsob, jakým je definováno a měřeno publikum médií 

tradičních, médií terciálních. Dalším principem mediamorfózy je metamorfóza médií, 

proces, kdy „nová média nevznikají spontánně a nezávisle na těch již existujících – 

vynořují se postupně, proměnou, metamorfózou médií starších. Když se objeví nová 

forma, mají starší formy tendenci se adaptovat a pokračovat ve vývoji, spíše než že by 

zanikly“.155 I tuto tezi můžeme aplikovat v oblasti konstrukce mediálního publika za 

účelem prodeje: lze předpokládat, že charakteristiky publika nových médií a případné 

nové metody jejich měření se nebudou objevovat nezávisle a samy od sebe, ale budou 

se vyvíjet pozvolna metamorfózou těch existujících, vývojově starších. Lze dále 

předpokládat, že starší metody měření a starší elementy konstrukce nezaniknou, ale 

adaptují se a budou dále existovat bok po boku novým elementům a novým 

                                                
151 Hoskins, McFadyen & Finn 2004: 1 
152 Neuman 1991: 48 
153 Fidler 1997:  XV 
154 Fidler 1997: 29 
155 Fidler 1997: 29 
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výzkumným technikám. Bude zajímavé sledovat, který princip mediamorfózy se 

v procesu konstrukce mediálního publika za účelem prodeje prosadí výrazněji, zda bude 

mediamorfóza na úrovni konstrukce publika determinovaná spíše metamorficky, nebo 

spíše koevolučně. Bude zajímavé sledovat, do jaké míry budou elementy konstrukce a 

metody měření vázané na nová média ovlivňovat elementy konstrukce a metody měření 

u tradičních médií, a v jaké podobě budou starší metody měření a tradiční elementy 

konstrukce vedle těch nových přežívat.  

Vývojové tendence a změny na poli mediální komunikace vychází a jsou 

katalyzovány vývojem na poli komunikačních technologií. Obsahy produkované 

separátními mediálními organizacemi a odlišnými typy médií mohou být už nyní 

distribuovány na Internetu a čteny, sledovány nebo poslouchány na domácích 

počítačích, laptopech nebo mobilních telefonech, které můžeme zastřešit termínem PDA 

(persona digital assistant, tedy osobní digitální pomůcka), jímž Dominick označuje 

zařízení, která kombinují prvky masové a interpersonální komunikace.156
 Z hlediska 

konstrukce mediálního publika za účelem prodeje představuje tento trend celou řadu 

výzev. Je pravděpodobné, že už dnes říká o jedinci, jeho zájmech, potřebách a 

spotřebním a životním stylu daleko více typ počítače a telefon, který používá, než to, 

kolik mu je let a kde žije.  

 V úvodu jsme se pokusili shrnout definice, kterými se publikum v oblasti 

mediálních studií, marketingové komunikace a reklamy vymezuje dnes. Připomenuli 

jsme, že nejsilnější teoretické názorové proudy vidí publikum jako produkt média, 

anebo jako produkt sociálního světa. Výše zmíněné trendy, zejména konvergence médií, 

digitalizace a nové možnosti komunikačních technologií v kombinaci se zpřístupněním 

Internetu „širokým masám“ a popularitou sociálních sítí na Internetu přesouvají těžiště 

„vzniku publika“ novým směrem. Vzniká nový typ sociálně iniciovaného publika, které 

vzniká a je propojeno sociálními sítěmi na Internetu bez možnosti kontroly mediálními 

organizacemi. Jedná se o „fanoušky“ určitého pořadu, tvůrce nebo interpreta a zároveň 

soubor založený na uspokojení, pro které se tento typ pořadu, tvůrce nebo interpreta 

vyhledává.157 Existence takového souboru konzumentů mediálních obsahů je závislá na 

technologických inovacích v oblasti mediální komunikace.  

