
Přílohy 

Příloha 1: Charakteristika časopisů 

Název 

časopis

u  

Podtitul Charakteristika Vydavat

elství 

Počet 

článků 

ve 

vzorku 

Blesk 

pro 

ženy 

 Blesk pro ženy je nejprodávanější a nejčtenější 

český ženský týdeník se sedmiletou historií. Každý 

týden přináší Blesk pro ženy nové rady, nápady a 

aktuální témata týkajících se žen a partnerských 

vztahů. Čtenářkám nabízí také články o módě, 

kosmetice, dietách, doplněné čtenářskými zážitky, 

recepty, poradnami odborníků a tematickými 

soutěžemi. Kvalitu časopisu uznala i Unie 

vydavatelů oceněním Časopis roku 2005 v kategorii 

Skokan roku 2005.  

http://www.ringieraxelspringer.cz/clanek/40/blesk-

pro-zeny  

Ringier 

Axel 

Springer 

CZ 

8 

Claudi

a 

Cítím se skvěle Claudia je týdeník pro ženy, který nabízí za velmi 

přijatelnou cenu všechno, co ženy baví, když si 

chtějí odpočinout od každodenního kolotoče: móda 

a kosmetické návody jak o sebe pečovat, recepty a 

tipy na vaření, oddechové čtení a cestování, luštění s 

výhrami, kvizy, testy a spoustu dalších praktických 

rad, reportáže a příběhy našich čtenářů. Velký 

prostor věnuje zdraví a léčbě jak klasické tak 

alternativní, ale i bylinkám, ezoterice a tajemným 

záhadám našeho světa. Claudia je týdeník, který 

přináší pestrý mix témat ideální pro celý týden. Jeho 

mottem je dobrá nálada a zábava. 

http://www.bauermedia.cz/casopisy/claudia/  

Bauer 

Media 

8 

Elle  Časopis Elle není třeba dlouze představovat. Už více 

než šestnáct let je komplexním průvodcem životního 

Burda 

Media 

2 



stylu sebevědomých a spokojených žen, které umějí 

ocenit kvalitu. Na stránkách Elle najdete nejen 

módu, kosmetiku nebo novinky z kultury, designu či 

nových technologií, ale rozšíříte si přehled v 

tématech, jako je politika, kariéra, rodinné vztahy 

nebo partnerský život. Elle svým čtenářkám nic 

nediktuje, naopak: pomáhá jim najít jejich vlastní, 

osobitý styl, inspiruje je, motivuje a probouzí jejich 

kreativitu a vizuální cítění. Elle vychází v šedesáti 

zemích a je nejprodávanějším luxusním módním 

časopisem ve světě i u nás. 

http://www.burdamedia.cz/index_elle.php  

2000 

Katka Ženský pohled na 

svět 

Časopis pro mladé, odvážné a sebevědomé ženy, 

plný informací, nápadů a dobrých rad. 

http://www.burda.cz/portrety/katka/2849/katka_48

2011.html  

Burda 

Praha 

16 

Květy Jistota skvělého 

čtení a zábavy - již 

od roku 1834 

Týdeník Květy oslovuje moderní českou rodinu, 

která ráda nakupuje, dopřává si dobré jídlo, s chutí 

poznává nové věci, investuje do volného času a do 

zábavy. Týdeník s mimořádnou důvěrou svých 

čtenářů. 

http://www.sanomamedia.cz/casopisy/tydenik-

kvety.html  

Sanoma 

Media 

Praha 

3 

LOOK 

Magazi

ne 

Časopis pro 

všehoschopnou 

ženu 

LOOK magazine je moderní „life stylový“ časopis 

pro všehoschopnou ženu s prioritou nabídnout 

široké spektrum zajímavých, neotřelých i vtipných 

témat. Mužům nabízíme netradiční pohled do 

ženského světa, ale i vtipné postřehy na jejich 

„účet“. Čtenářů mužů je cca 20 %. LOOK magazine 

je výjimečný a odlišný časopis, který vychází jako 

dvouměsíčník (výhledově měsíčník). 

http://www.lookmagazine.eu/inzerce/   

  

 4 

Marian Život začíná ve Slogan časopisu Marianne – „Život začíná ve Burda 5 



ne třiceti třiceti“ – je jednoznačný. Marianne je čtení pro 

dospělé ženy, které vědí, co chtějí. Mají svou 

profesi, rodinu i zájmy, vědí, proč je důležité pevné 

zázemí nebo přátelství a proč je také občas nutné se 

zastavit a začít třeba úplně od začátku. Redakční 

tým Marianne je svým čtenářkám blízký věkem, 

životními zkušenostmi i prioritami, a proto dokáže 

vytvářet časopis, který jim je zdrojem užitečných 

informací, pomocníkem, který „šetří čas i peníze“, 

přítelkyní... 