Publikum se stává hůře kontrolovatelným, protože nejrůznější mediální obsahy 

jsou na Internetu dostupné de facto kdykoli komukoli. Stává se hůře vymezitelným, 

                                                
156 Dominick 2005: 80 
157 McQuail 2002: 321-322 
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zachytitelným, protože přesahuje sociální i geografické hranice, opět díky přístupnosti 

nejrůznějších obsahů skrze Internet. A tím se stává hůře komodifikovatelné, hůře 

prodejné. V době vzniku této práce vysílala americká televizní stanice Show Time pátou 

řadu úspěšného televizního seriálu Dexter. Primárním mediálním prostředím seriálu je 

jeho mateřská, signálem vysílaná televizní stanice, jejíž publikum stále odpovídá 

tradičním definicím a je s největší pravděpodobností úspěšné prodáváno zadavatelům 

reklamy. Díky možnostem Internetu je seriál Dexter přístupný v globálním měřítku 

všem, kteří mají přístup k Internetu a ovládají angličtinu. Je možné jej legálním i 

ilegálním způsobem jednak sledovat přímo on-line, na Internetu, anebo si jej stáhnout 

do počítače (nebo jiného PDA), a to de facto kdekoli na světě (globální dostupnost je 

limitovaná připojením k Internetu a ovládáním anglického jazyka, v němž je seriál 

natočen). Na sociálních sítích, zejména na Facebooku, je celá řada fanouškovských 

komunit tohoto seriálu. Konkrétně na zmíněném Facebooku měl seriál Dexter na konci 

roku 2010 téměř šest milionů fanoušků. Prostřednictvím těchto internetových komunit a 

prostřednictvím tzv. word of mouth (můžeme volně přeložit jako osobní doporučení) se 

rozšiřuje povědomí o seriálu a tím i jeho „publikum“. Toto publikum je početné, 

rozptýlené a heterogenní, ale neodpovídá definici publika masového, protože díky 

možnostem Internetu, a zejména sociálních sítí není ani neinteraktivní, ani anonymní, a 

má potenciál pro organizovanou, samostatnou akci. V souvislosti s uvedeným seriálem 

se např. v případě, že přestane fungovat internetová stránka, na které byl seriál dosud ke 

stažení nebo k shlédnutí, členové fanouškovských komunit okamžitě informují o 

nových zdrojích, nových, alternativních stránkách, kde se k němu dostat, případně 

jednotlivé epizody sdílejí na interindividuální úrovni. Mediální organizace, tradiční, 

„stará“ média si s publikem, které se konstituuje tímto způsobem, zatím, přiznejme, že 

zejména díky možnostem ilegálního šíření, nedokáží poradit, neumí je zachytit, popsat, 

aby se dalo prodat, zpeněžit. Tradiční média se k těmto novým publikům vztahují spíše 

jako k vedlejším efektům či dokonce hrozbám, spíše než jako k příležitosti pro 

budoucnost. 

 

 

 

 

 

 



 

- 69 - 

7. ZÁVĚR 
 

Cílem analýzy veřejně dostupných informačních materiálů, které média předkládají o 

svých publicích, bylo systematizovat údaje o tom, jak média svá publika konstruují za 

účelem prodeje. Tedy jaké informace o svých publicích uvádějí, jaké jsou zdroje těchto 

informací a jaké je riziko či míra jejich potenciálního zkreslení. Obsahovou analýzou 

informací, které o svých publicích předkládalo 172 médií v České republice v roce 2009 

jsme ověřili, že nejčastěji nabízený konstrukt mediálního publika za účelem prodeje 

odpovídá divákům, posluchačům, čtenářům a návštěvníkům v produktivním věku, 

s vyšším vzděláním, příjmy a celkovým socioekonomickým statusem, kteří odpovídají 

charakteristikám profitabilního trhu. Zjistili jsme, že konstrukt mediálního publika za 

účelem prodeje nejčastěji obsahuje informace sociodemografického charakteru a 

informace o velikosti publika, a že informace týkající se životního stylu členů publika, 

jejich individuální charakteristiky, chování a potřeby, se v konstruktech spíše 

neobjevují. Zjistili jsme dále, že v konstruktech mediálních publik za účelem prodeje 

absentují také informace popisující vazbu, hodnocení nebo vztah publika k danému 

médiu.  

 Zjistili jsme dále, že na rozdíl od jiných, vysoce regulovaných oblastí, nejsou na 

konstrukci publika za účelem prodeje evidentně kladeny vysoké nároky na 

transparentnost. 38 % médií ve vzorku neopřelo prezentované konstrukty svých publik  

o žádné zdroje. Částečně se jednalo o média, která jsou zapojena do oficiálních 

výzkumů mediálních publik, a jde tedy spíše o absenci potřeby transparentnosti než o 

absenci dat.  

 Přesvědčili jsme se, že volnější podmínky umožňují médiím prezentovat spíše 

svá publika referenční než skutečná, přesvědčili jsme se, že média běžně předkládají 

konstrukty publika, které si kladou za cíl oslovit, spíše než publika, které skutečně 

oslovují. Ukázali jsme si několik příkladů konkrétních formulací paradoxních výroků, 

kdy média své publikum nepopisují, ale doslova je fabulují. Příčiny nedůsledného 

přístupu k transparentnosti konstruktů mediálních publik za účelem prodeje jsme 

identifikovali jednak na straně zadavatelů reklamy, jednak u oborových sdružení. U 

zadavatelů reklamy může jít o různorodě motivovaný nezájem:  sestavit mediální plány 

jednoduše, s minimem informací, a v zájmu srovnatelnosti nejlépe stejného typu 

informací jako v předchozím roce, s primárním cílem obhájit mediální plán uvnitř 
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společnosti a sledovat případné osobní zájmy spíše než oslovit svou cílovou skupinu 

efektivně v médiích, která skutečně sleduje. Oborová sdružení a jejich samoregulační 

orgány pak vytváří iluzi kontroly, která, jak jsme si ukázali, nemusí být důsledná, 

nicméně od výroby komodity zvané mediální publikum úspěšně odklání případné 

pokusy o specifické zákonné úpravy. V souvislosti s transparentností a zkreslováním 

informací je však také zapotřebí zdůraznit, že závěry jsme vyvodili za základě analýzy 

veřejně dostupných informací a je vysoce pravděpodobné, že v případě zájmu 

zadavatele jsou média schopna a ochotna poskytnout informace objektivnějšího 

charakteru s uvedenými a ověřitelnými zdroji.   

 Povahu informací, ze kterých média svá publika konstruují, respektive celé tyto 

konstrukty jsme označili za z hlediska zadavatelů reklamy ne zcela relevantní. 

Relevanci jsme posuzovali v kontextu vývoje marketingových segmentačních strategií. 

Zatímco těžiště marketingových segmentačních strategií se přesunulo na úroveň niche 

marketingu, tedy cílení na malé, ale velmi precizně definované skupiny, a 

mikromarketingu, tedy jemného individuálního cílení, pro které jsou důležité informace 

o zájmech, potřebách a charakteristikách jednotlivce, média se stále soustředí spíše na 

konstrukci anonymní skupiny, u níž se podtrhuje její velikost, můžeme říci její masový 

aspekt, a která je dále zakotvena pouze sociodemograficky.  