V Marianne nejde o slavné tváře (ty se také 

neobjevují ani na obálce), ale vždy o zajímavé 

osobnosti, inspirující příběhy (ne)obyčejných žen, 

které žijí vedle nás. Profesionálně zpracované 

články se týkají všech oblastí moderního života a 

nevyhýbají se osobním ani společensky ožehavým 

tématům, včetně gender problematiky. Inteligentně a 

návodně zpracovaná móda a kosmetika povyšuje 

Marianne na elegantní „jedničku“ mezi tzv. 

ženskými časopisy. 

Přesto, nebo možná právě proto, je MARIANNE 

nejprodávanějším měsíčníkem životního stylu a 

podle Unie vydavatelů je v roce 2005 také tím 

nejlepším. 

http://www.burdamedia.cz/index_marianne.php  

 

Media 

2000 

PERFE

CT 

WOM

AN 

Časopis perfektní 

ženy 

 Esprit 

Bohemia 

1 

Praktic

ká 

modern

Měsíčník pro mladé 

kreativní ženy 

Krásný časopis pro všechny smysly mladé ženy. 

Titul plný inspirace a praktických rad pro nákup i 

kreativní myšlení. 

Sanoma 

Media 

2 



í žena http://www.sanomamedia.cz/casopisy/prakticka-

zena.html  

Praha 

Svět 

ženy 

Časopis, který 

poradí, pomůže a 

potěší 

Přátelský a vstřícný měsíčník nejen pro ženy, ale i 

pro jejich partnery a rodinu. Snaží se poradit s 

problémy, o nichž čtenářky do redakce píší, pomoci 

v nezvyklých či mezních životních situacích. 

Přizvaní odborníci pomáhají čtenářkám pochopit, 

jak se s každou životní potíží lze „popasovat“ se ctí 

a proč věřit, že vždy existuje východisko a naděje. 

Svět ženy radí i v otázkách právních, finančních, 

sexuálních, citových či vztahových, pomáhá ženám 

při změně image i získat patřičné sebevědomí a 

lásku k sobě samé. Přináší nové tipy, nápady a rady 

kulinární, kosmetické, zdravotní, módní i výchovné. 

http://www.burda.cz/portrety/svet_zeny/2789/svet_

zeny_122011.html  

Burda 

Praha 

5 

Tina  Jeden z nejčtenějších časopisů pro ženy na českém 

trhu. Na svých stránkách týden co týden pomáhá 

ženám najít odpověď či radu na jejich otázky a 

problémy. Nabízí odpočinek při čtení reportáží o 

zajímavých ženách, které dokázaly v životě přemoci 

problémy a dosáhnout svého snu, příběhů ze života, 

které jsou doplněny radou psychologa a luštění 

křížovek. Dále nabízí spoustu prověřených receptů, 

včetně receptů k vystřižení a dobrých kuchařských 

triků, odborně zpracovaná zdravotní témata v 

podobě rad odborníků a novinek z medicíny, 

nevyhýbá se ani alternativním metodám léčby. 

Současně nabízí i stránky věnované péči o tělo 

(kosmetika a wellness) i o duši (psychologická 

poradna). Velkou předností Tiny je její příjemný 

styl, spolehlivé informace, krásné fotografie a 

kvalitní zpracování. 

http://www.bauermedia.cz/casopisy/tina/  

Bauer 

Media 

12 



Vlasta Nová Vlasta, jediný 

opravdu český 

týdeník pro ženy 

Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je 

moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je 

partnerkou pro aktivní ženu žijící ve spokojené 

rodině, které záleží na kvalitě jejího života.  

http://www.sanomamedia.cz/casopisy/vlasta.html  

Sanoma 

Media 

Praha 

6 

Žena a 

život 

 Žena a život je lifestylový časopis určený ženám ve 

věku 25-45 let, který jako jeden z mála na české trhu 

dokáže kombinovat prvky světových trendů s 

českou realitou, a to nejen v módě, kosmetice, ale i 

vaření, dekoru apod. Podstatnou část časopisu 

rovněž tvoří rozhovory se známými osobnostmi, ale 

i odborníky na nejrůznější témata (vztahy, sex, 

kariéra, děti). Velká oblíbenost u čtenářek je dána 

jedinečnou koncepcí v podobě původních 

publicistických textů, které se snaží mapovat 

současný život moderní ženy, pomocí autentických 

příběhů. Nedílnou součástí časopisu jsou pravidelné 

přílohy - Chuťovka, Trendy Hubnutí a další. 

http://www.bauermedia.cz/casopisy/zena-a-zivot/  

Bauer 

Media 

7 

 

 

 