 Kriticky jsme zhodnotili také relevanci jednotlivých elementů konstrukce 

mediálního publika za účelem prodeje. Vycházeli jsme ze skutečnosti, že mediální 

produkt je pouhý sociální konstrukt a že způsob, jak jej definujeme, způsob, jakým je 

mediální publikum za účelem prodeje konstruováno, není dán ničím jiným než 

konvencí. Absenci veličin charakterizujících kvalitu příjmu, která je pro zadavatele 

reklamy relevantní vzhledem k persvazivní povaze jejich sdělení, tedy např. informace 

o fyzickém kontextu příjmu a míře pozornosti publika, jsme spíše než záměru 

mediálních organizací nebo výzkumných agentur přičetli konvenci. Jak se konvence 

stojící v pozadí konstrukce mediálního publika za účelem prodeje může dostat na 

povrch jsme si ukázali mj. na příkladech, kdy stejná informace, která je téměř 

samozřejmou charakteristikou publika u jednoho typu médií, může zcela absentovat u 

konstrukce publik medií typu jiného, přestože u obou může mít srovnatelnou informační 

hodnotu. Internetová média na příklad standardně uvádějí dobu, kterou s nimi publikum 

v průměru stráví, kdežto média tištěná tuto informaci neposkytují. Tato veličina se na 

Internetu měří mnohem jednodušeji než u médií tištěných, což ovšem neznamená, že by 

bylo relevantnější a smysluplnější ji používat při konstrukci publik internetových spíše 
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než tištěných médií. Ukázali jsme si, že nástrojem konstrukce mediálních publik za 

účelem prodeje je výzkum publika, který z nekonečného množství vlastností, kterými se 

mediální publikum potenciálně vyznačuje, některé vlastnosti identifikuje a měří, 

přičemž výběr těchto charakteristik je opět dán konvencí. Konvenční podstata výzkumu 

mediálního publika nám dává možnost zhodnotit jej kriticky, zrevidovat metody měření 

i výběr měřených proměnných.  

Zhodnocení výzkumných praktik jsme se původně měli v této práci věnovat 

podrobněji, nicméně ukázalo se, že se jedná o problematiku značně rozsáhlou, která si 

zaslouží větší pozornost a lze ji tedy doporučit k dalšímu studiu. V práci jsme námětů 

pro další studium a výzkum identifikovali celou řadu. Námětem pro další výzkum může 

být dále na příklad jemnější analýza zkreslování informací o publicích, kterého se média 

mohou dopouštět, a to až na úrovni analýzy sémiotické, nebo longitudinální studie 

konvergence konstruktů mediálních publik napříč typy médií. Vzhledem k tomu, že celý 

proces konstrukce publika za účelem prodeje je podřízen představám médií o potřebách 

a zájmech zadavatelů reklamy, by bylo na místě zabývat se také tím, co zadavatelé od 

konstruktů mediálních publik očekávají ve skutečnosti.  

 Ekonomicky motivovaná konstrukce publika za účelem prodeje je propojená 

s dalšími oblastmi fungování i studia médií a výsledky analýzy jsou tedy široce 

aplikovatelné. Informace o nejčastěji nebo typicky konstruovaném typu publika mohou 

přispět mimo jiné k pochopení struktury mediální nabídky, stylu a obsahu mediálních 

sdělení a potenciální mediální diskriminace určitých skupin ve společnosti.  
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SUMMARY: 

Diploma thesis „Analysis of the Czech Media Market in 2009 - Constructing the 

Audience for Sale“ aims to describe what kind of information do the Czech non-expert 

media use when constructing their audiences for sale most often, what are the sources of 

such information and methods used for gathering them, and to what extent are those 

information, and the constructs themselves, verifiable, credible and relevant. In the first 

part of the diploma thesis the media audience is defined within the media studies 

discourse and from the perspective of the advertisers. The theory of social construction 

of reality is applied to describe the process of the construction of the audience for sale. 

Brief overview of reported media audience characteristics, reasearch institutions and 

institutions which are shielding the media audience research in the Czech Republic is 

included. Content analysis of publicly accessible materials the media provide about their 

audiences on the Interned was applied. The analyzed sample includes 172 media, 

including 10 dailies, 128 weklies, monthlies or bi-monthlies, 12 radio stations, 7 TV 

stations and 15 Internet media. The analysis revealed that sociodemographic 

characteristics and information related to the size of the audience are present in the 

constructs of media audience for sale most often. Lifestyle characteristics are less 

frequent and psychographics and characteristics of the audience related to the medium 

are practically absent. The most frequent media audience construct can be descibed as: 

women, 20-45 years old,  with ABC socioeconomical status, higher education (college 

or university degree), managers with higher income. 41 % of the information the media 

expose about their audiences was provided with a full source, in 38 % the media 

audience constructs were not accompanied by any source. The results showed that the 

audience constructs are not always transparent and that the information provided is not 

always relevant to the advertisers. E.g. the audience for sale is still constructed as a 

socio-demographicly defined group, while the marketers tend to aim at well-segmented 

niches and individuals. The diploma thesis opened a wide range of topics for further 

research, e.g. review of the commonly applied media research metodologies, research of 

convergency of media audience constructs across media types or detailed analysis of the 

potential biases of information present in the constructs of the media audience for sale. 

The results are applicable across numerous media studies areas: e.g. there are 

implications for preferred media contents and programming or potential media 

discrimination of specific social groups. 
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http://www.mediaresearch.eu/products-services/television-audience-measurement/tv-

audience-measurement-czech-republic/) 

http://www.mf.cz/produkty/ 

http://www.motorpresse.cz/inzerenti.asp 

http://www.motorpresse.cz/publikace.asp 
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http://www.praguepost.com/services/advertise-with-us.html 

http://www.praguepost.com/services/advertise-with-us.html 

http://www.profit.cz/inzerce 

http://fss.muni.cz/rpm/Revue/Heslar/rozptylenepublikum.htm 

http://www.rf-hobby.cz/ 

http://www.rf-

hobby.cz/index.php?locales=2&id_page=225&id_previous_page=257&nocache=12944

90181.6195&inq=e0d43b56bced186d02c44bc4f525e686&ida=755&id_art=0&sta=0&c

islo=0&sea=0&=0&fid=0&nsrd=0&kty=1&checksum=31f938257b1ae8f3137b28a1376

d7005 

http://www.rf-

hobby.cz/index.php?locales=2&id_page=225&id_previous_page=257&nocache=12944

90999.0216&inq=5ed85b16732081c59da3d909b04aad82&ida=0&id_art=0&sta=0&cisl

o=0&sea=0&=0&fid=0&nsrd=0&kty=1&checksum=1a434788bcfc7708a2a22fc3c72be

d62 

http://www.ringier.cz/clanek/45/blesk-cz 

http://www.ringier.cz/kategorie/1122/tituly 

http://www.ringier.cz/kategorie/1124/inzerce 

http://www.ringier.cz/kategorie/1164/blesk 

http://www.ringier.cz/kategorie/1167/aha 

http://www.ringier.cz/kategorie/1170/sport 

http://www.ringier.cz/kategorie/1177/reflex 

http://www.ringier.cz/kategorie/1178/abc 

http://www.ringier.cz/kategorie/1179/internetove-tituly 

http://www.ringier.cz/kategorie/2179/auto-tip 

http://www.ringier.cz/kategorie/2231/geo 

http://www.sanoma.cz/inzerce/dokumenty-ke-stazeni.html 

http://www.stratosfera.cz/ 

http://www.top-class.cz/data/rfhobby/pic/topclass/presskit_top_class.pdf  

http://www.UV.cz/?section=25 

http://www.UV.cz/Default.aspx?section=23&server=1&article=19 

http://www.UV.cz/Default.aspx?section=38&server=1&article=195 

http://www.UV.cz/Default.aspx?section=61&server=1&article=39 
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SEZNAM PŘÍLOH 

 

 

Přílohy vytištěné:  

 

Příloha č. 1: Seznam médií zahrnutých do analýzy 

 

 

 

Přílohy na CD: 

 

Příloha č. 2: Datová matice ve formátu xls 
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PŘÍLOHY: 

 


